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Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos Senųjų amatų dirbtuvių veiklos ataskaita už 2020 metus  

 

Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos Senųjų amatų dirbtuvės buvo uždarytos nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 

gegužės 28 d., taip pat nuo lapkričio 3 d. (iš viso 5 mėn.). Tuo tarpu, kuomet apribojimai nebuvo taikomi, 

lankomumas išliko ženkliai sumažėjęs, įvairios kultūrinės veiklos liko apribotos, tarptautinis turizmas vyko 

itin pasyviai. Nepaisant to fiksuota tokia statistika: 

 Senųjų amatų dirbtuves aplankė apie 1500 žmonių; apie 20 proc. iš jų – svečiai iš užsienio 

valstybių; 

 Autentiškų baltiškų suvenyrų įsigijo apie 700 žmonių. 

 2020-aisiais metais nuolat veikė 8 amatininkų dirbtuvės ir ekspozicijos:  

1. Senoji odininkystė (Martynas Švedas); 

2. Stiklo karoliukų gamyba ir vitražas (Daiva Tarailienė); 

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

4. Skiautinių siuvimo, tekstilės dirbtuvės (Gražina Kriaunevičienė); 

5. Popieriaus sėmimo ir marmuravimo dirbtuvės (Gabija Gužaitė, Aušra Lazauskienė, Kristina 

Lukoševičienė); 

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

7. Šešėlių teatro ir siluetinių portretų piešimo dirbtuvės (Edita Namajūnienė, Ieva Stašelytė, 

Šarūnė Pečiukonytė); 

8. Keramikos studija (Virginija Rimkutė). 

 Pravesta apie 15 ekskursijų Senųjų amatų dirbtuvėse amatų tematika įvairaus amžiaus grupėms; 

lietuvių ir anglų kalbomis. Bendras apytikslis apsilankiusių asmenų skaičius – 100 asm. 

 Vyko apie 50 įvairių amatų edukacijų: žalvario papuošalų gamybos, šešėlių teatro, keramikos, 

knygrišystės, skiautinių siuvimo bei lėlių rišimo, verpimo, audimo, krepšių pynimo, odininkystės, 

vitražo, stiklo karoliukų gamybos, eko keramikos iš kavos tirščių, žvakių liejimo, gintaro pažinimo, 

juostų audimo, šiaudinių sodų rišimo, atvirukų gamybos cianotipijos ir cliche verre technikomis, 

nėrimo adata ir kt. edukacijos. Edukacijose sudalyvavo apie 500 žmonių (apie 30 proc. iš jų – 

vaikai iki 16 metų). 

 Dalyvavimas viešuose Vilniaus miesto renginiuose: 

- Kultūros naktis, 2020 m. rugsėjo 25 d. 

- Kaziuko mugė, 2020 m. kovo 6-8 d. 

- Sostinės dienos, 2020 m. rugsėjo 4-6 d. 

 Miesto renginių organizavimas: 

- IX-toji Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė, 2020 m. rugpjūčio 21-22 d. Iš viso mugėje dalyvavo apie 

60 amatininkų iš Lietuvos; dalyviai iš užsienio valstybių negalėjo atvykti dėl Covid-19. Mugę per 2 

dienas aplankė apie 900 lankytojų. 

-  Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje, 2020 

m. rugsėjo 20 d. Dalyvių, lankytojų skaičius apie 200. 

 2020 m. buvo įgyvendinti šie projektai (tiesiogiai susiję su veiklomis Senųjų amatų dirbtuvėse): 



 

- Edukacinis projektas "Istorinės Šv. Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų 

šventė Savičiaus gatvėje". Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (organizatorius), 

amatininkų klubas “Dvaro meistrai” (partneris), kiti – tekstilės dirbtuvė "Gražioji skiautė", 

stiklo dirbtuvė "Ūta glass",  manufaktūra-galerija "Jūratė", VŠĮ "Gintaro akademija", tradicinės 

muziko ir šokių klubas. Rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. Iš viso projekto dalyvių ir 

lankytojų apie 200. 

- Kvalifikacijos kėlimo projektas „Senosios ir tradicinės amatininkystės populiarinimas ir 

integravimas į kultūros paveldo švietimo sritį“. Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija 

(organizatorius), Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos nariai: juvelyrikos mokykla „Vilnensis“, 

VšĮ Vita Antiqua, amatininkų klubas „Dvaro meistrai“, Vilniaus knygrišių gildija. Rėmėjas: 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: 

apie 300 asm. Seminaras įgyvendintas virtualiai per ZOOM programą. 

- Edukacinis projektas "Virtualūs senųjų amatų mokymai ir technologinių procesų video 

klipai". Dalyviai: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (organizatorius), amatininkų klubas 

„Dvaro meistrai“, Vilniaus knygrišių gildija, „Eko dizaino studija“. Rėmėjas: BĮ Lietuvos 

kultūros taryba. Iš viso projekto dalyvių ir lankytojų: 150 asm. Edukacijos įgyvendintos 

virtualiai per MS Teams programą. 

 

 2020 m. Senųjų amatų dirbtuvėse veikusios parodos: 

- 2020-09-18 – 2020-09-24 Vaidos Druskytės archeologinių papuošalų rekonstrukcijų paroda 

„Smeigtukai“. 

- 2020-09-25 – 2020-10-11 Martyno Švedo ir kolegų paroda „Istorinė diržo raida“. 

- 2020-10-20 – 2020-10-31 Daivos Jusiūtės Tarailienės paroda „Senovės baltų stiklo 

papuošalai“. 

- virtuali paroda „Amatai: vakar-šiandien-rytoj“: http://vdaa.lt/virtuali-paroda-amatai/ 

 Bendradarbiavimas: 

- 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. 

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

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

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

kultūra, istorija, paveldu. 

- Senųjų amatų dirbtuvės toliau sėkmingai bendradarbiauja su Vilniaus miesto turizmo ir 

verslo plėtros agentūra „GO Vilnius". Senųjų amatų dirbtuvės su savo veiklomis įsilieja ir 

papildo miesto kultūrinių renginių kalendorių, savo ruožtu „Vilnius Go“ prisideda prie 

veiklų viešinimo. 

- Tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ Kultūros paveldo akademija. Suorganizuotos 4 

edukacijos vyresniųjų klasių moksleiviams, įgyvendinant tęstinį projektą „Motyvaciniai 

kultūros paveldo pažinimo seminarai jaunimui”, skirtą vykdyti motyvuoto istorinės bei 

http://vdaa.lt/virtuali-paroda-amatai/


 

archeologinės pakraipos jaunimo neformalius kultūros paveldo bei archeologijos srities 

mokymus. 

- Glaudžiai 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 visuomenei.  

- Bendradarbiavimas su turizmo operatoriumi „Hi Baltics“ (https://www.hibaltics.com/), 

siekiant propaguoti amatų programas ir edukacijas turistams iš Japonijos. 

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

dirbtuvės, bendruomene. Trečius metus iš eilės suorganizuota gatvės šventė („Istorinės Šv. 

Pranciškaus mugės atgaivinimas – tradicinių amatų šventė Savičiaus gatvėje“). 

 Tarptautinis bendradarbiavimas: 

- 2020 m. toliau tęstas bendradarbiavimas bendroms projektinėms iniciatyvoms su Belgijos 

amatininkystės atgaivinimo ir puoselėjimo organizacija Mad‘inEurope 

(https://madineurope.eu/).  

- Tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas su projekto „E-Academy of Building Trades - E-

learning Platform of Traditional Craftsmanship“ (projekto nr. 2019-1-PT01-KA204-

061399) partneriais: 

1. Universidade Portucalense Infante D. Henrique (Portugalija) 

2. EK Egyesulet (Vengrija) 

3. Goetborgs Universitet (Švedija) 

4. NGO Vanaajamaja (Estija) 

5. Tektum Architectura & Arta SRL (Rumunija). 

- Bendradarbiavimas ir komunikacija su Michelangelo kūrybiškumo ir meistriškumo fondu 

(www.michelangelofoundation.org). 

- Šv. Baltramiejaus mugės metu užsimezgęs ir toliau vykstantis bendradarbiavimas su 

profesionaliais amatininkais rekonstruktoriais iš Latvijos, taip pat istorinės muzikos grupe 

iš Čekijos „Remdih“ bei įvairių istorinių pasirodymų atlikėjais „Vagabundus colective“. 

 Leidyba ir informacijos sklaida: 

LRT laida „Atspindžiai. Paveldo kolekcija“ parengė reportažą apie knygrišystės ir popieriaus 

marmuravimo amatus. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000135033/atspindziai-paveldo-kolekcija-senovinio-

amato-puoseletojai-

knygrisiai?fbclid=IwAR1TmUpYoXqUkUDkTapqcmEbSTHkmrP7mjsBmXT4Cqv-

HQyAeySrbJd32tc 

Kultūros paveldo festivalio "Heritas" organizatorių iniciatyva sukurtas video apie senąją 

fotografiją. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2WZisGXRes&fbclid=IwAR0QRPeXGj4WjPB7zXLa0

Cw6j-aA_CamcTjkHGk7mBQNZWdVBRrAvyNmTXo 

LRT laidos „Labas rytas, Lietuva“ reportažas apie Martyną Švedą ir jo diržų parodą: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000123547/pazinti-istorija-per-amata-kapsadirbys-

martynas-svedas-atkure-senovinius-
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dirzus?fbclid=IwAR24k9rNJIUGgcUeQIvictSCu0uwxOxhiFnG8zXa8VBFCYVT3qbbPZdQ

DoA 

Virtuali paroda „Amatai: vakar-šiandien-rytoj“: 

http://vdaa.lt/virtuali-paroda-amatai/ 

 

 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 didžioji 

dalis veiklų yra tiesiogiai orientuotos į visuomenės švietimą ir edukaciją. 2020-ųjų metų 

veikla praturtino Vilniaus miesto kultūrinį ir laisvalaikio gyvenimą, lankytinų vietų sąrašą, 

prisidėjo 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 žingeidumą, domėjimąsi savo šalies kultūra, istorija, gyvu 

pavyzdžiu parodo, jog amatininkystė gali būti perspektyvi, įdomi ateities profesija.  

- Senųjų amatų dirbtuvių veikla prisideda ir prie miesto renginių organizavimo. Istorinė Šv. 

Baltramiejaus mugė bei Šv. Pranciškaus mugės Savičiaus gatvėje organizavimas prisideda 

ne tik prie amatų kultūros gaivinimo ir viešinimo, tačiau kuria pridėtinę vertę Vilniaus 

miestui turizmo, gyvo miesto kultūros srityse. 

 

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

Senųjų amatų dirbtuvės veikia nuo 2012 m., pradeda skaičiuoti 9-tuosius veiklos metus. Per 

šį laikotarpį išsiplėtė dirbtuvių veikla, išsigrynino strategijos kryptys, susiformavo lankytojų 

ratas, užmegzti stiprūs ryšiai su įvairiomis panašia veikla besiverčiančiomis kultūros, 

turizmo, švietimo organizacijomis, sukaupta projektinė patikrtis Lietuvos ir užsieno mastu. 

Per pastaruosius porą metų atnaujinta Savičiaus g. tapo patraukli, gausiai lankoma tiek 

vietinių, tiek miesto svečių. 

Kadangi lankytojų srautas bei jų pasirenkamos veiklos dirbtuvėse priklauso nuo metų laikų 

sezoniškumo, yra būtina stiprinti  strategiją, kaip pritraukti naujus ir išlaikyti esamus 

lankytojus visais metų laikais stabiliai, nuolat naujinti veiklas, jas orientuojant į lankytojų 

poreikius įvairiais metų laikotarpiais ir progomis. 

Perspektyvos. Amatai stabiliai 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 
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sistemą, jaunąją kartą sudominti šia sritimi ir parodyti kaip vieną iš ateities profesijos 

galimybių.  

2020 m. Covid-19 pandemijos akivaizdoje Senųjų amatų dirbtuvės inicijavo nuotolinių 

veiklų įgyvendinimą: rengė nuotolinius mokymus ir edukacijas internetinėse komunikacijos 

platformose, pradėjo nedidelio asortimento pardavimą internetinėje erdvėje. Nepaisant to, 

senųjų amatų edukacijos reikalauja specifinių medžiagų, priemonių, technikų ir žinių, todėl 

įgyvendinti visas veiklas nuotoliniu būdu yra beveik neįmanoma. 

Augant amatų populiarumui yra svarbu išlaikyti idėjos ir veiklos vystymosi kryptis, kadangi 

senieji, tradiciniai ir liaudies amatai turi skirtingas teorines ir praktines prieigas tiek meistrų, 

tiek visuomenės lygmenyse. Senųjų amatų dirbtuvės sieks išlaikyti senųjų, archajiškų amatų 

tradicijas, remdamasi ne tik eksperimentinės archeologijos ir istorinėmis žiniomis, nes ši 

sritis yra mažiausiai visuomenėje pažįstama (lyginant su liaudies amatais), tačiau istoriškai 

ir kultūriškai vertinga ir unikali. 


