
Projekto ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“ partnerių darbo grupės 
susitikimas 

2018 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti projektas ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus 
sienos“. 2019-03-26 d.  įvyko projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ darbo grupės susitikimas, kurio 
tikslas tinkamai parengti pirmąją projekto ataskaitą ir aptarti artimiausius bendrus kultūros renginius. 
Susitikime dalyvavo projekto partnerių Gardino religijos istorijos muziejaus, Druskininkų kultūros centro 
bei pagrindinio partnerio, Druskininkų savivaldybės administracijos, atstovai. Jo metu kiekvienas partneris 
įvertino savo pažangą, aptarė problemas, su kuriomis susidūrė realizuojant projekto veiklas. Projekto vadovė 
pristatė ataskaitos rengimo procedūrą, reikalavimus ir dokumentus, kuriuos privaloma pateikti 
kontroliuojančioms institucijoms, projekto finansininkė – išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir finansinės 
dalies rengimo tvarką, Gardino partneriai uždavė jiems rūpimus klausimus, buvo suderinta jungtinės 
ataskaitos rengimo eiga ir aptartas kiekvieno partnerio dalyvavimas šiame procese. Druskininkų kultūros 
centro atstovės Danguolė Žėkienė ir Laima Krancevičienė pasidalijo patirtimi, kurią įgijo sėkmingai 
įgyvendinant Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą praeitame 
finansavimo laikotarpyje. 

Kadangi projekto partneriai surengs net 14 bendrų renginių kultūros paveldo objektuose 
tokiuose (Gardino religijos istorijos muziejuje, Leipalingio dvare ir kituose), susitikimo metu buvo aptarti 
artimiausių renginių organizaciniai reikalai. Balandžio 18 dieną 3 Druskininkų savivaldybės tautodailininkai 
vyks į velykinę parodą Gardine, kur pristatys savo rankdarbius ir vykdys edukacinius užsiėmimus. Ankstyvą 
rudenį Leipalingyje vyks tarptautinis kalvystės pleneras, kuriame dalyvaus net 5 kalviai iš Baltarusijos. 

Primename, kad Įgyvendinant projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“ bus užbaigtas 
kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas: įrengtos koncertų, konferencijų, 
laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salės, įrengtas liftas neįgaliesiems, administraciniai kabinetai ir pagalbinės 
patalpos. Taip pat bus įsigyta mobili scena, garso ir apšvietimo įrangos komplektai, kitos kultūrinei veiklai 
reikalingos priemonės, bus surengta iškilminga atidarymo šventė. Projekto metu taip pat bus organizuojami 
bendri Druskininkų sav.  ir Gardino turizmo ir kultūros profesionalų mokymai, patirties sklaidos užsiėmimai 
ir kiti kultūros renginiai, populiarinantys Leipalingio dvarą bei kultūros paveldą Gardine. Projektu bus 
prisidedama prie kultūros turizmo plėtros pasienio regione.  Padidėjęs turistų skaičius ir pailgėjęs 
apsistojimo laikas turės teigiamą poveikį viso regiono ekonominiam augimui. 

Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir 
pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo 
infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir 
kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną.  

Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur.  
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas– 995 887,71 Eur, Partnerių 

lėšos – 110654,2 Eur  
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 - 2020-10-01. 

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją 

 


