LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2021 M.
GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-571 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO
ASIGNAVIMŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAM IR NEMATERIALIAM
TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI ARBA JO VERTEI PADIDINTI 2021
METAIS PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 13 d. Nr. ĮV-1190
Vilnius

Atsižvelgdamas į Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos 2021 m.
spalio 4 d. siūlymus (posėdžio protokolas Nr. 10),
p a k e i č i u Valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui
sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2021 metais paskirstymą kultūros ministro valdymo srities ir
Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų projektams, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-571 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam
ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2021 metais paskirstymo“:
1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
454 000
(iš jų 150 000
įstaigos
Lietuvos jūrų muziejaus nuotekų tvarkymo sistemos ir valymo įrenginių
pajamų
„4 Smiltynės g. 1 A, Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimas
įmokos)“

„14

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
Vilniaus teatro „Lėlė“, Vilniuje, Arklių g.5, scenos ir žiūrovų salės bei
patalpų technologijų modernizavimas (II etapas)

103 000“

„16

3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
Trakų istorijos muziejaus Trakų salos pilies modernizavimas ir veiklų
išplėtimas

145 000“

„20

4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų komplekso Vilniuje,
Vilniaus g. 40 ir Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas

168 178“

5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21

Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų avarijų grėsmių likvidavimo,
informacinių sistemų atnaujinimo ir kiti neatidėliotini darbai, iš jų:

1 989 160“

2

„21.2

6. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
Avarinės būklės likvidavimas vykdant investicijų projektą „Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas
ir plėtra“

„21.4

7. Papildau 21.4 papunkčiu:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus šildymo sistemos Vilniuje,
Vilniaus g. 41, avarinės būklės likvidavimas

111 189“

8. Papildau 24 punktu:
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41,
administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja statyba,
rekonstravimas

502 392“

„24

Kultūros ministras

Simonas Kairys

1 690 000“

