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Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai – tai Norvegijos Karalystės, Islandijos ir 
Lichtenšteino Kunigaikštystės parama, skiriama šešiolikai Europos Sąjungos valstybių. Ja siekiama mažinti socia-
linius ir ekonominius skirtumus, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių donorių ir paramos gavėjų.

Lietuva 2009-2014 m. finansavimo laikotarpiu gavo 84 mln. eurų dydžio paramą, kuri (kartu su Lietuvos finan-
siniu įnašu) paskirstyta įvairių sričių projektams pagal 14 skirtingų programų. Viena iš jų skirta kultūros paveldui 
išsaugoti ir atgaivinti. 
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http://www.eeagrants.lt/leidiniai


54

EEE finansinio mechanizmo programa
Kultūros ir gamtos paveldo  
išsaugojimas ir atgaivinimas
Kultūros paveldas – tai vertybių ir tradicijų atspindys, mūsų identiteto, istorijos ir kultūros dalis. Pamažu vis geriau 
suprantama, kad tai ir vertingas resursas, galintis teikti ekonominę ir socialinę naudą. 

2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo programa „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas” – 
sėkmingo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos institucijų rezultatas. Programą parengė ir įgyvendino 
Kultūros ministerija kartu su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, o programos partneris – Norve-
gijos kultūros paveldo direktoratas – atliko svarbią konsultanto rolę visuose programos etapuose. 

Šia programa buvo siekiama ateities kartoms išsaugoti bent dalelę turtingo ir įvairaus Lietuvos kultūros paveldo 
ir užtikrinti jo pritaikymą šiandieninėms visuomenės reikmėms, taip pat skatinti geresnį kultūros paveldo pažini-
mą ir priežiūrą. Prioritetas teiktas medinės architektūros išsaugojimui, kultūros paveldo tyrimų centrų įsteigimui, 
darbų užbaigimui pradėtuose tvarkyti kultūros paveldo objektuose, taip pat etnografinių kaimų architektūros ir 
žydų paveldo puoselėjimui.

Kultūros paveldas vertinamas ir saugomas tuomet, kai žmonės jį pažįsta ir supranta. Dėl to šioje programoje 
labai didelis dėmesys skirtas kultūros paveldo edukacijai. Projektų vykdytojai iš viso surengė apie šimtą įvairių 
teorinių ir praktinių renginių visuomenei. Teorinės paskaitos, ekskursijos, seminarai ir konferencijos padėjo ge-
riau pažinti mus supančią aplinką ir suprasti kultūros paveldo reikšmę. Praktiniai mokymai sustiprino meistrų, jais 
siekiančių tapti asmenų, kultūros paveldo objektų savininkų ir kitų dalyvių žinias bei gebėjimus tradicinių me-
džiagų ir technologijų taikymo, tinkamos kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos srityse. Gausus dalyvių skaičius 
įrodė, kad tokie renginiai išties reikalingi ir svarbūs. 

PROJEKTŲ ĮVAIROVĖ
Susidomėjimas programos teikiamomis galimybėmis buvo itin didelis – pateikta net 112 paraiškų, iš kurių, deja, 
tik 19 galėjo būti finansuotos. Tai rodo aukštą susidomėjimą kultūros paveldo išsaugojimu ir didžiulį finansinės 
paramos poreikį. Tai taip pat rodo, kad atrinkti tik išskirtinės kokybės ir reikšmės projektai. 

Įgyvendintų projektų visuma pasižymi plačia geografine sklaida (žr. 50 p.) ir didele kultūros paveldo objektų 
įvairove. 19-os projektų dėka išsaugoti net 85 kultūros paveldo pastatai - tai etnografinių kaimų gyvenamieji 
ir ūkiniai pastatai, medinės vilos, buvusios sinagogos, bažnyčios, dvarai, gynybinės tvirtovės. Labai skiriasi ir 
sutvarkytų objektų pritaikymas – įkurti nauji kultūros paveldo tyrimų centrai, muziejai, renginių erdvės, atnau-
jinti gyvenamosios ir sakralinės paskirties objektai. Išsaugotos žmonių susitelkimo ir tapatybės vietos, sukurtos 
erdvės naujoms galimybėms. Didžioji dalis (84 proc.) projektų įgyvendinti už didžiųjų miestų ribų. 

Projektų įgyvendinimo 
laikotarpis: 2014-2017
Vid. projekto trukmė: 2,5 metų
Finansavimo intensyvumas:  
iki 90 proc. projekto vertės
Biudžetas projektams 
finansuoti:  
9.402.398 Eur (8 mln. Eur -  
EEE parama, 1,4 mln. Eur - 
Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšos). 
Vid. projektui skirta parama:  
500 tūkst. Eur.

Atidžiau pažvelgę ne tik į atgaivintus objektus, bet ir į juos supančią aplin-
ką, pastebime ne tik akivaizdžius fizinius pokyčius, bet ir daug plates-
nį ir svarbesnį poveikį  – objektai tampa vietos bendruomenių kultūros 
židiniais, daro įtaką vietovių gyvybingumui, prisideda prie naujų darbo 
vietų sukūrimo, keičia vietos gyventojų požiūrį į savo aplinką ir kultūros 
paveldą, daro vietas patrauklesnes gyventi, o turistus skatina atvykti dėl 
atskleisto jų išskirtinumo. 

Projektus įgyvendino savivaldybės, bendruomenės, viešosios, biudžeti-
nės įstaigos ir privačios įmonės. Nepaisant organizacinių skirtumų, visur 
rezultatai pasiekti tik atkaklių, nebijančių iššūkių ir kultūros reikšme tikin-
čių žmonių dėka. Visi jie turėjo unikalią galimybę realizuoti prasmingas ir 
visuomenei naudingas idėjas, vystyti bendradarbiavimą ir sustiprinti savo 
kompetencijas. 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Programos dvišalio bendradarbiavimo fondo dėka, programos pradžioje sudarytos sąlygos Lietuvos ir Norve-
gijos organizacijų atstovų pažintiniams vizitams, kurie padėjo užmegzti partnerystes, keistis vertinga patirtimi 
ir vystyti bendrų projektų idėjas. Atitinkamai, beveik pusė (10 iš 19) projektų įgyvendinti bendradarbiaujant su 
partneriais iš Norvegijos arba Islandijos. Dauguma partnerių prisidėjo vesdami paskaitas ir mokymus visuomenei 
apie kultūros paveldo priežiūrą ar vadybą, pristatydami savo šalių gerąją praktiką, keisdamiesi vertinga patirtimi 
su Lietuvos specialistais. 

Kultūros ministerija taip pat organizavo didelio susidomėjimo sulaukusius dvišalio bendradarbiavimo renginius – 
mokomąją išvyką apie gaisro prevenciją į Norvegiją, taip pat medinių langų ir durų restauravimo mokymus, 
kurie plačiau aprašomi tolesniuose šio leidinio puslapiuose. Iki 2017 metų pabaigos panašių renginių, skatinančių 
abiejų šalių bendradarbiavimą, numatoma surengti ir daugiau. 

Programa nebūtų įgyvendinta be daugybės žmonių reikšmingo indėlio. Nuoširdžiai dėkojame:
Projektų vykdytojams ir partneriams, CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento komandai, Finansų ministerijos Tarptautinės 
finansinės paramos koordinavimo skyriui, Kultūros paveldo departamentui, Anne Nyhamar, Noelle Dahl-Poppe, Nils Marstein, 
Aleksandra Petie Einen, Eglei Saudargaitei, Donatai Armakauskaitei, Irmai Grigaitienei, Romui Jarockiui, Eglei Mečinskaitei, Birutei 
Masaitytei, Alesiai Rynkevič, Laurai Unikauskienei, Renatai Banytei, Jovaldui Černiauskui, Vaidai Vilkuotytei, Rimantei Dėringytei, 
Maženai Koreckajai, ir kitiems per klaidą nepaminėtiems.
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Mokymai apie gaisro prevenciją 
istoriniuose pastatuose
SAUGESNEI ŽMONIŲ IR  
KULTŪROS VERTYBIŲ APLINKAI 

Šiaurės ir Baltijos šalyse, kur daugelis istorinių pastatų yra iš medžio, gais-
ro galimybė visada buvo didelė grėsmė. Technologijos nuolat tobulėja, 
tačiau kiekvienais metais vis dar kyla pakankamai didelis kiekis gaisrų, 
keliančių pavojų žmonių gyvybėms, o taip pat ir kultūros vertybių išliki-
mui. Priešgaisrinės signalizacijos ir gaisrą ribojantys įrenginiai yra labai 
svarbūs, tačiau mokymai objektų savininkams ir naudotojams yra būtina 
sąlyga, kad šios priemonės būtų tikrai efektyvios.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Norvegijos kultūros paveldo 
direktoratas, siekdami sustiprinti asmenų, atsakingų už kultūros paveldo 
objektų priežiūrą ir valdymą, kompetencijas, surengė mokomąją išvyką į 
Norvegiją apie gaisro prevenciją istoriniuose pastatuose. 

2015 m. gegužės 11-14 dienomis vykusiuose mokymuose dalyvavo EEE 
paramos lėšomis finansuojamų kultūros paveldo projektų atstovai, pro-
jektų partneriai iš Norvegijos, taip pat Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus ir Kauno 
arkivyskupijų, Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento at-
stovai. Iš viso apmokyti 29 asmenys.

Dvi dienas trukusių mokymų metu dalyviai lankėsi If Saugos centre, 
Norvegijos kultūros paveldo direktorate ir Norvegijos kultūros istorijos 
muziejuje. Šios įstaigos parinktos atsižvelgiant į didelę jų patirtį gaisro 
prevencijos srityje. Renginys orientuotas į gaisro priežasčių, prevencinių 
priemonių, įspėjimo sistemų ir jų įrengimo istoriniuose pastatuose ap-
tarimą, taip pat praktinį gaisro gesinimo įrangos išbandymą. Renginio 
dalyviams tai buvo puiki proga tarpusavyje aptarti skirtingas praktikas, 
diskutuoti ir vystyti bendradarbiavimą. 

Medinių langų ir durų 
restauravimo mokymai 
STIPRESNIAM MEDINIŲ PASTATŲ  
IR JŲ GYVENTOJŲ RYŠIUI 

Medinė architektūra yra viena įdomiausių ir vertingiausių Lietuvos kultū-
ros paveldo dalių. Deja, nepakankamas šios architektūros vertės supra-
timas, netinkamų medžiagų naudojimas (pavyzdžiui, autentiškų medinių 
langų keitimas plastikiniais), žinių apie jos priežiūrą stygius, menkos gali-
mybės gauti finansinę paramą ir kitos priežastys lemia spartų jos nykimą. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kartu su viešąja įstaiga Kultūros 
paveldo akademija, asociacija Medžio meistrų draugija ir Norvegijos kul-
tūros paveldo direktoratu, 2016 metų vasaros pradžioje surengė medinių 
langų ir durų restauravimo mokymų ciklą. Juo buvo siekiama atkreipti vi-
suomenės dėmesį į medinės architektūros vertę, skatinti saugoti medinio 
kultūros paveldo objektus bei jų autentiškas dalis ir suteikti praktinių me-
dinių langų ir durų restauravimo įgūdžių. 

Siekiant platesnio poveikio ir lengvesnio jų pasiekiamumo, mokymai 
organizuoti trijose skirtingose Lietuvos vietose: Dieveniškėse, Kaune ir 
Viešvilėje. Padedant patyrusiems medžio meistrams iš Lietuvos ir Norve-
gijos, per keturias dienas prisiliesta prie visų restauravimo etapų, vykdytų 
pagal tradicines technologijas. Taip pat vyko ekskursijos ir paskaitos au-
tentiškumo išsaugojimo, energetinio efektyvumo didinimo temomis, teik-
tos konsultacijos mediniuose pastatuose gyvenantiems žmonėms. 

Mokymuose dalyvavę medinių namų savininkai, architektai, studentai 
ir kiti savo gyvenamąja aplinka besidomintys piliečiai džiaugėsi geriau 
pažinę senąją medinę architektūrą ir stebėjosi, kad tokiomis, palyginti 
nesudėtingomis priemonėmis ir pastangomis, galima atgaivinti medinių 
pastatų elementus. Iš viso sulaukta apie šimto dalyvių, iš kurių ne vienas 
po renginio informavo, kad įgytas žinias jau pritaikė tvarkydamas savo 
namus ir šia patirtimi dalinasi su aplinkiniais. 

Mokymų metu parengta metodi-
nė video medžiaga, kuri visiems 
laisvai prieinama internete ( ją 
galima surasti „YouTube“ kanale 
įvedus žodžius „Medinių langų ir 
durų restauravimas“). 
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Metodinių  
leidinių serija
GERESNIAM KULTŪROS PAVELDO 
PAŽINIMUI IR PRIEŽIŪRAI

Daugeliui medinių pastatų gyventojų ir savininkų 
trūksta informacijos apie šios aplinkai jautrios archi-
tektūros priežiūrą, gana dažnai kylantys gaisrai rodo 
kol kas menkai suprantamas ir naudojamas gaisro 
prevencijos priemones, o norinčiam atlikti kultūros 
paveldo objekto tyrimus nelengva susiorientuoti su-
dėtingose procedūrose.

Trijų metodinių leidinių serija (2016 m.) kviečia naujai 
pažvelgti į savo gyvenamąją aplinką ir geriau suprasti 
jos vertę. Juose pateikiama praktinio pobūdžio infor-
macija ir patarimai apie medinių namų priežiūrą, gais-
rų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus. Straipsnius 
leidiniams rengė net 11 įvairių sričių specialistų. 

Leidinių tiražas (1500 egz.) jau baigėsi (išdalintas kul-
tūros paveldo savininkams, savivaldybėms, muzie-
jams, kultūros paveldo departamento teritoriniams 
padaliniams ir kitoms įstaigoms bei pavieniams 
asmenims visoje Lietuvoje), tačiau leidiniai priei-
nami ir elektroniniu formatu interneto svetainėse  
www.eeagrants.lt/leidiniai ir www.mmd.lt.

„Gaisrų prevencijos“ leidinyje kiekvienas ras naudin-
gos informacijos, padėsiančios užtikrinti savo namų 
ir aplinkos saugumą. Šiuo leidiniu norima atkreipti 
dėmesį, kad pačios svarbiausios yra daug lėšų ir pa-
stangų nereikalaujančios organizacinės bei techninės 
gaisro prevencijos priemonės – tereikia skirti šiek tiek 
laiko planavimui, susijusių asmenų apmokymui, svar-
biausių apsaugos priemonių įsigijimui, o pastato ir jo 
aplinkos priežiūrą paversti kasdieniu įpročiu. Taip gali-
ma išvengti brangiai kainuojančių gaisro padarinių. 

Metodinis leidinys „Medinio namo priežiūra“ skirtas 
kiekvienam medinio namo gyventojui ar valdytojui. 
Informacija ypač aktuali turintiems senus, istorinę 
vertę turinčius namus. Leidinyje glaustai apžvelgiami 
Lietuvos medinės architektūros ypatumai, pateikiama 
daug praktinių patarimų, atkreipiant dėmesį į atskiro-
se namo dalyse dažniausiai kylančias problemas, ge-
riausius tvarkybos metodus, energetinio efektyvumo 
gerinimo galimybes.

Metodinis „Kultūros paveldo tyrimų“ leidinys skirtas 
šiek tiek siauresnei auditorijai – kultūros paveldo ver-
tybes turintiems asmenims, kuriems aktuali informa-
cija apie kultūros paveldo tyrimų tvarką ir galimybes 
Lietuvoje. Čia ne tik aprašytos reikalingos atlikti pro-
cedūros, tyrimų metodai, bet ir pirmą kartą vienoje 
vietoje pateikiama Lietuvoje veikiančių tyrimų centrų 
ir įstaigų apžvalga. 

http://www.eeagrants.lt/leidiniai
http://www.mmd.lt
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Nekilnojamojo kultūros paveldo 
specialistų duomenų bazė 
LENGVESNEI GERO SPECIALISTO PAIEŠKAI 

kultūros paveldo 
išsaugojimo ir 
atgaivinimo projektų

Kultūros ministerija ir asociacija Medžio meis-
trų draugija, siekdamos populiarinti architek-
tūros paveldo tvarkybą tradicinėmis techno-
logijomis, jas taikančių meistrų ir architektų 
žinomumo didinimą bei lengvesnį informacijos 
apie jų teikiamas paslaugas prieinamumą, su-
darė Lietuvoje su nekilnojamuoju kultūros pa-
veldo dirbančių specialistų sąrašą. 

Sukurtoje duomenų bazėje (paleista 2017 m.) 
pateikiama ne tik kontaktinė, bet ir aktuali pro-
fesinė tokių specialistų informacija (specializa-
cija, veiklos sritys, įgyti sertifikatai, atestatai), 
padedantys lengviau surasti reikiamą speci-
alistą. Kai kuriais atvejais taip pat pateikiami 
darbų pavyzdžiai (nuotraukos). Šiuo metu į 
sąrašą įtraukta jau 60 specialistų ir jis nuolat 
atnaujinamas. 

Visa informacija pateikiama visuomenei laisvai 
prieinamoje erdvėje - Medžio meistrų draugi-
jos internetinėje svetainėje www.mmd.lt.
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Sinagogos

Ant Kruojos upelio kranto 1801 metais pastatyta Pakruojo sinagoga - 
seniausia iki šių dienų Lietuvoje išlikusi medinė sinagoga. Ji veikė pagal 
paskirtį iki Antrojo pasaulinio karo, kol Holokaustas sunaikino vietos 
žydų bendruomenę. Tuomet sinagoga paversta kino teatru, vėliau  – 
sandėliu, galiausiai nukentėjo nuo gaisrų ir tapo avarinės būklės. 

Projekto metu atlikti sinagogos tvarkybos darbai ir įrengti inžineriniai 
tinklai prikėlė unikalų objektą naujam gyvenimui. Buvusios „vasari-
nės“ nešildomos sinagogos pastatas projekto metu apšiltintas, taip pat 
įrengta šildymo sistema, tad bendruomenė pastatu galės naudotis vi-
sus metus. 

Sinagogos sienos anuomet buvo gausiai dekoruotos, puošybai nau-
doti egzotiški ir vietiniai floros ir faunos motyvai. Pagal nuotraukas 
skliauto tapyba atkurta, taip pat restauruoti išlikę tapetų likučiai - pagal 
juos rankiniu būdu atkurti tapetai papuošė visą interjerą. EEE paramos 
dėka – tai pirmoji restauruota medinė sinagoga Lietuvoje.

Artimiausiu metu pastate įsikurs Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 
Paukštelio viešoji biblioteka, čia taip pat planuojama organizuoti kultū-
rinius ir bendruomenės renginius. Sinagogos moterų balkone jau įkurta 
Pakruojo žydų istorijos ir kultūros ekspozicija, skirta XX a. vid. sunaikin-
tai vietos žydų bendruomenei atminti. Geresnį žydų istorijos ir kultūros 
paveldo pažinimą skatino ir projekto metu surengta konferencija „Žydų 
paveldo unikalumas“ bei mokymai visuomenei.

Pakruojo sinagoga

Projekto pavadinimas
Pakruojo žydų sinagogos pastato 
tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir 
viešosioms reikmėms
Projekto vykdytojas
Pakruojo rajono savivaldybės 
administracija
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2017.04.30
Skirta parama
668.703,40 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Kranto g. 8, Pakruojis
Lankymas
I–V 9.00 – 18.15 val.
VI 9.00 – 16.00 val.
VII 10.00 – 16.00 val.
Daugiau informacijos
www.pakruojis.lt

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Šiltas namas“ (Rimas Valeckas)
Rangovas
UAB „Rokiškio apdaila“
Techninė priežiūra 
UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Tapybos ir tapetų restauravimo ir  
atkūrimo darbai 
UAB „Opus Optimum“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Pakruojis
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Sinagogos

Joniškio miesto centre esanti Baltoji sinagoga yra vienas seniausių 
miesto pastatų, kurio architektūroje persipina vėlyvojo klasicizmo ir 
romantizmo stilių bruožai. Kartu su vėliau pastatyta Raudonąja sinago-
ga sudaro unikalų XIX amžiaus sinagogų kompleksą. Deja, po Antrojo 
pasaulinio karo Baltoji sinagoga buvo paversta sandėliu, vėliau – sporto 
sale, jos interjeras sunaikintas.

Praėjusiu 2004-2009 m. EEE paramos laikotarpiu restauruota ir visuo-
menės poreikiams pritaikyta Raudonoji sinagoga. Šiame finansavimo 
laikotarpyje sutvarkyta ir Baltoji sinagoga  - atliktas vidaus patalpų 
kapitalinis remontas, baigti anksčiau pradėti fasadų tvarkybos darbai. 
Įgyti baldai ir reikalinga kompiuterinė, apšvietimo ir įgarsinimo įranga 
sudarė puikias sąlygas įvairiems renginiams vykti. Sinagogoje taip pat 
įrengta interaktyvi ekspozicija, leidžianti geriau pažinti Joniškio istoriją, 
o projekto metu surengta konferencija supažindino su žydų kultūros 
paveldu ir svarbiais sinagogų tvarkymo aspektais. 

Skirta parama leido užbaigti vertingo sinagogų komplekso atgaivinimo 
darbus ir taip prisidėjo prie viešosios miesto infrastruktūros gerinimo, 
turistinio miesto patrauklumo ir geresnio žydų istorijos pažinimo bei 
puoselėjimo. Joniškio istorijos ir kultūros muziejui perduotas sinagogų 
kompleksas jau spėjo tapti bendruomenei svarbia ir aktyviai naudoja-
ma kultūrinių renginių erdve. 

Joniškio  
baltoji sinagoga

Projekto pavadinimas
Baltosios sinagogos pritaikymas 
visuomenės poreikiams
Projekto vykdytojas
Joniškio rajono savivaldybės 
administracija
Projekto trukmė
2014.08.14 – 2017.04.30
Skirta parama
350.422,51 Eur (90 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Miesto a. 4A, Joniškis
Daugiau informacijos
www.joniskis.lt
www.joniskiomuziejus.lt 
Lankymas
Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.  
Esant parodoms iki 18 val.

Tvarkybos darbų projekto autorius
VĮ „Lietuvos paminklai“ (Asta Meškauskienė)
Kapitalinio remonto darbų autorius
UAB „Banduva“
Rangovas
AB „Pakruojo arka“
Techninė priežiūra 
UAB „Gerbūnis“
Projekto vykdymo (autorinė) priežiūra
VĮ „Lietuvos paminklai“, UAB „Banduva“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Joniškis
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Etnografiniai kaim
ai

Musteika - viena nuošaliausių pietryčių Lietuvos miškų gyvenviečių, 
esanti netoli Čepkelių raisto. Vietovės nuošalumas yra viena iš pagrin-
dinių priežasčių dėl kurios iki šių dienų išliko XIX a. pabaigoje - XX a. 
pradžioje susiklosčiusi kaimo struktūra ir tradiciniai pastatų tipai. 

Prieš keletą metų Musteikos kaimo bendruomenės nariai susitelkė, 
siekdami išsaugoti ir puoselėti šio kaimo unikalumą. Projekto metu 
buvo atlikti 11 medinės architektūros sodybų tvarkybos darbai: auten-
tiška technologija atkurta stogų danga (maumedinių gontų, eglinių ir 
drebulinių skiedrų), sutvarkyti mediniai langai, durys, atlikta labiausiai 
pažeistų sienų ir frontonų elementų rekonstrukcija, sutvarkyti šuliniai, 
atstatytos tvoros bei įrengta priešgaisrinė apsauga. Iš viso sutvarky-
ta 40 objektų, iš kurių - 29 pastatai, likusieji – mažosios architektūros 
elementai. 

Daug dėmesio skirta meistrystės, tradicinių amatų įgūdžių perdavi-
mui - organizuoti praktiniai penkių dienų mokymai apie medinės ar-
chitektūros tvarkybą ir kiti informaciniai renginiai, skirti bendruomenės 
nariams, meistrams ir plačiajai visuomenei. Tikimasi, kad įgytą patirtį 
šeimininkai panaudos prižiūrint sutvarkytus statinius, o projekto rezul-
tatai paskatins ir kitų kaimų gyventojus puoselėti tradicinę medinę ar-
chitektūrą. 

Etnografinis 
Musteikos kaimas

Projekto pavadinimas
Unikalaus etnografinio Musteikos kaimo 
paveldo išsaugojimas. I etapas.
Projekto vykdytojas
Musteikos kaimo bendruomenė 
„Musteikos pirkia“
Projektai partneriai
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2017.04.30
Skirta parama
479.643,19 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Musteikos k., Varėnos r.
Daugiau informacijos
justask39.wixsite.com/musteikospirkia
www.cepkeliai-dzukija.lt

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
G. Špoko IĮ (R. Valatkevičienė, G. Špokas)
Rangovai
UAB „Angira”, UAB „VA statyba”,  
UAB „Danstema”, UAB „Jautmalkės lėpis” 
(subranga), UAB „Ekostogas” (subranga)
Techninė priežiūra 
UAB „Altrys”

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Musteika

http://justask39.wixsite.com/musteikospirkia
http://www.cepkeliai-dzukija.lt
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Etnografiniai kaim
ai

Zervynų kaimo gyvenvietė  – tipiškas XIX a. pab.  – XX a. pr. Dzūkijos 
kaimas, kuris iki šių dienų išsaugojo autentišką urbanistinę struktūrą, 
tradicinę medinę architektūrą, išraiškingus mažosios architektūros ele-
mentus. Deja, demografiniai pokyčiai, pastatams tvarkyti naudojamos 
netinkamos medžiagos ir kiti veiksniai lėmė sparčius kaimo nykimo 
procesus.

Zervynų kaimo bendruomenė, kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, įgyvendino projektą, 
kurio metu sutvarkyti net 32 objektai – 8 gyvenamieji ir 24 ūkiniai pas-
tatai. Avarinės būklės stogai perkloti maumedžio gontų (gyvenamuo-
siuose pastatuose) ir skiedrų (ūkiniuose) danga, pakeistos sunykusios 
konstrukcijos (gegnės, grebėstai), sutvarkyti gyvenamųjų namų medi-
niai langai ir durys, įrengtos priešgaisrinės signalizacijos. Visa tai ne tik 
išsaugojo kaimo tradicinę architektūrą nuo sunykimo, bet ir prisidėjo 
prie geresnių gyvenimo sąlygų bei vietovės turistinio patrauklumo.   

Projekto metu taip pat vykdyti teoriniai ir praktiniai mokymai, kurie 
sodybų savininkams ir meistrams suteikė reikalingų žinių apie tinkamą 
medinės architektūros priežiūrą bei senąsias technologijas. 

Zervynų kaimas

Projekto pavadinimas
Zervynų kaimo bendrija
Projekto vykdytojas
Zervynų kaimo bendrija
Projektai partneriai
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato direkcija; 
Varėnos rajono savivaldybės 
administracija
Projekto trukmė
2014.08.11 – 2017.04.30
Skirta parama
492.684,72 Eur (90 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Zervynų k., Varėnos r.
Daugiau informacijos
www.zervynukaimobendruomene.lt 
www.cepkeliai-dzukija.lt

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Statprojektas“  
(Laima Urbonienė, Marija Nemunienė)
Rangovas
UAB „Ekstra statyba“
Techninė priežiūra  
UAB „Altrys”

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Zervynos

http://www.zervynukaimobendruomene.lt/
http://www.cepkeliai-dzukija.lt
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Etnografiniai kaim
ai

Pusiasalyje įsikūręs Salų kaimas – tai senąją kaimo užstatymo struktūrą 
išsaugojęs XIX a. pab. – XX a. I p. etnografinis kaimas Aukštaitijos nacio-
naliniame parke. Dėl unikalios architektūros ir išplanavimo čia įsteigtas 
Salų kultūrinis rezervatas. Kelis šio kaimo pastatus prieš beveik tris-
dešimt metų įsigijo Lietuvos liaudies buities muziejus. Buvo nuspręs-
ta pastatų į muziejų neperkelti, o išlaikyti padriko kaimo struktūrą ir 
įsteigti muziejaus padalinį Ignalinos rajone. 

Šimtamečių pastatų būklė artėjo prie avarinės būklės, todėl projekto 
metu parengtas tvarkybos darbų projektas, atlikta taikomųjų tyrimų 
ir projekto ekspertizė, įgyvendinti šešių pastatų tvarkybos ir darbai, 
įrengti vidaus ir lauko inžineriniai tinklai. Atliekant darbus stengtasi 
maksimaliai išsaugoti autentišką architektūrą ir interjerus. 

Kartu su meistrais iš Norvegijos surengti intensyvūs savaitės trukmės 
praktiniai mokymai, kurių metu restauruota kaimo daržinė (atkelta į 
muziejų iš Daujėnų kaimo), edukaciniams užsiėmimams pagamintas 
svirno prototipas. Taip pat pristatyta Norvegijoje taikoma medinių pas-
tatų išsaugojimo praktika, vyko paskaitos ir diskusijos. 

Restauruotuose pastatuose numatyta plėtoti muziejaus regioninį pa-
dalinį pagal ekomuziejaus modelį. Sodybose bus autentiškai vystoma 
tradicinė buitis ir pristatoma įvairi šiai vietai būdinga ūkinė veikla. Pas-
tatus taip pat planuojama pritaikyti lankytojų apgyvendinimui, rengi-
niams, medžio dirbtuvėms, edukaciniams užsiėmimams. 

Etnoarchitektūrinis 
Salų kaimas

Projekto pavadinimas
Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų 
sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas
Projekto vykdytojas
Lietuvos liaudies buities muziejus
Projektai partneriai
Buskerud pastatų restauravimo centras
Projekto trukmė
2014.07.15 – 2016.11.30
Skirta parama
502.932,34 Eur  
(89,5 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Salų kaimas, Ignalinos raj. 
Daugiau informacijos
www.llbm.lt 
Lankymas
Kaimas atviras visomis savaitės dienomis

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Ramgesta“
Rangovas
UAB „Lakaja“
Techninė priežiūra 
UAB „Darbesta“€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Salos

http://www.llbm.lt
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M
edinės vilos

2322

Palangos vila „Anapilis“, statyta XIX a. pabaigoje, yra viena pirmųjų Tiš-
kevičių šeimos vilų. Vila pasižymi išskirtine stilistine raiška, jai būdingi 
Šveicarijos užmiesčio vilų, istorizmo ir art deco stilių bruožai. Dėl įman-
trios medinės architektūros ir turtingos istorijos, tai vienas geriausiai 
žinomų pastatų Lietuvos pajūryje.

Tarpukariu čia poilsiavo žinomi Lietuvos žmonės (prezidentas A. Stul-
ginskis, poetas Maironis, operos solistas Kipras Petrauskas ir kiti), An-
trojo pasaulinio karo metais viloje įrengtos gyvenamosios patalpos, 
vėliau „Jūratės“ sanatorijos klubas. Atkūrus nepriklausomybę įkurtas 
Palangos kultūros centras, taip pat kurį laiką veikė populiarus akustinės 
muzikos klubas, tačiau ilgainiui pastato būklė vis blogėjo ir tapo netin-
kama visaverčiam naudojimui. 

Projekto metu ne tik atnaujinta pastato išorė (pakeista stogo danga, 
atkurti balkonai, atstatytas bokštelis, restauruoti langai ir durys, puo-
šyba), bet ir atlikti apšiltinimo darbai, atnaujinti inžineriniai tinklai, su-
tvarkytos renginių salės ir kitos vidaus erdvės, neįgaliųjų patogumui 
įrengtas liftas. Atkurti ir netikėtai rasti legendiniai vėjo vargonai. Taip 
pat surengta konferencija apie Palangos medinę architektūrą bei prak-
tiniai medžio drožybos mokymai vaikams. 

Įgyvendinti darbai sugrąžino gyvybę vietos bendruomenei svarbiam 
objektui, paskatino puoselėti kurorto medinę architektūrą ir prisidėjo 
prie miesto turistinio patrauklumo. Sutvarkyta vila perduota Palangos 
kurorto muziejui, tad dabar čia organizuojamos įvairios laikinos paro-
dos bei kultūriniai renginiai. Artimiausiu metu numatyta įrengti ir nuo-
latinę ekspoziciją, kuri pristatytų Palangos ir šios vilos istoriją. 

Vila „Anapilis“

Projekto pavadinimas
Palangos istorinės vilos „Anapilis“ 
restauravimas ir pritaikymas visuomenės 
poreikiams
Projekto vykdytojas
Palangos miesto savivaldybės 
administracija
Projekto trukmė
2014.08.14 – 2016.12.30
Skirta parama
688.621,35 Eur (80 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Birutės al. 34a, Palanga
Daugiau informacijos
www.kurortomuziejus.lt 
Lankymas
I-IV 10.00-12.00 val., 13.00-17.00 val. 
V 10.00-12.00 val., 13.00-15.45 val. 
VI-VII neveikia.

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Šiltas namas“ (Igor Pasko)
Rangovas
UAB „Pamario restauratorius“
Techninė priežiūra 
UAB „Taem Urbanistai“,  
VšĮ „Projektų vadybos grupės“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Palanga

http://www.kurortomuziejus.lt/
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2524

Gyvenamasis namas Preilos g. 85, statytas XX a. pradžioje, yra cha-
rakteringas Kuršių Nerijos medinių gyvenamųjų namų architektūros 
pavyzdys. Nuo jo pradėtas reprezentacinis besikuriančios Preilos gy-
venvietės centrinės gatvės užstatymas, o tai žymi gyventojų laipsniš-
ką perėjimą nuo žvejybos prie turizmo, poilsio vilų statybos. Namas 
pastatytas tik šiame krašte aptinkamu metodu  – jį lengva išardyti ir 
perstatyti kitoje vietoje, kas gelbėdavo vietos gyventojus nuo slen-
kančių kopų. 

Dėl aplinkos poveikio, drėgmės, kenkėjų, nenaudojamo pastato būklė 
tapo labai prasta. Pro stogą bėgo vanduo, išpuvo pamatai, sutrūnijo 
sienojai ir kaminai. Projekto metu atliktais restauracijos darbais siekta 
išsaugoti kiek įmanoma daugiau autentiškų elementų. Kartu su partne-
riais iš Norvegijos ir Islandijos suorganizuoti dveji mokymai apie medi-
nio kultūros paveldo problematiką, apsaugą ir restauracijos ypatumus. 

Pirmajame aukšte įrengta ekspozicija lankytojus supažindina su tradi-
cinės Kuršių nerijos architektūros ypatumais. Viloje planuojama rengti 
vietos bendruomenei skirtus kultūrinius renginius ir edukacines vei-
klas, kurios pagyvins miestelio gyvenimą ir pritrauks daugiau turistų. 

Medinė vila 
Preiloje

Projekto pavadinimas
Medinio kultūros paveldo pastato 
Neringoje restauracija
Projekto vykdytojas
UAB „Karmeda”
Projektai partneriai
Privačios įmonės „Tailormade Interior“ 
(Norvegija), „Arkitektkontoret 
Amundsen“ (Norvegija),  
„Simbahöllin EHF” (Islandija)
Projekto trukmė
2014.07.16 – 2016.10.30
Skirta parama
583.895,97 Eur (80 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Preilos g. 85, Preila, Neringa
Lankymas
Iš anksto suderinus tel. 8 620 77 927
Daugiau informacijos
www.karmeda.eu

Tvarkybos darbų projekto autorius
Rimgaudas Laužikas
Rangovas
UAB „Anrestas”
Techninė priežiūra 
UAB „A. Imbraso studija”
Statybos techninės priežiūros vadovas  
inž. Jonas Mizaras
Projekto vykdymo (autorinė) priežiūra
L. Bartkienės projektavimo firma

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Neringa



Dvarai
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Ant dešiniojo Virvytės upelio kranto XIX a. pradžioje pastatytas Pavir-
vytės dvaras. Iki mūsų dienų išliko sodybos dvarininko namas – tipiškas 
Žemaitijos regiono medinės architektūros pavyzdys, išsaugojęs daug 
autentiškų detalių, tačiau itin prastos būklės. Ūkininkas ir visuomenės 
veikėjas Antanas Naujokas įsigijo dvarą, siekdamas atgaivinti tiek dva-
rą, tiek vietos bendruomenės gyvenimą.

Projekto metu atlikti išsamūs taikomieji tyrimai, kuriais vadovaujantis 
suprojektuoti ir atlikti pastato tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai, 
taip pat įrengti vidaus ir lauko inžineriniai tinklai. Sutvarkyti pamatai, 
stogo, sienų, perdangų ir grindų konstrukcijos, fasadai, apdaila, puošy-
ba, krosnys ir kiti elementai kardinaliai pakeitė objekto būklę ir pritaikė 
jį naudojimui. 

Bendradarbiaujant su specialistais iš Norvegijos, Lietuvos meistrais ir 
paveldosaugininkais surengti net dviejų savaičių trukmės teoriniai ir 
praktiniai mokymai tradicinių amatų meistrams ir jais siekiančiais tapti 
asmenims. Jų metu dalyviai buvo supažindinti su nekilnojamojo kul-
tūros paveldo tyrimų svarba, Norvegijos patirtimi tvarkybos srityje, 
mokomi vadovaujantis tyrimų medžiaga atlikti medinės architektūros 
restauravimo ir konservavimo darbus. Dar trys seminarai apie medinių 
pastatų išsaugojimą ir pritaikymą surengti kultūros paveldo savinin-
kams ir plačiajai visuomenei. 

Vos atgijus dvarininko namui čia pradėti organizuoti įvairūs bendruo-
menės renginiai ir susitikimai. Tolesniuose dvaro savininko planuose – 
skaityklos ir ekspozicijos apie dvarą įkūrimas, taip pat nuolatinių senų-
jų amatų meistrų dirbtuvių įkūrimas, kultūriniai renginiai ir edukacinės 
stovyklos. 

Pavirvytės dvaras

Projekto pavadinimas
Lietuvos medinio kultūros paveldo 
aktualizavimas ir išsaugojimas 
bendradarbiaujant su Norvegijos kultūros 
paveldo specialistais ir pritaikant 
Norvegijos patirtį tvarkant Pavirvytės 
dvaro sodybos dvarininko namą (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre – 36246)
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga Kultūros paveldo akademija
Projektai partneriai
Sigdal muziejus
Projekto trukmė
2014.07.24 – 2016.08.10
Skirta parama
564.448,02 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Pavirvytės g. 14, Pavirvytės k.,  
Viekšnių sen., Mažeikių r.
Daugiau informacijos
www.paveldo-akademija.lt 
Lankymas
Lankymas iš anksto susitarus  
(tel. 8 655 35 562)

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Erdvės norma” (Asta Prikockienė, 
Almantas Rolandas Dumčius)
Rangovas
UAB „Telšių meistras”
Techninė priežiūra 
UAB „Pakera”

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Pavirvytė

http://www.paveldo-akademija.lt
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Netoli sostinės esantis Liubavo dvaras - vienas seniausių Lietuvoje, 
istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XV amžiaus. Šį dvarą valdė kara-
liškoji šeima, taip pat iškiliausios šalies giminės – Goštautai, Radvilos, 
Tiškevičiai ir kitos. Skulptorius ir architektas Gintaras Karosas 2006 me-
tais pradėjo tyrinėti šio krašto istoriją ir dvarvietę, įkūrė Liubavo dvaro 
muziejų, ėmėsi restauruoti ir pritaikyti kultūros ir viešosioms reikmėms 
sodybos pastatus ir aplinką.

Šio projekto metu buvo atliekami vertingą XVIII a. barokinės architek-
tūros ansamblį sudarančių  – oficinos ir oranžerijos (seniausias tokios 
paskirties pastatas Lietuvoje) - tvarkybos bei inžinerinių tinklų įren-
gimo darbai. Restauracija atlikta gilinantis į statybos laikotarpio spe-
cifiką ir architektūros bruožus, išsaugant ir eksponuojant kuo daugiau 
autentikos: originalią šildymo sistemą, tinko lipdinių ir polichromijos 
fragmentus, deformuotas pastatų sienas ir kitas laiko žymes. Projek-
to metu vykdyti mokomieji seminarai kultūros paveldo savininkams, 
restauratoriams, paveldotvarkos specialistams, surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija „Rapolas Slizienis – tiltas tarp paribio tautų“.

Pastatuose įrengtos ekspozicijos, pristatančios senąsias Lietuvos dvarų 
oranžerijas bei žymaus XIX a. skulptoriaus ir architekto Rapolo Slizie-
nio kūrybą, eksponuojami projekto metu rasti archeologiniai radiniai ir 
kitos istorinės vertybės, taip pat sudarytos sąlygos bendruomenės ir 
kultūriniams renginiams vykti. Taip atgaivinta centrinė (reprezentaci-
nė) Liubavo dvaro dalis, kuri kartu su EEE paramos dėka 2011 metais 
restauruotu dvaro malūnu (už kurio puikų išsaugojimą skirtas Europa 
Nostra apdovanojimas), suformavo kompleksišką pažintinio turizmo 
objektą.

Projektas įgyvendintas kartu su Norvegijos kultūros paveldo tyrimų 
institutu, prisidėjusiu rekomendacijomis pastatų restauravimo ir ak-
tualizavimo klausimais bei moksliniais pranešimais visuomenei skirtų 
mokymų metu. 

Liubavo dvaro sodybos 
oficina ir oranžerija

Projekto pavadinimas
Liubavo dvaro sodybos oficinos ir 
oranžerijos restauravimas ir pritaikymas 
kultūros ir viešosioms reikmėms 
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Europos parkas“
Projektai partneriai
Norvegijos kultūros paveldo institutas 
(NIKU)
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2017.04.30
Skirta parama
636.728,15 Eur (80 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Liubavo k., Vilniaus r.
Daugiau informacijos
www.liubavas.lt 
Lankymas
Aplankyti galima nuo balandžio 15 d.  
iki spalio 15 d. susitarus tel. (8 5) 237 7077 
arba el. paštu hq@europosparkas.lt

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
Gintaras Karosas
Rangovas
UAB „Nivara“
Techninė priežiūra 
VĮ „Lietuvos paminklai“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Liubavas

http://www.liubavas.lt
mailto:hq@europosparkas.lt
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Elektrėnų pašonėje esantis Abromiškių dvaras įkurtas 1571 m., jo is-
torija siejama su Poniatovskių, Bichovcų, deRaes, Riomerių ir Pliaterių 
giminėmis. Rūmai išskiria architektūriniais sprendiniais – XIX a. pradžio-
je statyta klasicizmo stiliaus medine centrine dalimi ir vėliau statytais 
mūriniais fligeliais. XIX amžiuje juose vyko aktyvus kultūrinis gyve-
nimas, buvo sukaupta vertinga biblioteka, paveikslų kolekcijos. Deja, 
besikeičiantys savininkai, sovietmetis ir galiausiai – gaisras, stipriai nu-
niokojo dvarą.

Dabartiniai dvaro savininkai, siekdami išsaugoti vertingą kultūros pa-
veldo objektą nuo sunykimo ir pritaikyti jį visuomenės poreikiams, 
ėmėsi komplekso atgaivinimo. Pirmiausia restauravo mūrinius fligelius, 
vėliau inicijavo medinės (centrinės) rūmų dalies restauravimo projektą. 
Pastarajam etapui skirta šios programos parama, jo metu parengtas 
statinio projektas, atlikti medinės dvaro rūmų dalies tvarkybos darbai, 
įrengti inžineriniai tinklai. 

Atlikti darbai išsaugojo pastatą nuo sunykimo, tačiau visiškam objekto 
sutvarkymui ir atvėrimui prireiks dar 4-5 metų. Per juos numatoma 
sutvarkyti vidines patalpas, jose įrengti svečių namus ir įvairiems ren-
giniams pritaikytas reprezentacines sales. Taip pat ilgainiui planuojama 
sutvarkyti rūmus supantį parką su tvenkiniais ir kitus kompleksą suda-
rančius pastatus.

Partneriai iš Norvegijos prie projekto prisidėjo žmogiškaisiais ištekliais – 
vietos bendruomenei skirto renginio metu dalinosi kultūros paveldo iš-
saugojimo ir pritaikymo galimybių, bendruomenių verslumo skatinimo 
srityse sukaupta patirtimi.

Abromiškių dvaras

Projekto pavadinimas
Abromiškių dvaro rūmų medinės dalies 
restauravimas
Projekto vykdytojas
UAB ,,Galvės investicija“
Projektai partneriai
Norvegijos Agrokultūros ir žemės ūkio 
plėtros universitetinė kolegija
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2017.04.30
Skirta parama
657.666,54 Eur (80 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Dvaro g. 21, Abromiškių k., Elektrėnų r.
Daugiau informacijos
www.abromiskiudvaras.lt
Lankymas
Šiuo metu objektą galima apžiūrėti  
tik iš išorės

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB Projektavimo ir restauravimo institutas 
(Saulutė Damanskienė)
Rangovas
UAB „Astig“
Techninė priežiūra 
UAB „Linorijas“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Abromiškės

http://www.abromiskiudvaras.lt


Gynybinės tvirtovės
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Neringos fortas - geriausiai išlikęs XIX  a. prūsiškos fortifikacijos pa-
vyzdys Lietuvoje, kuriame 1979 metais įkurtas Lietuvos jūrų muziejus. 
Nuolatinis drėgmės poveikis stipriai pažeidė mūrines forto konstrukci-
jas, didelis dumblo kiekis gynybiniame griovyje kenkė čia gyvenusiems 
vandens gyvūnams, o sunykę krantinių poliai kėlė grėsmę pylimo tvir-
tumui. 

Siekiant išsaugoti šį unikalų paveldo objektą, restauruoti trys raudo-
nų mūrų kaponyrai, viena poterna, išvalytas ir sutvarkytas gynybinis 
griovys, jo krantinės bei tiltas. Tikru išbandymu tapo dumblo valymas - 
darbus net kelis kartus sustabdė dugne rasti Antrojo pasaulinio karo 
laikų vokiški sviediniai. Iš viso išvežta ir neutralizuota apie 300 svie-
dinių. 

Daug dėmesio skirta tam, kad visuomenė geriau pažintų jūrinį kultūros 
paveldą. Sutvarkytoje sargybinėje forto dalyje įrengta nauja ekspozicija 
„Nerijos fortas – Klaipėdos jūrų tvirtovės dalis: 1875–1888/1944–1945“, 
pasakojanti šio gynybinio objekto istoriją. Kartu su norvegų specia-
listais surengta vieša diskusija „Stabdant jūrinio paveldo nykimą“ bei 
seminaras – idėjų konkursas, kurio metu ekspertų darbo grupė kartu 
su Klaipėdos universiteto studentais ieškojo geriausių forto pritaikymo 
būdų. Taip pat atliktas mokslinis Nerijos forto fosos jungties su Kuršių 
mariomis tyrimas. 

Projektas įgyvendintas kartu su ilgamečiu partneriu - Stavangerio mu-
ziejumi. Bendradarbiaujant abiejų muziejų specialistams ne tik suor-
ganizuoti minėti renginiai, bet ir sukurta keliaujanti interaktyvi paroda 
„Jūros sidabras – iš Stavangerio į Klaipėdą 1820-1870 m.“, pasakojanti 
apie silkės nulemtus Lietuvos ir Norvegijos ryšius. 

Neringos fortas

Projekto pavadinimas
Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus 
naudojimas
Projekto vykdytojas
Lietuvos jūrų muziejus
Projektai partneriai
Stavangerio muziejus
Projekto trukmė
2014.07.22 – 2017.04.30
Skirta parama
485.188,33 Eur (58 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Kopgalis, Smiltynės g. 3, Klaipėda
Daugiau informacijos
www.muziejus.lt 
Lankymas
Numatoma atverti lankytojams  
nuo 2017 m. liepos mėn.

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Klaipėdos projektas“  
( Juozapas Tilvikas)
Rangovas
UAB „Ekovalis“
Techninė priežiūra 
UAB „Dividio“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Klaipėda

http://www.muziejus.lt
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Renesanso stiliaus rezidencinė Panemunės pilis įtraukta į architektū-
rinių Lietuvos paminklų sąrašą. Daugiausiai autentiškų savybių išlaikė 
Pilies pietinis korpusas - jame galima pamatyti visų statybos ir pertvar-
kymo etapų nuo XVII iki XIX a. formas, elementus, medžiagas ir sieninę 
tapybą. Nuo 1982 metų pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai, kuri 
rūpinasi pilies išsaugojimu ir pritaikymu. 

Šio projekto metu atlikti pietinio korpuso konstrukcijų tvarkybos ir 
remonto darbai (stogo, cokolio, vidinių sienų, langų ir durų, vandens 
nuvedimo sistemos darbai), įrengta gaisrinės apsaugos sistema, įsi-
gyti dalies patalpų pritaikymui reikalingi istoriniai interjero elementai, 
baldai ir įranga.

Pirmajame aukšte pagal archeologinių ir architektūrinių tyrimų duome-
nis atkurta Gelgaudų laikmečio (XVIII a.) virtuvė su duonkepe ir krosni-
mi. Į pritaikytas patalpas perkeltas turizmo centras, kuriame žmonės su 
negalia gali stebėti realiu laiku iš pilies bokšto perduodamus apylinkių 
vaizdus. Antrajame aukšte eksponuojamos keičiamos Vilniaus dailės 
akademijos studentų ir dėstytojų darbų parodos. Įgyvendinti darbai lei-
do geriau pritaikyti pilį turizmo ir bendruomenės reikmėms, prisidėjo 
prie vieno populiariausių nacionalinių Panemunės pilių maršruto dar-
nios plėtros. 

Kartu su Restauratorių sąjunga projekto metu taip pat surengti trijų 
dienų praktiniai mokymai studentams ir paveldo srityje dirbantiems 
specialistams. Jų metu vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai apie ar-
chitektūrinių paviršių tvarkybos metodus, mūro ir tinko darbų techno-
logijas, fotogrametriją ir kitomis naudingomis temomis.

Panemunės pilies 
pietinis korpusas

Projekto pavadinimas
Panemunės pilies Pietinio korpuso 
tvarkybos darbai ir pritaikymas 
visuomenės reikmėms
Projekto vykdytojas
Vilniaus dailės akademija
Projekto trukmė
2015.01.15 – 2016.11.30
Skirta parama
426.242,51 Eur (82 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Vytėnų g. 53, Pilies k., Jurbarko r.
Daugiau informacijos
www.panemunespilis.lt 
Lankymas
II-VII 10.00 – 17.00 val.

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Projektavimo ir restauravimo 
institutas“ (Rimas Grigas)
Rangovas
MB „Virmalda“
Techninė priežiūra 
UAB „Statybų Koordinatoriai“€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Panemunė

http://www.panemunespilis.lt


Bažnyčios
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Trakų vokės dvaro sodybos kompleksui priklausanti neogotikinio sti-
liaus koplyčia – mauzoliejus pastatyta XIX a. antrojoje pusėje. Koplyčios 
rūsyje esančiuose sarkofaguose saugomi dvarą valdžiusios Tiškevičių 
giminės kelių kartų palaikai. Po II-ojo pasaulinio karo pastatas pavers-
tas trąšų sandėliu, vėliau – šarvojimo sale. Dėl netinkamos priežiūros, 
drėgmės poveikio ir kitų priežasčių pamatai buvo suirę, pažeista sienų 
tapyba, mauzoliejuje kaupėsi vanduo, o dėl vagysčių dingo dauguma 
kilnojamųjų vertybių ir baldų. 

Aktyvi vietos bendruomenė, kuriai šis objektas itin svarbus ne tik kaip 
maldos, bet taip pat susitikimų ir kultūros renginių vieta, bendromis 
pastangomis surinko reikalingas lėšas nuosavam indėliui padengti ir 
ėmėsi koplyčios išsaugojimo projekto. Jo metu restauruoti fasadai ir jį 
puošiančios skulptūros, sienų tapyba, vargonai, įrengta kritulių nuve-
dimo sistema, suremontuotas stogas, langai ir durys. Kruopščiai atkur-
tas puošnus presbiterijos kupolas, koplyčios altorius ir kiti elementai. 
Specialiai gaminti dažai, kuriems panaudotos netgi tokios medžiagos, 
kaip bičių vaškas ir kiti natūralūs fermentai. Taip pat sutvarkyta šildymo 
sistema, leidžianti bendruomenei čia rinktis visais metų laikais. Šiuos 
darbus profesionaliai atliko ilgametę patirtį turintys specialistai, dirban-
tys su bažnytiniu ir istoriniu paveldu. 

Kartu su kultūros paveldo objektus restauruojančia įmone iš Norvegijos 
suorganizuoti trijų dienų mokymai, kurie dalyviams leido susipažinti su 
kultūros paveldo restauravimu tiek iš teorinės, tiek iš praktinės pusės, 
o taip pat palyginti Lietuvos ir Norvegijos specialistų taikomas prakti-
kas.

Trakų Vokės dvaro  
sodybos koplyčia - 
mauzoliejus

Projekto pavadinimas
Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios - 
mauzoliejaus tvarkybos darbų užbaigimas 
ir pritaikymas visuomenės reikmėms
Projekto vykdytojas
Lentvario Viešpaties Apreiškimo  
Švč. M. Marijai parapija
Projektai partneriai
UAB „Dør og Vindusvern“ (Norvegija)
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2016.06.30
Rangovas
UAB „Vilniaus restauratoriai“
Skirta parama
227.433,02 Eur (90 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Eduardo Andrė g. 19, Trakų Vokė, Vilnius
Lankymas
Bažnyčia atverta kiekvieną sekmadienį 
nuo 8 val. iki 10 val.
Kitu metu ją aplankyti galima iš anksto 
susitarus (tel. 8 698 22 652, 8 615 15 380, 
8 650 73 276)
Daugiau informacijos
www.lentvarioparapija.lt

Tvarkybos darbų projektas ir 
 autorinė priežiūra
UAB „ASL“ (Aleksandras Lukšas)
Rangovas
UAB „Vilniaus restauratoriai“
Techninė priežiūra 
UAB „Ramgesta“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Trakų Vokė

http://www.lentvarioparapija.lt
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Pusiaukelėje tarp Kauno ir Klaipėdos esanti Skaudvilės bažnyčia – vie-
nas iš nedaugelio klasicizmo bruožų turinčių kryžiaus formos sakralinių 
pastatų. Bažnyčia pastatyta 1797 metais, nedideli pertvarkymai atlikti 
XX a. pradžioje (sienos apkaltos lentomis, šiaudinį stogą pakeitė skar-
da), tačiau iš esmės pastatas pasiekė mūsų dienas reikšmingai nepa-
keistas. Anuomet statybai panaudoti ypatingos kokybės rąstai, nes ir 
po poros šimtų metų dauguma jų išliko puikios būklės. Restauratorius 
nustebino ir netradicinis rąstų sunėrimas. Visgi bažnyčiai jau seniai rei-
kėjo pagalbos, nes dalis pastato sienojų ir kitų elementų buvo smarkiai 
pažeisti.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytos sienos (restauruoti sutrūniję 
sienojai, naujomis lentomis apkalti ir nudažyti fasadai), restauruoti lan-
gų vitražai, fasadų dekoratyviniai elementai, atliktas kapitalinis stogo 
remontas, sutvarkytas cokolio akmenų mūras, įrengtas drenažas, pas-
tato apšvietimo sistema. Vienas iš sudėtingesnių darbų buvo pamati-
nio pastato balkio keitimas, atliktas pakeliant visą bažnyčią. 

Siekiant ne tik atnaujinti bažnyčią, bet ir supažindinti visuomenę su šio 
paveldo išsaugojimu, surengti trijų dienų teoriniai ir praktiniai mokymai 
apie medinės architektūros ypatumus, jos apsaugą bei drožybą. Pro-
jekto dėka išsaugotas vertingas medinės architektūros paveldo objek-
tas ir geriau pritaikytas bendruomenės poreikiams.

Skaudvilės  
Šv. Kryžiaus bažnyčia

Projekto pavadinimas
Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų 
tyrimai, konservavimo ir restauravimo 
darbai
Projekto vykdytojas
Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija
Projektai partneriai
Tauragės rajono savivaldybė
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2017.04.30
Skirta parama
322.702,14 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Tauragės g. 2, Skaudvilė, Tauragės r.
Lankymas
Bažnyčia atverta:
I-V 18-20 val.,  
VI-VII 10-12 val. ir 18-20 val.

Tvarkybos darbų projekto autorius
VĮ „Lietuvos paminklai“ ( Judita Olšauskienė)
Rangovas
UAB „Apastata“
Techninė priežiūra 
UAB „Darbesta“
Projekto vykdymo (autorinė) priežiūra
VĮ „Lietuvos paminklai“, PĮ „Archijonas“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Skaudvilė



Bažnyčios
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Pagrindinėje Kauno senamiesčio aikštėje esanti Šv. Pranciškaus Ksave-
ro bažnyčia svarbi ne tik religinei miesto ir Jėzuitų gimnazijos bendruo-
menei. Šis XVIII  a. vėlyvojo baroko sakralinės architektūros kultūros 
paveldo objektas yra reikšminga Kauno miestovaizdžio dalis, čia taip 
pat vyksta kultūriniai renginiai. Įdomu tai, kad su ja Lietuvoje pradėta 
lieknų ir aukštų bokštų statybos tradicija. Bažnyčia taip pat išsiskiria 
netradicine šiaurės pietų orientacija, o ypatingą vertę jai suteikia poli-
chrominės tapybos fragmentai šiauriniame fasade. 

Prieš keletą metų jau buvo sutvarkytas šios bažnyčios interjeras, an-
sambliui priklausantis Perkūno namas, taip pat įrengta apžvalgos aikš-
telė, tačiau fasadai iki šiol buvo itin prastos būklės. Tai išspręsti padėjo 
šio projekto metu atlikti bažnyčios paveldosaugos tvarkomieji darbai: 
polichrominiai (nustatyta fasadų spalva) ir archeologiniai tyrimai, fasa-
dų remonto ir restauracijos darbai. Ypač reikšminga šio projekto metu 
aptikta šiauriniame fasade esanti baroko stiliaus tapyba - trijų šventųjų 
figūrinės kompozicijos, iš kurių centrinė restauruota projekto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat organizuota pažintinė ekskursija, 
susitikimai su kultūros paveldo specialistais bei paskaitų ciklas visuo-
menei apie kultūros paveldo reikšmę, Jėzuitų kvartalo archeologinius 
tyrimus, ansamblio istoriją, objekto svarbą Kauno miestui, kurie leido 
miesto bendruomenei geriau pažinti jį supantį paveldą. Projektą įgy-
vendinti padėjo finansiniais resursais prisidėjęs partneris iš Norvegijos. 

Šv. Pranciškaus Ksavero 
( jėzuitų) bažnyčia

Projekto pavadinimas
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero ( jėzuitų) 
bažnyčios tvarkomieji paveldosaugos 
darbai
Projekto vykdytojas
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero ( jėzuitų) 
bažnyčios rektoratas
Projektai partneriai
UAB „Step Prosjekt“ (Norvegija)
Projekto trukmė
2014.09.08 – 2017.04.30
Skirta parama
408.668,63 Eur (79 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Rotušės a. 8, Kaunas
Daugiau informacijos
www.eimiz.com 
Lankymas
Bažnyčia atidaryta: I-VI 16–18 val.,  
VII 7–13 val., 16–18 val.
Jėzuitų vienuolyno terasa atvira  
I-V 10.00–16.30 val.  
(bilietai parduodami Perkūno name).

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „KPRPI“ (Regina Tumpienė)
Rangovas
UAB Kauno projektavimo restauravimo  
ir statybos institutas, darbus užbaigė  
UAB „Senamiesčio restauratoriai“
Techninė priežiūra 
UAB „Provalda“

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Kaunas

http://www.eimiz.com
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Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų 
kompleksas yra Lietuvos vėlyvosios gotikos nacionalinis kultūros pa-
minklas. Daugiau nei 500 metų Kauno vienuolynas išlaikė savo pirminę 
struktūrą ir funkciją. Restauravimo darbai buvo būtini, siekiant atskleis-
ti šio ansamblio istoriją ir grožį, sudaryti saugaus naudojimo galimybes, 
sumažinti šildymo išlaidas. Jų ėmėsi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincijos pranciškonų (bernardinų) ir Kauno miesto sa-
vivaldybės įkurta viešoji įstaiga „Domus Pacis“. 

Pirmasis darbų etapas įgyvendintas 2009-2011 metais, gavus ES para-
mos lėšas, kuomet sutvarkyti avarinės būklės stogai, palėpės ir kitos 
patalpos. EEE finansinio mechanizmo paramos dėka 2014-2016 metais 
sutvarkyti bažnyčios vakarinio ir rytinio fasadų frontonai, atlikti kriptų 
konservavimo ir stiklinės dangos virš jų įrengimo darbai, durų angų ir 
gaminių restauravimo darbai. Svarbiausia, iki šiol tamsoje skendėju-
si bažnyčia prisipildė šviesos - atidengti ir restauruoti XIX-XX amžiuje 
užmūryti bažnyčios langai (iš viso 17), taip pat sutvarkyta apšvietimo 
sistema. Restauruoti langai papuošė ir buvusios zakristijos bei vienuo-
lyno trečiąjį aukštą. 

Bažnyčių ir vienuolynų atstovams surengti mokymai, suteikę naudingų 
žinių apie paveldo priežiūrą. Profesionalūs restauratoriai dalyviams pa-
pasakojo apie kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymą, 
jų saugojimą, tvarkybos projektų rengimą ir priešgaisrinę apsaugą. 

Kauno bernardinų 
vienuolynas ir Šv. Jurgio 
Kankinio bažnyčia

Projekto pavadinimas
Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio 
Kankinio bažnyčios pastatų komplekso 
sutvarkymas ir pritaikymas viešojo 
turizmo poreikiams II etapas
Projekto vykdytojas
Viešoji įstaiga „Domus Pacis“
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2016.04.30
Skirta parama
535.236,64 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Papilio g. 7, Kaunas
Daugiau informacijos
www.domuspacis.lt 
Lankymas
Bažnyčia atidaryta kasdien  
nuo 9 iki 19 val.

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Erdvės norma“ (Asta Prikockienė)
Rangovas
UAB „Statybų laikas“
Techninė priežiūra 
UAB „Resteksa“€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Kaunas

http://www.domuspacis.lt/


Bažnyčios
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Kintų buvusi liuteronų evangelikų bažnyčia pastatyta 1705 metais. Tai 
tipiškas XVIII  a. pradžios Rytprūsių architektūros statinys. Sovietme-
čiu pastatas paverstas sandėliu, 1987 metais restauruotas ir paverstas 
parodų ir koncertų sale. Po Nepriklausomybės atgavimo katalikų pa-
rapijai atiduota bažnyčia ilgainiui tapo ne tik religiniu, bet ir kultūriniu 
židiniu - čia organizuojami Kintų vasaros festivalio koncertai ir kiti ren-
giniai į kuriuos gausiai susirenka ne tik vietiniai, bet ir svečiai iš viso 
regiono.

Pastato išlikimui ir lankytojų saugumui rimtą grėsmę kėlė itin prastos 
būklės stogas, drėgmės pažeisti pamatai ir sienos. Projekto metu at-
likti pagrindiniai stogo, pamatų, cokolio, fasadų sienų tvarkybos darbai, 
kurie leido išsaugoti vertingą pastatą ir jį geriau pritaikyti visuomenės 
poreikiams. 

Partnerio iš Norvegijos vietos bendruomenei surengtas seminaras apie 
kultūros paveldo objektų išsaugojimo reikšmę ir pritaikymo galimybes 
paskatino naujai pažvelgti į gyvenamojoje aplinkoje esamus resursus 
ir juose glūdintį potencialą. 

Kintų Nukryžiuotojo 
Jėzaus bažnyčia

Projekto pavadinimas
Kintų buvusiosios evangelikų liuteronų 
bažnyčios restauracija ir pritaikymas 
bendruomenės reikmėms
Projekto vykdytojas
Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus Romos 
katalikų parapija
Projektai partneriai
Norvegijos Agrokultūros ir žemės ūkio 
plėtros universitetinė kolegija
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2016.12.30
Skirta parama
273.576,66 Eur (89 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Kuršių g. 26, Kintai, Šilutės r. 
Lankymas
Bažnyčia atveriama sekmadieniais  
mišių metu 10 val.
Ją taip pat galima apžiūrėti iš anksto 
susitarus su Vydūno kultūros centru  
(tel. 8 441 47 379)

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
Egidijus Vidrinskas
Rangovas
UAB „Rekosta“
Techninė priežiūra 
Juozapas Algimantas Januševičius

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Kintai



Tyrim
ų centrai

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, siedamas prisidėti prie kul-
tūros paveldo situacijos Lietuvoje gerinimo ir matydamas didelį taiko-
mųjų kultūros paveldo tyrimų, restauravimo ir konservavimo paslaugų 
poreikį regione, įsteigė tam skirtą centrą. Sutvarkytose fakulteto patal-
pose įrengtos ne tik restauravimo dirbtuvės su reikiama kompiuteri-
ne, medžio apdirbimo ir restauravimo įranga, 3D skeneriu, laboratorija, 
administraciniu padaliniu, bet ir edukacinių renginių bei parodų salės. 

Nuo 2015 metų čia dirba keturių žmonių komanda – du tyrėjai ir du res-
tauratoriai, kurie atlieka mokslinius tyrimus, medinio kultūros paveldo 
objektų konservavimo ir restauravimo darbus, konsultuoja įmones, vie-
šąsias įstaigas ir privačius asmenis, vyko projektinę ir edukacinę veiklą. 
Kol kas daugiausia orientuojamasi į baldus, tačiau ateityje planuojama 
plėsti paslaugų pasiūlą ir teikti medinės architektūros elementų ir ma-
žosios architektūros tyrimų ir restauravimo paslaugas. 

Ši technologiškai aprūpinta erdvė naudojama ir studentams bei restau-
ratoriams apmokyti. Naujai įkurtas centras taip pat sustiprino fakulteto 
galimybes ateityje įsteigti metalo ir akmens restauravimo studijų pro-
gramas.

Dar projekto metu pradėtos teikti konsultacijos ir vykdyti tyrimai, buvo 
keliama specialistų kvalifikacija. Siekiant informuoti muziejus, dvarus, 
savivaldybes ir plačiąją visuomenę apie centre teikiamas paslaugas 
Žemaitijos regione surengti net 29 informaciniai renginiai. Dar 10 edu-
kacinių renginių įvairiomis kultūros paveldo temomis surengta centro 
patalpose, skatinant geresnį paveldo pažinimą ir priežiūrą.

Taikomųjų kultūros 
paveldo tyrimų ir 
konservavimo centras 
Telšiuose

Projekto pavadinimas
Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų 
ir konservavimo centro Telšiuose, 
Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos 
stiprinimas
Projekto vykdytojas
Vilniaus dailės akademija
Projektai partneriai
Viešoji įstaiga „Pilietiškumo, demokratijos 
ir teisės programų centras“
Projekto trukmė
2014.06.30 – 2016.06.30
Skirta parama
348.818,79 Eur (80 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Kęstučio g. 3-2, Telšiai
Daugiau informacijos
www.tyrimukonservavimocentras.lt

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
UAB „Katedra”
Rangovas
UAB „Statmax“
Techninė priežiūra 
UAB „Pakera“€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Telšiai

4746

http://www.tyrimukonservavimocentras.lt


Tyrim
ų centraiLietuvos liaudies buities muziejus, siekdamas reprezentuoti medinių 

dvarų sodybų architektūrą, prieš trisdešimt metų atliko išsamius Aris-
tavėlės dvaro medinių rūmų tyrimus ir projektavimo darbus, juos iš-
ardė ir pervežė iš Kėdainių rajono į muziejų. Tai vieni iš nedaugelio 
išlikusių originalių XVIII a. pradžios medinių rūmų Lietuvoje. 

Muziejuje rūmai sandėliuoti iki pat 2009 metų, kuomet, gavus EEE fi-
nansinio mechanizmo paramą, pradėtas pastato atstatymo ir restaura-
vimo darbų pirmasis etapas. Rūmų atgaivinimo darbai užbaigti šiame 
finansavimo periode – šio projekto metu sutvarkytos vidaus patalpos, 
įrengti inžineriniai tinklai. Siekiant gerinti sąlygas medinio paveldo ty-
rimams ir konsultacijoms Lietuvos regionuose, o taip pat sustiprinti 
muziejaus pastatų priežiūros efektyvumą, pastate įsteigtas Medinės 
architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centras, įgyta 
jam reikalinga įranga. Tai vienintelis centras Lietuvoje, atliekantis kom-
pleksinius medinės architektūros taikomuosius tyrimus. 

Šiuo metu čia dirba du kultūros paveldo specialistai, kurie teikia kon-
sultacijas medinių pastatų priežiūros ir tvarkybos klausimais, atlieka 
neardomuosius medinės architektūros paveldo tyrimus (istorinius me-
notyrinius, architektūrinius, technologinius ir konstrukcinius), nustato 
ir dokumentuoja pastatų vertingąsias savybes, vertina objektų būklę, 
analizuoja naujų ir tradicinių medžiagų bei technologijų suderinamumą, 
planuoja ir vykdo kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos dar-
bus, atlieka paviršių terminius matavimus ir kitas funkcijas. 

Projekto metu muziejaus darbuotojai dalyvavo 10 dienų mokymuose 
Norvegijoje, kurių metu susipažino su dviejų panašių centrų veikla, 
metodikomis, konsultacijų teikimo ir mokymų meistrams organizavimo 
praktikomis. Vėliau įgyvendinti praktiniai mokymai Lietuvoje, orientuo-
ti į medinių pastatų būklės analizę, taip pat surengta medinio paveldo 
dienos šventė visuomenei.

Medinės architektūros 
paveldo konservavimo, 
tyrimų ir mokymo centras

Projekto pavadinimas
Medinės architektūros paveldo 
konservavimo, tyrimų ir mokymo centro 
vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės 
dvaro rūmų pastatą
Projekto vykdytojas
Lietuvos liaudies buities muziejus
Projektai partneriai
Buskerud pastatų restauravimo centras
Projekto trukmė
2014.07.15 – 2016.10.31
Skirta parama
698.961,69 Eur  
(89,5 proc. projekto vertės)
Objekto adresas
Lietuvos liaudies buities muziejus, 
Rumšiškės
Daugiau informacijos
www.llbm.lt 
Centro darbuotojų kontaktai:
Architektė Rasa Bertašiūtė,  
tel. 8 614 24 136
Meistras Romualdas Valantis,  
tel. 8 615 21 335

Tvarkybos darbų projektas ir  
autorinė priežiūra
Saulius Mikalauskas
Rangovas
UAB „Kortas“
Techninė priežiūra 
UAB „Darbesta”

€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Rumšiškės

4948

http://www.llbm.lt
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€153.3 million€153.3 million

€63.4 million€63.4 million€63.4 million

Sinagogos
Etnografiniai kaimai
Medinės vilos
Dvarai
Gynybinės tvirtovės
Bažnyčios
Tyrimų centrai

Tyrimų ir 
mokymo centras 

Rumšiškėse

Tyrimų ir
konservavimo 

centras Telšiuose

Kintų 
Nukryžiuotojo

Jėzaus bažnyčia

Kauno bernardinų
vienuolynas ir Šv. Jurgio

Kankinio bažnyčia

Kauno Šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčia

Skaudvilės
Šv. Kryžiaus 

bažnyčia

Trakų Vokės 
dvaro koplyčia

Panemunės 
pilies pietinis 

korpusas

Neringos 
fortas

Abromiškių 
dvaras

Liubavo 
dvaras

Pavirvytės 
dvaras

Medinė vila
Preiloje

Vila „Anapilis“ 
Palangoje

Zervynų 
kaimas

Musteikos 
kaimas

Salų 
kaimas

Joniškio
sinagoga

Pakruojo 
sinagoga
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