2016-12-05 Protokolo priedas 1 (išrašas)
2016 m. prašymai dėl kompensacijų

Eil Nr. Pavadinimas, adresasU.k.

Atlikti darbai

Skiriama
kompensaci Pastabos ir nutarimai
ja, Eur

archeologiniai tyrimai 0

1

2

Pušų g. 33,
Vilnius

Sližių dvaro
sodybos
fragmentų
ponų namas

Tvarkybos
darbų projektas

0

tvarkomieji
paveldosaugos
darbai

0

31723

stogo avarijos
grėsmės
35307
šalinimo
darbai

Pateikti tvarkybos darbų
projektą išnagrinėti Kontrolės
skyriui, siekiant išsiaiškinti, ar
vykdomi darbai jį atitinka.
Galimai, rengiant tvarkybos
darbų projektą, nesilaikyta PTR
3.06.01:2007 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų
rengimo taisyklės“, nebuvo
atskirtos tvarkybos darbų rūšys.
Spręsti dėl kompensacijos, gavus

Nutarta skirti kompensaciją,
dalį išmokant 2016 m., dalį 2017 m. I ketv. Objekte
vykdomi tvarkybos darbai
buvo įvertinti vietoje,
67572
objektas jau dabar lankomas
visuomenės ir yra
bendruomenės traukos
centras. Darbai vykdomi
kokybiškai.

Išmokama Numatoma
2016 m.,
išmokėti
Eur
2017 I ketv.
0

0

0

0

0

0

15000

52572

3

4

Aradninkų
dvarvietė,
Kučiūnų sen.,
Lazdijų r.

Šv. Gertrūdos
bažnyčia,
Kaunas

26631

820

archeologiniai
tyrimai

tvarkybos
darbų
projektas,
restauravimo
darbai

0

Tyrimų ataskaitoje
nurodomas tyrimų tikslas statybos darbai, o
kompensacijos mokamos už
taikomuosius tyrimus,
reikalingus tvarkybos darbų
projektui parengti.
Nutarta skirti kompensaciją,
jei bus parengtas tvarkybos
(konservavimo) darbų
projektas archeologinių
tyrimų metu rastiems statinio
pamatams išsaugoti. Tyrimų
išvadomis turi būti papildytos
objekto vertingosios savybės.

0

0

0

Pateikti tvarkybos darbų
projektą išnagrinėti Kontrolės
skyriui, siekiant išsiaiškinti,
ar vykdomi darbai jį atitinka.
Komisijos nuomone, rengiant
tvarkybos darbų projektą,
galimai nesilaikyta PTR
3.06.01:2007 „Kultūros
paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės“,
nebuvo atskirtos tvarkybos
darbų rūšys. Nebuvo parengti
darbų kiekių žiniaraščiai
pagal darbų rūšis.
Spręsti dėl kompensacijos,
gavus Kontrolės skyriaus
išvadas

0

0

5

6

7

8

9

10

Šiaudinės
Švč. M.
Marijos
bažnyčia ir
varpinė
Kretingos
Viešpaties
Apreiškimo
Švč.
M.Marijai
Darbėnų
vandens
malūnas,
Kretingos r.
Malūnas
Sedos m.,
Mažeikių r.

Užupio g. 72, Vilnius

Burbiškio
51
dvaro rūmai

22376,
22377

stogų
restauravimo
darbų
projektas ir
konstrukcijų
tyrimai

Nutarta kompensuoti už
tvarkybos darbų projektą, 70
6941,42
proc., nes tai medinis kultūros
paveldo objektas.

6941

27495,
7952

policrominiai
ir cheminiai
tyrimai

Nutarta kompensuoti už
tyrimus. Pateiktoje tyrimų
medžiagoje yra ir altoriaus
spalvinio sprendimo
projektas. Nutarta už projektą

2200

1434

15982

1111

2200

architektūrinia
Nutarta kompensuoti už
i tyrimai,
konstrukcijų,
6300 tyrimus. Dokumentai parengti
kokybiškai.
istoriniai
tyrimai
Nutarta skirti kompensaciją.
vidaus
restauravimo
12143,77 Objekte vykdomi tvarkybos
darbai buvo įvertinti vietoje,
darbai
objektas jau dabar lankomas
architektūrinia
i tyrimai

Krosniųžidinių D ir E
patalpoje A13
konservavimo,
restauravimo
darbai

0

Nesudaryta apsaugos sutartis.
Kompensacijos 2016 m.
neskirti

0

0

6300

0

12143

0

0

0

12543

0

7227,2

Nutarta skirti kompensaciją.
Krosnys restauruotos
kokybiškai ir yra vienas iš
ryškių Burbiškio dvaro rūmų
interjero elementų, rūmų
5316,74 vertingoji savybė

10

11

Krosniųžidinių D ir E
patalpoje A13
konservavimo,
restauravimo
darbai

Burbiškio
51
dvaro rūmai

Aukštosios
Fredos dvaro
sodybos
trečiasis
kumetynas,
Gebenių g. 1,
Kaunas

25752

architektūrinia
i tyrimai,
konstukciniai
tyrimai
Tvarkybos
darbų
projektas

Nutarta skirti kompensaciją.
Krosnys restauruotos
kokybiškai ir yra vienas iš
ryškių Burbiškio dvaro rūmų
interjero elementų, rūmų
5316,74 vertingoji savybė

0

0

0
Tvarkybos
darbai

12

Turgaus g.
37, Klaipėda

27077

archeologiniai
tyrimai

0

Pateikti tvarkybos darbų
projektą išnagrinėti Kontrolės
skyriui, siekiant išsiaiškinti,
ar vykdomi darbai jį atitinka.
Taip pat - išaiškinti, kodėl
buvo parengti du projektai ir
išduoti du leidimai bei pagal
kurį projektą ir kurį leidimą
priimti darbai 2016 m.
lapkričio mėn.
Spręsti dėl kompensacijos,
gavus Kontrolės skyriaus
išvadas

Archeologinių tyrimų tikslas statybos darbai. Nutarta skirti
kompensaciją, jei bus
parengtas tvarkybos
(konservavimo) darbų
projektams archeologinių
tyrimų metu rastiems statinio
fragmentams išsaugoti.
Papildyti rastais duomenimis
Kultūros vertybių registrą.

12543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raguvėlės
dvaro
13
sodybos
rūmai

24868

Užpalių
dvaro
14 sodybos
26698
vandens
malūnas
Akmenos
15 dvaro vėjo
22539
malūnas
Namas
16 Didžioji g. 4,
1394
Kėdainiai
Pastatas-vila
17 Miško g. 9,
Juodkrantė

18

19

Dujų fabriko
pastatų
kompleksas,
Dujų
saugykla I ir
Dujų
saugykla II

Rūmai, vad.
Pacų,
Vilniuje,
Didžioji g.
7,9

istoriniai,
polichrominiai
, konstrukcijų,
architektūrinia
i tyrimai

42330

architektūrinia
i ir
0
konstruktyvini
ai tyrimai
tvarkybos
darbų
projektas
restauravimo
darbų
projektas

Galimai nesilaikyta PTR
3.06.01:2007 „Kultūros
paveldo skirti
tvarkybos darbų
Nutarta
2057 kompensaciją.Projektas
parenPTR 3.06.01:2007
„Kultūros
paveldo
tvarkybos
Nutarta skirti
kompensaciją,
išmokant ją 2017 m. I
156720,6
ketvirtyje. Restauravimo
darbai atlikti kokybiškai.
Komisija vietoje apžiūrėjo
0

22123

restauravimo
darbai

22196

konstruktyvini
ai,
architektūrinia
tyrimai,
tvarkybos
darbų projekto
parengimas

3286

archeologiniai
tyrimai

0

674

Nutarta skirti kompensaciją.
Projektas parengtas, laikantis
PTR "Tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės".
Tyrimai pilni ir išsamūs.
Tyrimų ataskaitos išsamios,
tyrimai pilni, tačiau objekto
Apsaugos sutartis dar
neįregistruota NTR.
Kompensaciją skirti, kai bus
pasirašyta
ir įregistruota
Nekompensuoti
už projektą.

Nutarta skirti kompensaciją
už tyrimus pagal pateiktą
sąmatą

Neskirti kompensacijos, nes
tyrimų tikslas - ištirti objekto
teritorijos dalį numatomo

42330

0

3000

0

1996

2057

0

24631

132089

3285

0

0

0

19

20

Rūmai, vad.
Pacų,
Vilniuje,
Didžioji g.
7,9

Namas,
Donelaičio
19, Kaunas

674
0
tvarkybos
darbų projekto
parengimas
avarijos
grėsmės
pašalinimo
darbai
27993

tyrimai ir
tvarkybos
darbų projekto
parengimas

21

Belvedrio
dvaro svirnas

22150

konstrukcijų
tyrimai
tvarkybos
darbų projekto
parengimas
(avarijos
grėsmės
pašalinimo,
remonto)

22

Šopeno 1219, Vilnius

15917

polichromijos,
architektūrinia
i tyrimai

23178

5527

Nutarta svarstyti dėl
kompensacijos skyrimo, jei
bus patikslintas projektas,
atskiriant tvarkybos darbų
rūšis pagal pateiktą žiniaraštį
ir PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“.

Nutarta skirti kompensaciją.
Objektas apžiūrėtas vietoje.
Darbai atliekami, siekiant
išsaugoti objekto vertingąsias
savybes.

Skirti kompensaciją už
taikomuosius tyrimus,
išmokant 2017 m. I ketvirtyje.
Nekompensuoti už projektą,
nes nesilaikyta PTR
1133,56 3.06.01:2007 „Kultūros
paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo
taisyklės“.Nebuvo atskirtos
tvarkybos darbų rūšys.
Nebuvo parengti darbų kiekių
Nutarta skirti kompensaciją.
786
Tyrimų ataskaitos išsamios.

0

7520,5

23178

0

5527

0

0

1133

786

0

23

Beržėnų
dvaro sodyba

187

Liubavo
dvaro sodyba

21

899
Liubavo
dvaro sodyba

šv.
Pranciškaus
22
Ksavero
bažnyčia

22366

architektūrinia
i,
konstrukciniai
tyrimai
Oranžerijos
archeologiniai
tyrimai
svirno, tvarto,
kluono,
arklidės
architektūrinia
i,
konstrukciniai
tyrimai,
tvarkybos
darbų projektų
parengimas

šiaurinio
fasado sienų,
sieninės
tapybos
restauravimo
darbai

0

3224

0

Nutarta skirti kompensaciją,
jei bus papildytos tyrimų
ataskaitos. Šiuo metu
ataskaitos nėra pilnos.
Nutarta skirti kompensaciją.
Tyrimai atlikti oranžerijos
restauravimo darbų projektui
parengti. Tyrimų
Nesilaikyta
PTR išvadomis
3.06.01:2007 „Kultūros
paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės“,
nebuvo atskirtos tvarkybos
darbų rūšys. Nebuvo parengti
darbų kiekių žiniaraščiai
pagal darbų rūšis Nesilaikyta
PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“
Nutarta svarstyti dėl
kompensacijos skyrimo, jei
Komisija apžiūrėjo objektą
vietoje.Nutarta neskirti
kompensacijos, kadangi
Kauno savivaldybė 2016 m.
liepos 16 d. administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A2139 skyrė 19000€. Kreiptis į
Šv. Pranciškaus Ksavero
rektoratą dėl paaiškinimo,
kuri šiaurinio fasado c
kompozicijos dalis buvo
finansuota.

0

37550

3224

0

0

0

0

0

šv.
Pranciškaus
23
Ksavero
bažnyčia

24

Vilniaus šv.
Dvasios
bažnyčia

Paliesių
dvaro
25 sodybos
fragmentų
svirnas

Laukuvos šv.
Kryžiaus
26
atradimo
bažnyčia

27302

31465

fasadų sienų
tapybos
restauravimo
projektas,
restauravimo
darbai.
bažnyčios
fasadų
tvarkomieji
paveldosaugos
darbai. Mūro
tvarkyba,
pažeisto tinko
atkūrimas,
pamatų

svirno tvakybos
darbų (avarijos
grėsmės
pašalinimo,
restauravimo)
projektas

konstrukcijų ir
polichrominiai
tyrimai

Nutarta skirti kompensaciją.
Sienų tapyba ir kapiteliai
restauruoti pagal
34915,5 Restauravimo tarybos
patvirtintą programą.
Komisija apžiūrėjo objektą
vietoje.
1752

Nutarta skirti kompensaciją,
dalį išmokant 2016 m., dalį 2017 m. I ketv. Darbai atlikti
kokybiškai, pagal atliktus
30436,5 tyrimus.

Nutarta skirti kompensaciją,
išmokant 2017 m. I ketvirtyje,
nes apsaugos sutartis
neįregistruota. Komisijos
16873,93 nariai pastebėjo kai kurių
nedidelių netikslumų,
parenkant darbų rūšis pagal
PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“
Nutarta skirti kompensaciją
už polichrominius tyrimus.
3461,33
Už konstrukcijų tyrimus
kompensacijos neskirti, nes
tyrimų ataskaita neatitinka

34915

0

1752

30436

0

16873

3461

0

Dievo kūno
bažnyčia,
27
Kaunas,
Vilniaus g.

22358

Dominikonų
vienuolyno
ansamblio
vienuolyno
namas ir
28
22359
tvora su
vartais,
Kaunas,
Vilniaus g.
29

restauravimo
darbų
projektas

Geodeziniai
tyrimai,
tvarkybos
darbų
projektas

29

Pastatas
Kauno 2,
Vilniuje

15891

prašo paramos
stogo
rekonstrukcijai

30

sklypas
Vilkijoje,
Vydūno 19.
Senojo
miesto vieta

23759

archeologiniai
tyrimai

927,5

Nutarta skirti kompensaciją.

927

0

0

Nekompensuoti už
geodezinius tyrimus ir
projektą. Nesilaikyta PTR
3.06.01:2007 „Kultūros
paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės“,
nebuvo atskirtos tvarkybos
darbų rūšys. Nesilaikyta PTR
3.08.01:2013 „Tvarkybos
darbų rūšys“.

0

0

0

0

0

0

Prašymas pateiktas,
nesilaikant nustatytų
reikalavimų. Kompensacijos
neskirti
Prašymas pateiktas,
nesilaikant nustatytų
reikalavimų. Kompensacijos
neskirti
434310,1

231636

