
 
„AMATAI ATGYJA PASAKOSE“ 

Projekto Nr. IGNA-LEADER-6B-JKSV-8-2-2018 
 

Projektas įgyvendintas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės 
plėtros strategijos 2014–2020 m. II prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ 

Projektą įgyvendino Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Projektui skirta 7 415,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto lėšų 

Projekto vykdytojas prie 
projekto prisidėjo 

1145,61 Eur piniginiu įnašu ir 652,00 Eur savanoriškais darbais. 

Įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. vasario 28 d. iki 2019 m. rugsėjo 3 d. 

 
 

Projektas prisidėjo prie kokybiško kaimų vaikų užimtumo vasaros atostogų metu. Net šešiuose 
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose: Strigailiškyje, Ceikiniuose, Vidiškėse, Kazitiškyje, 
Dūkšte ir Didžiasalyje – 2019 m. vasarą vyko dienos stovyklos, kuriose vaikai galėjo susipažinti su krašto 
tradicijomis ir vietos amatais. Visuose filialuose buvo organizuota 60 įdomios veiklos dienų vaikams, kuriuose 
dalyvavo apie 120 vaikų. Nors kiekviena stovyklos diena prasidėdavo linksma mankšta ar judriais žaidimais, 
toliau dienos buvo nepanašios viena į kitą. Kiekvieną iš jų stovyklautojai išbandydavo vis naują kūrybinį 
užsiėmimą ar amatą, pateikiamus per pasakų prizmę. Vaikai iš vilnos ir molio darė pasakų personažus, tapė 
lietuvių liaudies ornamentus, su žolininke mokėsi atpažinti „stebuklingas“ žoleles, ieškojo lobių, lankė seną 
malūną ir dalyvavo duonos kepimo edukacijoje, su rašytoju kūrė savo pasakas. Projektas taip pat prisidėjo prie 
savanorystės skatinimo. Į projektą buvo įtraukti jauni žmonės, kurie po mokymų savanoriams ir bibliotekos 
darbuotojams, talkininkavo dienos stovyklose. Savanoriai padėdavo paruošti erdves užsiėmimas, susitvarkyti po 
jų, talkininkavo užsiėmimų metu. Už stovyklas atsakingi bibliotekos filialų darbuotojai prisipažįsta, kad be 
savanorių, kurių kiekviename filiale dirbo po du, įgyvendinti stovyklų veiklas būtų buvę labai sunku. Paramos 
lėšomis buvo finansuota 80 proc. projekto išlaidų ir veiklų. Projektą piniginėmis lėšomis parėmė ir UAB „Legra“. 

 
 

   
 
Nuotraukose iš kairės į dešinę: 1) Vaikų dienos stovyklos akimirka Strigailiškio padalinyje; 2) Užsiėmimas su profesionaliu menininku 
Pauliumi Juodišiumi; 2) Vilnos vėlimo edukacijos dalyviai ir jų gražus darbai. 
 
 
 

 


