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NUTARTA: 

1. Skirti kompensacijas pirmiausia už taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektų 

parengimą bei nedidelės vertės tvarkybos (restauravimo darbus).  

2. Parengti Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo 

projektą, skiriant nustatytas kompensacijas: 

 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas, 

adresas 
U.k.  Atlikti darbai 

Išmokama 

kompensacija, 

Eur 

1 

Šv. Onos bažnyčia, 

Birutės g. 8, 

Akmenė 

16013 
Taikomieji  bažnyčios šiaurinės sienos 

tyrimai  
1464 

2 
 Pastatas, Didžioji 

g. 3, Vilnius 
1049 

Taikomieji tyrimai: architektūriniai tyrimai 
1737 

Taikomieji archeologiniai tyrimai 
1100 

Tvarkybos darbų (restauravimo) projekto 

parengimas 

245 

3 

Rašytojo Balio 

Sruogos sodybos 

klėtis, Baibokų k. 

Biržų r. 

22839 

Taikomieji tyrimai: architektūriniai, 

konstrukcijų.   

1089 

Tvarkybos darbų  (restauravimo) projekto 

parengimas 
762 

4 

Sližių dvaro 

sodybos fragmentų 

ponų namas, 

Ukmergės r., 

Kultuvėnai, Veprių 

sen. 

35307 

Taikomieji tyrimai: architektūriniai, 

konstrukcijų.   

3026 

Tvarkybos darbų (restauravimo) projekto 

parengimas  

2663 

Tvarkybos darbai: avarijos grėsmės 

pašalinimas, restauravimas 

11512 



5 

Vandens malūnas 

su technologine 

įranga, Borovkos k. 

Švenčionių r. 

23201 
 Tvarkybos darbai: avarijos grėsmės 

pašalinimas 
3325 

6 

Namas S. Skapo g. 

10, 10 butas, 

Vilnius 

37657 
Taikomieji tyrimai: polichrominiai, 

architektūriniai  
7626 

7 

Vandens malūnas 

su įranga, 

Maslauskiškių k., 

Raseinių r. 

Betygalos sen.  

2287 Tvarkybos darbai: restauravimas 8051 

8 

Jėzuitų vienuolyno 

kompleksas; 

vienuolyno namas; 

kolegija, 

Kaunas,Rotušės a. 

7,9 

22365; 

22367; 

22368 

 Taikomieji polichrominiai    vienuolyno 

namo ir kolegijos pastatų fasadų Rotušės a. 

7,9, tyrimai 

20294 

9 

Baltosios vėjo 

malūnas su 

technologine 

įranga, Radviliškio 

r., Šeduvos m. sen, 

Baltosios k. 

23181 
Tvarkybos (restauravimo) darbų projekto 

parengimas 
7347 

10 

Dujų fabriko 

pastatų kompleksas 

Dujų saugykla I  ir 

Dujų saugykla II, 

Liepų g. 47, 

Klaipėda 

4694; 

22195; 

22196 

Taikomieji tyrimai: žvalgomieji 

archeologiniai  
3629 

11 

Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčia, 

J. Bendoriaus g. 1, 

Marijampolė 

17382 Taikomieji bažnyčios interjero tyrimai  16280 

12 

Beržėnų dvaro 

sodyba, Kelmės r., 

Beržėnų k.  

187 
Tvarkybos (avarijos grėsmės  pašalinimo, 

restauravimo) darbų  projektų parengimas 
36063 

      Iš viso: 126213 



3. Neskirti kompensacijų: 

Eil 

Nr. 
Pavadinimas, adresas 

U.k. 

Atlikti darbai Pastabos 

1 
Bernardinų g. 10-8, 

Vilnius 
10380 

interjero polichrominiai 

tyrimai; konstrukcijų 

tyrimai; architektūriniai 

tyrimai 

Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Valdytojas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų: nėra pasirašęs apsaugos 

sutarties  

2 

Pastatų 

kompleksas, vad. 

Lopacinskių 

rūmais, Bernardinų 

8, Vilnius 

24965 

Stogo dangos 

restauravimo projektas, 

stogo dangos 

restauravimas 

Prašymas atmestas, dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašomi kompensuoti 

darbai neatitinka Privačios nuosavybės – 

prieinamų visuomenei lankyti valstybės 

saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

išlaidų kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų: Leidimas tvarkybai 

išduotas remonto darbams pagal remonto 

darbų projektą, kuris saugomas KPD 

Vilniaus skyriuje  

3 

Alaus daryklos 

pastatų kompleksas, 

Subačiaus g. 83, 

Vilnius 

32446 
architektūriniai tyrimai; 

archeologiniai tyrimai 

Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Pateiktas prašymas 

neatitinka Privačios nuosavybės – 

prieinamų visuomenei lankyti valstybės 

saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

išlaidų kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų.  

 

 

4 

Nuomojamasis 

namas Šopeno g. 

12, Vilnius 

15917 

polichrominiai, 

architektūriniai tyrimai 

Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Valdytojas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų: nėra pasirašęs apsaugos 

sutarties  

 

 

 



5 

Burbiškio dvaro 

rūmai, Anykščių r. 

51 

Panoraminis tapetas 

"Eldorado" 

Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašymas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų  : prašomi kompensuoti 

darbai neatitinka kompensuojamų darbų 

rūšies  

6 

Burbiškio dvaro 

parkas, Anykščių r. 

26349 

Istoriniai-ikonografiniai 

tyrimai 

 Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašymas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų.  

7 

Šiaudinės  Švč. M. 

Marijos bažnyčia ir 

varpinė, Akmenės r. 

22376, 

22377 

Tvarkybos darbų 

projekto parengimas ir 

tyrimai 

Prašymas atmesta dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašymas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų.. . 

8 

Viešpaties Jėzaus 

trinitorių bažnyčia, 

Antakalnio 27, 

Vilnius 

759 
interjero restauravimo 

darbai 

Prašymas atmestas  dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašymas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų. Siūlyti valdytojui 

parengti vidaus restauravimo darbų 

projektą ir kreiptis dėl kompensacijos 

kitais metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dujų fabriko 

pastatų kompleksas 

Dujų saugykla I  ir 

Dujų saugykla II, 

Liepų g. 47, 

Klaipėda 

4694; 

22195; 

22196 
 Tvarkybos ( 

konservavimo ir 

parapetų avarinės būklės 

likvidavimo) darbai 

Prašymas atmestas  dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Prašymas neatitinka 

Privačios nuosavybės – prieinamų 

visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-

157 reikalavimų. Siūlyti valdytojui 

parengti restauravimo darbų projektą ir 

kreiptis dėl kompensacijos kitais metais. 

10 

Nidos evangelikų 

Liuteronų bažnyčia, 

Neringa 

16011 

restauravimo darbų 

projekto parengimas 

Prašymas atmestas dėl neatitikimo teisės 

aktų reikalavimams. Valdytojas nepateikė 

visų dokumentų ir neatitinka Privačios 

nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti 

valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų išlaidų kompensavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2005 m. balandžio 10 d. įsakymu 

Nr. ĮV-157 reikalavimų 

 

 

        

 

        Tikra 

        Indrė Baliulytė 

        Darbo grupės sudarytos Kultūros  

        paveldo departamento  prie Kultūros  

        ministerijos direktoriaus  2014-10-16 

        įsakymu Nr. Į-238, sekretorė 

          


