


24. NERINGA. ŽAIDIMAS „PAMARIO ŠVYTURIŲ KELIAS“
Šis interaktyvus turistinis žaidimas Jums leis įdomia ir žaisminga forma pažinti pamario švyturius Neringoje ir Šilutės rajone. Žaidimas skirtas įvairaus amžiaus keliautojams, šeimoms. Žaidime 
pateikti viktorinos klausimai, integruota navigacija. Aplikaciją galima nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ ar „Apple Store“ parduotuvių. 

25. NERINGA. ŽAIDIMAS „ŽUVIES KELIU“
Šis unikalus žaidimas sukurtas įgyvendinant projektą „Laisva, skanu, unikalu – Žuvies keliu“. Virtualus turas-žaidimas skirtas įvairaus amžiaus ir pomėgių turintiems turistams, kuris  suteiks galimy-
bę susipažinti su 3 ypatingomis vietomis Lietuvoje-Pamario kraštu- Neringos, Šilutės rajono bei Klaipėdos rajono gamtiniu ir kultūriniu paveldu bei kraštovaizdžiu. Virtualaus turo žaidime galimi 
pasirinktinai 6 skirtingi maršrutai: Paukščių takais, Sujungti krantai, Pažintis su Nemuno delta, Kelionė pas kopininkus, Kulinarinis kruizas, Kulinarinis paveldas. Pasirinkus vieną iš maršrutų, keliausi-
te po pamario kraštą  atsikinėdami į klausimus ir atlikdami kitas užduotis.  Žaidimo aplikaciją nemokamai galima parsisiųsti iš ‘‘Google Play“ ,,Apple Store“ parduotuvių. Žaidimas pateikiamas lietu-
vių, anglų, vokiečių, rusų ir latvių kalbomis.

26. NERINGA. MOBILUS GIDAS „VAKARŲ KRANTAS“
Tai Interaktyvus turistinis maršrutas (mobilus gidas), apjungiantis šešias Klaipėdos regiono savivaldybes. Leidęsi šiuo maršrutu, galėsite aplankyti virš 160 lankytinų objektų. Maršrute pateikiami 
objektų aprašymai ir nuotraukos, audio medžiaga. Interaktyvus turas pateikiamas lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir latvių kalbomis. Aplikaciją galima nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ ar 
„Apple Store“ parduotuvių.
Programėlėje yra ir interaktyvus žaidimas, skirtas geriau pažinti Vakarų krantą – Klaipėdos regioną. Žaidimas yra kelių lygių, tik teisingai atsakę į visus klausimus, galėsite pereiti į sekantį lygį. Jei 
pritrūksite žinių, visą informaciją apie objektus gali rasti Vakarų kranto tinklapyje. Žaidimas pateikiamas lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir latvių kalbomis.

27. ŠIAULIAI. ATRASK ŠIAULIUS SU IZI.TRAVEL!
Net 4 nauji maršrutai! Ir tai dar ne pabaiga! Šiaulių turizmo informacijos centras mobiliojoje programėlėje izi.Travel parengė 4 naujus maršrutus savarankiškai keliauti po Šiaulius: „Šiauliai – tai, kas 
svarbiausia“, „Šiauliai – saulės miestas“, „Saldūs Šiauliai“ ir „Šiaulių muziejai“. Keliaukite, patirkite, atraskite!
Jums reikia į savo išmaniuosius įrenginius –  telefonus ar planšetinius kompiuterius, parsisiųsti „IZItravel” programėlę ir paieškos lauke įvesti vietovardį „Šiauliai” ar „Šiaulių apskritis“. Tuomet ekrane 
pasirodys  Šiaulių turizmo informacijos centro parengti maršrutai. Pasirinkę norimą keliauti maršrutą, pamatysite žemėlapį, sužymėtus lankytinus objektus, jų aprašymus, nuotraukų galeriją.

28. ŠIAULIAI. VIRTUALI ISTORIJA
Šiaulių turizmo informacijos centras žingeidiems miestiečiams ir miesto svečiams – visiems, besidomintiems Šiaulių miesto istorija – siūlo unikalią kelionę laiku. Pasitelkę modernias technologi-
jas, sužinosite miesto istoriją, kur bebūtumėte – namie ar kelyje, dirbdami kompiuteriu ar naršydami išmaniuoju telefonu! 
Šiaulių miesto istorija suskirstyta į 13 skyrių chronologine tvarka pagal istorinius laikotarpius ir svarbius reiškinius, įvykius, sugulusius į 41 temą. Vizualinį patrauklumą kuria per 200 nuotraukų iš 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių, Šiaulių turizmo informacijos centro ir Šiaulių miesto savivaldybės archyvų, įgyvendintų projektų, šiauliečių fotografų. 

29. ŠIAULIAI. APIE ŠIAULIUS - VISIEMS
Šiaulių turizmo informacijos centras vykdė projektą, kurio tikslas sudaryti galimybę regėjimo negalią turintiems žmonėms taktiliniu – lytėjimo – principu pažinti garsiausius Šiaulių regiono archi-
tektūros ir kultūros paminklus.
Įgyvendinant pirmąjį projekto etapą, buvo pagaminti maži (20-40 cm aukščio) penkių Šiaulių miesto architektūros paminklų: Šv. Pauliaus ir Povilo katedros, Šaulio skulptūros, paminklo popiežiui 
Jonui Pauliui II, laikrodžio „Gaidys“ ir skulptūros „Geležinė“ lapė, taktiliniai maketai. Pagrindinė informacija apie objektus, trimis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų) įrašyta į audio gido sistemą. Su miestą 
garsinančiais turistinių objektų maketais, kurie pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms, galima susipažinti Šiaulių turizmo informacijos centre.

30. ŠIAULIAI. ŠOKOLADO MUZIEJUS
Šiauliuose įsikūrusiame Šokolado muziejuje, lankytojai gali ne tik ne tik susipažinti su šokolado istorija, bet ir interaktyviame kompiuteryje pasitikrinti savo žinias apie šokoladą, susikurti interaktyvų 
saldainių popierėlį ir išsiųsti draugui el. paštu. Asmenukių gerbėjai, galės išsiųsti savo foto artimiesiems. Prie interaktyvaus žaidimų kompiuterio smagiai laiką leidžią ir mažesni, ir didesni muziejaus 
lankytojai. 

31. ŠIAULIAI. VIRTUALUS ŽAIDIMAS „ACTIONBOUND“
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka siūlo susipažinti su virtualiais turistiniais maršrutais, sukurtais panaudojant interaktyvų žaidimą Actionbound. Jie apima 12 rajono vietovių ir jų apylinkių 
nuo Raudėnų iki Žadžiūnų. 

32. ALYTUS. IŠMANUSIS MUZIEJUS
Atsinaujinęs Alytaus kraštotyros muziejus lankytojus pasitinka išmaniosiomis ekspozicijomis. Pagrindinė Vilniaus gatvė pavaizduota taip, kaip atrodė prieš 100 metų. Lankytojai pamatys analogiš-
kai rekonstruotus keturių namų fasadus, o į kitą gatvės dalį nukels 3D projekcijos. Draugams galima išsiųsti elektroninį atvirlaiškį su Alytaus vaizdais prieš 100 metų. Muziejuje ir jo filialuose – 
Archeologinėje ekspozicijoje, A. Jonyno ir A. Matučio memorialiniuose muziejuose įdiegta papildytosios realybės mobilioji programėlė, siūlanti pamatyti, išgirsti ir perskaityti daugiau nei matoma 
ekspozicijoje – galima mėgautis papildomais 2D, 3D, vaizdo įrašais, teksto, garso medžiaga.  

33. BIRŽAI. VIRTUALŪS GINKLAI
Biržų krašto muziejuje „Sėla“, atstatytame Biržų pilies arsenale veikia interaktyvi XVII-XVIII a. karybos ekspozicija, susipažindinanti su svarbiausiais ginklais – patranka, muškieta ir mortyra, sutei-
kianti galimybę virtualiai išbandyti matytus ginklus ir pabūklus, jais šaudyti nuo ginamos Biržų tvirtovės įtvirtinimų, puolant virtualiam priešui. Lankytojams pristatomi animuoti pasakojimai „Biržų 
tvirtovės apgultis 1704“ ir „Petras I Biržų pilyje 1701“.
Šiuolaikinių technologijų galimybių dėka buvo sukurta virtuali ekskursija po tvirtovės teritoriją ir buvusias pilies menes. Virtualios ekskursijos „Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir 
šiandien“ lankytojai gali įdėmiai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas ir įdomiausius eksponatus bei sužinoti apie juos daugiau.

34. MARIJAMPOLĖ. MIESTO SODO ISTORIJA SU PAPILDYTA REALYBE
Pirmoji Lietuvoje paroda po atviru dangumi su papildytosios realybės vaizdais! Interaktyvi Marijampolės kraštotyros muziejaus paroda „Miesto sodo istorija“ eksponuojama seniausiame, jau 
beveik 150 metų gyvuojančiame miesto parke. Ieškokite 8 stendų, kuriuose atskleidžiamas be galo turiningas Vytauto Didžiojo parko gyvenimas. Tradicinė istorinė paroda papildyta skaitmeniniu 
turiniu. Įsidiegus nemokamą programėlę „Miesto sodo istorija“ į asmeninį mobilųjį įrenginį ir nukreipus kamerą į kairę ir dešinę stendo pusę išvysite tai, ko negalėjome perteikti dvimatėje spaudoje. 
Nemokamą papildytosios realybės programėlę „Miesto sodo istorija“ įsidiekite iš Google Play parduotuvės.

35. BIRŠTONAS. ORIENTACINIS DETEKTYVAS
Pramogos Birštone „Čiulba ulba” orientacinis detektyvas dviračiais arba pėsčiomis „Išgelbėk Birštono simbolį”. Žaidimo užduotis yra išgelbėti pagrobtą banginį – Birštono simbolį. Žaidimo eigoje 
Jūs gausite užuominas, kurias išgirsite nuskaitę QR kodus savo išmaniojo telefono pagalba maršruto punktuose. Užuominos pateikiamos audio gidu, savo istoriją pasakos pats Karališkasis Bangi-
nis. Laimi komanda, kuri finišuoja per trumpiausią laiką. Pažadame daug smagių atradimų, juoko ir azarto! Trukmė: 2 - 3 val.

36. KĖDAINIAI. MIESTAS TELEFONE
Kėdainiai turistams siūlo mobiliąją programėlę ,,Visit Kėdainiai“ iOs ir Android operacinėms sistemoms, lietuvių ir anglų kalbomis su pažymėtomis apgyvendinimo vietomis, restoranais, turistinė-
mis vietovėmis bei pažintiniu maršrutu pėstiesiems po Kėdainių senamiestį.

37. PALANGA. PO TIŠKEVIČIŲ BULVARĄ
Interaktyvus pažintinis turas „Tiškevičių bulvaras“ atveria grafų Tiškevičių epochos ženklus Palangoje. 20-ies objektų maršrutas istorinėje Palangos miesto dalyje, paįvairintas vaizdine, garsine bei 
grafine medžiaga, leidžia iš naujo įkvėpti Palangos kurorto įkūrėjų to meto atmosferos.

38. TELŠIAI. VIRTUALŪS ŽEMAIČIŲ LOBIAI
Žemaičių muziejus „Alka“ lankytojams siūlo interaktyvų užsiėmimą „S3 – SURASK, SUŽINOK, SUDĖLIOK“. Edukacijos dalyviai mobilios programėlės pagalba turi atlikti užduotis ir atsakinėti į 
pateiktus klausimus susijusius su Žemaičių muziejuje „Alka“ esančiais įdomiausiais eksponatas, Žemaitijos istorija. Pagal duotus klausimus ir užduotis dalyviai ras dėlionės detales, kurias didžiojo-
je salėje sudėlios į pilną dėlionę pagal Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą „Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus į tėvynę“. Įveikę visas užduotis ir sudėlioję dėlionę, dalyviai  nusifoto-
grafuos su dėlione, o  nuotrauką patalpins Žemaičių muziejaus „Alka“ facebook sienoje, pažymint nuotrauką #S3 EDUKACIJA su „tag‘u“(savo žyma), metų gale daugiausiai „Like“ surinkusi nuo-
trauka ir edukacijos dalyviai gaus prizą.

PAPILDOMOS NUORODOS:

• Mobili programėlė „LT100“:

Turizmo departamento sukurtas maršrutas, skirtas Lietuvos Šimtmečiui. Mobili aplikacija „LT100“, skirta išmaniems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, leidžia patogiai naudotis leidinyje 
„Keliauk ir pažink! Atkurtai Lietuvai 100“ esama informacija, susiplanuoti keliones po Lietuvos Šimtmečio maršruto objektus, nustatyti tikslią jų vietą žemėlapyje, atstumą tarp
objektų. Aplikacijoje yra interaktyvus žemėlapis, objektai su aprašymais ir nuotraukomis. Naudojamos ir Lietuvos istorijos repo video klipo iliustracijų autorės Aistės Papartytės
Šimtmečiui skirtos iliustracijos. Objektus galima filtruoti pagal regioną, miestą, artimiausius objektus bei atstumą.
Informacija apie 100 maršruto stotelių pateikiama lietuvių kalba, o adaptuotas maršrutas (20 objektų) – ir anglų k.
Aplikaciją galima nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ ar „Apple Store“ parduotuvių. Ji skirta įvairaus amžiaus savarankiškiems keliautojams, šeimoms, kelionių po Lietuvą organizatoriams, 
užsienio lietuviams.

• Modernių muziejų audiogidai ir virtualūs turai

1. VILNIUS. KALBANČIOS SKULPTŪROS
MO muziejus kviečia atrasti 15 kalbančių skulptūrų Vilniaus centre. Ieškokite lentelių prie skulptūrų, nuskenuokite kodą – ir jūsų telefonas ims skambėti! Ir štai – jums skambina legendi-
nis JAV muzikantas Frankas Zappa, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, rašytojas Romainas Gary, kiti.
Vilnius tapo ketvirtuoju miestu, prakalbinusiu skulptūras. Joms „gyvybė“ buvo įkvėpta Kopenhagoje (2013), Londone ir Mančesteryje (2014).

2. VILNIUS. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ PRAEITIS VIRTUALIOJE REALYBĖJE
Valdovų rūmų muziejus pirmasis šalyje savo lankytojams pristato galimybę 3D virtualioje erdvėje šimtmečiais nusikelti į praeitį ir pamatyti, kaip istoriškai keitėsi Vilniaus pilių teritorija, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija nuo XIII a. iki šių dienų. Aštuonių minučių trukmės virtualioje 3D projekcijoje, sukurtoje remiantis Valdovų rūmų teritorijoje atliktų archeologinių 
tyrimų duomenimis ir kita moksline medžiaga bei panaudojant JAV  teikiamus DEM palydovinius matavimo duomenis, atkuriamos tikslios gynybinių statinių bei pilių vaizdų rekonstrukci-
jos, susietos su realiai muziejuje eksponuojamais mūrais ir archeologiniais radiniais. Kurti analogų Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių neturinčią 3D virtualią ekskursiją Valdovų rūmų 
muziejui padėjo vaizdo grafikos ir animacijos lyderės UAB „Gluk Media“ kūrėjų komanda su specialistais iš JAV, Peru, Vokietijos, Vengrijos, Baltarusijos. 3D virtuali kelionė laiku yra inte-
gruota ekspozicijos dalis – kiekvienas lankytojas gali pasinaudoti šia paslauga terminaluose už 1 EUR.

3. VILNIUS. VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO EKSPOZICIJA „NEPAMIRŠTAMOS ATEITYS“
Pasitelkiant šiuolaikines technologijas interaktyvaus seanso, trunkančio 45 min., metu pristatomos skirtingais laikotarpiais kurtos Lietuvos šimtmečio vizijos. Istorija yra ir tai, kas neįvyko: 
kūrybiškumas, realybe tapusios idėjos ir drąsiausios svajos, nuo lietuvių kolonijos kūrimo Madagaskare iki Gatvės muzikos dienos ir genetikos mokslo išradimų. Geriausias laikas kurti 
yra dabar. Muziejų Turizmo departamentas Turizmo sėkmingiausiųjų rinkimuose 2018 paskelbė Inovatyviausiu projektu.

4.  VILNIUS. TELIA VILNIAUS ISTORIJOS NEMUZIEJUS
Naujas, analogų Europoje neturintis virtualus muziejus, kuriame daugiasluoksnės kompiuterinės grafikos, lazerių ir projekcijų pagalba atkurta 700 metų sostinės istorijos. Nemuziejaus 
lankytojai gali ne tik žiūrėti penkiolikos minučių seansą apie Vilniaus istoriją, bet ir specialiame kambaryje patirti šiuolaikinių technologijų teikiamus virtualios realybės potyrius. Seansai 
transliuojami aštuoniomis skirtingomis kalbomis ir vyksta kas pusvalandį.

5.  KAUNAS. AUDIOVIZUALINIS MARŠRUTAS PO SENĄJĮ KAUNĄ
Tai unikalus miesto gidas, siūlantis gyvą emocinę patirtį, kurioje susipina istoriniai faktai ir meninė tikrovė, miesto praeitis ir čia gyvenusių žmonių dramos. Intriguojantis „dvasios“  pasako-
jimas įtraukia į XX a. pradžioje - II p. karo metu vykstančią istoriją, kurios personažai gyvena, kuria, kenčia ir myli čia pat - mūsų mieste, senamiesčio gatvėse, jo kiemuose ir namuose.
XX amžiaus pradžios Kaunas, jo gyventojai ir tuometinio miesto  atmosfera, kasdienybės istorijos ir miestiečių likimai negailestingos istorijos vingiuose - visa tai kartu su audiovizualiniais 
elementais ir šiandieninio senamiesčio peizažo fragmentais susijungia į savotišką asmeninį filmą, fiziškai ir emociškai patiriamą miesto erdvėse.

6. KAUNAS. LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUJE – SKRYDŽIŲ SIMULIACIJA
Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune veikiantys skrydžių imituokliai – orlaivių kabinų maketai su įdiegtais valdymo prietaisais bei programine įranga.
Virtualių skrydžių programos leidžia pasirinkti orlaivio tipą (duomenų bazėje yra lėktuvai, sraigtasparniai bei sklandytuvai), kilimo ir tūpimo aerodromus įvairiose pasaulio šalyse ar net 
meteorologines sąlygas. Imituoklių programinė įranga leidžia keisti skrydžio sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo. Pradedantieji supažindinami su lengvai 
valdomų lėktuvų pilotavimo pradmenimis, o patyrę lakūnai gali išbandyti  dar nepilotuotų orlaivių valdymą ar pasitikrinti savo žinias kritinėse skrydžio situacijose.

7. KAUNAS. TARPUKARIS TELEFONE: MIESTO MODERNIZMĄ PRISTATO MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ
Dėka išmaniųjų šiuolaikinių technologijų Kauno modernizmo šedevrai prieinami kaip niekada. Tarpukario modernizmo architektūrą, pernai įvertintą Europos paveldo ženklu, nuo šiol 
pristato speciali programėlė „1919–1940-ųjų Kaunas“, kurią galima atsisiųsti tiesiai į savo mobilųjį telefoną ar planšetę. Programėlė veikia 4 oficialiomis ES kalbomis – lietuvių, anglų, 
vokiečių ir prancūzų.
Programėlė supažindina su 44 Kauno tarpukario modernizmo architektūros objektų istorija, architektais, buvusiais savininkais. Mobiliojoje programėlėje pateikiami 5 skirtingi maršrutai 
po Kauno miesto Centro, Žaliakalnio, Gričiupio, Aleksoto ir Šančių seniūnijas. Maršrutai atspindi anuometinį Kauną kaip diplomatijos, kultūros, sporto ir švietimo sostinę; kaip modernių 
raidos tendencijų ir lietuviškumo centrą; kaip miestą artimą gamtinei aplinkai ir kuriame patogu gyventi. Šią nemokamą mobiliąją aplikaciją galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“.
1919–1940-ųjų Kaunas atspindi tarpukario Europos modernizmo architektūrą. Jis įtrauktas į Europos Sąjungos sudarytą Europos paveldo vietų sąrašą, nes atliko svarbų vaidmenį Euro-
pos istorijoje ir kultūroje.

8. KAUNAS. BŪTI DIDŽĖJUMI MUZIEJUJE
Muzikinė dėžė Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje ir grojantys laiptai muziejuje. Muziejininkai kviečia susipažinti su interaktyvia „Muzikine dėže“. Tai – senosios lietuvių 
liaudies ir šiuolaikinės muzikos jungtis, leidžianti džiaugtis lietuviška muzika šiuolaikiškai. Jos pagalba akimirksniu galėsite tapti folkloro didžėjumi. O ar kada grojote laiptais? Jei ne, Kauno 
miesto muziejus kviečia užsukti į Tautinės muzikos skyrių, kuriame ekspozicija prasideda nuo skambančių laiptų. Jais užlipę rasite edukacinę erdvę, kurioje išbandysite įvairius lietuvių 
liaudies muzikos instrumentus ir šiuolaikišką, atnaujintą muziejaus ekspoziciją.

9. KAUNAS. GATVĖ TELEFONE
„Gilus Kaunas“ - tai alternatyvus low-poly stiliumi sukurtas 3D išmanusis maršrutas mobiliesiems Android telefonams, kuris padės pažinti vieną europietiškiausių Kauno erdvių – Vlado 
Putvinskio gatvę. Ši Kauno gatvė turi įvairiausių įdomių istorijų, ypač iš tarpukario, yra susijusi su to meto diplomatija. Tai profesorių, akademikų, muziejų gatvė prie kalno, su daugybe į 
viršų vedančių laiptų, tad joje matyti miesto kraštovaizdžio išskirtinumas. Mobilioji aplikacija (naudojanti GPS palydovinio navigavimo sistemą) nukreips jus neįprastu maršutu, pakels jūsų 
akis į viršų ir atgaivins primirštus pojūčius. Pasakojimas apima įvairius laikotarpius: tarpukarį, sovietmetį, šiandieną. 

10. KAUNAS. AUDIOGIDAS „LIETUVOS PILIAKALNIAI“
Patogiausia audiogidą naudoti savo mobiliajame telefone, naršyklėje atidarius interneto svetainę kaunopiliakalniai.lt. Tuomet galima rinktis norimą piliakalnį iš sąrašo, nustatyti atstumą 
iki, išklausyti pasakojimą apie piliakalnį, peržiūrėti nuotraukas. Taip turistai kviečiami aplankyti Kauno piliakalnius ir prisiminti jų istoriją.

11. KLAIPĖDA. PATIRTYS LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE
Po kelerius metus trukusios rekonstrukcijos atidarytą muziejų drąsiai galima vadinti ne rekonstruotu, o visiškai nauju, nes buvo pakeista visa jo ekspozicija ir įrengtas įspūdingas povan-
deninis tunelis, jau tapęs šių metų Lietuvos turizmo hitu. Skaidriame, povandeniniame 25 m ilgio akrilo tunelyje galima matyti ne tik plaukiojančius gyvuosius relitus – dviejų metrų 
dydžio eršketus, bet ir atkurtą romantizuotą jūros dugno vaizdą su nuskendusiu laivu. Naujoje parodų erdvėje eksponuojama konceptuali edukacinė-meninė garso instaliacija „Vandens 
gyvenimo linija“. Tai nebylus pasikalbėjimas po vandeniu ir virš vandens, padedantis ne tik įsivaizduoti, o ir patiems išgirsti tai, ką girdi gyvenantys vandenyje. Vienoje iš restauruotų erdvių 
atidaryta ekspozicija „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ su jūros katastrofos simuliacija, interaktyviomis užduotimis.

12. KLAIPĖDA. NAUJAS INTERAKTYVUS MUZIEJUS 39/45
Muziejuje galima virtualiai pasivaikščioti po Alksnynės bunkerį, pamatyti iš Uljanovsko atsiųstas unikalias miesto bombardavimo nuotraukas, interaktyviai stebėti patį bombardavimą. 
Visa tai ir daugelį kitų unikalių eksponatų lankytojai gali rasti piliavietėje esančioje buvusioje karo metų sprogmenų saugykloje, sovietmečiu virtusioje dažų ir kuro sandėliu. Čia nuo 2018 
m. veikia naujas muziejus, skirtas Antrojo Pasaulinio karo istorijai.

13. KLAIPĖDA. ŠOKIO SPEKTAKLIAI- EKSKURSIJOS
Šokio teatro „PADI DAPI Fish“ pristatomi šokio spektakliai – istorinės ekskursijos.

„Šachas Prūsijai. Luizė Mėmelyje“ vedama Klaipėdos vietomis, kuriomis prieš 200 metų vaikščiojo karalienė Luizė ir Prūsijos karališkasis dvaras, bėgdami iš Berlyno nuo Napoleono 
kariuomenės. Ausinėse skambant istoriniam – grožiniam tekstui, šiuolaikiškai dekonstruotai ano laikmečio muzikai, miesto garsams ir lydint penkioms šokėjoms, įkūnijančioms karalienę, 
žiūrovas pasijunta tarsi herojus istoriniame filme, kuriame susilieja šiuolaikinės Klaipėdos pulsas ir senojo Mėmelio alsavimas.

„Keliaujančios bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“ – šokio ir garso spektaklis-ekskursija po septynių senosios Klaipėdos bažnyčių vietas. Tai naujas, netikėtas miesto potyris, kurio metu 
sužinosite, kur stovėjo pirmosios septynios Klaipėdos bažnyčios, kaip jos atrodė, kokie žmonės gyveno Turgaus gatvėje. Spektaklio-ekskursijos „Keliaujančios bažnyčios“ metu kiekvie-
nas dalyvis per ausines girdi istorinio/meninio teksto, muzikos ir garso kompozicijas, stebi šiuolaikinio šokio interpretacijas įvairiose miesto erdvėse, kartais pats atlieka tam tikrus jude-
sius, ir tai jam suteikia galimybę išgyventi bažnyčių ir žmonių istorijas asmeniškai bei praplėsti savąsias miesto suvokimo ribas.

14. KLAIPĖDA. EKSKURSIJA PO TEATRĄ
Spektaklis-ekskursija „Kėdė iš Komedijų namo“ pasakoja apie Klaipėdos dramos teatrą, kurio pirmasis pavadinimas „Komedijų namas“ aptinkamas Mėmelio miesto plane jau XVIII am-
žiaus pabaigoje. Penkios skirtingų charakterių „kėdės“ (personažai) vedžioja ekskursijos dalyvius po pastatą ir pasakoja istorijas iš spalvingo teatro gyvenimo, kurias papildo trumpos 
aktorių vaidinamos intermedijos.

15. KLAIPĖDA. AUDIOGIDAS PO UOSTAMIESTĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos iniciatyva sukurta mobilioji programėlė – nemokamas audiogidas "Pažink uostamiestį su Taravos Anike" (susietas su navigacine sistema) yra 
skirtas kruizinių laivų turistams bei visiems miesto svečiams ir klaipėdiečiams. Ši mobilioji programėlė padeda patraukliai susipažinti su uostamiesčio lankomiausiais objektais. Audiogido 
išskirtinumas – tai Taravos Anikės pasakojamos miesto istorijos, nutikimai, legendos, knygų ištraukos. Garso takelyje skambančios dainos, jūros bangų mūša, viduramžių miesto šurmu-
lys turistus pasivaikščiojimo metu traukte įtraukia į miesto istorijos sūkurį.
Audiogidas trimis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių) pristato 35 lankytinus objektus, eksponuojama daugiau kaip 80 nuotraukų. Programėlėje taip pat yra parengti 3 trumpi pristatymai 
apie Lietuvą, Klaipėdą ir Klaipėdos uostą.

16. UKMERGĖ. IŠGIRSTI SKULPTŪRAS

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras kviečia atrasti 14 miestiečių balsu kalbančių skulptūrų Ukmergės mieste. Mobiliuoju telefonu nuskaičius QR kodą, galima išgirsti įrašą, 
kuriame kiekviena skulptūra trumpai prisistato ir papasakoja istoriją apie save, o galiausiai nukreipia kryptimi, kuri miestiečiui ar miesto svečiui padės nuvykti iki kito lankytino objekto. 
Kalbančios skulptūros be gido pagalbos padeda keliauti ir kviečia į ekskursiją po jaukų Ukmergės miestą.

17. UKMERGĖ. BALANDŽIAI SU QR KODAIS
Vienoje grupės „Antis“ dainoje esantys žodžiai „balandžių daug Ukmergėj“ įkvėpė originalią teminę ekskursiją po Ukmergės senamiestį – juo turizmo ir verslo informacijos centras siūlo  
pasigrožėti ieškant...balandžių! Aštuonios paukščių skulptūrėlės jau yra nutūpusios tam tikrose miesto vietose. Negana to, jos pildo norus, jei atliekamos tam tikros užduotys. Pavyzdžiui, 
vienas balandis gali padėti nuvykti į savo svajonių šalį, kitas – darną šeimoje ar išmintį. Be to, prie kiekvienos skulptūrėlės yra QR kodas, kurį nuskenavus pasigirsta daina, skatinanti švęsti 
Lietuvos Šimtmetį – maršruto pristatymas taip pat vyko š.m. vasario 16 d.

18. PLUNGĖ. IŠMANUSIS OGINSKIŲ PARKAS
Projektu siekiama Plungės dvaro parką paversti visiems atvira “išmaniąja” zona. Virtuali edukacinė-pažintinė programa, pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, skirta atraktyviai pažinčiai su 
istorine ir gamtine prasme itin turtingu parku, jo augmenija, gyvūnija bei istorija.

19. RASEINIAI. VIRTUALUS KALĖJIMAS
Informacines technologijas pasitelkęs Raseinių krašto istorijos muziejus atkūrė trijų kalėjimo kamerų, kuriose buvo kalinami tautininkų režimui ir sovietinei sistemai neįtikę žmonės, 
atmosferą ir įgyvendino projekto „Raseinių arešto namai-kalėjimas-muziejus. Virtuali praeitis – dabarčiai" dėka. Veikianti ekspozicija – kalėjimo koridorius, kameros, garso instaliacija, 
šiuolaikinė buvusio kalėjimo kiemo su sargybinių bokšteliais ir istoriniais elementais rekonstrukcija – verčia lankytoją susikaupti, „atsigręžti“ į praeitį. Lankytojus domina, kaip realiai 
atrodė kalėjimo interjeras, kaip įkalintieji jautėsi kamerose, kuriose ant grindų susispaudę vienas greta kito gulėjo 20 žmonių, kokį kiemą ir pasivaikščiojimo kiemelius matė kaliniai – tai 
sunku įsivaizduoti iš statiškų ekspozicijų ir pasakojimo. Šiuos XX a. vidurio istoriją aktualizuojančius vaizdinius papildo virtualios realybės akinių ir mobiliajame telefone įdiegtos progra-
mos pagalba transliuojamas vaizdas. Lankytojas, užsidėjęs akinius, akimirksniu atsiduria kalėjimo kameroje greta kitų kalinių, stebi juos, jų aplinką, girdi jų pokalbį. 

20. ANYKŠČIAI. VIRTUALI TRASA
Anykščiuose pristatyta nauja virtuali trasa. Per visą miestą besidriekianti virtuali trasa supažindins tiek su gamtos, tiek su kultūriniais objektais. Šiandien nedaugelis žino, kur stovėjo sena-
sis Anykščių dvaras, kada miestas buvo pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose, ar tai, kad Kalitos kalno rogučių trasa iki pat 2017 metų buvo vienintelė Lietuvoje. Anykštėnai 
didžiuojasi tuo, kad turi net tris bokštus, į kuriuos galima įkopti vasarą ir žiemą. Du iš jų yra gamtoje - miškuose, šalia upės ar ežero. Vienas bokštas - miesto centre, bažnyčios bokšte. 
Trasa sukurta mobilioje programėlėje „#walk15" bendradarbiaujant su VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centru.

21. MOLĖTAI. VIRTUALI EDUKACINĖ ERDVĖ „MOLĖTAI KITAIP“
Unikalus virtualus turas laiku per Molėtų istoriją! Su virtualios realybės technologijos šalmais Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre nusikelsite beveik 3 tūkstančius metų atgal ir 
žingsnis po žingsnio virtualioje realybėje keliausite iki dabartinių laikų (Senovės polinė gyvenvietė ant Luokesų ežero; Livonijos ordino antpuolis prieš Liesėnų pilį; Jogaila ir Molėtų vardo 
paminėjimas; Barboros Radvilaitės pokalbis su broliu; XX a. žydų prekybos namai; Nepriklausomybės kovos - Giedraičių mūšis; Lietuvos etnokosmologijos muziejus ir kt.). Šios animuotos 
istorinės kelionės turinys, prikeliant iš užmaršties praeitį, ją atkuriant, buvo rengiamas pagal istorikų, archeologų rekomendacijas. Taip pat turėsite galimybę išbandyti interaktyvius edu-
kacinius žaidimus: „Rojaus lydeka“, „Molėtai – Taip/Ne“, „Dviračiu per Molėtus“.

22. TRAKAI. MOBILI TRAKŲ APLIKACIJA
Tai naudinga ir patogi priemonė keliautojams, padėsianti atrasti istorija, gamtos grožiu bei skirtingų tautų kultūriniu palikimu turtingo krašto „perlus“. Čia rasite informaciją su nuotrauko-
mis apie keturiasdešimt kultūros ir gamtos paveldo objektų. Interaktyviame žemėlapyje galėsite sudaryti individualius kelionių maršrutus arba pasinaudoti jau sukurtais, siūlančiais 
pažintį su šio krašto pilimis ir piliavietėmis, dvarais ir parkais, gamtos paveldu, daugiakultūriškumu ir piligrimyste, kulinariniu paveldu. Audiogidas bei elektroniniai leidiniai savarankiškos 
kelionės metu padės giliau pažinti lankomus objektus. Keliautojų patogumui mobili programėlė gali būti naudojama ir „offline“ režimu. Ji tinkama užsienio svečiams – informacija pateikta 
šešiomis kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, rusų ir latvių).

23. NERINGA. ŠVYTURIŲ KELIAS
Interaktyvus turistinis maršrutas pėsčiomis, dviračiais ir vandeniu, supažindinantis su Lietuvos švyturiais. Leidęsi šiuo maršrutu, galėsite atrasti virš 30 lankytinų vietų Neringoje ir Šilutės 
rajone. Gamtinio ir kultūrinio paveldo objektai pateikti su detaliais aprašymais bei nuotraukomis. Taip pat turistai supažindinami su aktualiausiomis naujienomis ir artėjančiais renginiais. 
Interaktyvus turas pateikiamas lietuvių, anglų, rusų, vokiečių ir latvių kalbomis.

• Mobili programėlė „Discover Jewish Lithuania“:

Discover Jewish Lithuania – tai ne tik prekės ženklas, tačiau kartu ir naujas kelias leisiantis geriau pažinti žydų kultūrą, 
istoriją ir paveldą Lietuvoje. Tai kelias, kuriame galima iš naujo atrasti 600 m. trukmės bendruomenės istoriją, pažinti 
skirtingus štetlus ir turtingą jų kultūrą.
Discover Jewish Lithuania – tai mobili programėlė, kurios technologinis pagrindas yra papildytoji realybė, leidžianti inte-
raktyviai pažinti unikalius žydų istorijos Lietuvoje momentus. Aplikacija veikia iOS ir Android platformose. Joje yra dau-
giau nei 80 istorijų tokiuose miestuose kaip Klaipėda, Ukmergė, Kėdainiai, Joniškis, Žagarė, Valkininkai, Degsnės ir aišku 
Šiaurės Jeruzalė – Vilnius.

• Inovacijos Vilniuje:

GO Vilnius parengė specialų maršrutą po inovatyvias Vilniaus 
turizmo vietas: nuo baro, kuriame galima atsiskaityti kriptovaliuta, 
iki bibliotekos, beveik neturinčios statmenų sienų.

http://www.mmcentras.lt/9#vilniaus-kalbancios-skulpturos-7706
https://www.google.com/maps/@54.6859227,25.2890703,2a,63.6y,157.7h,70t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF8RkZOWY8pYZazCvyE3Kg!2e0!3e5!7i13312!8i6656
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http://nemuziejus.lt/
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http://www.svyturiukelias.lt/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freshgun.silute
http://www.zuvieskeliu.lt/
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https://izi.travel/en/search/Siauliai
www.siauliuistorija.lt
http://tic.siauliai.lt/taktiliniai-maketai/
www.sokoladomuziejus.lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound
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http://www.marijampolesmuziejus.lt/paroda
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https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.kryptis.discoverjewishlithuania&hl=lt
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