KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
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 DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250 2018
M. LAPKRIČIO 28 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. lapkričio 29 d. Nr. RG-72
Vilnius
Posėdžio pradžia 15. 00
Posėdžio pirmininkas A. Degutis
Posėdžio sekretorius I. Baliulytė
Dalyvauja darbo grupės nariai: B. Raupėnienė, R. Motuzas, D. Čeponis, R. Senapėdis
DARBOTVARKĖ:
Nagrinėti prašymai, pateikti 2018 m.:
1. Prašymas dėl Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios, Šakių r., Bažnyčios
šiaurinio fasado sienų tapybos kompozicijų ciklo taikomųjų tyrimų kompensavimo. Darbo grupės
sekretorė I. Baliulytė informavo Darbo grupę, kad su prašymais pateikti dokumentai atitinka
reikalavimus, nustatytus Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.
ĮV-157 (toliau – Taisyklės). Kompensacija sudaro 100 proc. - 13171,84 eur. Darbo grupė vienbalsiai
pritarė kompensacijos skyrimui.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
2. Prašymas dėl Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios centrinių durų
taikomųjų tyrimų. Darbo grupės sekretorė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių
reikalavimus. Kompensacija sudaro 100 proc. - 232,44 Eur. Darbo
grupė
vienbalsiai
pritarė
kompensacijos skyrimui.
Prašymas dėl kompensacijos už Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios architektūros konstrukcijų tyrimus.
Darbo grupė nepritarė kompensacijos skyrimui, kadangi tyrimų tikslas ir išvados skirti ne tvarkybos
(restauravimo) darbų projekto parengimui, o statybos darbams įgyvendinti – įrengti šildymą,
demontuojant autentiškas bažnyčios grindis, esančias vertingąja kultūros paveldo objekto savybe.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją už durų tyrimus ir neskirti kompensacijos už
grindų konstrukcijų tyrimus.
3. Prašymas dėl Kauno mečetės fasadų žvalgomųjų polichromijos tyrimų. Darbo
grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus.
Kompensacija sudaro 100 proc. - 363 Eur.
Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
4. Prašymas dėl Kauno seserų benediktinių vienuolyno komplekso šventoriaus tvoros
su vartais archeologinių tyrimų išlaidų kompensavimo. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė

informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Kompensacija sudaro 100
proc. - 1000 Eur. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui.
Prašymas dėl kompensacijos už tvoros II etapo tvarkybos darbų projekto parengimą.
Darbo grupė peržiūrėjo tvarkybos darbų projektą. Konstatuota, kad projektas neatitinka PTR
3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimų.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją už archeologinius tyrimus ir neskirti
kompensacijos už tvoros II etapo tvarkybos darbų projekto parengimą, kadangi projektas parengtas,
nesilaikant teisės aktais nustatytų reikalavimų.
5. Prašymas dėl Namų komplekso Pietų namo (u.k. 27460), Subačiaus g. 6 Vilniuje,
dalies vidaus patalpų taikomųjų tyrimų išlaidų kompensavimo. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė
informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Kompensacija sudaro 100
proc. - 7476 Eur. Atsižvelgdama į tai, kad atlikti vidaus patalpų tyrimai ir į tai, kad objekto
Apsaugos sutartyje numatytas vidaus patalpų lankymas, Darbo grupė vienbalsiai pritarė
kompensacijos skyrimui.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
6. Prašymas dėl Čiulų dvaro sodybos ponų namo, Molėtų r. taikomųjų tyrimų išlaidų
kompensavimo. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka
Taisyklių reikalavimus. Kompensacija sudaro 100 proc. - 16584,72 Eur. Darbo grupė vienbalsiai
pritarė kompensacijos skyrimui.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
7. Prašymas dėl kompensacijos už Namo, Sėlių g. 2, Vilniuje, taikomųjų tyrimų išlaidų
kompensavimo. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka
Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui – išskyrus
fotogrametrinius matavimus. Kompensacija sudaro 13137 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
8. Prašymas dėl kompensacijos už Vilniaus kenesos taikomuosius tyrimus ir tvarkybos
darbų projekto parengimą. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai
atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė peržiūrėjo parengtą tvarkybos darbų projektą, kuris
atitinka PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
reikalavimus, ir vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui – Kompensacija sudaro 15252,44 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
9. Prašymas dėl kompensacijos už Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso vienuolyno
namo rūsio patalpų tvarkybos darbų (restauravimo) projekto parengimą. Darbo grupės sekretorė I.
Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė
peržiūrėjo parengtą tvarkybos darbų projektą, kuris atitinka PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimus, ir vienbalsiai pritarė kompensacijos
skyrimui – Kompensacija (50 proc.) sudaro 5384,50 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
10. Prašymas dėl kompensacijos už pastato Stoties g. 32, Mažeikiuose, tvarkybos
darbų projekto parengimą. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai
atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė peržiūrėjo parengtą tvarkybos darbų projektą, kuris
atitinka PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
reikalavimus, ir vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui – Kompensacija (50 proc.) sudaro
16049,00 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.

11. Prašymas dėl kompensacijos už Eriko Šulco sodybos žvejo namo ir tvarto; Šilutės
r., tvarkybos darbų projektų parengimą. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti
dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė peržiūrėjo parengtą tvarkybos darbų
projektą, kuris atitinka PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo
taisyklės“ reikalavimus, ir vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui – Kompensacija (50 proc.)
sudaro 13682,35 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
12. Prašymas dėl kompensacijos už Vilos "Jūrapilis"Meilės al. 5, Palangoje, tvarkybos
(restauravimo) darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai
atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui –
Kompensacija (50 proc.) sudaro 8912,65 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
13. Prašymas dėl kompensacijos už už pastato Stoties g. 32, Mažeikiuose, tvarkybos
darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių
reikalavimus. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui už restauravimo darbus
(remonto darbai nėra kompensuojami) – Kompensacija už restauravimo darbus (50 proc.) sudaro
84299 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
14. Prašymas dėl kompensacijos už Čiulų dvaro sodybos ponų namo, Molėtų r.,
avarijos grėsmės pašalinimo darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti
dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Atlikti tvarkybos darbai buvo įvertinti vietoje. Darbo
grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui už atliktus tvarkybos darbus. Pastatas medinis,
vadovaujantis Taisyklėmis, kompensacija (70 proc.) sudaro 11555,62 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
15. Prašymas dėl kompensacijos už Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bažnyčios Švč. Mergslės Marijos altoriaus (7952) ir Jėzaus Kančios altorėlio "Ecce homo"
konservavimo, restauravimo darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti
dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Atlikti darbai buvo įvertinti vietoje. Darbo
grupė
vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui už atliktus konservavimo, restauravimo darbus.
Kompensacija (50 proc.) sudaro 21559 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
16. Prašymas dėl kompensacijos už Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio
Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios sienų tapybos (Kryžiaus
kelio stočių) konservavimo, restauravimo darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo,
kad pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus. Atlikti darbai buvo įvertinti vietoje.
Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui už atliktus konservavimo, restauravimo
darbus. Kompensacija (50 proc.) sudaro 87416 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.
17. Prašymas dėl kompensacijos už Burbiškio dvaro sodybos, Anykščių r., krosniesžidinio Nr.2A, rūmų II aukšto patalpoje Nr.2-5 konservavimo, restauravimo darbus. Atlikti darbai
buvo įvertinti vietoje. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti dokumentai
atitinka Taisyklių reikalavimus. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kompensacijos skyrimui už atliktus
konservavimo, restauravimo darbus. Kompensacija (50 proc.) sudaro 7551,82 Eur.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją.

18. Prašymas dėl kompensacijos už Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio
architektūros ir polichromijos, konstrukcijų tyrimus. Pareiškėjas nėra pasirašęs Apsaugos sutarties
dėl šio kultūros paveldo objekto, todėl neatitinka Taisyklių reikalavimų.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
19. Prašymas dėl kompensacijos už pastato Pilies g. 7 Vilniuje kiemo šiaurinio
korpuso architektūrinius tyrimus. Pareiškėjas nėra pasirašęs Apsaugos sutarties dėl šio kultūros
paveldo objekto, todėl neatitinka Taisyklių reikalavimų.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
20. Prašymas dėl kompensacijos už archeologinius tyrimus vandentiekio ir buitinių
nuotekų trasų vietoje Šv. Stepono g. 41, Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais vietoje. Taisyklės
numato galimybę kompensuoti kultūros paveldo objektų, bet ne vietovių tvarkybos darbų išlaidas.
Archeologinių tyrimų tikslas – inžinerinių tinklų įrengimas (statybos darbai), o ne tvarkybos darbų
projekto parengimas.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
21. Prašymas dėl kompensacijos už pastato Mildos g. 17, Vilniuje, taikomuosius
tyrimus. Pareiškėjas nėra pasirašęs Apsaugos sutarties dėl šio kultūros paveldo objekto, todėl
neatitinka Taisyklių reikalavimų. Namas yra daugiabutis, ir kol visi valdytojai nėra pasirašę
apsaugos sutarčių, visuomenei neužtikrinamas namo prieinamumas, kuris yra sąlyga kompensacijai
išmokėti.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
22. Prašymas dėl kompensacijos už Klaipėdos dujų fabriko pastatų pirmos ir antros
dujų saugyklų tvarkybos darbus. Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo, kad pateikti
dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, tačiau valdytojas, pateikdamas prašymą, nurodė, kad su
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašyta sutartis dėl šių kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbų finansavimo. Vadovaujantis Taisyklėmis, teikdamas prašymą dėl kompensacijos
išmokėjimo, valdytojas patvirtina, jog tvarkybos darbai, kurių išlaidas prašoma kompensuoti,
nebuvo finansuojami iš kitų šaltinių ir valdytojas nekofinansavo kultūros paveldo objekto
tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto,
savivaldybės biudžeto, kitos finansinės paramos. Departamentas kreipėsi į Klaipėdos miesto
savivaldybės administraciją, dėl informacijos, ar Klaipėdos miesto savivaldybė 2018 m. skyrė
paramą Klaipėdos dujų fabriko pastatų komplekso pirmos ir antros dujų saugyklos pastatų
tvarkybos darbų finansavimui, ir jei skyrė, kurie konkretūs darbai buvo finansuoti savivaldybės
lėšomis.
NUTARTA: Spręsti dėl kompensacijos skyrimo ar neskyrimo, gavus Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos atsakymą.
23. Prašymas dėl kompensacijos už Namų komplekso šiaurės namo Subačiaus g. 6,
Vilniuje, dalies fasado restauravimo darbus. Namas yra daugiabutis, tačiau kiti valdytojai nėra
pasirašę apsaugos sutarčių, ir visuomenei neužtikrinamas namo prieinamumas, kuris yra sąlyga
kompensacijai išmokėti.
NUTARTA. Siūlyti neskirti kompensacijos.
24. Prašymas dėl kompensacijos už Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios remonto
darbų projektą. Vadovaujantis Taisyklėmis, remonto darbai ir jų projekto parengimo išlaidos nėra
kompensuojami.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.

25. Prašymas dėl kompensacijos už Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos
tvarkybos darbų projekto parengimą ir taikomuosius tyrimus.
Taikomųjų tyrimų ataskaita nebuvo pateikta. Darbo grupė peržiūrėjo tvarkybos darbų
projektą ir konstatavo, kad projektas neatitinka PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos
darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimų.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
26. Prašymas dėl kompensacijos už Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio
vienuolyno namo stogų tvarkomuosius darbus (remontą). Vadovaujantis Taisyklėmis, remonto
darbai ir jų projekto parengimo išlaidos nėra kompensuojami.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
27. Prašymas dėl kompensacijos už Lentvario dvaro sodybos arklidės-namo dalies
architektūrinius tyrimus. Pareiškėjas nėra pasirašęs Apsaugos sutarties dėl šio kultūros paveldo
objekto, todėl neatitinka Taisyklių reikalavimų.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.
28. Prašymas dėl kompensacijos už Rūmų, vad. Honestų, Užupio g. 7, Vilniuje,
taikomųjų tyrimų apibendrinimą. Darbo grupė peržiūrėjo apibendrinimą ir nustatė, kad pateiktas
dokumentas neatitinka Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos formos ir
turinio reikalavimų aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr.
Į-361. Nėra aišku, kokie tyrimai atlikti, ir kokie apibendrinami. Nepateikti nagrinėti šaltiniai – tik
autoriai, kurių darbai pasiremta. Puslapiai nėra numeruoti. Iliustracijos nenumeruotos.
NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos.

Darbo grupės pirmininkas

Algimantas Degutis

Darbo grupės sekretorė

Indrė Baliulytė

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
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 DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250 2018
M. GRUODŽIO 5 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 7 d. Nr. RG-75
Vilnius
Posėdžio pradžia 15. 00
Posėdžio pirmininkas A. Degutis
Posėdžio sekretorius I. Baliulytė
Dalyvauja Darbo grupės nariai: B. Raupėnienė, R. Motuzas, D. Čeponis, R. Senapėdis
DARBOTVARKĖ:
Nagrinėti prašymai, pateikti 2018 m.
Darbo grupės sekretorė I. Baliulytė informavo Darbo grupę, kad su prašymais pateikti
dokumentai atitinka reikalavimus, nustatytus Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti
valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 10
d. įsakymu Nr. ĮV-157.
1. Prašymas dėl Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmuose Vilniuje (1087) atliktų taikomųjų
tyrimų išlaidų kompensavimo. Prašoma kompensuoti 50 tūkst. Eur.
Darbo grupė išnagrinėjo pateiktas taikomųjų tyrimų ataskaitas ir pritarė (vienbalsiai)
dėl kompensacijos už taikomuosius tyrimus bei jų apibendrinimą pagal atliktų mokėjimų
dokumentus, neskiriant kompensacijos už fotogrametrinius matavimus. Kompensacija už atliktus
polichrominius, konstrukcinius, architektūrinius ir istorinius tyrimus bei jų apibendrinimą sudaro
24187,88 Eur.
2. Prašymas dėl Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio,
Sirvydo g.4, Vilniuje (1035); stogų konstrukcijų ir istorinių tyrimų bei jų apibendrinimo išlaidų
kompensavimo.
Darbo grupė išnagrinėjo pateiktas taikomųjų tyrimų ataskaitas ir pritarė (vienbalsiai)
dėl kompensacijos skyrimo. Kompensacija sudaro 8950,00 Eur.
3. Prašymas dėl kompensacijos už Pastato (10714), Rotušes a. 29, Kaune, prekybos
patalpų (Un.Nr. 1960-0000-1012:0001 ir Un Nr. 1960-0000-1012:0006) tvarkybos darbų projekto
parengimo išlaidas.
Darbo grupė įvertino parengtą tvarkybos darbų projektą ir pritarė (vienbalsiai) dėl
kompensacijos skyrimo. Kompensacija sudaro 726,00 Eur.
4. Prašymas dėl kompensacijos už Mečetės (1151), Totorių g. 6, Kaune, kupolo langų,
metalinio rėmo rytietiškais motyvais, apsauginio metalinio tinklo, keturių langų vitražų
restauravimo darbų išlaidas.
Mečetėje atlikti darbai buvo apžiūrėti vietoje (2018 m. lapkričio 14-15 d. tarnybinės
komandiruotės metu). Darbai įvertinti teigiamai. Darbo grupė pritarė (vienbalsiai) dėl
kompensacijos skyrimo. Kompensacija (50 proc. atliktų darbų išlaidų) sudaro 11390,00 Eur.

5. Prašymas dėl kompensacijos už Rūmų, vad. Pacų (674); Didžiojoje g. 7, 9; sienų
tapybos, polichrominio dekoro konservavimo, restauravimo darbus. Prašoma kompensacija 245460 Eur ( 50 proc. išlaidų).
Darbo grupė apžiūrėjo vietoje atliktus konservavimo, restauravimo darbus. Darbai
įvertinti teigiamai, kompensacijos skyrimui pritarta vienbalsiai.
Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir kompensavimui skiriamas lėšas 2018 m., darbo
grupė pasiūlė išmokėti dalį kompensacijos šiemet, (155426,58 Eur), likusią dalį (90033,42 Eur)
išmokant 2019 m. I ketvirtyje.
NUTARTA:
Skirti kompensacijas:
1. Už Rūmų, vad. Pacų (674); Didžiojoje g. 7, 9; sienų tapybos, polichrominio dekoro
konservavimo, restauravimo darbus, 245460 Eur, 2018 m. išmokant 155426,58 Eur, 2019 m. 90033,42 Eur..
2. Už už Pastato (10714), Rotušes a. 29, Kaune, prekybos patalpų (Un.Nr. 19600000-1012:0001 ir Un Nr. 1960-0000-1012:0006) tvarkybos darbu projekto parengimo išlaidas, 726
Eur.
3. už Mečetės (1151), Totorių g. 6, Kaune, kupolo langų, metalinio rėmo rytietiškais
motyvais, apsauginio metalinio tinklo, keturių langų vitražų restauravimo darbų išlaidas, 11390 Eur.
4. Už Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio, Sirvydo g.4,
Vilniuje (1035); stogų konstrukcijų ir istorinių tyrimų bei jų apibendrinimo išlaidas, 8950 Eur
5. Už Jono Juozapo Tiškevičiaus rūmuose Vilniuje (1087) atliktų taikomųjų tyrimų
išlaidas, 24187,88 Eur.
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
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 DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMU NR. Į-250 2018
M. GRUODŽIO 12 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018 m. gruodžio 19 d. Nr. RG-78
Vilnius
Posėdžio pradžia 15. 00
Posėdžio pirmininkas A. Degutis
Posėdžio sekretorius I. Baliulytė
Dalyvauja Darbo grupės nariai: B. Raupėnienė, R. Motuzas, R. Senapėdis
DARBOTVARKĖ:
Prašymas dėl kompensacijos už Rūmų, vad. Pacų (674); Didžiojoje g. 7, 9 sienų,
skliautų mūro restauravimą, angų, nišų, mūro detalių restauravimą, mūrinių konstrukcijų avarijos
grėsmės šalinimą, išorės ir vidaus restauravimo darbus, medžio konstrukcijų ir detalių
konservavimo, restauravimo darbus, metalo detalių restauravimo darbus.
Prašoma kompensacija 669 921 Eur.
SVARSTYTA:
1. Darbo grupės sekretorė informavo, kad mokėjimo dokumentai pateikti. Pateikta
paraiška atitinka reikalavimus. Tvarkybos darbai priimti nustatyta tvarka, priėmimo aktas 2018-0510, Nr. DP-15.
Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 1364291 Eur.
Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina 1232606 Eur. Pagal pateiktą sąmatą remonto
darbai, kurių išlaidos nėra kompensuojamos, sudaro 15865,85 Eur.
Darbo grupė apžiūrėjo vietoje atliktus konservavimo, restauravimo darbus. Darbai
įvertinti teigiamai.
2. Išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir išduotus leidimus tvarkybos darbams,
nustatyta, kad buvo išduotas leidimas 2015-06-17 Nr. LPV-54 pagal projektą „Administracinio
pastato Didžioji g. 7, Vilniuje, Rūmai vad. Pacų (u.k. 674) restauravimo ir pritaikymo projektas,
keičiant paskirtį į viešbutį“ 2015-06-12 suderintą su KPD Vilniaus skyriumi (reg. Nr. 287).
2016 m. už tvarkybos darbų projektą nebuvo kompensuota, informuojant pareiškėją
apie projekto netikslumus (KPD 2016-12-30 raštas Nr. (9.50.)2-3078.
2017 m. pareiškėjas pateikė patikslintą projektą, kuriam leidimas išduotas 2017-12-18
Nr. LPV-195. Projekto pavadinimas „Administracinio pastato Didžioji g. 7, Vilniuje, Rūmai vad.
Pacų (u.k. 674) restauravimo ir pritaikymo projektas, keičiant paskirtį į viešbutį. Tomas VII.
Tvarkomieji paveldosaugos darbai“. Už tvarkybos darbų projekto parengimą 2017 m. skirta 3403
Eur kompensacija.

Tvarkybos darbų priėmimo 2018-05-10 akte Nr. DP-15 įrašytas įgyvendintas projektas
„Rūmai, vad. Pacų tvarkybos projektas (TPD). Konservavimo, restauravimo, remonto darbai“.
Projekto parengimo data 2014-2015 m. Darbo grupei šis projektas nebuvo pateiktas.
3. 2017-12-18 Leidimas Nr. 195, išduotas projektui „Administracinio pastato Didžioji
g. 7, Vilniuje, Rūmai vad. Pacų (u.k. 674) restauravimo ir pritaikymo projektas, keičiant paskirtį į
viešbutį‘ įgyvendinimui ištaisytas 2018-03-16, įrašant projektą „Rūmai, vad. Pacų tvarkybos
projektas (TPD). Konservavimo, restauravimo, remonto darbai“.
Su prašymu dėl kompensacijos buvo pateiktas 2018 m. parengtas tvarkybos darbų
darbo projektas, kurio sprendiniams KPD Vilniaus skyriuje pritarta 2018-03-15. Projektas
neatitinka PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimų.
Nėra aišku, pagal kurį projektą vykdyti darbai ir kuris iš jų yra įgyvendintas.
Darbo grupės narių nuomonė dėl svarstomo dalyko buvo vienoda.
NUTARTA:
1. Kompensacijos išmokėjimas nėra galimas dėl projektinės dokumentacijos
neatitikimo.
2. Kreiptis Kontrolės skyrių dėl tarnybinės pagalbos, išsiaiškinant projektinės
dokumentacijos ir išduotų leidimų bei priėmimo aktų teisėtumą.
3. Spręsti dėl kompensacijos, gavus Kontrolės skyriaus išvadas.
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