PROJEKTAS „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO PANEVĖŽIO RAJONE, UPYTĖS KAIME,
PLĖTRA. II ETAPAS“
Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras 2019 m. balandžio 29 d. pasirašė projekto „Tradicinių
amatų centro Panevėžio rajone, Upytės kaime, plėtra. II etapas“ įgyvendinimo sutartį su Nacionaline
mokėjimo agentūra. Bendra projekto vertė – 169 735,04 Eur, iš jų 129 8446,85 Eur – Europos ir žemės
ūkio fondo lėšos, 22 914,15 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, 16 970,00 Eur – Panevėžio rajono
savivaldybės įnašas.
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
Projekto tikslas – prisidėti prie kultūros ir gamtos paveldo išlaikymo, atkūrimo ir atnaujinimo
plėtojant tradicinius amatus Panevėžio rajone.
Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras, kurio padalinys yra Tradicinių
amatų centras Panevėžio rajono Upytės kaime.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2021 m. kovo 31 d.
Įgyvendinant projektą numatoma įsigyti amatininkų (bitininko, staliaus ir kalvio) dirbtuves, įrangą,
priemones bei inovatyvias technologijas:
- kilnojamos amatininkų (kalvio, staliaus ir bitininko) dirbtuvės. Planuojama, kad projekto lėšomis
įsigijus 3 amatininkų dirbtuves Upytės amatų centro veikloje amatų mokymus vesti turės galimybę kalvis,
stalius ir bitininkas, taip papildant šiuo metu demonstruojamus amatus. Įsigytos amatininkų dirbtuvės
užtikrins kelių amatininkų veiklą vienu metu, nes šiuo metu turimose Tradicinių amatų centro patalpose
susiduriama su problema, kad pvz., puodžius ir audėjas, sunkiai gali vykdyti veiklą kartu, tuo pačiu metu,
nes nukentėtų gaminių kokybė. Įsigijus amatininkų dirbtuves bus sukurtos papildomos erdvės tradicinių
amatų demonstravimui, taip užtikrinant, kad daugiau amatininkų galės pristatyti, demonstruoti
puoselėjamus amatus, vykdyti edukacines programas.
- amatininkų įrankiai ir priemonės. Amatininkų dirbtuvės bus papildytos amato demonstravimui
būtinais įrankiais ir priemonėmis, taip užtikrinant, patogumą amatininkui, kuriam nereiks kartu su savimi
gabentis visos įrangos, bei užtikrins dirbtuvių naudingumą bei užbaigtumą.
- inovatyvios technologijos ir įranga. Upytės tradicinių amatų centras projekto lėšomis numatyta
įsigyti inovatyvių technologijų sprendimą tradicinių amatų pristatymui ir demonstravimui. Inovatyvių
technologijų sprendimas susideda iš virtualios realybės siužeto sukūrimo, filmo su animacija apie
tradicinius amatus sukūrimo, mobilios konstrukcijos šalmų su mobiliais įrenginiais, virtualios realybės
mobilios ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo. Šis komplektas inovatyvių sprendimų leis pristatyti ir
demonstruojamus amatus moderniai bei išskirtinai. Planuojama, kad įsigyta įranga skatins vietos, rajono,
miesto bei visos Lietuvos gyventojus, lankytojus ir turistus labiau domėtis tradiciniais amatais, jų
puoselėjimu ir išsaugojimu. Lankytojai naudodamiesi Tradicinių amatų centro įsigyta įranga turės
galimybę virtualios realybės pagalba „prisiliesti“ ir iš arti pamatyti tradicinių amatų įrankius, patys
dalyvauti tradicinio amato procesuose bei įdomiai ir interaktyviai susipažinti su krašto istorija. Taip pat
šis inovatyvus technologinis sprendinys prisidės prie Upytės amatų centro populiarinimo, mobilios

ekspozicijos įrengimas leis Tradicinių amatų centrui pristatyti puoselėjamus amatus įdomiai, patraukliai
ir išskirtinai ne tik Amatų centre, bet ir įvairiose parodose bei ekspozicijose.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti
tel. (8 45) 55 57 36.
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