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1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“
VP3-1.3-ŪM-02-V PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“,
SĄRAŠAS NR. 01
Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Sprūdės kalno
(Šaukštelio
piliakalnio A1396),
esančio Varnių
regioniniame parke,
pritaikymas
viešiesiems turizmo
poreikiams

Varnių
regioninio
parko
direkcija

Palangos botanikos
parko istorinės
dalies restauracija ir
pritaikymas viešoms
reikmėms

Palangos
miesto
savivaldybės
administracija

Kretingos dvaro
sodybos paminklinių
pastatų renovacija ir
pritaikymas turizmui

Kretingos
rajono
savivaldybės
Kretingos
muziejus

2.

3.

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – pritaikyti lankyti Šaukštelio piliakalnį (Sprūdės
kalną), sukuriant infrastruktūrą, būtiną turizmui plėtoti.
Siektini rezultatai: įrengti ţvyro dangos privaţiavimą prie
piliakalnio; įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir tualetą,
pritaikytą ir ţmonėms su negalia; įrengti sustiprinto grunto dangos
taką, kurio dalis būtų su terasomis; įrengti medinius laiptus,
apţvalgos aikštelę piliakalnio viršūnėje su nuorodomis į matomus
objektus, atokvėpio aikštelę su informaciniu stendu, paminklinius
riboţenklius, uţtvarą automobiliams ant senojo kelio, vedančio į
piliakalnį, suoliukus; sutvarkyti ţeldynus.
Projekto tikslas – išsaugoti nacionalinės svarbos kultūros paveldo
objektą – Palangos dvaro sodybą, kompleksiškai restauruoti Palangos
dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo,
meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešosioms reikmėms skatinant
turizmo sezoniškumo maţėjimą.
Siektini rezultatai: investuoti į būtinąją infrastruktūrą ir priemones,
duodančias didţiausią vizualinį ir (arba) kokybinį efektą (laistymo
vandentiekio tinklų, takų ir kelių dangos, tiltukų rekonstrukcijas ir
kt.).
Projekto tikslas – restauruoti svarbiausius Kretingos dvaro pastatus,
pritaikant juos kultūrinio turizmo paslaugoms teikti ir pritraukiant
privačias investicijas.
Siektini rezultatai: restauruoti tris Kretingos dvaro pastatus:
mokyklą ir muziejų (rūmus) (G48K1); malūną (G48K8), sandėlį
(G48K7), įrengti naujas Kretingos krašto istorijos, etnografijos,
numizmatikos ir atnaujinti esamas ekspozicijas, įrengti parodų salę;
įrengti edukacines klases; įrengti patalpas, skirtas saugoti ir
eksploatuoti rinkinius.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

303 976,00

303 976,00

0

0

2009

18

2009-07-01

3 603 455,00

3 603 455,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 958 551,00

4 958 551,00

0

0

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt
Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

4.

Jurbarko dvaro
parko šiaurinės
oficinos pritaikymas
viešajai turizmo
infrastruktūrai
Respublikinio
V. Into akmenų
muziejaus plėtros
projektas

Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – rekonstruoti ir pritaikyti viešajai turizmo
infrastruktūrai Jurbarko dvaro parko šiaurinę oficiną.
Siektini rezultatai: rekonstruoti Jurbarko dvaro parko šiaurinę
oficiną.

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Uţutrakio dvaro
sodybos muziejinėsreprezentacinės ir
memorialinės dalių
pritaikymas
viešiesiems turizmo
poreikiams

Trakų istorinio
nacionalinio
parko direkcija

Viešosios kultūrinio
turizmo
infrastruktūros
pritaikymas
kultūrinio turizmo
plėtrai

Asvejos
regioninio
parko direkcija

Ginučių vandens
malūno
restauravimas ir jo
aplinkos
sutvarkymas,
pritaikant
kompleksinei
turizmo veiklai
Birštono kurorto
kultūros paveldo
vertybių
kompleksinis
pritaikymas turizmo
paslaugų plėtrai

Aukštaitijos
nacionalinio
parko direkcija

Projekto tikslas – renovuoti ir vystyti respublikinį V. Into muziejų
Mosėdyje ir skatinti atvykstamąjį bei vietos turizmą.
Siektini rezultatai: sutvarkyti vidaus ekspozicijų sales, įrengti
geoterminį šildymą, parengti muziejaus kraštovaizdţio tvarkymo
specialųjį planą.
Projekto tikslas – pritaikyti Lietuvos Respublikos kultūros
paminklo – Uţutrakio dvaro sodybos, esančios valstybės
saugomoje Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje,
muziejinę-reprezentacinę ir memorialinę dalį viešiesiems turizmo
poreikiams.
Siektini rezultatai: sutvarkyti prancūzų kraštovaizdţio architekto
ir botaniko Eduardo Fransua Andre XIX a. suprojektuotą ir įveistą
parką Lietuvos istoriniame kraštovaizdyje – restauruoti ir pritaikyti
lankytojams Uţutrakio parko parterių teritoriją; rekonstruoti eţero
terasą; atkurti tris tvenkinius; restauruoti ir pritaikyti parko
lankytojų poreikiams buvusias dvaro sodybos arklides; rekonstruoti
lauko inţinerinių tinklų dalį.
Projekto tikslas – moksliškai įvertinti Dubingių piliavietės ir
aplinkos kultūrinį kompleksą ir sukurti visos kultūrinio turizmo
infrastruktūros informacinį pagrindą.
Siektini rezultatai: įrengti Dubingių piliavietę ir aplinkos
archeologinių radinių bei kitos informacinės medţiagos
ekspoziciją; sutvarkyti ir pritaikyti lankyti Dubingių gamtinįkultūrinį kompleksą; uţtikrinti objekto apsaugą.
Projekto tikslas – restauruoti Ginučių vandens malūno muziejinės
dalies įrangą, atnaujinti ar pakeisti konstrukcijas, įrengtas
įgyvendinant 1986 metais Paminklų konservavimo instituto
parengtą restauravimo projektą.
Siektini rezultatai: restauruoti Ginučių vandens malūno pastatą ir
rekonstruoti jo techninę įrangą; sutvarkyti malūno aplinką ir šalia
malūno esančią aikštelę; rekonstruoti vandens malūno turbinos
priestatą ir įrengti jame elektros generatorių.
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą,
kompleksiškai pritaikant Birštono kurorto nekilnojamąsias kultūros
paveldo vertybes turizmo paslaugoms teikti.
Siektini rezultatai: parengti techninius projektus; rekonstruoti
(restauruoti) Birštono kurhauzo pastatų komplekso kultūros
paveldo vertybes (kurhauzo pastatą, vandens gėrimo paviljoną,
buvusį VšĮ „Tulpės“ sanatorijos administracinį pastatą);
rekonstruoti ir išplėtoti lauko inţinerinius tinklus; atlikti aplinkos
tvarkymo darbus, sukuriant turistų traukos centrą – viešosios
infrastruktūros objektą, kuriame būtų teikiamos turizmo
informacijos paslaugos, rengiamos parodos, nekomerciniai
renginiai.

5.

6.

7.

8.

9.

Birštono
savivaldybės
administracija

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

2 040 112,00

2 035 112,00

0

5 000,00

2009

24

2009-07-01

683 922,00

683 922,00

0

0

2009

24

2009-07-01

7 965 391,00

7 965 391,00

0

0

2009

36

2009-07-01

3 788 448,00

3 788 448,00

0

0

2009

36

2009-07-01

604 876,00

604 876,00

0

0

2009

24

2009-07-01

4 828 935,00

4 716 551,00

0

112 384,00

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

10.

Birţų pilies
komplekso rūmų
sutvarkymas,
arsenalo pastato
atstatymas ir
pritaikymas turizmo
ir kitiems viešiems
poreikiams
Raudondvario dvaro
pilies kompleksiškas
pritaikymas turizmo
reikmėms

Birţų rajono
savivaldybės
administracija

Apytalaukio dvaro
viešosios kultūrinio
turizmo
infrastruktūros
plėtra

Kėdainių
rajono
savivaldybės
administracija

Viešosios kultūrinio
turizmo
infrastruktūros
plėtra restauruojant
ir pritaikant Sapiegų
rūmus G246K,
Vilniuje
Palangos Gintaro
muziejaus
reprezentacinių
rūmų restauracija ir
jų pritaikymas
šiuolaikiniams
kultūrinio turizmo
poreikiams

Kultūros
paveldo
departamentas
prie LR
kultūros
ministerijos

11.

12.

13.

14.

15.

Gelgaudiškio dvaro
sodybos
restauravimas ir
kompleksiškas
pritaikymas turizmo
reikmėms

Kauno rajono
savivaldybės
administracija

Lietuvos dailės
muziejus

Marijampolės
apskrities
viršininko
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – išsaugoti svarbų Lietuvos istorinio ir kultūros
paveldo objektą – Birţų pilies kompleksą – ir pritaikyti jį kultūros,
turizmo ir kitoms viešosioms reikmėms.
Siektini rezultatai: atstatyti Birţų pilies komplekso arsenalo
pastatą, uţbaigti keisti Birţų pilies komplekso rūmų langus ir šiuos
pastatus pritaikyti turizmo ir kitiems viešiesiems poreikiams,
parengti reikalingą techninę dokumentaciją.
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai
išnaudojant kultūros paveldą sutvarkant Raudondvario dvaro pilį ir
ją pritaikant viešojo turizmo reikmėms.
Siektini rezultatai: išsaugoti ir restauruoti valstybės saugomą
kultūros paveldo objektą – Raudondvario dvaro pilį, ją pritaikant
lankyti ir viešiesiems poreikiams.
Projekto tikslas – rekonstruoti ir pritaikyti turizmui Apytalaukio
dvaro sodybos pastatus.
Siektini rezultatai: renovuoti dvaro rūmų fasadą, stogą ir vidaus
patalpas; įrengti reprezentacines patalpas; renovuoti kitus vertingus
ir autentiškus sodybos pastatus; rekonstruoti (restauruoti ir
sutvarkyti) parko teritoriją.
Projekto tikslas – viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros
plėtra, restauruojant ir pritaikant lankyti vertingiausią barokinio
laikotarpio paveldo objektą – Sapiegų rūmų kompleksą.
Siektini rezultatai: parengti kultūros paveldo objekto tvarkybos
projektus; parengti techninius projektus; restauruoti Sapiegų rūmų
stogus ir fasadus; iš dalies restauruoti Sapiegų rūmų pastato vidaus
patalpas.
Projekto tikslas – atkurti grafų Tiškevičių neorenesansinių rūmų
interjerą bei eksterjerą ir juose net trečdaliu padindinti Palangos
gintaro muziejaus ekspozicijų, parodų plotus, sukuriant muziejinėje
aplinkoje tarptautinių ir nacionalinių konferencijų centrą, išplečiant
lankytojų aptarnavimo informacines, edukacines bei socialines
zonas ir profesionalų meno sklaidos erdves.
Siektini rezultatai: parengti Palangos gintaro muziejaus pastato
renovacijos techninį projektą, skirtą pasirengti antrajam etapui, ir
kartu atlikti muziejaus pastato avarinės būklės likvidavimo
darbus – suremontuoti stogą, pakeisti langus, restauruoti balkonus,
restauruoti fasadų kartušus, pagal originalus išlieti trūkstamas
baliustrados istorinių vazų kopijas.
Projekto tikslas – restauravus Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro
rūmus, kompleksiškai pritaikyti juos turizmo reikmėms, taip
efektyviau naudoti kultūros paveldą ir rekreacinį potencialą
turizmui.
Siektini rezultatai: parengti techninį projektą; restauruoti dvaro
rūmus; pritaikyti dvaro rūmų patalpas turizmo reikmėms.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

5 790 575,00

5 790 575,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 496 655,00

4 496 655,00

0

0

2009

36

2009-07-01

8 545 454,00

4 272 727,00

0

4 272
727,00

2009

36

2009-07-01

8 076 471,00

8 076 471,00

0

0

2009

36

2009-07-01

2 968 482,00

2 968 482,00

0

0

2009

36

2009-07-01

3 891 490,00

3 891 490,00

0

0

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

16.

Renavo dvaro
sodybos rūmų
pritaikymas turizmo
reikmėms

Maţeikių
rajono
savivaldybės
administracija

Nidos ir Preilos
senųjų
(etnografinių)
kapinių sutvarkymas

Neringos
savivaldybės
administracija

Siaurojo
geleţinkelio –
kultūros paveldo ir
turizmo objekto –
plėtra 2009–2011
metais

Panevėţio
apskrities
viršininko
administracija

Daugyvenės
kraštovaizdţio
draustinio kultūrinio
paţintinio turizmo
infrastruktūros
plėtra ir pritaikymas
viešiesiems turizmo
poreikiams
Oginskių dvaro
karietinės
pritaikymas turizmo
poreikiams

Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracija

Rokiškio dvaro
sodybos kumetyno
Nr. 2 (G222K8P)
pritaikymas turizmo
reikmėms

Rokiškio rajono
savivaldybės
administracija

17.

18.

19.

20.

21.

Rietavo
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – sukurti turizmo traukos centrą Renavo dvaro
sodyboje.
Siektini rezultatai: parengti techninį projektą ir atlikti jo
ekspertizę, atlikti techninę projekto vykdymo prieţiūrą; atlikti
Renavo dvaro rūmų restauravimo darbus; pritaikyti Renavo dvaro
sodybos rūmų patalpas viešojo maitinimo paslaugoms teikti.
Projekto tikslas – plėtoti viešąją Neringos savivaldybės kultūrinio
turizmo infrastruktūrą.
Siektini rezultatai: sutvarkyti ir pritaikyti lankyti visiems
ţmonėms – tarp jų ţmonėms su negalia – Nidos ir Preilos senąsias
(etnografines) kapines: sutvarkyti takus, pritaikytus neįgaliesiems;
įrengti apšvietimą; įrengti vandens šulinius; atnaujinti kapinių
tvoras ir vartus; sutvarkyti ţeldynus; įrengti suoliukus.
Projekto tikslas – pritaikyti kultūros paveldo objektą
atvykstamajam ir vietos turizmui, sukuriant palankesnes sąlygas
kultūriniam turizmui Panevėţio ir Utenos apskrityse.
Siektini rezultatai: rekonstruoti ir pritaikyti turizmui siaurojo
geleţinkelio ruoţe Panevėţys–Anykščiai–Rubikiai esančias
Raguvėlės, Surdegio, Troškūnų, Anykščių, Panevėţio geleţinkelio
stotis; rekonstruoti ir pritaikyti turizmui Panevėţio miesto depą;
kapitališkai suremontuoti ir pritaikyti turizmui siaurojo geleţinkelio
ruoţe Panevėţys–Anykščiai–Rubikiai esantį viaduką; rekonstruoti
siaurojo geleţinkelio ruoţe Panevėţys–Anykščiai–Rubikiai
esančias kelio atkarpas; įrengti 5 stoteles šalia turizmui patrauklių
vietų.
Projekto tikslas – skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą
Radviliškio rajone, didinant turistinį apylinkių patrauklumą, ir
sudaryti galimybes turizmo paslaugų plėtrai rajone.
Siektini rezultatai: rekonstruoti ir pritaikyti Burbiškio dvaro
sodybos rūmų bokštą, pirtį, jungiamąjį koridorių; rekonstruoti ir
pritaikyti Burbiškio dvaro sodybos didţiąją balandinę, oranţeriją,
altaną, akmeninę tvorą; įrengti ir sutvarkyti dalį Burbiškio dvaro
sodybos teritorijos inţinerinių tinklų.
Projekto tikslas – buvusioje Oginskių dvaro karietinėje įkurti
renginių ir konferencijų centrą, siekiant pritraukti turistų srautus ir
padidinti šalies turizmo produktų konkurencingumą; įkurti turizmo
ir verslo informacijos centrą.
Siektini rezultatai: rekonstruoti nenaudojamą dvaro komplekso
pastatą ir pritaikyti turizmo poreikiams; įrengti automobilių
stovėjimo aikšteles; sutvarkyti teritorijos aplinką išsaugant dvaro
parką; įkurti Turizmo ir verslo informacijos centrą.
Projekto tikslas – rekonstruoti Rokiškio dvaro sodybos kumetyną
Nr. 2, pritaikant jį kultūriniam turizmui, sukuriant paţintinę vietą ir
paverčiant šį objektą patraukliu, mėgstamu ir gausiai lankomu turistų.
Siektini rezultatai: atlikti Rokiškio dvaro sodybos kumetyno
(G222K8P) renovavimo darbus, pritaikant kumetyną Aukštaitijos
dailės galerijai ir įrengiant inţinerines komunikacijas bei patalpas
ekspozicijų salėms, darbo ir higienos patalpoms, techninėms ir
pagalbinėms patalpoms.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

1 768 073,00

1 768 073,00

0

0

2009

36

2009-07-01

374 480,00

318 307,00

0

56 173,00

2009

24

2009-07-01

7 851 736,00

7 851 736,00

0

0

2009

24

2009-07-01

3 931 443,00

3 931 443,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 598 664,00

2 318 576,00

681 424,00

1 598
664,00

2009

36

2009-07-01

1 339 397,00

1 292 213,00

0

47 184,00

2009

24

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

22.

Paeţerių dvaro rūmų
restauravimas ir
pritaikymas viešojo
kultūrinio turizmo
reikmėms

Marijampolės
apskrities
viršininko
administracijos
Suvalkijos
(Sūduvos)
regioninis
kultūros centras

Zyplių dvaro
sodybos pritaikymas
kultūriniam turizmui

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

23.

24.

25.

26.

Bijotų dvaro
sodybos – Baublių
komplekso
pritaikymas turizmui

Šilalės rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės H. Šojaus
dvaro pastatų
komplekso ir
teritorijos
sutvarkymas bei
pritaikymas
viešiesiems turizmo
poreikiams, I etapas

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Kompleksinis
pastatų ansamblio,
vadinamo Tauragės
pilimi, sutvarkymas
ir pritaikymas
viešosioms kultūros
bei turizmo
reikmėms

Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – skatinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą, pritaikant
reikšmingą kultūros paveldo objektą viešajai kultūrinio turizmo
infrastruktūrai ir sukuriant tarpregioninį turizmo traukos centrą.
Siektini rezultatai: restauruoti ir konservuoti reprezentatyviausias
rūmų dalis: pagrindinius laiptus iš I į II aukštą, II aukšto puošybos
elementus, rotondinės salės, esančios II aukšte, interjerą ir salės
grindis, terasą ir balkoną, pakeisti rūmų vidaus patalpų duris ir
rekonstruoti elektros inţinerinius tinklus, rekonstruoti stogą,
restauruoti langus ir fasaduose esančias duris, pakeisti
susidėvėjusius langus ir restauruoti angokraščius.
Projekto tikslas – Zyplių dvarą pritaikyti viešajai kultūrinio
turizmo infrastruktūrai ir, pritraukiant privačias investicijas, sukurti
įvairias paslaugas teikiantį ir turizmo produktus siūlantį turistų
traukos centrą.
Siektini rezultatai: parengti techninę dokumentaciją; rekonstruoti
ir turizmui pritaikyti Zyplių dvaro sodybos pastatus; įrengti
ekspozicijų, parodų sales, kitas viešąsias erdves; įgyvendinti
projekto viešinimo veiklas.
Projekto tikslas – sukurti viešosios turizmo paslaugų infrastruktūros
objektą, kompleksiškai pritaikant kultūros paveldą ir viešuosius
nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus turizmui.
Siektini rezultatai: parengti teritorijos detalųjį planą, Baublių
tvarkybos projektą; restauruoti Baublių muziejaus kompleksą,
konservuoti Baublius, sutvarkyti teritoriją aplink Baublius įrengiant
parką, sutvarkyti bei išvalyti vandens telkinius, restauruoti malūną
įrengiant jame ekspozicijas; parengti Baublių gaubtų techninį
projektą ir juo vadovaujantis įrengti naujus gaubtus.
Projekto tikslas – panaudojant Maţosios Lietuvos kultūrinioistorinio paveldo objektą ir savivaldybės investicijas, skatinti
atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukuriant viešąją infrastruktūrą ir
palankesnes sąlygas plėtoti kultūrinį turizmą, panaudojant šalies
turizmo galimybes, plėtojant viešąją turizmo infrastruktūrą kultūros
paveldo objekte ir pritaikant jį šalies ir uţsienio turistų
rekreaciniams poreikiams tenkinti.
Siektini rezultatai: parengti techninę dokumentaciją; pritaikyti
H. Šojaus dvaro centrinių rūmų patalpas muziejinėms
ekspozicijoms, parodoms, konferencijoms; pritaikyti tvarto patalpas
koncertams ir Maţosios Lietuvos senųjų amatų centrui; pritaikyti
tarnų namo patalpas muziejinėms ekspozicijoms, parodoms; įrengti
ir sutvarkyti lauko inţinerinius tinklus ir dvaro sodybos teritoriją.
Projekto tikslas – pritaikyti Tauragės pilį viešosioms kultūros ir
turizmo reikmėms.
Siektini rezultatai: rekonstruoti pilies kiemelį ir lauko inţinerinius
tinklus; atlikti šiaurės vakarinio korpuso vidaus patalpų
rekonstrukcijos darbus; atlikti muziejaus priestato fasado ir stogo
restauravimo darbus.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

2 897 479,00

2 897 479,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 966 173,00

4 966 173,00

0

0

2009

36

2009-07-01

3 397 587,00

3 000 000,00

0

397 587,00

2009

24

2009-07-01

7 613 676,60

6 587 352,00

0

1 026
324,60

2009

36

2009-07-01

3 959 816,00

3 959 816,00

0

0

2009

24

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

27.

Birţuvėnų dvaro
sodybos oficinos bei
arklidės ir veţiminės
restauravimas ir
pritaikymas turizmui

Telšių rajono
savivaldybės
administracija

Medininkų pilies
pritaikymas turizmo
reikmėms

Trakų istorijos
muziejus

28.

29.

30.

31.

Trakų pusiasalio
pilies pritaikymas
turizmo reikmėms

Trakų istorijos
muziejus

Panemunės pilies
pritaikymas
kultūrinio turizmo
reikmėms: vakarinio
ir dalies pietinio
korpuso su šiaurės
vakarų ir
pietvakarių bokštais
rekonstrukcija

Vilniaus dailės
akademija

Vilniaus
universiteto
Architektūrinio
ansamblio Varpinės
tvarkomieji statybos
darbai

Vilniaus
universitetas

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – restauruoti Telšių rajono Birţuvėnų dvaro
sodybos pastatus: oficiną, arklidę ir veţiminę, įrengiant oficinoje
kavinę, laikino apgyvendinimo kambarius ir parduotuvę, arklidėje
ir veţiminėje atkurti ţirgyną, kuriame būtų laikomi ţemaitukų
veislės arkliai.
Siektini rezultatai: parengti techninį Birţuvėnų dvaro sodybos
oficinos, arklidės ir veţiminės projektą ir pateikti ekspertizės
išvadą, atlikti šių pastatų restauravimo darbus.
Projekto tikslas – sukurti Medininkų pilyje gausiai lankomą
turistų traukos centrą. Atkurti autentišką Medininkų pilies –
kultūros paveldo objekto – vaizdą, rekonstruojant pilies bokštus ir
gynybines sienas.
Siektini rezultatai: parengti donţono rekonstrukcijos projektą,
parengti pilies gynybinių sienų konservavimo ir restauravimo
projektą, parengti dengtų pilies gynybinių sienų galerijų fragmentų
restauravimo darbų projektą; atlikti šulinių paveldosaugos darbus;
parengti administracinio pastato projektą; antram etapui numatyti
šešių amatų dirbtuvių vietas, kepyklėlės vietą, ūkinio pastato vietą,
stacionarios dengtos renginių scenos vietą, vietas tiltams; įrengti
viešąjį tualetą; parengti lauko inţinerinių tinklų projektą; parengti
penkių ekspozicinių salių projektą; atlikti archeologinius tyrimus
pagal lauko inţinerinius tinklus.
Projekto tikslas – pusiasalio pilies statinius kompleksiškai
pritaikyti turizmo reikmėms.
Siektini rezultatai: restauruoti Dominikonų vienuolyno statinius;
atlikti kultūros paveldo vertybės tvarkomuosius darbus;
Dominikonų vienuolyno statinius pritaikyti šiuolaikinio muziejaus
poreikiams; rekonstruoti lauko inţinerinius tinklus.
Projekto tikslas – pritaikyti Panemunės pilį ir ją supantį parką
viešojo kultūrinio turizmo reikmėms.
Siektini rezultatai: restauruoti ir rekonstruoti vakarinį ir dalį
pietinio pilies korpuso su jiems priklausančiais pietvakarių ir
šiaurės vakarų bokštais; restauruotoje ir rekonstruotoje pilies dalyje
įrengti turizmo informacijos centrą, po vieną apţvalginę aikštelę
abiejuose pilies bokštuose, 90 vietų konferencijų salę, 11 kambarių
viešbutį pilies lankytojams ir konferencijų dalyviams ir patalpas,
kuriose bus teikiamos maitinimo paslaugos; sutvarkyti pilies kiemą;
nutiesti lauko inţinerinius tinklus.
Projekto tikslas – restauruoti Vilniaus universiteto architektūrinio
ansamblio varpinę ir pristatyti kaip unikalų turistų traukos objektą.
Siektini rezultatai: atlikti varpinės tvarkomuosius statybos darbus,
įrengti Fuko švytuoklę.

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

3 970 000,00

3 970 000,00

0

0

2009

36

2009-07-01

8 237 100,00

8 000 000,00

0

237 100,00

2009

36

2009-07-01

7 789 336,00

7 789 336,00

0

0

2009

36

2009-07-01

6 571 740,00

6 571 740,00

0

0

2009

36

2009-07-01

4 743 189,00

4 743 189,00

0

0

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

32.

Kauno Bernardinų
vienuolyno ir
Šv. Jurgio Kankinio
baţnyčios pastatų
komplekso
restauravimas ir
pritaikymas viešojo
turizmo poreikiams

VšĮ „DOMUS
PACIS“

Paţaislio
kamaldulių
vienuolyno Svečių
namo restauravimas
ir pritaikymas
turizmui

VšĮ Paţaislio
kultūros ir
turizmo centras

Kultūros paveldo
objekto –
Bernardinų
vienuolyno
ansamblio
išsaugojimas ir
pritaikymas
turizmui

VšĮ
„Pranciškonų
namai“

Tytuvėnų
bernardinų
vienuolyno
ansamblio
pritaikymas turizmo
reikmėms
Plungės
M. Oginskio dvaro
sodybos pritaikymas
turizmo reikmėms –
II etapas

VšĮ Tytuvėnų
piligrimų
centras

33.

34.

35.

36.

Plungės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – restauruoti, sutvarkyti ir pritaikyti Kauno
Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio baţnyčios pastatų
kompleksą paţintiniam, piligriminiam, vietos bei uţsienio turizmui.
Siektini rezultatai: parengti techninį projektą (avarinės būklės
likvidavimo, restauravimo, pritaikymo dalies projektus); įrengti
katalikiškus nakvynės namus (piligrimų namus); atlikti tvarkybos ir
sandarinimo darbus, suremontuoti stogų dangą, suremontuoti
presbiterijos grindis, šildymo ir apšvietimo sistemas, konservuoti
išlikusius altoriaus, choro balkonų ir kitus fragmentus, trečią
vienuolyno aukštą ir pastogę pritaikyti konferencijų turizmo
reikmėms.
Projekto tikslas – uţtikrinti tvarų Paţaislio kamaldulių vienuolyno
paveldo naudojimą, restauruojant vienuolyno svečių namą ir
pritaikant jį apgyvendinimo, maitinimo ir kultūrinių renginių
organizavimo veiklai.
Siektini rezultatai: svečių name įrengti dviviečius ir keturviečius
kambarius, dvi kultūriniams renginiams, konferencijoms skirtas
sales, svetainę „Agapė“.
Projekto tikslas – pristatyti „Bernardinų takų“ objektą –
Bernardinų vienuolyno ansamblį Vilniuje piligrimams, vietiniams
bei uţsienio turistams, atlikus tvarkybos ir pritaikymo viešajam
turizmui darbus.
Siektini rezultatai: įvykdyti darbų ir paslaugų konkursus, atlikti
reikalingus tyrimus, tvarkybos ir pritaikymo turizmui darbus:
baţnyčios pagrindinio tūrio, išskyrus presbiteriją, prieangio ir
bobinčiaus interjero restauravimo darbus – restauruoti ir
konservuoti skliautus, piliorius, šiaurinės sienos gotikines freskas,
tinkuoti pietinę sieną; atlikti Trijų Karalių koplyčios interjero
konservavimo ir restauravimo darbus; Kristaus laiptų koplyčios
fasadų, stogų ir rūsio tvarkybos darbai; varpinės fasadų ir stogo,
oficinos fasadų bei vienuolyno pastato rytinio fasado tvarkybos
darbai.
Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti Tytuvėnų
Švč. Mergelės Marijos baţnyčios ir bernardinų vienuolyno
ansamblį turizmui.
Siektini rezultatai: atkurti bei sutvarkyti baţnyčios ir vienuolyno
komplekso – kultūros paminklo – objektus ir kitą infrastruktūrą.
Projekto tikslas – restauruojant Plungės dvaro sodybos pastatus
bei parką ir pritaikant pastatus turizmo reikmėms, skatinti
atvykstamojo ir vietinio kultūrinio, paţintinio ir konferencinio
turizmo plėtrą regione.
Siektini rezultatai: atlikti Plungės dvaro sodybos rūmų G213K1P
fasadų restauracijos ir pritaikymo kultūriniam turizmui darbus;
restauruoti Plungės dvaro sodybos parką G213K11P – įrengti
maţąsias architektūrines formas (atstatyti Vakarinius
(Raudonuosius) vartus, restauruoti ir pastatyti naujus tvoros
stulpus).

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

7 852 640,00

7 727 828,61

124 811,39

0

2009

36

2009-07-01

9 616 604,66

8 827 026,78

54 869,10

734 708,78

2009

36

2009-07-01

7 427 189,00

7 383 098,60

44 090,40

0

2009

36

2009-07-01

10 069 617,00

10 000 000,00

0

69 617,00

2009

24

2009-07-01

5 221 373,00

4 960 304,00

0

261 069,00

2009

36

2009-07-01

Projekto finansavimo šaltiniai, Lt

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

37.

Marijampolės
Šv. Arkangelo
Mykolo bazilikos ir
Marijonų
vienuolyno
pritaikymas turizmo
reikmėms

VšĮ
Marijampolės
kultūros ir
istorinio
paveldo
turizmo centras

Liškiavos XVII a.
architektūrinio
ansamblio (kod. un.
1027) dalies –
buvusios
šeimyntrobės
(ūkinio pastato)
atkūrimas bei
pritaikymas VšĮ
Liškiavos kultūros
centro reikmėms
Buvusios Platelių
dvaro sodybos
atstatymas,
restauravimas ir
pritaikymas
viešiesiems turizmo
poreikiams
Kurtuvėnų dvaro
sodybos ūkinės
dalies pritaikymas
viešajai turizmo
infrastruktūrai,
I etapas

VšĮ Liškiavos
kultūros centras

38.

39.

40.

Ţemaitijos
nacionalinio
parko direkcija

Kurtuvėnų
regioninio
parko direkcija

Projekto aprašymas
(pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti Marijampolės
Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos ir Marijonų vienuolyno ansamblį
turizmui, išlaikant objekto unikalumą bei autentiškumą ir sukuriant
sąlygas privačioms investicijoms, turizmą skatinančioms,
palaikančioms ir aptarnavimo paslaugoms bei veikloms vykdyti.
Siektini rezultatai: parengti Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo
bazilikos ir Marijonų vienuolyno komplekso pritaikymo turizmo
reikmėms techninį projektą; patalpose, jungiančiose baziliką su
vienuolynu, įkurti Palaimintojo J. Matulaičio memorialinį muziejų;
įkurti piligrimų informacijos centrą; uţtikrinti komplekso
išsaugojimą, atliekant būtiniausius restauracijos darbus; sutvarkyti
komplekso aplinką.
Projekto tikslas – atstatyti ir rekonstruoti XVII a. Liškiavos
architektūrinio ansamblio dalį, pritaikant viešiesiems poreikiams ir
turizmui.
Siektini rezultatai: atkurti ir turizmo reikmėms pritaikyti
architektūrinio ansamblio statinį, buvusią šeimyntrobę, įrengiant
kultūrinių renginių salę, virtuvę, kurią numatoma naudoti
įgyvendinant kulinarinio paveldo projektus, nakvynės vietas
kultūrinių renginių dalyviams; pagal projektą sutvarkyti ir turizmo
reikmėms pritaikyti teritoriją aplink pastatą.
Projekto tikslas – pritaikyti viešąjį kultūros paveldo objektą –
Platelių dvaro sodybą turizmo, ypač atvykstamojo, reikmėms.
Siektini rezultatai: renovuoti ir pritaikyti turizmui Platelių dvaro
sodybos pastatus – svirną ir arklidę, įrengti muziejines ekspozicijas
šiuose pastatuose, arklidės pastatą prijungti prie miestelio elektros,
vandentiekio ir nuotekų tinklų, sutvarkyti teritoriją, įrengti lauko
informacinę infrastruktūrą.
Projekto tikslas – atkurti nekilnojamosios kultūros paveldo
vertybės – Kurtuvėnų dvaro sodybos karvidės (G112K3) (buvusios
dvaro arklidės ir karietinės) – uragano nugriautą pastato dalį,
sutvarkyti aplinką, ją pritaikant viešajai turizmo infrastruktūrai.
Siektini rezultatai: atkurti kultūros paveldo vertybės – dvaro
karvidės – pastato dalį, pritaikytą manieţui, kuris padės sumaţinti
sezoniškumo įtaką ir sudarys sąlygas vystyti paţintinio ţirginio
turizmo ir sporto veiklą.
Iš viso:

Preliminari
projekto vertė
(su pridėtinės
vertės mokesčiu),
Lt

Projekto terminai
preliminari
paraiškos
projekto
projekto
pateikimo
veiklų
veiklų
įgyvendiįgyvendiįgyvendinančiajai
nimo
nimo
institucijai
pradžia
trukmė,
terminas
mėn.
(iki)

preliminari
Europos
Sąjungos fondų
lėšų suma (iki),
Lt

preliminari
bendrojo
finansavimo
(valstybės
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt

kiti
finansavim
o šaltiniai,
Lt

5 019 225,00

4 905 197,94

94 802,06

19 225,00

2009

24

2009-07-01

3 215 352,00

3 215 352,00

0

0

2009

24

2009-07-01

2 454 427,00

2 454 427,00

0

0

2009

36

2009-07-01

2 500 000,00

2 500 000,00

0

0

2009

24

2009-07-01

189 933 110,26

180 095 349,93

___________________________________________

999 996,95

8 837 763,38

