
Teritorinio bendradarbiavimo projektas „VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė” ir VVG 

,,Radviliškio lyderis” bendradarbiavimas, siekiant išsaugoti ir populiarinti krašto amatus, 

skatinti vietos gyventojų verslumą ir efektyviai naudoti kultūros paveldą“ 

 

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę 

„Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 

20 d. įsakymas Nr. 3D-613 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo“. 

Paramos sutartis Nr. 4TT-KS-12-1-0001-PR001 pasirašyta 2012 m. spalio 2 d. 

Paramos suma 86 394 Eur. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2012 m. spalio 2 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2014 m. spalio 15 d. 

Bendrasis projekto tikslas – bendradarbiaujant VVG „Pakruojo rajono partnerystė” ir VVG 

„Radviliškio lyderis” puoselėti ir išsaugoti vietos amatų tradicijas bei gerinti kaimo gyventojų 

užimtumą. 

Specialusis projekto tikslas – sudaryti sąlygas Pakruojo ir Radviliškio krašto amatų plėtrai. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ buvo teritorinio bendradarbiavimo projekto koordinatore. 

Projekto partneriu buvo Vietos veiklos grupė ,,Radviliškio lyderis” ir Radviliškio rajono 

savivaldybės administracija. Vykdydami projektą partneriai buvo pasirašę bendradarbiavimo sutartį. 

Projekto veiklos. Įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą buvo vykdomos šios 

veiklos: VVG atstovaujamas teritorijas – Pakruojo ir Radviliškio rajonus, reprezentuojančių vietos 

amatų ekspozicijų, dirbtuvių, studijos, maisto gaminimo ir pateikimo pagal krašto tradicinius 

receptus patalpų, kitų patalpų įrengimas, nuolatinio eksponavimo organizavimas, amatų mugių, 

amatų dienų organizavimas, edukacinių programų (paketo) parengimas ir programų įgyvendinimas, 

informacinės medžiagos apie amatų muges, amatų dienas, vietos amatininkus ir jų gaminius 

parengimas, Katalogo leidyba, veiksmų koordinavimas telkiant amatininkus, organizuojant 

amatininkų nuvežimą ir dalyvavimą renginiuose, projekto administravimas, projekto viešinimas. 

Projekto rezultatas. Įgyvendindama projektą VVG „Pakruojo rajono partnerystė” pagal 

panaudos sutartį naudojamame Pakruojo dvaro pastate, bendru partnerių sutarimu 2014 m. 

rugpjūčio 25 d. įregistravo asociaciją pavadinimu – Amatų dvarelis. 

Amatų dvarelis populiarina etninę ir regioninę kultūrą, amatus, saugo ir puoselėja krašto 

tradicijas, ugdo gyventojų gebėjimus, skatina meno ir amatų plėtrą, bendradarbiauja, organizuoja 

edukacines programas, rengia kūrybines stovyklas, plenerus ir mokymus. Įgyvendindamas 

numatytus siekius Amatų dvarelis teikia paslaugas, sudaro sąlygas amatininkų ir menininkų 

dirbiniams eksponuoti ir realizuoti. Taip pat Amatų dvarelyje organizuojamos konferencijos, 

mokymai, parodos. 

2014 m. spalio 2 d. buvo pavirtinta Amatų dvarelio paslaugų teikimo ir kainų nustatymo 

tvarka. Patvirtintos Amatų dvarelyje teikiamos paslaugos ir mokamų paslaugų kainos. 

Tęsdama projekto veiklas, garsindama Pakruojo kraštą, skleisdama žinią apie tai, kad čia 

gyvena nagingi, nuoširdūs, vaišingi žmonės, VVG „Pakruojo rajono partnerystė” prisideda prie 

Amatų, muzikos ir alaus festivalio organizavimo ir skatina, kad kuo daugiau krašto amatininkų, 

meno puoselėtojų, bendruomenių dalyvautų festivalio programoje.  

Projekto viešinimas. Prie teritorinio bendradarbiavimo projekto viešinimo prisideda 

Pakruojo ir Radviliškio rajonuose prie pastatų, įrengti aiškinamieji stendai. Informacija apie 

vykdomas veiklas talpinama internetinėje svetainėje www.pakruojovvg ir sukurtoje posistemėje 

„Amatų dvarelis“. 

http://www.pakruojovvg/

