
 

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“ 2019-12-06 posėdžio 

PROTOKOLAS 

      

2019 m.  gruodžio  13 d. Nr. RG-46 

Vilnius 

 

 Posėdžio pradžia 13.00, 2019 m. gruodžio 6 d. 

 Posėdžio pirmininkas A. Degutis 

 Posėdžio sekretorius I.Baliulytė 

 Dalyvauja R. Ankudavičienė, D. Čeponis, R. Motuzas 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 2019 m. pateiktų prašymų (dalies) dėl kompensacijų nagrinėjimas. Posėdis įrašomas. 

Įrašas yra šio protokolo dalis. Posėdyje išnagrinėti prašymai dėl kompensacijų: 

 1. Už Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u.k. Kultūros vertybių registre 22373)   

Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje, grindų tvarkybos darbų projekto parengimą.  

  Darbo grupė susipažino su tvarkybos darbų projektu. Pastebėti neatitikimai, įrašant 

tvarkybos darbų rūšis projekto darbų kiekių žiniaraščiuose. Balsuojant, dėl neatitikimų, 1 balsas 

buvo prieš kompensacijos skyrimą, 3 darbo grupės nariai  buvo už kompensacijos skyrimą. 

 NUTARTA: (balsų dauguma) siūlyti skirti kompensaciją,  50 proc. išlaidų – 7260 Eur.

 2. Už Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u.k. Kultūros vertybių registre 22373)   

Nepriklausomybės a. 1, Rokiškyje,  grindų konstrukcinius tyrimus. Darbo grupė susipažino su 

tyrimų ataskaita. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją, 100 proc. tyrimų išlaidų – 

1815 Eur. 

 3. Už Čiulų dvaro sodybos ponų namo (u.k. 26460) taikomuosius istorinius ir 

polichrominius tyrimus. Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją, 100 proc. tyrimų išlaidų - 

11385 Eur. 

 4. Už Rūdninkų vartų - Apvaliojo bokšto gynybinės sienos dalies liekanų, senosios 

regulos karmelitų vienuolyno, Pšezdeckių ir Koščicų rūmų komplekso noviciato pastate (u.k.24647)  

esančio buto polichromijos tyrimus. Darbo grupės nariai susipažino su tyrimų ataskaita. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją, 100 proc. tyrimų išlaidų – 

1882,98 Eur. 

 5. Už Namų komplekso A. Jakšto g. 9 pirmo namo (u.k. 10367) taikomuosius 

architektūros ir polichromijos tyrimus pagal valdytojo 2019 m. gruodžio 5 d. 

 

 pateiktą patikslintą prašymą. Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją,  100 proc. tyrimų išlaidų  

 

Darbo grupės pirmininkas   /parašas/   Algimantas Degutis   

 

Darbo grupės sekretorė   /parašas/  Indrė Baliulytė 

            


