KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO
2020 m. kovo 2 d. Nr. Į-79
Vilnius
Vadovaudamasis Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.
ĮV-157, Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-231, ir atsižvelgdamas į Darbo
grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei
lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų
projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250, 2019 m.
gruodžio 4 d. protokolą Nr. RG-42, gruodžio 13 d. protokolą Nr. RG-46; gruodžio 16 d. protokolą Nr.
RG-47, taip pat Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už kilnojamųjų kultūros vertybių
tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbų, reikalingų šioms vertybėms
išsaugoti, išlaidas, sudarytos Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-291, 2019
m. gruodžio 12 d. protokolą:
1. S k i r i u 224858 Eur (du šimtus dvidešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus
penkiasdešimt aštuonis eurus) iš Departamento įgyvendinamo Kilnojamųjų kultūros vertybių
išsaugojimo ir nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų
išlaidų kompensavimo 2020 m. veiksmų plano, patvirtinto Departamento direktoriaus 2020 m. sausio
31 d. įsakymu Nr. Į-41 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų bei kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojų išlaidų kompensavimo 2020 metų
veiksmų plano patvirtinimo“ (priemonė 01-08-04-02-01) išmokėti kompensacijoms:
1.1. už rūmų, vad. Pacų, Didžiojoje g. 7,9 Vilniuje (u.k. 674) konservavimo, restauravimo ir
avarijos grėsmės pašalinimo išlaidas – 100000 Eur;
1.2. už Alaus gamyklos statinių komplekso spirito varyklos Klaipėdoje, Šiaulių g. 25 (u.k.
25107) tyrimus, tvarkybos darbų projekto parengimą ir restauravimo darbus tvarkybos 32748 Eur;
1.3. už Namų komplekso šiaurės namo Vilniuje, Subačiaus g. 6 (u.k. 27461) dalies fasadų ir
pamatų restauravimo darbus – 4000 Eur;
1.4. už Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Didžiojo altoriaus (u.k. 39416) tyrimus
ir konservavimo darbus - 10743 Eur;
1.5. už Raudondvario dvaro sodybos Kauno r., svirno (u.k. 971)
restauravimo darbų
projekto parengimą - 6619 Eur;
1.6. už Namų komplekso Vilniuje, Jakšto g. 9, Pirmo namo (u.k. 10367) taikomuosius
architektūros, polichromijos, archeologinius tyrimus – 70748 Eur.
2. P a v e d u Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pervesti šio įsakymo 1 punkte
nurodytas lėšas valdytojams pagal pridedamą sąrašą.
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