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1. Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo per sieną programa 
(Interreg A, South-Baltic Cross-Border Cooperation Programme).

2. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa 
(European Territorial Co-operation Objective Cross-border Co-
operation Programme Lithuania-Poland);

3. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
(Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme)

4. EEE ir Norvegijos parama (EEA and Norway Grants)



Programos teritorija:
Lietuva: Klaipėdos apskritis;
Lenkija: Szczeciński, Koszaliński, Słupski, Gdański, Gdańsk-Gdynia-Sopot 
subregionai;
Vokietija: Vokietijos Mecklenburg-Vorpommern žemės subregionai Greifswald, 
Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, 
Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow;
Danija: Bornholm regioninė savivaldybė;
Švedija: Kalmar, Blekinge, Skane apskritys.

Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Tauragės ir Telšių apskritys; 
Lenkija: Elbląski subregionas;
Švedija: Kronoberg apskritis;
Danija: Zealand subregionas.

Pietų Baltijos regiono bendradarbiavimo per sieną
programa 
(Interreg A, South-Baltic Cross-Border Cooperation Programme)



SeaSide – Developing of Excellent Cultural 

Destination in the South Baltic Region

Projekto įgyvendintojai:
Lietuvos jūrų muziejus (www.muziejus.lt)
Gdansko jūrų muziejus (www.cmm.pl)
Karlskronos jūrų muziejus (www.maritima.se)
Rostoko laivybos muziejus

iš viso 16 partnerių.

Tikslas: Pietų Baltijos jūros regiono kultūros paveldo pritaikymas regiono identiteto 
sukūrimui, šalia jūros esančiųmiestų turizmo ir ekonominei plėtrai paverčiant juos 
puikiomis, lengvai atpažįstamomis ir tarptautinėje rinkoje identifikuojamomis 
lankomomis vietovėmis.

Projekto biudžetas: 1 964 784, 68 EUR (6 784 008,54 Lt.)

www.baltic-seaside.com



Muziejų duomenų bazė – Lietuvos jūrų
muziejus įkels 25 objektus; (kol kas neveikia);

Laivų statybos duomenų bazė -
Seasideboats.eu - http://www.gr25.nu/seaside/
(veikia su trukdžiais)

Jungtinės rinkodaros veiksmų programa -
Kišeninės kortelės (Pocket cards);

Jūrinis atlasas – virtualus jūros kultūros 
paveldo žemėlapis.



BALTIC MUSEUMS 2.0

Projekto įgyvendintojai:
Lietuvos jūrų muziejus (www.muziejus.lt)

Gdynios akvariumas (www.aquarium.gdynia.pl)

Štralzundo okeanariumas (www.meeresmuseum.de)

Kaliningrado Pasaulinio vandenyno muziejus (www.world-ocean.ru)

Iš viso 6 partneriai.

Projekto biudžetas: 1 139 632 EUR (3 934 921,4 Lt.)

Projekto tikslas:

jūrų bei okeanografijos muziejams bendrai kurti ir  plėtoti kaimyninių šalių

turizmo informacinius produktus pietinėje Baltijos jūros pakrantėje.



Numatomi rezultatai:
- daugiakalbis portalas apie muziejus ir projektą, Baltijos jūros ekosistemas ir 
regionų turizmo paslaugas;
- elektroninė bilietų įsigijimo sistema; 
- lankytojų informavimo sistemos – audio gido - turinio kūrimas;

Taip pat, dėl projekto veiklos unikalumo, startuoja ir šio projekto tęsinys –
Baltic Museums 2.0 Plus





Programos teritorija:
Lietuva: Marijampolės ir Alytaus apskritys;
Lenkija: Białostocko-Suwalski ir Elcki subregionai.

Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Tauragės, Kauno ir Vilniaus (be Vilniaus miesto savivaldybės) apskritys ;
Lenkija: Lomżyński ir Olsztynski subregionai.

Bendras programos strateginis tikslas:
Skatinti tvarią pasienio regiono plėtrą
stiprinant ekonominę, socialinę ir teritorinę
abipus sienos esančių teritorijų sanglaudą.

www.lietuva-polska.eu

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programa 

(European Territorial Co-operation Objective Cross-border Co-
operation Programme Lithuania-Poland);



Žalgirio mūšio laikmečio monetos -Lenkijos–Lietuvos
paroda/ Monety z okresu Litwy grunwaldzkiej -
wystawa polsko-litewska

Projekto įgyvendintojai: 

Trakų istorijos muziejus (www.trakaimuziejus.lt)

Olštyno Varmijos ir Mozūrų muziejus (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) 

Projekto biudžetas: 19 557,65 EUR (67 529 Lt.)

Projekto rezultatas:
Parodą „Žalgirio mūšio laikmečio monetos“, kurioje – per 1500 eksponatų, 
datuojamų XIII–XV a. Lankytojai pamatė Lietuvoje dar neeksponuotą unikalų
XIII–XIV a. lietuviškų sidabrinių lydinių Ešerinės lobį.

„Trakų ir Olštyno muziejų projektas – vienas sėkmingiausių bendradarbiavimo 
pavyzdžių kultūros srityje, – sako Ieva Junevičienė, Europos teritorinio 
bendradarbiavimo programos atstovė ryšiams su visuomene. 



"Prie sienos - apie tradiciją ir moderniškumą. Abipus 
sienos, interdisciplinarinis eko-etno-turistinis 
projektas"/Przy granicy – o tradycji i nowoczesności. 
Interdyscyplinarny transgraniczny projekt eko-etno-turystyczny

Projekto įgyvendintojai: 
Lazdijų krašto muziejus (www.lazdijumuziejus.lt)
Dom Pracy Twórczej w Wigrach 
Vytauto Didžiojo Universiteto botanikos sodas (www.vdu.lt)

Projekto biudžetas: 93 430,75 EUR (322 598 Lt.)

Projekto tikslas: populiarinti mūsų krašto tradicinę kultūrą, 
pritraukti kuo daugiau lankytojų į Lazdijų krašto muziejų ir 
jo padalinius.





Žalgiris 1410 - 2010/Grunwald 1410 - 2010

Projekto įgyvendintojai: 

Trakų istorijos muziejus (www.trakaimuziejus.lt)
Palenkės muziejaus Balstogėje (Muzeum Podlaskie Białymstoku)

Projekto biudžetas: 39 450 EUR (136 213 Lt.)

Projekto tikslas: bendra šventė, įamžinanti vieną svarbiausių viduramžių Europos 
kovų – Žalgirio mūšį, kurio 600 metų pergalės minėjimo metinės organizuojamos 
tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje. 

Renginio metu vyko viduramžių kovų inscenicacija tarp karių, atvykusių iš Lenkijos, 
Baltarusijos, Lietuvos ir Latvijos, mūšio su Kryžiuočių Ordinu rekonstrukcija, kariuomenės 
pulkų stovyklavietės įrengimas, viduramžių amatų bei virtuvės patiekalų demonstravimas.



“Mus jungia Augustavo kanalas”

Projekto įgyvendintojai: 

Druskininkų miesto muziejus (www.druskininkai.lt)
Augustowskie Placówki Kultury

Projekto biudžetas: 65 302,50 EUR (225 476 Lt.)

Projekto tikslas:  užmegzti Druskininkų ir Augustavo miestų muziejų
bendradarbiavimą . 

Planuojami projekto rezultatai: 
- istoriniai ir moksliniai seminarai temomis: "Augustavo kanalo senovinės vertybės ir 

jų naudojimas“,  "Atvirukas kaip istorinis miesto dokumentas”, “ Sportas ir turizmas 
vakar". 

- parodos “Augustavas ir Druskininkai ant seno atviruko“;
- istorinis ir folklorinis renginys, kuriame dalyvaus tautosakiniai ansambliai ir 

kūrėjai-rankdarbininkai iš Lenkijos ir Lietuvos. 





Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

(Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme)

Programos teritorija:
Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos apskritys;
Latvija: Kurzeme, Zemgale ir Latgale regionai.

Gretutinės teritorijos:
Lietuva: Kauno apskritis.

Bendras programos strateginis tikslas:
Prisidėti prie tvarios ir sanglaudos siekiančios
socialinės ir ekonominės 
pasienio regiono plėtros ir didinti jo 
ekonominės ir verslo plėtros konkurencinį
pranašumą bei patrauklumą gyventi ir 
lankytis žmonėms.

www.latlit.eu



„Turizmo plėtra kuriant keramikos 
centrus Daugpilyje ir Utenoje" 

Projekto įgyvendintojai:

Utenos kraštotyros muziejus (www.utenosmuziejus.lt)

Daugpilio miesto dūmos Kultūros valdyba.

Projekto biudžetas: 1 394 846 EUR (4 816 123 Lt.)

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas kultūrinio ir 
kūrybinio turizmo plėtrai Daugpilyje ir Utenoje, plėtojant 
turizmą, paremtą kultūriniu paveldu, užtikrinti ilgalaikio 
formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes, parengiant ir 
vykdant švietėjišką keramikos mokymo programą, tiriant 
keramikos amato tradicijas, populiarinant regiono kultūrinį
ir istorinį paveldą.



PAGRINDINĖS VEIKLOS:

1. Keramikos moksliniai tyrimai ir viešinimas

Τyrimai apie keramikos meno tradicijų išsaugojimą Utenos krašte (2010 m. 
balandžio 23 d. Leliūnuose (Utenos r.) surengta projekto mokslinė konferencija, 
skirta tyrimo rezultatams api-bendrinti. 

Μokslinis leidinys „Keramika Utenos krašte"

Sukurtas interneto tinklalapis www.keramikosratas.visiems.lt

Televizijos reportažai: projektas pristatytas Aukštaitijos TV laidose, LTV laidose 
„Panorama" ir „Labas rytas“

Straipsniai spaudoje: respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios", regioniniame 
laikraštyje „Utenos apskrities žinios", laikraščiuose „Utenis" ir „Utenos diena".

Lietuvos ir Latvijos forumo su-važiavimas „Kaimyninių valstybių
bendradarbiavimo perspektyvos"





www.keramikosratas.visiems.lt



2. Kūrybinio turizmo programa

2009 m. gegužės 22-23 d. Daugpilyje surengtas Molio festivalis. 

Tarptautinis skulptorių simpoziumas (2009 m. birželio 10 d. Utenoje, lauko 
ekspozicijoje Utenio aikštėje, surengta konkurso būdu atrinktų 5 autorių skulptūrų
maketų paroda, skirta tarptautinio skulptorių simpoziumo „Keramikos ratas“
pristatymui, kuris vyko 2009 m. birželio 15-30 d. Leliūnuose)

Dalykinė projekto dalyvių kelionė į vieną iš Europos Sąjungos šalių (dalykinė
kelionė į Graikijos Respubliką 2010 m. gegužės mėn., kurios tikslas - įgyvendinti 
keramikos amato mokymo programą ir įgyti vadybos patirties, administruojant keramikos 
meno centrus Daugpilyje ir Utenoje)

Latgalos keramikų kūrybos pristatymas ir amato mokymai Daugpilio molio 
meno centre

„Molio kermošius" Leliūnuose 





3. Edukacinė keramikos amato mokymo programa

Projekto seminaras ir edukacinės programos pristatymas Daugpilyje

Paruošta keramikos amato mokymo programa

Keramikos amato mokymai Utenos keramikos meno centre 

Kūrybinė stovykla-laboratorija Utenos rajone

Keramikos meno centre sukurtos 5 keramikų darbo vietos

Keramikos meno centre į kurta ir įrengta 80 vietų kon-ferencijų salė





4. Kultūros objektų modernizacija 

2009 m. pavasarį pradėti Vytauto Valiušio keramikos muziejaus pastato Leliūnuose 
remonto darbai. Remonto darbus vykdė UAB "Ligaja". 

Sąmatinė darbų vertė – 1 099 998.52 Lt.

Projekto metu suremontuoti ir modernizuoti Keramikos meno centrai Utenoje ir Daugpilyje 
jau tapo Daugpilio ir Utenos gyventojų bei visų, 

kurie domisi kūrybiniu turizmu ir keramikos

amatu, pamėgta ir noriai lanko-ma vieta. 

Šie centrai - tai naujas kūrybinio turizmo

maršrutas Lietuvos ir Latvijos bei užsienio 

turistams.



„Patrauklių ir prieinamų muziejų Žiemgaloje ir 

šiaurinėje Lietuvoje plėtra /Muziejų prieinamumas"

Projekto įgyvendintojai:
Rokiškio krašto muziejus (www.muziejusrokiskyje.lt)
Jekabpilio muziejus (www.jekabpilsmuzejs.lv)
Bauskės muziejus
Biržų rajono savivaldybės administracija
iš viso 10 partnerių;

Projekto biudžetas: 2 281 729,88 EUR (7 878 357 Lt.)

Vienas iš šio projekto tikslų – kelti muziejininkų kompetenciją, 
stiprinti tarpregioninį muziejų bendradarbiavimą. 
Kiekvienas projekte dalyvaujantis muziejus organizuos 
mokomuosius seminarus, kurių metu projekto dalyviai turės 
galimybę išsamiau susipažinti su partnerių veikla.



2009 m. birželio 30 d. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtas seminaras “Rokiškio 
krašto muziejaus edukacinės veiklos patirtis ir perspektyvos“. 

Muziejininkai skaitė pranešimus apie muziejaus edukacinių programų rengimą, jų
svarbą muziejaus patrauklumo didinimui. 

Buvo pristatytos edukacinės programos „Sūrio kelias“, „Sugrįžusios gyventi“ ir kt. 

Seminare dalyvavo visi projekto partneriai: muziejininkai iš Latvijos r. Bauskės, 
Jelgavos, Jekabpilio, Dobelės, Viesitės, kolegos iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio muziejų.



„Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus 
kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo 

priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio 
ruožų/ Vidurio Baltijos šalių amatai"

Projekto įgyvendintojai:

Rokiškio krašto muziejus (www.muziejusrokiskyje.lt)

Projekto biudžetas: 1 596 275 EUR (5 511 618 Lt.)

Projekto tikslas: skatinti Latvijos-Lietuvos pasienio ruožo patrauklumą ir 
konkurencingumą per tarpvalstybinio amatų ir tradicinio meno tinklo vystymą.

Rezultatai:

Rokiškio krašto muziejuje įvyko tarptautinis medžio drožėjų ir amatininkų pleneras, 
kuriame dirbo Lietuvos ir Latvijos meistrai. 

Tarptautinė amatų ir folkloro šventė.

Suremontuotos dvi klėtys, esančios Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje. Jose bus 
demonstruojami amatai.

Išleistas katalogas “Vidurio Baltijos šalių tradiciniai amatai”.





Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programa

“TURIZMO ABIPUS SIENOS LIETUVOJE IR BALTARUSIJOJE SKATINIMAS, 
DIDINANT KULTŪRINIO-ISTORINIO PAVELDO PRIEINAMUMĄ BEI 
PATRAUKLUMĄ ROKIŠKIO IR POSTAVŲ RAJONUOSE”

Projekto tikslas: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio rajonų teritorinę
sanglaudą, ekonominę-socialinę gerovę, plėtoti tarpkultūrinį dialogą bei kultūrinę
įvairovę, didinant kultūrinio-istorinio paveldo objektų, esančių Rokiškio (Lietuva) 
ir Postavų (Baltarusija) rajonuose prieinamumą ir turistinį patrauklumą. 

Projekto partneriai: 
Postavų rajono vykdomasis komitetas (Baltarusijos Respublika), 
Rokiškio krašto muziejus 
Rokiškio r. savivaldybės administracija

Projekto biudžetas: 662 940 EUR (2 289 000 Lt.)



Numatomi rezultatai:
Tyzenhauzų alėjos Rokiškyje  rekonstravimas ir Tyzenhauzų rūmų Postavuose 

(Baltarusija) rekonstravimas bei pritaikymas muziejaus poreikiams; 
Kraštotyrinės ekspedicijos „Grafų Tyzenhauzų kultūrinis-istorinis palikimas 

Lietuvoje ir Baltarusijoje“ Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas;
Tarptautinės konferencijos „Tyzenhauzų kultūrinis palikimas Lietuvoje ir Baltarusijoje“, 

skirtos paskelbti tiriamosios ekspedicijos tyrinėjimų rezultatus, organizavimas;
Naujo bendro turizmo maršruto „Tyzenhauzų keliais  Rokiškyje ir Postavuose“

sukūrimas ir informacinio leidinio  turistams lietuvių, anglų, rusų, baltarusių
kalbomis leidyba. 



"Laiškai ateities kartoms" / 
"Letters to Future Generations"

Projekto įgyvendintojai:

Kėdainių krašto muziejus (www.kedainiumuziejus.lt)
Tukums miesto muziejus (www.tukumamuzejs.lv)

Projektos tikslas: 
suburti Kėdainių krašto bei Tukums krašto (Latvija) bendruomenes, įsigilinti į

bendrą Baltijos šalių istoriją ir skatinti abipusį supratimą tarp skirtingų tautų ir 
kartų.

Pagrindinės projekto užduotis:
pasidalinti patirtimi ir išplėtoti tyrimą pradedant vietiniu, baigiant regioniniu 

mastu, o tyrimo metu surinktą medžiagą viešinti visuomenei, ypač jaunimui, ją
naudoti nacizmo ir stalinizmo aukų Lietuvoje bei Latvijoje įamžinimui bei 
memorialinių vietų išsaugojimui, muziejų ir archyvų kolekcijų, susijusių su 
masinėmis žudynėmis, areštais ir deportacijomis 1940 metais, plėtimui.



Projekto veiklos:
– itin sudėtingo istorinio tarpsnio dokumentacijos rinkimas ir tyrimas;

- virtualios ir istorinės aplinkos edukacinės programos Kėdainių ir Tukums 
muziejuose – kartu suburs skirtingų šalių muziejų profesionalus bei mokytojus, 
jaunuolius bei senolius, tam, jog projekto dalyviai galėtų pasidalinti patirtimi bei 
apsikeisti nuomonėmis. 

Projekto metu į veiklas planuojama įtraukti apie 600 dalyvių iš Lietuvos ir Latvijos. 
Organizatoriai mano, jog dabar yra tinkamas laikas pateikti žmonėms objektyvią

informaciją, o muziejų kolekcijas padaryti prieinamesnes ne tik lokalios istorijos 
pažinimui, bet ir jos įvertinimui Europos kontekste.

Projekto biudžetas: 50 683 EUR (174 998 Lt.)



"Kauno VII forto memorialinis maršrutas" /
"Kaunas VIIth Fort memorial route"

Projekto įgyvendintojai:

VšĮ „Karo paveldo centras“ (www.karopaveldas.lt)
Kauno IX forto muziejus (www.9fortomuziejus.lt)
Karo paveldo institutas (Lietuva), 
Kostrzyn nad Odrą savivaldybė (Lenkija)

Projekto biudžetas: 55 000 EUR ( 189 904 Lt.)

Pagrindiniai projekto tikslai:
- išsaugoti žydų tautybės žmonių masinių žudynių vietą joje sukuriant memorialinį turistinį
maršrutą; 
- įamžinti VII-ame forte kankintus ir nužudytus žmones atliekant tyrimą, kurio metu bus 
renkama informacija apie tikslius aukų skaičius, jų vardus, o surinkta dokumentinė medžiaga 
publikuojama; 
- Kauno VII-ojo forto memorialinį turistinį maršrutą įntegruoti į tarptautinį su genocidu 
susijusių vietų žemėlapį, tokiu būdu skleisti informaciją apie tragiškus įvykius VII-ame forte 
Europos Sąjungos piliečiams bei užmegzti tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui 
vykdant veiklas ateityje.



Projekto tikslams pasiekti bus vykdomi:

- istoriniai ir archeologiniai tyrinėjimai. (remiantis jų rezultatais, bus sudarytas 
memorialinis maršrutas Kauno VII-ojo foto teritorijoje)

-rengiami ekspertų seminarai ir jaunimo stovykla. 

Projekto rėmuose planuojama :

- išleisti publikaciją „Tragedija Kauno VII-ajame forte“, 

- sukurti 45 minučių trukmės edukacinį filmą

-sukurti tinklalapį, kuriame bus pateikiami tyrimų rezultatai, projekto eiga ir 
pasiekimai.



1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcijos 
techninės dokumentacijos parengimas

Bendrasis tikslas – išsaugoti kultūros paveldo objektą ir 
pritaikyti jį kultūros ir kitoms viešoms reikmėms. 

Projekto tikslas - parengti 1863 m. sukilimo muziejaus 
rekonstrukcijos techninę dokumentaciją.

Projekto vertė – 22 778 EUR (78 646,20 Lt.)
Rezultatas: 
paruoštas techninis projektas

www.kedainiumuziejus.lt



„Jurbarko dvaro pastatuose įsikūrusio skulptoriaus 

V. Grybo memorialinio muziejaus pritaikymas 

kultūros ir viešoms reikmėms“.

Projekto tikslas: rekonstruoti tris V.Grybo memorialinio muziejaus  ir 
pritaikyti juos bendruomenės socialiniams, kultūriniams ir edukaciniams 
tikslams.

Projekto biudžetas: 509 237 EUR (1 758 293 Lt.)

www.jurbarkomuziejus.lt



Žemaičių muziejaus “Alka”
rekonstrukcija

Projekto tikslas: rekonstruoti žemaičių muziejaus “Alka” pastatą, esantį
Tešių mieste siekiant išsaugoti eksponatus ir vertingus medinės 
architektūros pavyzdžius ateities kartoms.

Projekto biudžetas: 403 664 EUR (1 393 771 Lt.)

http://zam.mch.mii.lt



„ŽALIŪKIŲ MEDINIO VĖJO MALŪNO 
RESTAURAVIMAS IR PRITAIKYMAS 

VISUOMENĖS REIKMĖMS“

Projekto tikslas:
- restauruoti, išsaugoti Žaliūkių medinį vėjo malūną; 
- atskleisti, išsaugoti tradicinių amatų ir statybos technologijas; 
- stiprinti miesto kultūros ir meno potencialą, atitinkantį Šiaulių – Šiaurės Lietuvos 

regiono kultūros centro – poreikius; 
- gerinti sąlygas kultūrinei miesto bendruomenės veiklai; 
- plėsti kultūros paslaugų pasiūlą.

Projekto biudžetas: 643 716 EUR (2 222 626 Lt.)

Laukiami rezultatai:
- restauruotas, išsaugotas ir pritaikytas veiklai Žaliūkių medinis vėjo malūnas ir jo 

technologinė įranga;
- atstatytas malūnininko namas;
- sukurtas Žaliūkių etnokultūros centras;
- sukurta moderni lankytojų priėmimo erdvė;
- įrengta etnokultūrinė ekspozicija.





„Kelmės dvaro sodybos svirno 
restauravimas ir pritaikymas muziejinei, 

kultūrinei ir švietimo paskirčiai"

Projekto tikslas: viešųjų kultūros, švietimo ir turizmo paslaugų įvairovės ir 
prieinamumo didinimas Kelmės rajone, restauruojant Kelmės dvaro sodybos 
svirną ir pritaikant jį muziejinei, kultūrinei ir švietimo paskirčiai.

Vykdant projektą buvo:
- knservuotas ir restauruotas dvaro sodybos svirnas (plotas 280 kv. m ir 1135 kub. 

m), įrengtos fondų saugyklos bei edukacinių užsiėmimų klasė, sutvarkyta 
teritorija prie svirno įrengiant lauko akmenų nuogrindą.

Svirno patalpose įrengtoje edukacinėje klasėje vyks etninės kultūros praktiniai
edukaciniai užsiėmimai, edukacinių programų renginiai, žemaičių tradicinių
vasaros amatų kursų mokymų užsiėmimai. 

Teritorija prie dvaro svirno tapo tinkama vieta etninės kultūros šventėms ir 
renginiams organizuoti. 

Projekto biudžetas:  454 294 EUR (1 568 586 Lt.)

www.kelmesmuziejus.lt





Ačiū už dėmesį.


