
„KERAMIKA GRĮŽTA Į DIDŽIASALĮ“ 

Projekto Nr. IGNA-LEADER-6B-JKS-1-4 
 

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 r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija 

Projektui skirta 5 002,70 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės 
biudžeto lėšų 

Projekto vykdytojas prie 
projekto prisidėjo 

1 250,68 Eur piniginiu įnašu 

Įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. sausio 10 d. iki 2018 m. gruodžio 18 d. 

 
 Kad Didžiasalio apylinkėse gausu molio, buvo žinoma nuo seno. Šalia esančio miestelio Tverečiaus 
bažnyčia XX a. pradžioje pastatyta iš apylinkėse iškasto molio vietos meistrų pagamintų plytų. Plytos vietos 
reikmėms buvo gaminamos ir tarpukariu, ir po II pasaulinio karo. Apylinkėje esantys aukštos kokybės molio klodai 
buvo pradėti aktyviai eksploatuoti XX a. 8 dešimtmetyje, kai Didžiasalyje iškilo statybinių medžiagų kombinatas, 
kuriame buvo gaminamos molinės apdailos plytos, drenažo vamzdeliai. 1978 m. atidarytoje naujoje vidurinėje 
mokykloje (dabartinėje ,,Ryto“ gimnazijoje) buvo įsteigtas keramikos būrelis. Gimnazijos muziejuje yra išlikę keli 
tada sukurti darbeliai. 1995 m. statybinių medžiagų kombinatas nustojo veikti, čia dirbę žmonės neteko darbo ir 
Didžiasalis susidūrė su socialinėmis problemomis. Prasminga, kad Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje projekto dėka 
buvo atgaivinta keramikos tradicija. 
 Įgyvendinant projektą gimnazijos suremontuotose patalpose įrengtos keramikos dirbtuvės, įsigytos 
modernios keramikos degimo krosnelės, žiedimo staklės, kitos reikalingos priemonės ir medžiagos. Įrengtose 
keramikos dirbtuvėse buvo organizuoti 7 edukaciniai renginiai skirtingų amžiaus grupių projekto dalyviams. 
Keramikos paslapčių mokė patyrusios dailininkės: tautodailininkės Aldona Jakubovskienė ir Dalia Pajedienė bei 
keramikė Jolita Bužinskienė. Projekto dalyviai užsiėmimų metu buvo supažindinti su įvairiomis keramikos darbų 
kūrimo technikomis, patys išbandė savo gebėjimus – padedant patyrusioms menininkėms kūrė pirmuosius 
darbelius. Visiems dalyviams patiko šie užsiėmimai, daugelis su nekantrumu laukia naujų. Projektui besibaigiant, 
naujai įkurtose keramikos dirbtuvėse apsilankė LRT žurnalistai ir 2018 m. gruodžio 23 d. laidoje “Gyventi kaime 
gera” buvo parodytas reportažas apie projekto rezultatus. 

 

   
Nuotraukose iš kairės į dešinę: 1) ir 2) Keramikos dirbtuvėse vyksta edukaciniai užsiėmimai; 3) Televizijos laidos “Gyventi kaime gera” 
reportažo filmavimas. 
 

 


