PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 4-494
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-700 redakcija)

VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS VALSTYBĖS PLANUOJAMŲ PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
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. 02
Projekto finansavimo šaltiniai, Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

1.

Palangos
botanikos parko
istorinės dalies
restauracija ir
pritaikymas
viešosioms
reikmėms, II
etapas
Plungės M.
Oginskio dvaro
sodybos
pritaikymas
turizmo
reikmėms, III
etapas
Uţugirio (A.
Smetonos) dvaro
pritaikymas
turizmo
reikmėms

Palangos
miesto
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – 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: sutvarkyti tvenkinio krantą, dugną ir taką apie
tvenkinį; įrengti, atnaujinti elektros apšvietimo tinklus; restauruoti fontaną
F1 ir atlikti kitus restauracijos darbus.

2.

3.

Preliminari
Preliminari
Preliminari
bendrojo
Europos
projekto vertė, Lt
finansavimo
Sąjungos
(valstybės
fondų lėšų
biudžeto) lėšų
suma (iki), Lt
suma (iki), Lt
3 000 000
3 000 000
0

Kiti
finansavimo
šaltiniai, Lt

Projekto terminai
Projekto
Preliminari
Paraiškos pateikimo
veiklų
projekto veiklų įgyvendinančiajai
įgyvendinimo įgyvendinimo institucijai terminas
pradžia
trukmė, mėn.
(iki)

0

2012

36

2012-05-01

Ţemaičių
Projekto tikslas – atliekant Plungės dvaro sodybos restauraciją bei
dailės muziejus pritaikant turizmo reikmėms, skatinti kultūrinio ir paţintinio turizmo
plėtrą regione.
Siektini rezultatai: atlikti Plungės dvaro sodybos rūmų G213K1P dalinę
vidaus restauraciją ir rekonstrukciją bei pritaikyti kultūriniam ir
paţintiniam turizmui.

8 085 981

1 000 000

4 000 000

3 085 981

2012

36

2011-12-30

Ukmergės
rajono
savivaldybės
administracija

5 461 538

5 000 000

0

461 538

2011

24

2011-11-25

Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti pirmojo nepriklausomos
Lietuvos prezidento A. Smetonos Uţugirio dvaro sodybą turizmo
reikmėms, skatinant vietinių bei uţsienio turistų srautą ir privačių
investicijų pritraukimą.
Siektini rezultatai: rekonstruoti bei pritaikyti turizmo reikmėms du
A. Smetonos dvaro sodybos pastatus; įrengti pirmojo nepriklausomos
Lietuvos prezidento A. Smetonos muziejų; buvusiame kumetyno pastate
įrengti viešbutį bei kavinę; sutvarkyti inţinerinę infrastruktūrą.

2
4.

5.

6.

7.

Klaipėdos dramos
teatro pastato,
Teatro g. 2,
Klaipėdoje,
pritaikymas
kultūrinio
turizmo
reikmėms
Kauno
valstybinio
dramos teatro
kompleksiškas
pritaikymas
kultūrinio
turizmo
reikmėms
Vilniaus Bastėjos
liekanų
pritaikymas
viešosioms
turizmo
reikmėms

Klaipėdos
Projekto tikslas – pritaikyti Klaipėdos dramos teatro didţiąją salę
dramos teatras konferenciniam ir kultūriniam turizmui.
Siektini rezultatai: įdiegti sinchroninio vertimo sistemą; įrengti
didţiosios salės ţiūrovinės dalies platformų kėlimo mechanizmą; įdiegti
didţiosios salės įgarsinimo ir elektroakustinės architektūros sistemą.

9 000 000

1 000 000

8 000 000

0

2012

36

2011-10-03

Kauno
Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti Kauno valstybinį dramos
valstybinis
teatrą kultūrinio ir konferencinio turizmo plėtrai.
dramos teatras Siektini rezultatai: įrengti pagrindinę garso sistemą, informacinių
pranešimų ir tarnybinio ryšio (reţisieriaus padėjėjo) sistemą, kalbų
vertimo sistemą, scenografijos sistemą (priekinės uţdangos mechanizmą ir
uţdangą, orkestro duobės mechanizmus, scenos rato mechanizmus),
scenos meninio apšvietimo ir pagrindinės ţiūrovų salės apšvietimo
valdymo sistemą.
Lietuvos
Projekto tikslas – atkurti ir viešosioms turizmo reikmėms pritaikyti
nacionalinis
Vilniaus gynybinės sienos fortifikacinį įtvirtinimą – bastėją (25164)
muziejus
Bokšto g. 20 / Subačiaus g. 18, Vilniuje.
Siektini rezultatai: restauruoti unikalų statinį, architektūra ir paskirtimi
išskirtinį ir turistams patrauklų Vilniaus senamiesčio objektą; įrengti
naujas Vilniaus gynybinės sienos istorijos bei ginkluotės ekspozicijas;
turizmo reikmėms pritaikyti teritoriją Bokšto g. 20 / Subačiaus g. 18,
Vilniuje; uţtikrinti viešųjų ir privačių turizmo paslaugų kompleksiškumą
Bokšto g. / Subačiaus g. kvartaluose.

5 000 000

5 000 000

0

0

2011

24

2011-10-03

17 055 460

1 000 000

8 000 000

8 055 460

2011

36

2011-11-04

Valstybinio
Kernavės
kultūrinio
rezervato
viešosios turizmo
infrastruktūros
sukūrimas

Valstybinio
Kernavės
kultūrinio
rezervato
direkcija

3 900 000

3 900 000

0

0

2012

36

2011-12-30

Projekto tikslas – pritaikyti valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
teritoriją (194,4 ha) – UNESCO pasaulio paveldo objektą – paţintiniam
kultūriniam turizmui ir lankytojų poreikiams, sudaryti prielaidas
intensyviai muziejinei ir švietėjiškai veiklai, kultūrinių renginių
organizavimui, uţtikrinant kultūros paveldo vertybių ir kultūrinio
kraštovaizdţio apsaugą.
Siektini rezultatai: įrengti ne maţiau kaip 2500 m2 paţintinių takų,
sujungsiančių kultūriniame rezervate reikšmingiausius paveldo objektus ir
archeologinių rekonstrukcijų ekspozicijas po atviru dangumi; įrengti ne
maţiau kaip 50 vizualinės informacinės sistemos elementų; rekonstruoti
ne maţiau kaip 200 m2 esamų ir įrengti ne maţiau kaip 200 m2 naujų
laiptų į piliakalnius; nutiesti ne maţiau kaip 400 m2 kelio rezervatui
priţiūrėti ir tvarkyti; įrengti kultūrinio rezervato teritorijoje 3 apţvalgos ir
atokvėpio aikšteles; įrengti pagrindinio įėjimo į rezervato teritoriją statinį;
įrengti ne maţiau kaip 1300 m ilgio kontroliuojamo lankytojų srauto
patekimo zonos atskyrimo priemonių nuo Kernavės miestelio urbanizuotos
dalies; įrengti ne maţiau kaip 4 įvaţiavimo uţtvaras ir vienus vartus;
įrengti ne trumpesnį nei 450 m ilgio fizinės apsaugos pozonio sklypų
rezervato teritorijoje aptvėrimą; įrengti vaizdo stebėjimo sistemą; pagal
archeologinių tyrimų medţiagą įrengti XIII–XIV a. Kernavės viduramţių
miesto fragmento mokslinę rekonstrukciją (skanseną) ir dvi skirtingų
laikotarpių archeologinių rekonstrukcijų ekspozicijas; atlikti
kraštovaizdţio formavimo medţių kirtimo darbus, išnaikinti šlaitų
nuošliauţas ir erozijų ţidinius, aikštelėse ir pylimuose sutvirtinti velėną,
įrengti šlaitus tvirtinančių augalų ţolinę dangą.

3
8.

Tytuvėnų Švč.
Tytuvėnų
Mergelės Marijos piligrimų
baţnyčios, tvoros centras
su vartais ir
ūkinio pastato
restauravimas ir
pritaikymas
viešojo kultūrinio
turizmo
reikmėms

Projekto tikslas – atkurti ir restauruoti Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos
baţnyčios ir įėjimo į Tytuvėnų vienuolyno kompleksą vartus,
kompleksiškai pritaikant objektus kultūrinio turizmo reikmėms.
Siektini rezultatai: sutvarkyti esamą turistų traukos objektą – baţnyčią su
tvora ir vartais.

5 555 600

623 526

4 376 474

555 600

2012

36

2011-11-30

9.

Vytauto Kasiulio Lietuvos dailės
dailės muziejaus muziejus
sukūrimas,
rekonstruojant ir
pritaikant
muziejinį pastatą
Vilniuje,
Goštauto g. 1
(kultūros paveldo
vertybė, kodas
34868),
šiuolaikinio
kultūrinio
turizmo
poreikiams

Projekto tikslas – rekonstruoti XX a. pradţios muziejinės paskirties
istorinį neoklasicizmo stiliaus pastatą, padidinant jame viešąsias erdves,
kur bus įkurtas V. Kasiulio dailės muziejus, jo nacionalinių ir tarptautinių
parodų centras bei konferencijų ir švietėjiškų renginių erdvės, išplečiamos
lankytojų aptarnavimo informacinės, socialinės zonos ir meno sklaidos
erdvės.
Siektini rezultatai: parengti techninio projekto ir kitą dokumentaciją;
įrengti pastato cokolinio aukšto apsaugos nuo neigiamos aplinkos poveikio
priemones; rekonstruoti pastato eksterjerą ir interjerą, pritaikant juos
lankytojų srautams; atnaujinti pastato inţinerinius tinklus, modernizuoti
apsaugos sistemas; įrengti V. Kasiulio darbų ekspoziciją; įrengti
nacionalinių ir tarptautinių parodų centrą; sukurti lankytojų aptarnavimo
terminalą su informacine, socialine, konferencijų ir švietėjiškų renginių
erdvėmis; įrengti muziejuje saugomos kolekcijos saugyklą.

4 100 000

4 100 000

0

0

2011

15

2011-11-04

10. Paeţerių dvaro
rūmų
restauravimas ir
pritaikymas
viešojo kultūrinio
turizmo
reikmėms, II
etapas

Vilkaviškio
rajono
Suvalkijos
(Sūduvos)
kultūros
centras

Projekto tikslas – skatinti vietinį ir tarptautinį turizmą, visiškai atkuriant
reikšmingą kultūros paveldo objektą viešajai kultūrinio turizmo
infrastruktūrai ir sukuriant tarpregioninį turizmo traukos centrą.
Siektini rezultatai: sutvarkyti Paeţerių dvaro pastatą atliekant
tvarkomuosius paveldosaugos ir pritaikymo darbus; papildyti esamas ir
planuojamas viešojo kultūrinio turizmo paslaugas naujomis.

3 000 000

3 000 000

0

0

2012

36

2011-10-03

11. Marijampolės
Šv. Arkangelo
Mykolo bazilikos
ir Marijonų
vienuolyno
pritaikymas
turizmo
reikmėms, II
etapas

VšĮ
Marijampolės
kultūros ir
istorinio
paveldo centras

Projekto tikslas – kompleksiškai pritaikyti Marijampolės Šv. Mykolo
Arkangelo bazilikos ir Marijonų vienuolyno ansamblį turizmui, išlaikant
objekto unikalumą bei autentiškumą ir sukuriant sąlygas privačioms
investicijoms, turizmą skatinančioms, palaikančioms bei aptarnavimo
paslaugoms ir veikloms vykdyti.
Siektini rezultatai: sutvarkyti naują piligrimų ir turistų traukos objektą –
Marijonų vienuolyno spaustuvės pastatą, aplinką, pritaikant bibliotekaiknygynui bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms teikti.

3 550 000

3 500 000

0

50 000

2011

24

2011-11-04

4
12. Kauno IX forto Kauno IX forto
muziejaus
muziejus
turizmo paslaugų
įvairovės plėtra

Projekto tikslas – panaudojant mokslinę patirtį bei Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšas, kompleksiškai pritaikyti turizmui Kauno IX
forto muziejų, sukuriant šiuolaikinėmis technologijomis paremtą
interaktyvų muziejų, skirtą atskleisti Lietuvos karo istoriją visuomenei.
Siektini rezultatai: atlikti muziejaus tvarkomuosius statybos darbus,
skirtus pritaikyti muziejaus patalpas turizmui (uţtikrinti muziejaus pastatų
fizinės būklės stabilumą; rekonstruoti, suremontuoti, renovuoti ir įrengti
muziejaus ekspozicines erdves; išplėsti muziejinei paskirčiai naudojamų
muziejaus patalpų plotą; panaudoti garso ir vaizdo įrangą, siekiant sukurti
interaktyvų muziejų; parengti dokumentinį filmą ir kt.); atlikti muziejaus
statinių, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbus.

2 500 000

2 500 000

0

0

2012

24

2012-05-01

13. Gelgaudiškio
Šakių rajono
dvaro sodybos
savivaldybės
rekonstravimas ir administracija
kompleksiškas
pritaikymas
turizmo
reikmėms

Projekto tikslas – rekonstruoti Gelgaudiškio dvaro sodybos oranţeriją ir
kumetyną bei sutvarkyti aplinką, kompleksiškai pritaikant turizmo
reikmėms, taip pat efektyviau panaudoti kultūros paveldą ir rekreacinį
potencialą turizmui.
Siektini rezultatai: parengti techninį projektą ir atlikti ekspertizę; atlikti
projekto vykdymo prieţiūrą; atlikti darbų techninę prieţiūrą; atlikti dvaro
sodybos kumetyno ir oranţerijos rekonstravimo ir aplinkos tvarkymo
darbus; kumetyną ir oranţeriją pritaikyti viešbučiui ir restoranui įrengti.

3 111 440

2 500 000

0

611 440

2011

36

2011-11-04

14. Kurtuvėnų dvaro Kurtuvėnų
sodybos ūkinės regioninio
dalies
parko direkcija
pritaikymas
viešajai turizmo
infrastruktūrai,
I etapas

Projekto tikslas – atkurti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes –
Kurtuvėnų dvaro sodybos karvidės (G112K3) (buvusios dvaro arklidės ir
karietinės) uragano nugriautą pastato dalį, sutvarkyti aplinką, pritaikant
viešajai turizmo infrastruktūrai.
Siektini rezultatai: atkurti uragano nugriautos kultūros paveldo vertybės
– dvaro arklidės – pastato dalį, pritaikant manieţui, kuris sumaţins
sezoniškumo įtaką ir sudarys sąlygas vystyti paţintinio ţirginio turizmo ir
sporto veiklą.
Iš viso:

1 815 000

1 500 000

0

315 000

2011

12

2011-10-03

75 135 019

37 623 526

24 376 474

13 135 019
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0 redakcija)

5

6

7

8

