KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
Darbo grupės, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 „Dėl 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, sudarymo ir jos darbo reglamento
patvirtinimo“ 2019-11-25 posėdžio
PROTOKOLAS
2019 m. gruodžio 2 d. d. Nr. RG-41
Vilnius
Posėdžio pradžia 9.00, 2019 m. lapkričio 25 d.
Posėdžio pirmininkas A. Degutis
Posėdžio sekretorius I.Baliulytė
Dalyvauja R. Ankudavičienė, D. Čeponis, R. Motuzas, R. Senapėdis
DARBOTVARKĖ:
1. 2019 m. pateiktų prašymų (dalies) dėl kompensacijų nagrinėjimas. Posėdis
įrašomas. Įrašas yra šio protokolo dalis.
SVARSTYTA:
Posėdyje išnagrinėti prašymai dėl kompensacijų:
1. Už Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (u.k. 1368) konstrukcijų,
architektūros ir polichrominius tyrimus. Peržiūrėtos tyrimų ataskaitos. Atlikti tyrimai, kurie
nurodyti Marijampolės skyriaus išduotose projektavimo sąlygose.
NUTARTA: (balsų dauguma - 4 balsai už, A. Degutis susilaikė) siūlyti skirti
kompensaciją už atliktus tyrimus, 11325 Eur.
2. Už Čiobiškio dvaro sodybos oficinos (u.k. 26245) taikomuosius tyrimus. Tyrimų
ataskaitos išsamios, atlikti tyrimai pakankami tvarkybos darbų projektui parengti.
NUTARTA: (vienbalsiai) siūlyti skirti kompensaciją už atliktus tyrimus, 12180 Eur.
3. Namų komplekso A. Jakšto 9, Vilniuje pirmo namo (u.k. 10367) taikomuosius
istorinius tyrimus ir jų apibendrinimą. Ataskaita išsami.
NUTARTA: (vienbalsiai) siūlyti skirti kompensaciją 1600 Eur.
4. Už vilos Neringos sav, Kalno 20 (u.k. 22120) tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimą. Projektas parengtas tinkamai, leidimas tvarkybos darbams
išduotas. Vila medinė, kompensuojama 70 proc.
NUTARTA: (vienbalsiai) siūlyti skirti kompensaciją 70 proc. – 31588,97 Eur.
5. Už rūmų, vad Pacų, Vilniuje (u.k. 674) dalies patalpų (I aukšte) konservavimo,
restauravimo darbus. Darbai apžiūrėti vietoje, įvertinti teigiamai.
NUTARTA (vienbalsiai) siūlyti skirti kompensaciją (50 proc.) – 86323, 02 Eur.
6. Už Vilos Druskininkuose, V. Krėvės g. 4 (u.k. 30638) taikomuosius tyrimus ir
tvarkybos darbų projekto parengimą. Leidimas išduotas. Tyrimų ataskaita išsami, tvarkybos darbų
projekto sprendiniai tinkami, tačiau ne visur tinkamai nurodytos tvarkybos darbų rūšys. Išduotas
leidimas tvarkybos darbams.
Pagal projektavimo sutartį buvo rengiamas ir statinio projektas, tvarkybos darbų dalies
kaina sudaro 4500 Eur. Vila medinė, todėl gali būti kompensuojama 70 proc.
NUTARTA: (vienbalsiai) siūlyti skirti kompensaciją už tvarkybos darbų projekto
(dalies statinio projekto) parengimą, 70 proc – 3150 Eur ir už konstrukcijų tyrimus 100 proc. –
1500 Eur, iš viso – 4650 Eur.

7. Už Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 27311) Šv. Dvasios cerkvės
fasadų ir Vakarų vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus. Darbai yra priimti teisės aktų
nustatyta tvarka. Tvarkybos darbų 2019-10-9 priėmimo aktas Nr. DP-53. Akte nurodyti, kad darbai
vykdyti pagal „Šv. Dvasios cerkvės (uk. 27311), varpinės statinys (u.k. 27312), Vakarinių vartų
statinys (u.k.27315) fasadų tvarkybos darbų projektas“ tvarkybos darbų (remonto, restauravimo)
projektas“.
Darbo grupė susipažino su pateiktais dokumentais (per el. paslaugų sistemą KPEPIS
dokumentai nebuvo pateikti) ir tvarkybos darbų projektu bei objekto valdytojo pridėtu projekto
rengėjo išaiškinimu dėl projekte nurodytų darbų. Toks išaiškinimas neatitinka teisės aktų
reikalavimų, vadovaujantis PTR „Tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, jokių projekto
tikslinimų, kai darbai priimti, negali būti atliekama.
Departamento Vilniaus skyrius pateikė tvarkybos darbų projektą, pagal kurį išduotas
leidimas LPV-04-03 Nr. LPV-45 ir priimti darbai. Vilniaus skyriaus archyve esantis tvarkybos
darbų projektas neatitinka PTR „Tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimų. Jame
nėra sudėtinės dalies - skaičiuojamosios kainos nustatymo, kuris pateiktas su prašymu dėl
kompensacijos.
Su prašymu dėl kompensacijos pateiktame projekte darbų kiekių žiniaraščiuose
nurodomi fasadų tvarkybos darbai – restauravimas, o Vilniaus skyriaus turimo projekto – remontas,
restauravimas. Atsižvelgiant į neatitikimus, darbo grupei kilo abejonių dėl su prašymu pateikto
projekto atitikimo atliktiems darbams.
Balsuota, ar galima siūlyti skirti kompensaciją pagal pateiktą prašymą, jei Vilniaus
skyriaus archyve esantis projektas neatitinka projekto, pateikto su prašymu dėl kompensacijos.
NUTARTA: (Balsuojant R. Ankudavičienė, D. Čeponis, R. Senapėdis susilaikė, R.
Motuzas – už kompensacijos skyrimą, A. Degutis – prieš). Darbo grupės reglamento 16 p. numato,
kad balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Darbo grupės pirmininko balsas. Kompensacijos
skirti nesiūloma.
8. Už Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (u.k. 24830) vidaus polichromijos
tyrimus. Tyrimų ataskaita išsami, atrastas unikalus Artdeco stiliaus sienų dekoras.
NUTARTA: (vienbalsiai, R. Senapėdis nedalyvavo) siūlyti skirti kompensaciją,
20498,57 Eur.
9. Už Mikėnų vėjo malūno (u.k. 16743) Panevėžio r. tyrimus, restauravimą, avarijos
grėsmės pašalinimą. Darbai apžiūrėti vietoje, įvertinti teigiamai. Restauruotas malūnas reikšmingu
tapo gyvenvietės kraštovaizdžio elementu. Malūnas medinis, kompensacija gali būti 70 procentų.
NUTARTA: (vienbalsiai, R. Senapėdis nedalyvavo) siūlyti skirti kompensaciją
96860,95 Eur.
Kitas posėdis įvyks lapkričio 29 d.
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