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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, 

visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: remiamos ir skatinamos investicijos iš įvairių, taip pat ir privačių, 

šaltinių į viešuosius ir privačius kultūros paveldo objektus, siekiant išsaugoti bei atskleisti 

vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos kultūrinėms ir su jomis susijusioms 

edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, atverti kultūros paveldo objektus 

visuomenei, lankytojams, įtraukiant vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos 

gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios 

turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose. 

1.4. Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. 

1.5. Galimi partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1.Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Projektų konkursas 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ negalės būti finansuojami 

objektai, galimi finansuoti pagal Kultūros ministerijos įgyvendinamas priemones „Aktualizuoti 

kultūros paveldo objektus“, „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė  

2018 m. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

  (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

23.733.079 1.000.000 3.188.191 0 1.238.387 0 1.949.804 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

23.733.079 1.000.000 3.188.191 0 1.238.387 0 1.949.804 

 

 

kodas gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. 

R.S.331 „Lietuvos gyventojų, bent 

kartą per pastaruosius 12 

mėn. apsilankiusių kultūros 

paveldo objekte, dalis“ 

Procentai  

55,0 

 

60,0 

P.B.209 „Numatomo apsilankymų 

remiamuose kultūros ir 

gamtos paveldo objektuose 

bei turistų traukos vietose 

skaičiaus padidėjimas“ 

Apsilankymai 

per metus 

 

0 

 

32 800 

P.S.335 „Sutvarkyti, įrengti ir 

pritaikyti lankymui gamtos 

ir kultūros paveldo objektai 

ir teritorijos“ 

Skaičius  

0 
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