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KVIETIMAS 
 

Baigiant įgyvendinti projektą „Unikalaus etnografinio Musteikos kaimo paveldo 

išsaugojimas. I etapas”, kaimo bendruomenė „Musteikos pirkia” kviečia Jus dalyvauti antrajame 

seminare viešinimo renginių cikle 

 

„Seno ir naujo dermė Musteikos kaimo architektūroje”, 
 

kuris vyks š.m. kovo 24 d. Renginys prasidės 10 val. Musteikos kaime (susirenkame 

vienoje iš projekte dalyvaujančių sodybos kieme, adresu Musteikos g. 24) – ekskursija po 

kaimą apžiūrint ir aptariant įvykdytus tvarkybos darbus.  

 

Šio renginio tikslas – supažindinti su atliktais sodybų tvarkybos darbais ir pasiekimais, 

pasidalinti įgyta patirtimi ir iššūkiais puoselėjant tradicinę medinę kaimo architektūrą. Renginio 

metu kartu apžvelgsime šiame projektui keltus tikslus ir lūkesčius bei kaip jie yra įgyvendinti.   

 

Preliminari renginio programa 

10.00 Trumpas įvadas ir sveikinimo žodis 

10.15 Ekskursija po Musteikos kaimą – atliktų tvarkybos darbų apžiūra ir diskusijos 

13.00 Pietūs  

Renginys persikelia į Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos lankytojų centrą Marcinkonyse 

(Miškininkų g. 61, Marcinkonių kaimas, Varėnos raj.) 

14.00 Projekto rezultatų pristatymas, įgytos patirties apibendrinimas  

14.30 Teminė diskusija: seno ir naujo dermė Musteikos kaime - pasiekimai, išmoktos 

pamokos, ateities perspektyvos 

15.30 Nacionalinio parko lankytojų centro ekspozicijos apžiūra.  

16.00 Renginio pabaiga  

 

Praktinė informacija: 

Maloniai prašome informuoti apie ketinimą dalyvauti renginyje atsiunčiant trumpą žinutę 

(informuojant dalyvio vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją ir kontaktinę informaciją) el. paštu 

pieniu20@gmail.com arba telefonu 8 698 31206 iki kovo 23 d.  

Renginio metu bus organizuojamas maitinimas – esant specialiems poreikiams maitinimui , 

prašome mus informuoti  

Ekskursijai po Musteikos kaimą prašome pasirūpinti atitinkama aprangą vėsiam ir lietingam orui.  

 

Renginio pradžia: Musteikos kaime, sodyboje adresu Musteikos g. 24, kuri yra kaimo pradžioje 

įvažiuojant į Musteiką  iš Grybaulios pusės – žr. nuoroda žemėlapyje.  

 

Esant klausimams ar poreikiui gauti papildomos informacijos, prašome skambinti Žymantui 

Morkvėnui tel. 8 614 72597 

Musteikos kaimo bendruomenė 

„Musteikos pirkia” 

mailto:pieniu20@gmail.com
http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=523933;5980372;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=524029,5980386&z=2000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
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Kviečiama auditorija 

• Tradicinės kaimo architektūros specialistai, architektai; 

• Institucijos atsakingos už kultūros paveldo puoselėjimą saugomose teritorijose (Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba, Dzūkijos nacionalinis parkas, Kultūros ministerija, Kultūros 

paveldo departamentas); 

• Meistrai vykdantys tradicinės architektūros rekonstrukcijos darbus; 

• Musteikos bendruomenės nariai ir vietos gyventojai, gretimų kaimų bendruomenės; 

• Nevyriausybinės organizacijos; 

• Vietos savivalda; 

• Žiniasklaida 

 

Renginį organizuoja Musteikos kaimo bendruomenė „Musteikos pirkia” kartu su Dzūkijos 

nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.  

 

Musteikos kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Unikalaus etnografinio Musteikos 

kaimo paveldo išsaugojimas. I etapas“, kurį finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinis 

mechanizmas ir Lietuvos Respublika. Pagrindinis šio projekto tikslas – atlikti medinių statinių stogų 

ir kitų išorinių mažosios architektūros elementų rekonstrukcijos darbus, siekiant išsaugoti vertingus 

medinės architektūros elementus, puoselėti autentišką Musteikos kaimo kraštovaizdį. Projekto 

įgyvendinimo metu numatoma keisti 29 pastatų stogų dangą, rekonstruoti gyvenamųjų namų langus 

ir tradicinę puošybą, kitus smulkiosios architektūros elementus.  

 

Nuoširdžiai laukiame registracijos į renginį ir dalyvavimo! 

 

 

 

 

 

Žymantas Morkvėnas 

Diskusijos moderatorius, bendruomenės „Musteikos pirkia” valdybos narys 


