
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės kapitalo investicijas pagal 

asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, iki 2022-12-31 užbaigti su Kultūros ministerija 

2022-01-14 raštu Nr. S2-86 suderintus statybos / tvarkybos darbus pagal valstybės 

investicijų projektą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, 

Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“.

Atlikti rangos darbai (proc.) 100
2-as prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“.

2. Atlikti rangos darbų, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos investicijomis 

finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“, 

viešuosius pirkimus bei, sudarius sutartį su rangovu, ne vėliau kaip 2022-10-01 pradėti 

statybos / tvarkybos darbus pagal aukščiau nurodytą projektą.

Užbaigtos rangos darbų viešųjų pirkimų 

procedūros (proc.)
100

2-as prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“.

3. Iki 2022-12-31 užbaigti Kalnų parko II teritorijos statybos ir tvarkybos darbus, kurie 

atliekami pagal 2021 metais suformuotą Kalnų parko techninio projekto išranką ir kurie 

finansuojami iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomo 

projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II dalis)“ pagal Europos 

Sąjungos investicijų priemonę Nr. Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės 

reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Atlikti rangos darbai (proc.) 100
2-as prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“.

4. Pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui patvirtinti Rezervato patariamosios 

konsultacinės tarybos darbo reglamento projektą. Patvirtinus darbo reglamentą, pateikti 

siūlymus Lietuvos Respublikos kultūros ministrui dėl Rezervato patariamosios konsultacinės 

tarybos sudėties.

Parengti ir pateikti teisės aktų projektai (vnt.) 1
3-as prioritetas „Integralios kultūros paveldo apsaugos ir 

aktualizavimo politikos stiprinimas“.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

410 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui –  247 tūkst. eurų, turtui - 0 tūkst. eurų.

Direkcija šiuo veiklos planu prisideda prie Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 

strateginio tikslo Nr. 08-001-04 „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą" uždavinio Nr. 08-

001-04-01 „Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros" ir uždavinio Nr. 08-001-04-06 „Atgaivinti 

visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams“ .



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Pritaikytų lankymui ir naudojimui kultūros ir 

gamtos paveldo objektų dalis (proc.)
43 Patarėjas Andrius Skorupskas

Tvarkytos teritorijos ploto dalis (proc.) 73
Patarėjas Andrius Skorupskas, kol į pareigas bus priimtas vyriausiasis 

specialistas

Vykdant viešojo administravimo funkcijas išduotų 

specialiųjų sąlygų fiziniams ir juridiniams 

asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo ir 

kitus planavimo dokumentus bei statinių 

projektus (vnt.)

2 Patarėjas Andrius Skorupskas

Atliktų saugomos teritorijos vertybių tyrimų 

skaičius (vnt.)
1 Tyrėjas Mantas Daubaras

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 0

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Pastaba. Direkcija 2022 metais neplanuoja  leisti leidinių, nes  iki šiol 

turime gana didelį neišplatintų leidinių kiekį iš 2006-2009 metų. 

Šiuos leidinius planuojama platinti nemokamai edukacijų, ekskursijų 

ir kitų renginių metu, juos įteikiant šių užsiėmimų dalyviams. Tik 

kardinaliai sumažinus 2006-2009 metais išleistų leidinių skaičių, bus 

pereita prie naujų leidinių parengimo ir publikavimo.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)
640

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
375

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Ekskursijose lauko sąlygomis po saugomą 

teritoriją dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
345

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Virtualiose ekskursijose (turuose) po saugomą 

teritoriją dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
97 Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

I. Teritorijos ir kultūros ir gamtos paveldo objektų tvarkyba:

1.1. Nuolat vykdyti Rezervato teritorijos tvarkymo darbus,  t.y. laikinomis priemonėmis 

neutralizuoti pavojingiausius erozijos židinius, šalinti pavojingus medžius ir kitus želdinius 

bei  atlikti nuolatinės priežiūros darbus (šiušklių rinkimas, sniego valymas nuo takų, 

šienavimas, lapų grėbimas, informacinių stendų, suolų ir kitų lauko įrenginių paprastasis 

remontas ir kt.). 

1.2. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, norinčius atlikti veiksmus Rezervato 

teritorijoje, susijusius su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, teritorijų 

planavimo, statybos, išorinės reklamos bei renginių organizavimu, bei tikrinti nepavaldžių 

asmenų pateiktą planinę / projektinę medžiagą bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su 

projektinės dokumentacijos parengimu ar statybos darbų užbaigimu.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

II. Mokslinė, švietėjiška ir leidybinė veikla:

2.1. Siekiant ateityje racionaliau planuoti tiek fundamentinius, tiek taikomuosius 

archeologinius tyrimus, parengti ir direkcijos internetinėje svetainėje paviešinti 

archeologinių tyrimų, kurie buvo atlikti Kalnų parke nuo 1933/1939  iki 2021 m., suvestinį 

planą su pagrindiniais tokių tyrimų duomenimis (kiekvienais metais šis parengtas suvestinis 

planas bus papildomas). 

2.2. Parengti apibendrinantį mokslinį straipsnį apie 1989 metais Kalnų parko įvairiose 

vietose aptiktus žmonių palaidojimus ir jį pateikti vienam iš Lietuvos periodinių mokslo 

leidinių publikavimui.

2.3. Visuomenei atviros paskaitos forma pristatyti 2021 metais atliktų tyrimų rezultatus 

apie žmonių palaidojimus, kurie buvo aptikti 1989 metais kasinėjimų metu .

2.4. Atsižvelgus iki 2021 metais Kalnų parke atliktų archeologinių tyrimų duomenis, atlikti 

nedidelės apimties žvalgomuosius archeologinius tyrimus Kalnų parko teritorijoje, kurių 

rezultatai leistų suplanuoti didesnės apimties archeologinius tyrimus Kalnų parke 2023 

metais.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigomis pravesti ne mažiau kaip 64 kontaktinius 

edukacinius užsiėmimus apie Rezervatą ir Vilniaus pilis.

2. Bendradarbiaujant su asociacijomis, įstaigomis ir kitais subjektais, veikiančiais socialinės 

atskirties srityje, pravesti ne mažiau kaip 75 virtualius ir ne mažiau kaip 25 kontaktinius 

edukacinius užsiėmimus apie Rezervatą ir Vilnius pilis. 

3. Savaitgaliais bei vasaros metu šiokiadienių vakarais lankytojams pravesti ne mažiau kaip 

69 ekskursijas po Rezervato teritoriją.

4. Direkcijos internetinėje svetainėje įdiegti interaktyvų žemėlapį – žaidimą „Pažink Vilniaus 

širdį“ kaip virtualų turą po Rezervato teritoriją .



Lankytojų skaičius (žm.) 985

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 472

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 2

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Edukatorius Stanislovas Patkauskas

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)
10 Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)
1 Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Atnaujintų/naujai įrengtų direkcijos 

eksploatuojamų statinių ir/ar infrastuktūros 

objektų skaičius (vnt.)

3

Patarėjas Andrius Skorupskas

Architektė Dalia Žiauberienė

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Surengtų tarptautinių renginių Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)
0

Pastaba. Direkcija 2022 metais neplanuoja tokių veiklų, nes tiek visi 

finansiniai, tiek žmogiškieji ištekliai yra nukreipti net į trijų 

investicinių projektų Kalnų parke įgyvedinimą.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant direkcija, skaičius (vnt.)
1

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra direkcija, skaičius (vnt.)
1

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Pilių parke atidaryti lengvų konstrukcijų, kupolo formos paviljoną „Vilniaus pilių kupolas“, 

kuriame savaitgaliais būtų organizuojami kontaktiniai edukaciniai užsiėmimai ir pažintiniai 

ar kultūriniai renginiai.

2. Direkcijos internetinėje svetainėje patalpinti šmaikštų, lankytoją provokuojantį 

interaktyvų žemėlapį - žaidimą „Pažink Vilniaus širdį“, kuris supažindina su įvykiais, 

vykusiais Vilniaus pilyse nuo 1323 iki 1390 metų.

3. Direkcijos internetinės svetainės skiltį „Naujienos“ pritaikyti akliesiems, pasitelkiant 

iliustracijų aprašymus per metaduomenų laukelius.

4. Įgyvendinant Kalnų parko II teritorijos sutvarkymo investicijų projektą, 2022 metais šioje 

teritorijos dalyje, kuri apima tokius lankytinus objektus kaip Bekešo kalną, Altanos kalną ir 

Gedimino kapo kalną, įrengti 16 informacinių stendų ir 13 krypčių rodyklių.

VI. Apsilankymai

Šis skyrius tiesiogiai siejasi su aukščiau nurodytu skyriumi „III. Kultūrinės edukacijos veikla“, 

nes rodiklių reikšmės yra tiesiog aukščiau nurodyto skyriaus rodiklių sumos.

II. Tarptautiškumas:

1. Apsikeisti su Šiaurės šalių kolegomis patirtimi saugant, prižiūrint ir pritaikant lankytojams 

kultūrinės paskirties saugomas teritorijas (Šiaurės ministrų tarybos finansuojama Šiaurės ir 

Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa).

2. Tapti Europos bendradarbiavimo ir mainų platformos „Interpret Europe“ nariu. „Interpret 

Europe“ veikia kaip tinklas, jungiantis tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, veikiančius 

paveldo perteikimo ir sklaidos (interpretavimo) srityje. 



III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Nuolat bendradarbiauti su švietimo subjektais, taip pat ir su socialinį atskirtį asmenis 

vienijančiais / kuruojančiais subjektais kultūrinės edukacijos ir ekskursijų srityse.

2. Nuolat bendradarbiauti su renginių ir kitas paslaugas teikiančiais tiek privataus, tiek 

viešojo sektoriaus subjektais, siekiant labiau įveiklinti Rezervato teritoriją, ypač jos rytinę 

dalį - Kalnų parko teritoriją.

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

4
Patarėjas Andrius Skorupskas

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

IV. Rinkodara:

1. Įgyvendinti 2022 metais numatytas veiklas pagal patvirtintą Veiksmų planą dėl direkcijos 

teikiamų paslaugų kokybės pagerinimo 2022-2023 metais.
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 0

Patarėjas Andrius Skorupskas

Pastaba. Direkcija 2022 metais neplanuoja atlikti lankytojų tyrimų, 

nes toks tyrimas buvo atliktas 2021 metais ir pagal jo rezultatus 

parengtas Veiksmų planas dėl direkcijos teikiamų paslaugų kokybės 

pagerinimo 2022-2023 metais. 

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Pasitelkti savanorius, užpildant direkcijos internetinės svetainės skiltyje „Naujienos“ 

esančių iliustracijų „Alt“ metaduomenų laukelius, pagal kuriuos teksto sintezatoriai 

akliesiems galėtų balsu apibūdinti iliustracijose vaizduojamus objektus, įvykius ir asmenis.

2. Pateikti paraišką  projekto „Naturalit” organizatoriams dėl įmonių savanoriškos veiklos 

vykdymo Rezervato teritorijoje ir, atsiliepus suinteresuotoms įmonėms, koordinuoti ir 

organizuoti jų savanoriškas veiklas Rezervato teritorijoje.

Direkcijoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)
4 Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95
Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,29
Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
9

Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)
280

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 3000
Patarėjas Andrius Skorupskas

Finansininkė Kristina Kerulytė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1.1. Sukoordinuoti konkursą karjeros valstybės tarnautojo, vyriausiojo specialisto, 

pareigoms užimti bei, priėmus naują tarnautoją į šias pareigas, jam suteikti mentoriaus 

pagalbą.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Įgyvendinti 2022 metais suplanuotas veiklas pagal patvirtintą Direkcijos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 2021-2023 metų planą bei pagal metinėse  veiklos vertinimo 

anketose aptartus siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Kuo operatyviau išnagrinėti verslo subjektų prašymus dėl Rezervato teritorijoje 

organizuojamų komercinių renginių ar (ir) planuojamų teikti laikinų prekybos / aptarnavimo 

paslaugų, siekiant kuo daugiau pritraukti lėšų iš tokių komercinių veiklų.

2. Kalnų parko teritorijoje, dažniausiai lankomose vietose, įrengti QR kodų lenteles, kurias 

nuskenavus lankytojas išmaniuoju telefonu galėtų įsigyti savanorišką Rezervato lankytojo 

bilietą. Sudaryti sąlygas tokį bilietą įsigyti ir direkcijos internetinėje svetainėje bei Facebook 

paskyroje.

3. Finansiškai tinkamai įgyvendinti Šiaurės šalių tarybos finansuojamą Šiaurės ir Baltijos 

šalių viešojo administravimo mobilumo programos projektą „Šiaurės šalių indėlis 

įgyvendinant vartotojui draugiškas tvarias paslaugas: archeologinio  paveldo  dimensija“ 

(projekto Nr. PA-GRO-1464).



Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 5100

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Direkcija neturi / nevaldo perteklinio administracinės paskirties nekilnojamojo turto, 

todėl 2022 metais neplanuojami jokie papildomi veiksmai, susiję su nekilnojamojo turto 

valdymo sritimi.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)
81

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Kuo operatyviau išnagrinėti verslo subjektų prašymus dėl Rezervato teritorijoje 

organizuojamų komercinių renginių ar (ir) planuojamų teikti laikinų prekybos / aptarnavimo 

paslaugų, siekiant kuo daugiau pritraukti lėšų iš tokių komercinių veiklų.

2. Kalnų parko teritorijoje, dažniausiai lankomose vietose, įrengti QR kodų lenteles, kurias 

nuskenavus lankytojas išmaniuoju telefonu galėtų įsigyti savanorišką Rezervato lankytojo 

bilietą. Sudaryti sąlygas tokį bilietą įsigyti ir direkcijos internetinėje svetainėje bei Facebook 

paskyroje.

3. Finansiškai tinkamai įgyvendinti Šiaurės šalių tarybos finansuojamą Šiaurės ir Baltijos 

šalių viešojo administravimo mobilumo programos projektą „Šiaurės šalių indėlis 

įgyvendinant vartotojui draugiškas tvarias paslaugas: archeologinio  paveldo  dimensija“ 

(projekto Nr. PA-GRO-1464).

Turtas



Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)
0 Pastaba. Direkcija neturi tarnybinių transporto priemonių.

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0 Pastaba. Direkcija neturi tarnybinių transporto priemonių.

Investicijų projekto „Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, 

tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ (Kalnų 

parko III teritorija; valstybės kapitalo investicijų 

projektas) įgyvendinimo pažanga (proc.)

100

Patarėjas Andrius Skorupskas

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Investicijų projekto „Kultūros paveldo objekto 

Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-CPVA-

V-301-01-0006“ (Kalnų parko I teritorija, ES 

investicijų projektas; finansuojamas per CPVA) 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

30

Patarėjas Andrius Skorupskas

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Investicijų projekto „Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato dalies Vilniuje, Arsenalo g. 5, 

tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ (Kalnų 

parko II teritorija; ES investicijų projektas; 

finansuojamas per APVA ir VSTT, priemonės Nr. 

05.4.1-APVA-V-016) įgyvendinimo pažanga (proc.)

100

Patarėjas Andrius Skorupskas

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Direktorius Renaldas Augustinavičius

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Ne vėliau kaip iki 2022-12-31 atlikti direkcijos valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio 

kilnojamojo turto inventorizaciją ir, vadovaujantis inventorizacijos duomenimis, ne vėliau 

kaip iki 2023-06-30 nereikalingą kilnojamąjį turtą teisės aktų nustatyta tvarka perduoti 

kitoms įstaigoms / institucijoms, o pripažintą netinkamu naudoti - likviduoti.

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės kapitalo investicijas pagal 

asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, iki 2022-12-31 užbaigti su Kultūros ministerija 

2022-01-14 raštu Nr. S2-86 suderintus statybos / tvarkybos darbus pagal valstybės 

investicijų projektą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, 

Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“.

2. Atlikti rangos darbų, kurie reikalingi siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos investicijomis 

finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“, 

viešuosius pirkimus bei, sudarius sutartį su rangovu, ne vėliau kaip 2022-10-01 pradėti 

statybos / tvarkybos darbus pagal aukščiau nurodytą projektą. Darbus planuojama baigti 

iki 2023-08-31. Tokiu būdu, 2022 metais, per likusius tris mėnesius, planuojama įgyvendinti 

apie 30 proc. projekto (skaičiuojant atliktų darbų verte).

3. Iki 2022-12-31 užbaigti Kalnų parko II teritorijos statybos ir tvarkybos darbus, kurie 

atliekami pagal 2021 metais suformuotą Kalnų parko techninio projekto išranką ir kurie 

finansuojami iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomo 

projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II dalis)“ pagal Europos 

Sąjungos investicijų priemonę Nr. Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės 

reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.


