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Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvių veiklos ataskaita už 2018 metus  

 

 Senųjų amatų dirbtuves aplankė apie 12200 ţmonių; apie 40 proc. iš jų – svečiai iš uţsienio 

valstybių; 

 Autentiškų baltiškų suvenyrų įsigijo apie 3050 ţmonių. 

 2018-aisiais metais nuolat veikė 9 amatininkų dirbtuvės ir ekspozicijos:  

1. Senoji odininkystė (Martynas Švedas); 

2. Kauladirbystė (Tomas Abraitis); 

3. Stiklo karoliukų gamyba ir vitraţas (Daiva Tarailienė); 

4. Verpimo-audimo-pynimo dirbtuvės (Virginija Rimkutė); 

5. Skiautinių siuvimo, tekstilės dirbtuvės (Graţina Kriaunevičienė); 

6. Popieriaus sėmimo ir marmuravimo dirbtuvės (Gabija Guţaitė, Aušra Lazauskienė, Kristina 

Lukoševičienė); 

7. Knygrišystės dirbtuvės (Sigitas Tamulis, Rimas Supranavičius); 

8. Šešėlių teatro ir siluetinių portretų piešimo dirbtuvės (Edita Namajūnienė); 

9. Keramikos studija (Virginija Rimkutė). 

 Pravesta apie 230 ekskursijų Senųjų amatų dirbtuvėse amatų tematika įvairaus amţiaus grupėms; 

lietuvių ir anglų kalbomis. Bendras apytikslis apsilankiusių asmenų skaičius – 3050 asm. 

 Vyko apie 260 įvairių amatų edukacijų: ţalvario papuošalų gamybos, šešėlių teatro, keramikos, 

popieriaus sėmimo, marmuravimo, knygrišystės, skiautinių bei lėlių siuvimo, verpimo, audimo, 

krepšių pynimo, kauladirbystės, odininkystės, vitraţo, stiklo karoliukų gamybos, eko keramikos iš 

kavos tirščių, ţvakių liejimo, gintaro paţinimo, juostų audimo, vikingų ţaidimų, verbų gamybos, 

šiaudinių sodų rišimo, Velykinių kiaušinių marginimo, muilo gamybos, cianotipijos atvirukų 

gamybos, nėrimo adata ir kt. edukacijos. Edukacijose sudalyvavo daugiau nei 3500 ţmonių (apie 45 

proc. iš jų – vaikai iki 16 metų). 

Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį Senųjų amatų dirbtuvėse vykdoma veikla (atvirų durų 

diena): ekskursijos, amatų pristatymai ir demonstravimai, edukacijos (nemokamos). Vieno 

trečiadienio metu dirbtuvėse apsilanko 20-100 asmenų.  

 Dalyvavimas viešuose Vilniaus miesto renginiuose: 

- Europos dailiųjų amatų dienos, 

- Kultūros naktis, 

- Sostinės dienos, 

- Kaziuko mugė, 

- Naktis muziejuje ir kt.; 

 Miesto renginių organizavimas: 

- VII-toji Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė, 2018 m. rugpjūčio 17-18 d. Iš viso mugėje dalyvavo 

apie 70 amatininkų iš Lietuvos ir uţsienio valstybių, mugę per 2 dienas aplankė apie 5000 lankytojų 

iš uţsienio bei Lietuvos. 



 

-  Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje, 2018 m. spalio 6 d. 

Dalyvių, lankytojų skaičius apie 1380. 

 2018 m. buvo įgyvendinti šie projektai (tiesiogiai susiję su veiklomis Senųjų amatų dirbtuvėse): 

- „Nepamestų radinių jomarkas: amatų šventė rekonstruotoje Savičiaus gatvėje“. Dalyviai: 

Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (organizatorius), amatininkų klubas “Dvaro meistrai” 

(partneris), kiti – tekstilės dirbtuvė "Graţioji skiautė", stiklo dirbtuvė "Uta glass",  manufaktūra-

galerija "Jūratė", VŠĮ "Gintaro akademija", M. K. Čiurlionio namai, gatvės/miesto 

verslo/paslaugų tiekimo įstaigs (restoranas La Storia), tradicinės muziko ir šokių klubas. 

Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: apie 1380. 

- „Lietuvos šimtmetį pasitikime kartu: tradicinių amatų edukacijos Vilniaus miesto/krašto 

tautinių mažumų bendruomenėms“. Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 

(organizatorius), amatininkų klubas “Dvaro meistrai” (partneris). Rėmėjas: Vilniaus miesto 

savivaldybė. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: apie 230 asm. 

- Kvalifikacijos kėlimo projektas „Netradicinis tradicijų marketingas: kūrybinės verslumo ir 

kūrybiškumo dirbtuvės". Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (organizatorius), VšĮ 

RV agentūra, Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Utenos rajone (partneriai), kiti – Trakų krašto 

tradicinių amatų centras, klubo „Dvaro meistrai“ amatininkai, kt. amatininkai, "Eko dizaino 

studija", dizaino studija „RASA deSIGN“, kūrybinė studija „INDI“. Rėmėjas: Lietuvos kultūros 

taryba. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: apie 120 asm. 

- „Edukacinių užsiėmimų ciklas Lietuvos žydų bendruomenės nariams "Žydų kostiumo 

kelionės". Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (organizatorius). Rėmėjas: VšĮ Geros 

valios fondas. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: 150 asm. 

 

 2018 m. Senųjų amatų dirbtuvėse veikusios parodos: 

- 2018-02-06 – 2018-03-05 Amatininkų klubo "Dvaro meistrai“ narės Brigitos Rakauskienės 

paroda „Veltos istorinės kepurės“. Kuratorė: Virginija Rimkutė. Organizatorius: 

amatininkų klubas „Dvaro meistrai“. 

- 2018 03 07 – 2018 04 01 Amatininkų klubo "Dvaro meistrai“ nario Algirdo Juškevičiaus 

paroda „Senųjų medinių indų sugrįţimas“. Kuratoriai: Virginija Rimkutė. Organizatorius: 

amatininkų klubas „Dvaro meistrai“. 

- 2018 10 19 – 2018 11 11 Rekonstruktoriaus Evaldo Babensko „Senovinės juvelyrikos 

paroda“. Organizatorius ir kuratorius: Senųjų amatų dirbtuvės, Evaldas Babenskas. 

 Dalyvavimas parodose: 

- 2018-10-18 – 2018-10-20 dalyvavimas tarptautinėje parodoje BALTIC FASHION & 

TEXTILE Vilnius, Litexpo rūmuose. Demonstruota mobili edukacinė paroda „Lino kelias“ 

bendradarbiaujant kartu su Ukmergės r. Krikštėnų k. kultūros centru. 

 Bendradarbiavimas: 



 

- 2018 m. Senųjų amatų dirbtuvės tęsė bendradarbiavimą su Utenos kraštotyros muziejaus 

tradicinių amatų centru „Svirnas“, su VšĮ „RV Agentūra“, taip pat pradėjo bendradarbiauti 

su Trakų krašto tradicinių amatų centru, kartu įgyvendindami projektą „Netradicinis 

tradicijų marketingas: kūrybinės verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvės“, skirtas kelti kultūros 

darbuotojų kvalifikaciją tradicinių amatų išsaugojimo ir jų pritaikymo srityje.  

- Senųjų amatų dirbtuvės tęsė bendradarbiavimą su Ukmergės r. Krikštėnų k. kultūros centru. 

2015-2017 m. kartu su Krikštėnų k. kultūros centro bei Norvegijos kultūros istorijos 

muziejaus darbuotojais buvo įgyvendintas tarptautinis projektas „Gaminu ir augu: 

tradicijos tarp pluošto ir struktūros“, skirtas lietuviško lino ir norvegiškos vilnos bei jų 

senovinio gaminimo, naudojimo tyrimams, rekonstrukcijai ir edukacijai. Nuo 2017 m. 

balandţio mėn. iki dabar Krikštėnų kultūros centre yra eksponuojamas pagrindinis šio 

projekto rezultatas – edukacinė paroda „Siūlo kelias“. Parodą sėkimingai lanko vietos bei 

aplinkinių vietovių darţelinukai, moksleiviai, suaugusieji, asmenys, besidomintys šalies 

kultūra, istorija, paveldu. 

- Tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ Kultūros paveldo akademija organizuojant kasmetinę 

stovyklą jaunimui „Vasaros archeologijos mokykla“ Dubingiuose (Molėtų r.).  

- Glaudţiai bendradarbiauta su Lietuvos archeologijos draugija bei dalyvauta šios asociacijos 

organizuojamose veiklose: kvalifikacijos kursuose pedagogams bei turizmo srityje 

dirbantiems asmenims (gidams, regioninių parkų, turizmo informacijos centrų 

darbuotojams) bei renginiams visuomenėje Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 

Įgyvendintos veiklos – edukacinių uţsiėmimų ir amato pristatymo įgyvendinimas 

(knygrišystė, odininkystė, stiklo karoliukų gamyba, audimas, keramika). 

- Sėkmingai pradėtas bendravimas su Savičiaus gatvės, kurioje yra įsikūrusios Senųjų amatų 

dirbtuvės, bendruomene. Suorganizuoti keli susitikimai su kitų kultūros įstaigų, 

verslo/maitinimo įstaigų, Ramintojos baţnyčios atstovais. Susitikimų metu kalbėta apie 

bendras veiklas, iniciatyvas, kultūrinių renginių plėtrą gatvėje. 

- 2018 m. uţmegztas bendradarbiavimas su Europos humanitariniu universitetu, įsikūrusiu 

Senųjų amatų dirbtuvių kaimynystėje, Bokšto gatvėje. Universiteto kultūros paveldo 

studijų pirmo kurso studentai lankėsi Senųjų amatų dirbtuvėse, dalyvavo ekskursijoje po 

dirbtuves, diskutavo apie amatų paveldo padėtį, galimybes ir ateitį. 

- 2018 m. toliau tęstas bendradarbiavimas bendroms projektinėms iniciatyvoms su Belgijos 

amatininkystės atgaivinimo ir puoselėjimo organizacija Mad„inEurope 

(https://madineurope.eu/).  

- Plečiamas bendradarbiavimas su atvykstamojo turizmo įmonėmis. 2018 m. pradėta 

bendradarbiauti su įmone „BoldTravel“ (http://boldtravel.lt/lt/vilnius/senuju-amatu-

dirbtuves) ir Turizmo rinkodaros asociacija (http://www.tura.lt/). 

 Leidyba ir informacijos sklaida: 

- Ţurnale „Tautodailės metraštis“ buvo išspausdintas Senųjų amatų dirbtuvių darbuotojos 

Marijos Kajotienės straipsnis apie XX a. I pusėje leistą ţurnalą „Amatininkas“: 

„Amatininko“ žurnalas: ką galime sužinoti apie tarpukario Lietuvos amatininkystę? 

(http://lietuvostautodaile.lt/images/siuntiniai/metrasciai/TM34m.pdf  p. 21-32); 

https://madineurope.eu/


 

- Video blog„e „Pozityvus dienoraštis“ pasirodė interviu apie veiklą Senųjų amatų dirbtuvėse 

ir senuosius amatus su odininku Martynu Švedu 

(https://www.youtube.com/watch?v=AgXDFExocBY) ir audėja, verpėja, pynėja Virginija 

Rimkute (https://www.youtube.com/watch?v=hTxxuw_YP8s). 

- Senųjų amatų dirbtuvėse lankėsi LRT laida „Laba diena, Lietuva“ ir parengė reportaţą apie 

stiklininkės Daivos Jusiūtės-Tarailienės amatą, veiklą ir gaminamus stiklinius velykinius 

kiaušinius-pakabukus (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013688024/laba-diena-

lietuva?fbclid=IwAR0FlFgiW4EhD4sx80vBakWSsHiK0NQ-4vyoiAzePmIaN8R_lw3Z2-

Kkf3Q#wowzaplaystart=3566000&wowzaplayduration=220000). 

- Senųjų amatų dirbtuvėse lankėsi ţurnalistai-keliautojai Martynas Starkus ir Vytaras 

Radzevičius, kurie kartu su Lietuvos turizmo departamentu 2018 m. rudenį-ţiemą rengė ir 

per TV3 transliavo laidą „Aplink Lietuvą. Miestai“. Apsilankymo metu buvo filmuojamas 

reportaţas laidai, skirtai Vilniaus miestui, apie Senųjų amatų dirbtuves, kokias pramogas 

čia galima rasti, ką galima nuveikti, kokius amatus ir edukacinius uţsiėmimus pristatome. 

Laida su reportaţu iš Senųjų amatų dirbtuvių pasirodė 2018 gruodţio 31 d.  

(https://tvplay.tv3.lt/aplink-lietuva/aplink-lietuva-miestai-

10303005/?fbclid=IwAR2E3wXKKJmcIrZUEmDxTfWYwNHcFN8lHnycDIcLTGtaaHN

nrp59USfDds8, laikas 25:00 – 34:13). 

 Programos dalyvės nauda Vilniui ir vilniečiams: 

- Senųjų amatų dirbtuvės yra vienintelė vieta Vilniaus mieste, kurioje veikia senųjų, tradicinių 

ir šiuolaikinių amatų kompleksas (pristatomas daugiau nei vienas amatas) ir kurios didţioji 

dalis veiklų yra tiesiogiai orientuotos į visuomenės švietimą ir edukaciją. 2018-ųjų, kaip ir 

ankstesnių, metų veikla praturtina Vilniaus miesto kultūrinį ir laisvalaikio gyvenimą, 

lankytinų vietų sąrašą, prisideda prie Vilniaus miesto istorijos, tradicijų ir papročių 

puoselėjimo bei garsinimo, reklamavimo. Gyvos dirbtuvės su kiekvieną amatą 

pristatančiomis ekspozicijomis, dirbančiais meistrais bei jaukia vietinių amatininkų ir 

menininkų rankų darbo gaminių (tautinio paveldo produktų, šiuolaikinių, įkvėptų etno 

stiliaus) krautuvėle itin traukia ne tik vilniečių, bet ir miesto svečių dėmesį, susidomėjimą 

savo ir svečios šalies kultūra bei istorija. Teorinės ir praktinės edukacijos, ekskursijos po 

dirbtuves, parodos vaikams, paaugliams, jaunimui, profesionalūs amatų mokymai 

suaugusiems, tiesioginis bendravimas su profesionalais amatininkais skatina nepamiršti ir 

atrasti iš naujo amatus, rankų darbo svarbą, udgo jaunosios kartos ţingeidumą, domėjimąsi 

savo šalies kultūra, istorija, gyvu pavyzdţiu parodo, jog amatininkystė gali būti 

perspektyvi, įdomi ateities profesija.  

 

 Išvados dėl veiklos, darbo sėkmių ir nesėkmių, veiklos vystymosi perspektyvos. 

Senųjų amatų dirbtuvės veikia nuo 2012 m., pradeda skaičiuoti 7-tuosius veiklos metus. Per 

šį laikotarpį nusistovėjo dirbtuvių veikla, išsigrynino strategijos kryptys, susiformavo 

lankytojų ratas, uţmegzti stiprūs ryšiai su įvairiomis, panašia veikla besiverčiančiomis 

kultūros, turizmo, švietimo organizacijomis, sukaupta projektinė patikrtis Lietuvos ir 

uţsieno mastu. Per pastaruosius porą metų atnaujinta Savičiaus g. tapo patraukli, gausiai 

https://www.youtube.com/watch?v=AgXDFExocBY
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lankoma tiek vietinių, tiek miesto svečių, o tai prisidėjo prie Senųjų amatų dirbtuvių 

lankomumo išaugimo. Didţiausias minusas yra reklamos stygius. Reikia apgalvoti 

strategiją, kaip pritraukti naujus ir išlaikyti esamus lankytojus, ypač šaltuoju metų laiku. 

Perspektyvos. Amatai vis labiau populiarėja kaip vienas iš laisvalaikio, šeimos, draugų 

švenčių praleidimo būdų. Ypač tai tampa aktualu atvykstamojo turizmo srityje, 

susidomėjimas tik auga. Tačiau svarbu amatus pateikti ne tik kaip turinį pramogai, bet ir 

kaip turinį profesionaliems profesiniams mokymams bei integruoti amatininkystę, jos 

istorinius ir šiandieninius procesus į švietimo sektorių, amatininkystę įtraukti į švietimo 

sistemą, jaunąją kartą sudominti šia sritimi ir parodyti kaip vieną iš ateities profesijos 

galimybių. 


