LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. ĮT-21 „DĖL
VALSTYBĖS VARDU PASKOLINTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ EINAMOJO REMONTO IR
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO DARBAMS, PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO
KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
2020 m. rugsėjo 7 d. Nr. ĮV-1127
Vilnius
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458
„Dėl lėšų skyrimo“ 1.4 papunktį ir nutarimo priedo 5 punktą,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. ĮT-21 „Dėl
valstybės vardu paskolintų lėšų, skirtų einamojo remonto ir infrastruktūros atnaujinimo darbams,
paskirstymo ir naudojimo Kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose“ ir jo priedą išdėstau nauja redakcija

(pridedama).

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮT-21
(Lietuvos Respbulikos kultūros ministro 2020
m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. ĮV-1127 redakcija)
priedas

VALSTYBĖS VARDU PASKOLINTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ EINAMOJO REMONTO IR INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO DARBAMS, PASKIRSTYMAS
KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS

Eil.
Nr.

1

Įstaigos pavadinimas

4
5

Vilniaus teatras „Lėlė“

6

Lietuvos rusų dramos teatras

7

Klaipėdos dramos teatras

3

Paskirtis

Klaipėdos valstybinis muzikinis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sandėlio Klaipėdoje,
teatras
Svajonės g. 12, stogo ir fasado remontas
Klaipėdos dramos teatras
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras
Valstybinis Šiaulių dramos
teatras

2

Lėšų suma, kurią
įstaiga įpareigojama
panaudoti iki
2020-07-01
(tūkst. eurų)

Skiriama lėšų
suma 2020 m.
(tūkst. eurų)

Klaipėdos dramos teatro scenos atnaujinimas, II etapas
Valstybinio Šiaulių dramos teatro Šiauliuose, Tilžės g. 155,
pritaikymas asmenims su negalia
Valstybinio Šiaulių dramos teatro lauko apsauginės mūro
tvoros remontas
Vilniaus teatro „Lėlė“ Vilniuje, Arklių g. 5, scenos ir žiūrovų
salių remontas
Lietuvos rusų dramos teatro pastato patalpų Vilniuje,
Mindaugo g. 8, remontas pritaikant nenaudojamas patalpas
administracijos veiklai ir įrengiant pasirodymų ir repeticijų
laikinas sales
Klaipėdos dramos teatro fasado dalies dažymas, stogo dangos
valymas ir remontas bei elektros įvado atnaujinimas (II
kategorijos vartotojo)

1

Lėšų suma, kuriai įstaiga
įpareigojama sudaryti sutartis
iki 2020-07-01 ir jas
panaudoti iki 2020-12-31
(tūkst. eurų)

88

28

60

180

50

130

460

80

380

10

10

79

25

54

135

40

95

8

8

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

8

Juozo Miltinio dramos teatras

9

Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras

10
11

12
13
14
15

16
17

18

Lėšų suma, kurią
įstaiga įpareigojama
panaudoti iki
2020-07-01
(tūkst. eurų)

Skiriama lėšų
suma 2020 m.
(tūkst. eurų)

Paskirtis

Juozo Miltinio dramos teatro Panevėžyje, Laisvės a. 5,
žiūrovų salės, Mažosios salės ir fojė remontas

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro kolonų, scenos, pastato
fasado ir kitų pastato patalpų remontas
Kauno valstybinio lėlių teatro šilumos punkto, vandens
mazgo, elektros skydinės, rūsio, garažų ir I a. patalpų
Kauno valstybinis lėlių teatras remontas
Šiaulių valstybinis kamerinis
Šiaulių choro „Polifonija“ koncertų salės remontas ir kėdžių
choras „Polifonija“
atnaujinimas
Valstybinis pučiamųjų
Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“
instrumentų orkestras
žiūrovų, administracinių ir koncertinių pastato erdvių
„Trimitas“
remontas ir žiūrovų lauko įėjimo sutvarkymas
Lietuvos valstybinis simfoninis Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro Kongresų rūmų
orkestras
pastato 26 langų artistų kambariuose pakeitimas
Kauno valstybinės filharmonijos vidaus patalpų ir fasado
Kauno valstybinė filharmonija remontas
Kauno apskrities viešoji
Kauno apskrities viešosios bibliotekos patalpų Kaune, K.
biblioteka
Donelaičio g. 8, remontas
Vilniaus apskrities A.
Mickevičiaus viešoji biblioteka
Šiaulių apskrities viešoji
biblioteka

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos
priešgaisrinės signalizacijos remontas ir bibliotekos pastatų
Vilniuje, Trakų g. 10, fasadų remontas
Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos karšto vandens
magistralinio vamzdyno keitimas

Panevėžio apskrities viešoji
biblioteka

Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos elektros
instaliacijos ir apšvietimo modernizavimas centriniame
bibliotekos pastate, magistralinio vandentiekio vamzdyno
dalies remontas ir rūsio patalpų perdažymas prieš įrengiant
ekspoziciją
2

Lėšų suma, kuriai įstaiga
įpareigojama sudaryti sutartis
iki 2020-07-01 ir jas
panaudoti iki 2020-12-31
(tūkst. eurų)

25

25

55

55

52

52

55

55

20

20

15

15

106

46

68

68

37

37

5

5

17

17

60

Eil.
Nr.

19

20
21
22

Įstaigos pavadinimas

Lietuvos aklųjų biblioteka

Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato direkcija
Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcija
Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcija

Skiriama lėšų
suma 2020 m.
(tūkst. eurų)

Paskirtis

Patalpų Vilniuje, Gerosios Vilties g. 10, remontas pritaikant
jas Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklai bei negalią turinčių
žmonių reikmėms
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
patikėjimo teise valdomos automobilių saugojimo aikštelės
Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1B, ir jos prieigų remontas (asfalto
dangos taisymas, trinkelių ir bortų klojimas gatvių bordiūrų
įrengimas ir jų nusklembimas)
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nurašomo turto
griovimas ir teritorijos sutvarkymas
Kernavės III piliakalnio, vad. Lizdeikos, kalno šiaurinio šlaito
sutvarkymas (avarinės būklės likvidavimas)
Kauno IX forto muziejaus IX forto pastato (Nr. 1901-90031081) administracinių patalpų remontas ir laikinų lankytojų
kasų įrengimas
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus holų ir didžiosios
renginių salės remontas
Interneto ryšio įrengimas Lietuvos švietimo istorijos
muziejuje

25

Kauno IX forto muziejus
Lietuvos švietimo istorijos
muziejus
Lietuvos švietimo istorijos
muziejus

26

Lietuvos teatro, muzikos ir kino Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastato Vilniuje,
muziejus
Vilniaus g. 41, remontas

23
24

27

Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejaus Kaune, Veiverių g. 132,
lankytojų pasitikimo erdvės ir kitų pastato vidaus bei lauko
dalių remontas, vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros S.
Dariaus muziejuje-gimtinėje Klaipėdos r., Judrėnų sen.,
Dariaus k., įrengimas

3

Lėšų suma, kurią
įstaiga įpareigojama
panaudoti iki
2020-07-01
(tūkst. eurų)

50

50

79

43

30

30

47

47

42

42

17

17

30

30

95

63

23

23

Lėšų suma, kuriai įstaiga
įpareigojama sudaryti sutartis
iki 2020-07-01 ir jas
panaudoti iki 2020-12-31
(tūkst. eurų)

36

32

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Paskirtis

28

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

29

Šiaulių „Aušros“ muziejus

30

Trakų istorijos muziejus

31

Valstybinis Vilniaus Gaono
žydų muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio B. ir V.
Sruogų namų-muziejaus kamino ir B. Sruogos garažo stogo
remontas ir Vaikų literatūros muziejaus ekspozicinių salių
parketo atnaujinimas
Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių patalpų ir
infrastruktūros remontas
Trakų istorijos muziejaus elektros instaliacijos ir elektros
lauko tinklų remontas (Trakų salos pilis)
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos
centro langų remontas padengiant architektūrine saulės
kontrolės plėvele

32

Žemaičių muziejus „Alka“

Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijos
medinių objektų remontas ir infrastruktūros atnaujinimas bei
avarinės būklės paminklo remontas Žemaičių vyskupystės
muziejuje

33

Lietuvos liaudies buities
muziejaus

35

Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų eksponatų stogų
renovavimas ir sutvarkymas įdiegiant apsaugos priemones
Šiuolaikinio meno centro pastato Vilniuje, Mėsinių g. 4,
Šiuolaikinio meno centras
avarinės būklės likvidavimas, langų ir durų keitimas
Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro
Koncertinės įstaiga Lietuvos
Vilniaus kongresų rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 6-1,
valstybinis simfoninis orkestras modernizavimas

36

Juozo Miltinio dramos teatras

37

Valstybinis jaunimo teatras
Lietuvos etnokosmologijos
muziejus

34

38

Lėšų suma, kurią
įstaiga įpareigojama
panaudoti iki
2020-07-01
(tūkst. eurų)

Skiriama lėšų
suma 2020 m.
(tūkst. eurų)

Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas
Valstybinio jaunimo teatro pastatų Vilniuje, Arklių g. 5,
Karmelitų g. 2, modernizavimas
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros
baigiamasis etapas

4

Lėšų suma, kuriai įstaiga
įpareigojama sudaryti sutartis
iki 2020-07-01 ir jas
panaudoti iki 2020-12-31
(tūkst. eurų)

22

22

68

48

25

25

6

6

194

48

50

50

61

61

20

146

26

26

350

350

15

15

121

121

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

39

Klaipėdos apskrities viešoji I.
Simonaitytės biblioteka

40

Lietuvos etnokosmologijos
muziejus

Skiriama lėšų
suma 2020 m.
(tūkst. eurų)

Paskirtis

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos
kondicionavimo sistemos patalpose Klaipėdoje, H. Manto g.
25, diegimas, siekiant užtikrinti COVID-19 prevenciją
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus šalčio generatoriaus
Molėtų r., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 10,
įsigijimas ir įrengimas
Iš viso:

5

Lėšų suma, kurią
įstaiga įpareigojama
panaudoti iki
2020-07-01
(tūkst. eurų)

Lėšų suma, kuriai įstaiga
įpareigojama sudaryti sutartis
iki 2020-07-01 ir jas
panaudoti iki 2020-12-31
(tūkst. eurų)

40

40

62

62

2868

1241

1627

