INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS
PAŽYMA
Dėl Kultūros ministerijos projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės
2020 metų veiklos ataskaitos
2020-12-31
Per 2020 metus buvo surengta 19 Kultūros ministerijos (toliau – KM) projektų įgyvendinimo
priežiūros ir koordinavimo darbo grupės1 (toliau – darbo grupė) posėdžių, iš jų 13 - elektroniniu būdu.
Posėdžiai rengti vadovaujantis darbo grupės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
kultūros 2018 m. vasario 28 d. įsakymu ĮV-222. Per posėdžius buvo išnagrinėti 47 klausimai. Posėdžiai
vyko 2020 m. sausio 29 d., vasario 14 ir 21 d., kovo 6 ir 31, balandžio 3, gegužės 15, birželio 1 ir 19,
rugpjūčio 27, rugsėjo 17, spalio 21 ir 22 d., lapkričio 4, 11, 19 ir 30 d. bei gruodžio 13 d.
Nagrinėti klausimai:
1. Dėl Lietuvos rusų dramos teatro projekto, finansuojamo ES lėšomis, įgyvendinimo.
2. Dėl Aviacijos, IX forto ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko
dailės galerijos modernizavimo projektų įgyvendinimo.
3. Dėl regioninės paveldo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros
paveldo objektus“ projektų sutaupytų lėšų panaudojimo.
4. Dėl netinkamų lėšų (grąžinamų dėl pažeidimų) panaudojimo.
5. Dėl sutaupymų panaudojimo regioniniame paveldo projekte „Buvusio Kristijono Donelaičio
gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių
sutvarkymas“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003.
6. Dėl papildomo finansavimo skyrimo regioniniam paveldo projektui „Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005.
7. Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros.
8. Dėl papildomų darbų įsigijimo Lietuvos dailės muziejaus įgyvendinamame projekte „Vilniaus
Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas“ (į Kultūros ministeriją kreiptąsi
Lietuvos dailės muziejaus 2019 m. sausio 13 d. raštu Nr. V.5-11 „Dėl papildomų darbų iš sutaupytų lėšų
įsigijimo“)
9. Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal regioninę infrastruktūros priemonę įgyvendinamam
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projektui „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas
kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-0004.
10. Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui „Kauno šv. Jurgio konvento kultūros paveldo
objekto sutvarkymas. III etapas“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0003, gavus CPVA išvadą.
Darbo grupę sudaro 8 nariai, jos sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymu
Nr. ĮV-222 „Dėl projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės sudarymo“ (su 2020 m. gegužės 15 d.
įsakymo Nr. ĮV-620 pakeitimais).
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11. Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui „Panevėžio apskrities Gabrielės PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos pastato modernizavimas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0011, gavus
CPVA išvadą.
12. Dėl nustatyto pažeidimo projekte „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“, projekto Nr.
07.1.1-CPVA-V-304-01-0014.
13. Dėl sutaupymų panaudojimo Druskininkų savivaldybės administracijos projekte „Mažosios
dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros
poreikiams“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-11-0002.
14. Dėl priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“
projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
15. Kiti klausimai (Dėl finansavimo intensyvumo keitimo Akmenės rajono savivaldybės
administracijos projekte „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-610003).
16. Dėl projekto „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“, projekto
Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003, papildomo finansavimo.
17. Dėl projekto „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei
kultūrinių paslaugų teikimui“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0008, numatomo papildomo
finansavimo.
18. Dėl projekto „Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVAV-304-01-0005, papildomo finansavimo.
19. Dėl projekto „Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g.5, Karmelitų g.2, Vilnius,
modernizavimas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0003, sutaupytų lėšų panaudojimo.
20. Dėl projekto „Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V304-01-0002, sutaupytų lėšų panaudojimo.
21. Dėl finansavimo skyrimo projektui „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“.
22. Dėl projekto „Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132, Kaunas modernizavimas“.
23. Dėl projektų „Kauno valstybinio lėlių teatro modernizavimas“ ir „Kauno valstybinio muzikinio
teatro modernizavimas“ papildomų lėšų poreikio (pateikto į VIP).
24. Dėl pažeidimų Kultūros ministerijos pavaldžių įstaigų įgyvendinamuose ES projektuose.
25. Dėl Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M.Žilinsko dailės galerijos investicijų.
26. Dėl Lietuvos rusų dramos teatro IP.
27. Dėl projekto „Vilniaus kongresų rūmų (Vilniaus g. 6-1) modernizavimas“ papildomo
finansavimo.
28. Dėl konkursinės 306 priemonės projektų „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje
įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ bei „Šiaulių miesto savivaldybės BĮ
koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams
poreikiams“ įgyvendinimo.

29. Dėl projektų „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“, „Sapiegų rūmų
aktualizavimas“, „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato
modernizavimas (Aukštaičių g.4-2, Panevėžys)“ ir „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“
įgyvendinimo.
30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos projekto „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas
kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-0004,
papildomo finansavimo.
31. Dėl Žemaičių muziejaus „Alka“ projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas,
gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ papildomo finansavimo.
32. Dėl papildomo finansavimo skyrimo priemonės 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių
kultūros paveldo objektus“ projektui „Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų
tvarkyba“
33. Dėl preliminaraus pritarimo

projekto ,,Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas,

gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ (projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010) (toliau –
Projektas) papildomam finansavimui.
34. Dėl Juozo Miltinio dramos teatro prašymo skirti papildomą finansavimą projektui ,,Juozo
Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas“.
35. Dėl Kauno valstybinio lėlių teatro prašymo skirti papildomą finansavimą projektui ,,Kauno
valstybinio lėlių teatro modernizavimas“.
36. Dėl Kauno valstybinio muzikinio teatro prašymo skirti papildomą finansavimą projektui ,,Kauno
valstybinio muzikinio teatro modernizavimas“.
37. Dėl projekto ,,Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės
veiklos įvairovę“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-301-01-0010) (toliau – Projektas) papildomo
finansavimo.
38. Dėl projekto ,, Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-V304-01-0014) (toliau – Projektas) papildomo finansavimo.
39. Dėl ES lėšų skyrimo projektams Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“ ir „Lietuvos
aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132, Kaunas modernizavimas“ (toliau – Projektai).
40. Dėl projekto „Lietuvos rusų dramos teatro modernizavimas“ įgyvendinimo
41. Dėl projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimo
42. Dėl Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendinamo projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus
aktualizavimas, gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-V-30101-0010) papildomo finansavimo.
43. Dėl sutaupymų panaudojimo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos
Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno projekte „Kultūrų diasporos centro infrastruktūros
kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė
plėtra)“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-31-0003.

44. Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos (toliau - Direkcija) įgyvendinamo
projekto „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“ (projekto kodas 05.4.1-CPVAV-301-01-0006) (toliau – Projektas) papildomo finansavimo.
45. Dėl sutaupytų ES lėšų panaudojimo konkursinėse priemonėse 05.4.1-CPVA-K-303 ir 07.1.1CPVA-K-306.
46. Dėl sutaupymų panaudojimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos
“ projekte „Modernių paslaugų sukūrimas siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo
ir interaktyvumo bei skatinant lankytojų srautus bibliotekoje“, projekto kodas Nr. 7.1.1-CPVA-K-30604-0008.
47. Kiti klausimai.
Darbo grupės vadovė – Regina Jaskelevičienė – kultūros viceministrė.
Posėdžio sekretorius – Dainius Zukas – KM Investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Parengė:
Investicijų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas D. Zukas, tel. 8 608 47674
Suderinta:
Investicijų valdymo skyriaus patarėjas R. Dilba, tel. 8 608 47677

