
 

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“ 2019-12-03 posėdžio 

PROTOKOLAS 

      

2019 m.  gruodžio  10       d. Nr. RG-44 

Vilnius 

 

 Posėdžio pradžia 13.00, 2019 m. gruodžio 3 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 Spirito - alaus gamyklos statinių komplekso Šiaulių g. 25, Klaipėdoje,  (u.k. 

Kultūros vertybių registre 25107)  spirito varyklos tyrimus,  tvarkybos darbų projekto parengimą ir 

restauravimo darbus. 

 Darbai apžiūrėti vietoje, įvertinti teigiamai. Darbai priimti nustatyta tvarka. Darbo 

grupė susipažino su tvarkybos darbų projektu ir tyrimų medžiaga. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją – 64810,15 Eur, 

atsižvelgiant į tai, jog tyrimai  yra projekto sudėtinė dalis, t.y. skiriant 50 proc.  patirtų išlaidų. 

 2. Už Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Perkūno namo (u.k. 816), Aleksoto g. 6, 

Kaune, fasadų vertingųjų savybių tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbų projekto 

parengimą. 

 Darbo grupė susipažino su projektu ir Kauno skyriaus išduotu leidimu tvarkybos 

darbams. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją (50 proc.) už projekto 

parengimą -  1500 Eur. 

         3. Už Namų komplekso Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 6 Šiaurės namo 

(u.k. 27461)  dalies fasado ir pamatų restauravimo darbus. Darbo grupės narys D. Čeponis 

nusišalino, svarstant klausimą dėl kompensacijos. 

 Darbo grupė apžiūrėjo kultūros paveldo objektą vietoje, susipažino su pateiktu 

tvarkybos darbų projektu.  

 NUTARTA: (bendru 4 Darbo grupės narių sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją  (50 

proc. išlaidų)  pagal pateiktus mokėjimo dokumentus – 8240,35 Eur.  

 4. Už Pastato Vilniuje, Jakšto g. Namų komplekso A. Jakšto 9, Vilniuje pirmo namo 

(u.k.  10367)  taikomuosius archeologinius tyrimus. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją 3843,96 Eur (100 proc. 

išlaidų). 

  

            



 5. I. Baliulytė informavo, kad vadovaujantis 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“ darbo reglamento 6.3 punktu, Darbo grupės nariai balsuodami dėl 

kompensacijos skyrimo ar neskyrimo,  turi balsuoti „už“ arba „prieš“.  Atsižvelgiant į tai, 2019 m. 

lapkričio 25 d. posėdyje (2019-12-02 protokolas Nr. RG-41) įvykęs balsavimas dėl kompensacijos 

už Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio  (u.k. 27311) Šv. Dvasios cerkvės  fasadų  ir Vakarų 

vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus, negali būti laikomas teisėtu, kadangi dauguma (3) 

Darbo grupės narių susilaikė. 

 A. Degutis pasiūlė 2019-11-25 posėdyje susilaikiusiems nariams balsuoti dėl 

kompensacijos už Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 27311) Šv. Dvasios cerkvės  

fasadų  ir Vakarų vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus skyrimo ar neskyrimo. 

Ankstesniame posėdyje balsavę  3 nariai balsavo už kompensacijos skyrimą. 

 Įvertinus 2019 m. lapkričio 25 d. posėdžio balsavimo rezultatus (1 balsas „už“, 1 - 

„prieš“), bendri abiejų posėdžių balsavimo rezultatai: 4  balsai „už“, 1 balsas „prieš“. 

 NUTARTA: (balsų dauguma): 

 1. siūlyti skirti kompensaciją, kai Darbo grupė pakartotinai sutikrins  su prašymu dėl 

kompensacijos pateiktus dokumentus, jų atitikimą Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei 

lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

išlaidų kompensavimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. 

balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-157.  

 2. Peržiūrėjus atliktų darbų aktus ir mokėjimo dokumentus, atskirti restauravimo darbų 

dalį, spręsti dėl galimo kompensacijos dydžio. 

  

 Kitas posėdis  numatytas gruodžio 6 d.  

 

 

  

 

 

Darbo grupės pirmininkas   /parašas/   Algimantas Degutis   

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė   /parašas/   Indrė Baliulytė 
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