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Lietuvos liaudies buities muziejus

Projekto „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“ 

ir palapinės-kupolo vizualus pristatymas
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Aristavėlės dvaras



Veiklos Aristavėlės dvare



Projekto tikslas

Aukštos meninės vertės mobilių kultūros paslaugų stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, pasitelkiant 

inovatyvias technologijas bei gerąją praktiką. Per mobilius kultūrinius renginius bus siekiama įtraukti socialiai 

jautrias grupes bei socialinę atskirtį patiriančias bendruomenes, ypatingai koncentruojantis į vaikus ir jaunimą.



Tikslinė grupė

Kultūros atskirtyje esančios bendruomenės, 

vaikai ir jaunimas iki 29 m. 

• Tiesioginę naudą gaunančios tikslinės grupės:

• Vaikai nuo 6 iki 13 m. amžiaus;

• Jaunimas nuo 14 iki 29 m. amžiaus;

• Kultūros atskirtyje esančios bendruomenės;

• Gerai besimokantys moksleiviai, turintys ribotas 

finansines galimybes;

• Periferijoje gyvenančios bendruomenės;

• Kultūros/meno srities darbuotojai;

• Baigiamųjų klasių, kolegijų, universitetų studentai.



Projekto uždaviniai

• Projekto viešinimas

• Viešinimo kampanijos sukūrimas

• Informacinis atidarymo renginys

• Projekto informacinis uždarymo renginys

• Projekto administravimas

1. Projekto bendrieji procesai



Projekto uždaviniai

2. Aukštos meninės vertės bei kokybės profesionalių kultūrinių ir 

kūrybinių produktų mobilumas/prieinamumas Lietuvos regionuose

• Lietuvos kaimo bei periferinėse teritorijose, įskaitant teritorijas, 

kuriose yra didelis tautinių mažumų tankis, renginių vykdymas

• Pasitelkiant tarpsektorinį bendradarbiavimą, kūrybiškumo ir kultūros 

įgūdžių ugdymo praktinių dirbtuvių organizavimas (dirbtuvės, 

stovykla, jaunimui)

• Keliaujančio Aristavėlės dvaro Kultūros paso sukūrimas



Projekto uždaviniai

• Praktinių (mokomųjų) Polichromijos dirbtuvių vykdymas

• Aristavėlės dvaras keliauja į Norvegiją

3. Bendradarbiavimo tarp kultūros organizacijų regionuose skatinimas



Projekto uždaviniai

• Keliaujančio Aristavėlės dvaro komplektavimas pagal koncepciją 

• „Keliaujančio Aristavėlės dvaro“ koncepcijos išpildymas

• Reikiamos įrangos įsigijimas

4. „Keliaujančio Aristavėlės dvaro“ turinio skirtingiems pojūčiams kūrimas bei reikiamos įrangos ir priemonių įsigijimas



Keliaujantis Aristavėlės dvaras

• Per lytėjimą; 

• Per regėjimą;

• Per garsą;

• Per kvapą; 

• Per skonį. 

Per skirtingus pojūčius lankytojai galės pažinti tiek šio konkretaus 

dvaro, tiek apskritai Lietuvos dvarų kultūrą. 



Keliaujantis Aristavėlės dvaras
Tai palapinė-kupolas, kuris savyje talpins įrenginius bei interaktyvias priemones, kurios leis lankytojui pasijusti lyg būtų 

tikrame dvare.



Kur keliausime Lietuvoje?
„Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ įsikurs tokiuose objektuose kaip kultūros centrai, muziejai, bendruomeniniai namai, 

mokyklos, socialinių paslaugų ar dienos centrai.



Kur keliausime Norvegijoje?
„Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ aplankys dvi lietuvių bendruomenes Norvegijoje.



Planuojamas dalyvių skaičius

Informaciniai renginiai, 
80 asm.

Mobilūs renginiai 
regionuose, 
2 100 asm.

Dirbtuvės-stovykla 
vaikams ir jaunimui, 

60 asm.

Praktinės 
polichromijos 

dirbtuvės, 
36 asm.

Renginiai Norvegijoje,
230 asm.

Programos finansuotų renginių dalyvių skaičius – 3 506.



Partneriai
1. VšĮ „Lektoriai“, NVO

• Specializuojasi mokslinių tyrimų, mokymų organizavimo, profesinio 

orientavimo, jaunimo ir moksleivių neformalaus ugdymo, 

rinkodaros kampanijų organizavimo srityse, turi patirties 

tarptautinių projektų įgyvendinime. 

• VšĮ „Lektoriai“ kartu su kitais partneriais bus atsakingi už Kultūrinių 

renginių poveikio jaunimui/socialiai jautrioms grupėms tyrimo ir 

įvairių veiklų organizavimą. 

• Rengė Projekto paraišką bei padės administruoti projektą.



Partneriai

• Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“ įsteigti Paparčių šv. Juozapo šeimos 

namai yra socialinės globos įstaiga, skirta gyventi Kaišiadorių rajono 

savivaldybės ir Kaišiadorių vyskupijos teritorijos vaikams, 

patekusiems į krizines situacijas.  

• Tikimasi, kad Projekto partnerio patirtis bus naudinga orientuojant 

projekto veiklas į socialiai jautrias grupes bei jaunimą iš nepalankių 

aplinkų. 

2. VšĮ „Paparčių šv. Juozapo šeimos namai“, socialinis sektorius



Partneriai
3. Høgskulen for grøn utvikling (The University College for Green

Development), švietimo sektorius

• Šios organizacijos atstovai turi aukštą kvalifikaciją, yra dalyvavę 

daugelyje tarptautinių projektų, dirbantys ne tik su jaunimu, bet ir 

bendruomenėmis, įvairių institucijų ir verslo atstovais. 

• Su šiuo partneriu viso projekto metu bus dalinamasi gerąja praktika 

paveldosaugos, meno bei kultūros srityse. 

• Kartu su šiuo partneriu bus dirbama ties Studija, kurios metu bus 

tiriamas Projekto metu organizuojamų veiklų poveikis jaunimui, 

socialiai jautrioms grupėms bei kitiems veiklų dalyviams. 



Partneriai

• VDA turimomis žiniomis, ekspertų patirtimi bei įžvalgomis prisidės 

prie unikalaus Aristavėlės paveldo išsaugojimo. 

• Projekto metu Akademijos studentai bus skatinami pasidalinti savo 

meninėmis-kultūrinėmis žiniomis per veiklų vykdymą, skaityti 

pranešimus vietos jaunimu.

4. Vilniaus dailės akademija, švietimo sektorius 



Partneriai
5. Drammen lietuvių bendruomenė

• Drammen lietuvių bendruomenė įkurta 2012 m.

• Pagrindinis bendruomenės tikslas – prisidėti prie teigiamo Lietuvos 

ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo. Bendruomenės 

įstatai numato skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie 

Lietuvą Norvegijoje. 



Partneriai

• Ši bendruomenė veikia nuo 2013 m. 

• Pagrindiniai šios bendruomenės tikslai yra išlaikyti ir puoselėti 

Norvegijoje Triondelage gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.

• Bendruomenė nuolatos organizuoja su Lietuvos kultūra susijusius 

renginius, kurių metu kviečiami ne tik bendruomenės nariai, tačiau 

ir kitų lietuvių bendruomenių atstovai bei vietiniai gyventojai. 

• Bendruomenėje veikia lietuviška mokykla. 

6. Trøndelag’o lietuvių bendruomenė „Baltai“



Tęstinis projektas

• „Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio 

mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant 

Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“. I etapas. Projektas buvo 

finansuojamas pagal 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinio mechanizmo programą. 

• „Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo 

centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų 

pastatą“, II etapas. Projektas buvo finansuojamas pagal 2009–

2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio 

mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas“.

Keliaujančio Aristavėlės dvaro projektas yra tęstinis projektas, 

kadangi tęsią ankstesnių Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinio mechanizmo programų pareiškėjo 

vykdytus projektus: 



O kas po to? 

• Keliaujantį Aristavėlės dvarą visi muziejaus lankytojai galės aplankyti muziejuje ir 
jo padaliniuose. 

• Paslaugą plėtoti padės Kultūros paso programa. 

• Sukurta nauja mobili paslauga galės būti naudojama nuolatiniuose muziejaus 
renginiuose.

• Bus siekiama sukurti tarptautinius ryšius su Norvegija, kurie padės plėtoti ir šalyje 
vykstančius kultūros procesus. Lietuvos kultūros pristatymas užsienyje bus 
koordinuotas su bendrąja šalies užsienio politika. 

• Mokymų bei dirbtuvių dalyviai perėmę gerąją praktiką iš Norvegijos, tęs savo 
veiklą Lietuvoje ir kitiems perteiks įgytas žinias. 

• Iš projekte dalyvaujančių partnerių suformuota darbo grupė bus atsakinga už 
tarpsektorinį bendradarbiavimą ir projektui pasibaigus. 

• Su projekte dalyvavusiomis mokyklomis bei meno įstaigomis bus pasirašomos 
bendradarbiavimo sutartys penkių metų laikotarpiui apibrėžiant bendrų renginių 
intensyvumą bei gaires. 

• Su vietos bendruomenėmis bus pasirašyti susitarimai dėl bendradarbiavimo 
rengiant miestelio šventes.

Projekto tęstinumas:



Trumpai apie projektą

• Projekto pavadinimas: „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“

• Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-011

• Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos 

„Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 

stiprinimas“ lėšų

• Projektui įgyvendinti skiriama iki 187 050,80 eurų, iš kurių iki 

158 993,18 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 28 057,62 eurų 

yra bendrojo finansavimo lėšos.

• Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. liepa – 2023 m. 

birželis 

• Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius 

mechanizmus: www.norwaygrants.lt


