
Projektas „Rietavo krašto tautinio paveldo produktų kūrėjai bei jų gaminami 

tradicinių amatų gaminiai, teikiamos tradicinės paslaugos“

Rietavo kraštas nuo seno garsėja savo krašto kultūra, archeologija, istorijos, architektūros ir kultūros 

paminklais. Savivaldybėje yra daugybė piliakalnių, senkapių, mitologinių ir sakralinių akmenų, gamtinių 

objektų, taip pat gausiai turistų lankomas Oginskių dvaro ansamblis.

Išnaudojant  šiuos istorinius,  kultūrinius  ir  gamtinius  išteklius Rietavo savivaldybėje būtų galima 

kurti ir plėtoti kultūrinio, etnografinio turizmo bei kaimo turizmo produktus. Tačiau minėtas savivaldybės 

potencialas  -  turizmas,  kuris  yra  viena  iš  savivaldybės  plėtros  prioritetų,  šiuo  metu  nėra  tinkamai 

išnaudojamas.  Ypač silpnai  išnaudojamas  vietos  amatininkų  ir  kitų  tautinio  paveldo  produktų  kūrėjų 

potencialas.

Rietavo  apylinkėse  yra  žmonių,  kurie  užsiima  medžio  drožyba,  tekstile,  kulinarinio  paveldo 

produktų (kastinis, naminė duona, sūriai ir t.t.) gamyba. Iš esmės  tik per Rietavo krašto jubiliejines ir 

tradicines  šventes (šv.  Mykolo atlaidai  ir  kt.)  rietaviškiai  ir  jų svečiai  Rietavo parke gali  paragauti  ir 

nupirkti įvairiausių Žemaitijos etnografiniam regionui būdingų kulinarinio paveldo produktų bei vietos 

amatininkų, tautodailininkų gaminių. 

Siekiant pagerinti šią situaciją,  VVG „Rietavo iniciatyvos“ įgyvendino projektą „Rietavo krašto 

tautinio  paveldo  produktų  kūrėjai,  bei  jų  gaminami  tradicinių  amatų  gaminiai,  teikiamos  tradicinės 

paslaugos“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ 

veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ (projekto Nr. 4NT-KE-10-1-0003-PR001).

Įgyvendinus  projektą  buvo  pasiekti  užsibrėžti  tikslai: 

surengti  penki  teminiai/informaciniai  seminarai,  parengta 

„Tautinio  paveldo  ir  tradicinių  produktų  gamybos  ir  plėtros 

Rietavo  savivaldybėje  strategija“  ir  suorganizuota  konferencija 

„Rietavo  krašto  tradiciniai  amatai  ir  gaminiai  siekiant  darnios 

kaimo  plėtros“.  Konferenciją  pradėjo  Rietavo  meno  mokyklos 

kolektyvas.

 Įžanginius  žodžius  tarė  VVG 

„Rietavo  iniciatyvos“  pirmininkas  Albinas  Maslauskas.  Konferenciją 

koordinavo LŽŪU ekonomikos ir vadybos fakulteto, administravimo ir 

kaimo  plėtros  katedros  vedėja  dr.  Vilma  Atkočiūnienė.  Pranešimus 

skaitė  Rietavo  krašto  muziejaus  direktorius  V.  Rutkauskas,  ŽŪM 

tautinio paveldo ir mokymų skyriaus vedėja E. Petrošienė, ŽŪM tautinio 

paveldo ir mokymų skyriaus vyr. specialistė  V. Dubnikienė,  Kultūros 

ministerijos, regionų kultūros skyriaus vedėja I. Seliukaitė, VVG „Rietavo iniciatyvos“ projektų vadovė 

L. Dockevičienė, Telšių apskrities Rietavo savivaldybės VMVT viršininkas – veterinarijos inspektorius 

Praktinis darbas teminių/informacinių  

seminarų metu

Rietavo meno mokyklos kolektyvas

http://www.zum.lt/min/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_3468.cfm&langparam=LT


A.  Mantvydas,  ŽŪK  „Lietuviško  ūkio  kokybė“  direktorius  M.  Maciulevičius,  Regioninės  plėtros 

departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausios specialistės J. Gnadl ir L. Simanauskienė.

 Konferencijos  dalyviai  aptarė  tradicinių  amatų  vystymo 

perspektyvas  Žemaitijoje,  Lietuvoje  ir  Europos  sąjungoje, 

tautinio  paveldo  produktų  gamybos  ir  plėtros  Rietavo 

savivaldybėje  strategines  kryptis,  tradicinių  maisto  gaminių 

gamybos ir pardavimo vietų kūrimąsi. Charakterizuotas Rietavo 

krašto įvaizdis ir apsvarstyti tradicinių amatų gaminių rinkodaros 

formavimo ypatumai.  Pertraukos  metu  dalyviai  galėjo  grožėtis 

suorganizuota amatininkų darbų muge.

Tikimasi,  kad  įvertinus  tradicinių  amatų  ir  tautinio  paveldo  produktų  išsaugojimo  ir  jų  plėtros 

galimybes Rietavo savivaldybėje, bus racionaliai išnaudojami istoriniai, kultūriniai ir gamtiniai ištekliai, 

kuriant ir plėtojant kultūrinio, etnografinio turizmo, bei kaimo turizmo produktus.

Konferencijos dalyviai


