Amatininkystė – turizmo produktas be sienų (LLI-539 Tour de Crafts)

Per pirmuosius projekto vykdymo metus įsigyta įranga: garso bei apšvietimo sistemos, LED ekranas ir
manekenai. Netrukus bus pagaminti ekspozicijų stendai bei kita įranga amatų parodoms. Visi šie reikmenys
sudarys sąlygas kurti ir derinti funkcines, estetines, novatoriškas kūrybines dirbtuves ir lankytojui atviras
ekspozicijas, įprasminančias senuosius Lietuvos amatus. Įvairus eksponatų išdėstymas leis įtikinamiau tikslinei
projekto grupei papasakoti nuoseklią tradicinių amatų istoriją, sukuriant emocinį istorijos ratą. Tuo pačiu atsiras
galimybė amatų eksponatus pristatyti modernioje, teminėje erdvėje, amatų centrą užpildant autentiška kultūrine
dvasia. Tokiu būdu siekiama pritraukti didesnius įvairių tikslinių grupių lankytojų bei turistų srautus. Ypač
tikimasi, jog tai palies jaunus žmones, kurie, susipažinę su senosiomis amatininkystės tradicijomis, patys panorės
užsiimti amatu ir kartu prisidėti prie senųjų amatų tradicijų išsaugojimo.
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Atlikti projekte numatyti Upytės tradicinių amatų centro paprastojo remonto darbai.
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2021 m. liepos 6 d. 16 val. Upytės tradicinių amatų centre (Ėriškių g. 16B, Upytės k., Panevėžio r.) ir prie Upytės
piliakalnio vyks kūrybinės dirbtuvės – Lietuvos nacionalinio kostiumo elemento – juostos – kūrimas „Nusipink
savo juostą“!
2021 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. su vienu iš projekto partnerių – Anykščių menų inkubatoriumi numatoma
organizuoti teorinius mokymus amatininkams Anykščiuose apie kūrybinio dizaino ir naujų technologijų
naudojimą kuriant amatų gaminius ir paslaugas turistams, firminį amato ženklinimą geresniam matomumui ir
atpažinimui bei apie skaitmeninius sprendimus amatininkystės sklaidai.
Pagrindinis projekto partneris – Latgalės planavimo regionas (Latvija, LP), kartu su 5 partneriais – Preili
savivaldybe (Latvija, PP2), Balvi savivaldybe (Latvija, PP3), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo paramos
centru (Latvija, PP4), Anykščių menų inkubatoriumi (Lietuva, PP5) ir Panevėžio rajono savivaldybės
administracija (Lietuva, PP6) – įgyvendina 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo
per sieną programos projektą, tiesiogiai prisidedantį prie 1 programos prioriteto: Tvari ir švari aplinka, kuriama
bendradarbiaujant; ir jo 1.1 specifinio tikslo: Padidinti programos teritorijos lankytojų skaičių tobulinant ir
plėtojant kultūros bei gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant
jį kaip bendrą Latvijos bei Lietuvos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo
produktą, galintį pritraukti turistų susidomėjimą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekiama prisidėti prie
darnaus ir tvaraus socialinio bei ekonominio Programos regionų vystymosi siekiant, kad jie taptų konkurencingi
ir patrauklūs gyventi, dirbti bei lankytis. Programos internetinis puslapis: www.latlit.eu. Oficialus ES internetinis
puslapis: www.europa.eu.
Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę
paramą. Už šio pranešimo turinį atsako projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: projekto vadovė Miglė Bražėnienė, tel. +370 45 581 707.

