EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LöŠOMIS
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLöTROS 2007–2013
METŲ PROGRAMOS PRIEMONöS „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLöTRA“ VEIKLĄ
„TRADICINIŲ AMATŲ CENTRŲ KŪRIMAS IR (ARBA) PLöTRA“
PROJEKTAS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ĮKŪRIMAS PLATELIŲ DVARO
SODYBOJE“
Projekto vykdytojas
Projekto partneris
Projekto numeris
Projekto vert÷
ES l÷šos
L÷šos PVM finansuoti, skiriamos iš
Žem÷s ūkio ministerijos bendrųjų
valstyb÷s biudžeto asignavimų
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
Partnerio įnašas natūra
(nekilnojamuoju turtu)
Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracija
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
3KA-KE-10-1-002849-PR001
896 449,14 Lt
690 477,74 Lt
129 251,54 Lt
0,00 Lt
76 719,86 Lt
24 m÷n. (iki 2012 m. spalio 31 d.)

Projekto tikslai: 1. Kultūros paveldo objekto - Platelių dvaro sodybos rūsio (unikalus kodas
24799) - rekonstrukcija, pritaikant jį tradicinių amatų centrui. 2. Tradicinių amatų (medžio
drožybos, kryždirbyst÷s, pynimo, audimo) veiklos organizavimas, demonstravimas ir mokymas. 3.
Tradicinių paslaugų (kalendorinių švenčių - Užgav÷nių, Joninių, - folkloro atlikimo) organizavimas.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – rekonstruoti Platelių dvaro sodybos rūsį ir pritaikyti jį
tradicin÷s kultūros palikimo pristatymui, padaryti jį tenkinančiu tradicinių amatininkų interesus,
besirūpinančiu tradicinių produktų gamyba ir pl÷tra, teikiančiu tradicinių amatų mokymo (drožybos,
kryždirbyst÷s, audimo, pynimo), tradicinių paslaugų (tradicinių renginių, folkloro atlikimo)
konsultavimo ir kitas paslaugas.
Projekto esm÷. Projektas reikalingas visuomen÷s įtraukimui į tradicijų išsaugojimo veiklas,
profesionalių ir liaudies menininkų, meno mokyklų mokinių, kaimo bendruomenių ir kt.
bendradarbiavimo galimybių pl÷trai. Tradicinių amatų centro veikla – tiesioginis senųjų amatų,
tradicijų, folkloro perdavimas jaunimui ir kitoms socialin÷ms grup÷ms, visuomen÷s švietimas,
tradicinių amatininkų interesų tenkinimas. Planuojami puosel÷ti šie tradiciniai amatai: drožyba,
pynimas, audimas, kryždirbyst÷. Pasirinkti amatai pristatys šio Žemaitijos krašto savitumą:
drožybos meno atstovai didelį d÷mesį skirs Užgav÷nių kaukių gamybai (nuo 1999 m. Žemaitijos
nacionalinis parkas organizuoja Žemaitijos Užgav÷nių kaukių parodas-konkursus, turi Užgav÷nių
ekspoziciją), kryždirbyst÷s – tradicin÷ms koplyt÷l÷ms ant žem÷s ir medžio, savitiems kryžiams ir
koplytstulpiams, audimo – žemaičių autentiškam kostiumui, pynimo amato puosel÷tojai pristatys ne
tik išlikusį pynimą iš vytelių, bet ir bebaigiantį išnykti pynimą iš eglių šaknų ir lazdynų pl÷šų. Bus
vykdomas nuo seno garsių Užgav÷nių (sukauptas didelis archyvas apie Užgav÷nių tradicijas) ir
atgaivintų Joninių mokymo programų pristatymas, tradicinio folkloro atlikimo paslaugų teikimas.
Amatų centras organizuos seminarus, kūrybines stovyklas, mokymų kursus, parodas, konferencijas,
visuomen÷s švietimo ir įvairius leidybos projektus.

Projekto vykdymas turi išliekamąją kultūrinę vertę, skatina senųjų amatų, tradicijų tęstinumą,
sudaro platesnes galimybes visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatina turizmo pl÷trą
Žemaitijos regione.
Projekto rezultatai: įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – rekonstruotas Platelių
dvaro sodybos rūsys (unikalus kodas 24799), pritaikant tradicinių amatų centrui, įsigyta amatų
demonstravimui reikalinga įranga.

Informaciją pareng÷
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialist÷ Rasa Jonušien÷

