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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr.
ĮV-157 „Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo
taisyklių patvirtinimo“:
1.1.Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
28 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr.
408 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą“ 1.3 papunkčiu:“.
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei
lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos
darbų išlaidų kompensavimo taisykles:
1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“
1.2.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. Kompensacija – piniginė išmoka, išmokama privačios nuosavybės – prieinamų
visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams, kuria
atlyginamos tvarkybos darbų, atliktų pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo
išsaugojimą, bei nustatytus paveldosaugos reikalavimus, šių darbų projektų parengimo ir tyrimų
(taikomųjų) išlaidos.
5.2. Tyrimai (taikomieji) – tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos
darbų projektavimą ar tvarkybos metu, siekiant nustatyti išlikusias ar pakitusias vertingąsias objekto
savybes, reikalingas išsaugoti atliekant objekto tvarkybos darbus.
5.3. Prieinami visuomenei lankyti objektai – privatūs valstybės saugomi nekilnojamojo
kultūros paveldo objektai ir juose esančios kilnojamosios kultūros vertybės, kurios yra viena iš
nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, kurių viešo lankymo ir apžiūrėjimo
sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 16,
19 ir 25 straipsnio nuostatomis, yra nustatytos tarp Departamento ir valdytojo sudarytoje kultūros
paveldo objekto apsaugos sutartyje.
5.4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“
1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ PATEIKIMAS“
1.2.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Prašymą su 7 punkte nurodytais dokumentais valdytojas gali pateikti Departamentui per
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą“
1.2.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Jeigu Departamento specialistas, atsakingas už prašymų priėmimą, nustato, kad valdytojas
pateikė ne visus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 5
darbo dienas nuo prašymo ar dokumentų pateikimo dienos per Kultūros paveldo elektroninių
paslaugų informacinę sistemą pranešama valdytojui ir jam nustatomas ne trumpesnis kaip 10
kalendorinių dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Per
nustatytą terminą nepatikslinus duomenų ar nepateikus papildomų dokumentų, prašymas
nenagrinėjamas. Apie prašymo palikimą nenagrinėtu priežastis valdytojas informuojamas per
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą per 5 darbo dienas nuo jam nustatyto
termino pabaigos.“
1.2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ NAGRINĖJIMAS“
1.2.7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Darbo grupės sekretoriui pareikalavus, Departamento teritoriniai ir struktūriniai skyriai
darbo grupės sekretoriaus nustatytu terminu pateikia Darbo grupei turimų tvarkybos darbų projektų,
leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, tvarkybos darbų priėmimo aktų, specialiosios
(paveldosaugos) ekspertizės aktų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo grupės
sekretoriui pareikalavus, Restauravimo taryba privalo pateikti Darbo grupei Restauravimo tarybos
posėdžių protokolų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.“
1.2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PRIORITETAI, DYDŽIAI, JŲ NUSTATYMO KRITERIJAI
IR IŠMOKĖJIMAS“
1.2.9. Pakeičiu 18.1. papunktį ir jį išdėstau taip:
„18.1. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į darbo grupės išvadas, per 10 darbo dienų
nuo jų gavimo priima sprendimą išmokėti kompensacijas ar jų neskirti. Apie priimtą sprendimą
Departamentas per 5 darbo dienas per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą
informuoja prašymus pateikusius valdytojus, nurodydamas sprendimo apskundimo tvarką.
Sprendimas dėl kompensacijų, kurios bus išmokėtos iki einamųjų metų pabaigos, įforminamas
Departamento direktoriaus įsakymu, kuris kartu su darbo grupės išvadomis ne vėliau kaip kitą darbo
dieną po jo priėmimo paskelbiamas Departamento interneto svetainėje;“
1.2.10. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“
2. N u s t a t a u, kad 2016 metais prašymus išmokėti kompensaciją už prieinamų visuomenei
lankyti objektų tvarkybos darbų išlaidas valdytojai gali pateikti ir tiesiogiai arba registruotu laišku
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, kuris apie priimtus sprendimus šiame
įsakymo punkte nurodytus valdytojus informuotų registruotu laišku.
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