
 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

      
ĮSAKYMAS 

DĖL  KOMPENSACIJŲ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI 

LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO 

OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ PROJEKTAVIMO BEI 

TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS 

 
2018 m. gruodžio  11    d. Nr. Į-400 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo  28 straipsnio 1 dalimi, Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės 

saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 

10 d. įsakymu Nr. ĮV-157, ir atsižvelgdama į 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, 

sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 

direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 (toliau – Darbo grupė), 2018 m. gruodžio 5 d.  

posėdžio protokolą Nr. RG-75: 

  1. S k i r i u  200680,46 Eur (du šimtus tūkstančių šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų, 

46 ct) iš Departamento įgyvendinamos Paveldotvarkos 2018 metų programos, patvirtintos  Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2018 m.  balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-376 „Dėl Paveldotvarkos 

2018 metų programos patvirtinimo“ (01-08-04-02-01 priemonė „Įgyvendinti Paveldotvarkos 

programą“) išmokėti kompensacijoms už  privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti 

valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų 

išlaidas valdytojams, kurių prašymus Darbo grupė pripažino pagrįstais. 

  2. T v i r t i n u pridedamą Kultūros paveldo objektų, kurių valdytojams  išmokamos 

kompensacijos pagal 2018 m.  pateiktus prašymus, sąrašą. 

  3. P a v e d u Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui pervesti  šio įsakymo 1 

punkte nurodytas lėšas kultūros paveldo objektų valdytojams pagal jų prašymuose nurodytus 

duomenis.  

 

 

 

 

Direktorius          Vidmantas Bezaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



  
        PATVIRTINTA 

        Kultūros paveldo departamento   

        prie Kultūros ministerijos direktoriaus  

        2018 m. gruodžio 11  d. 

        įsakymu Nr. Į-400 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KURIŲ VALDYTOJAMS  

IŠMOKAMOS KOMPENSACIJOS PAGAL 2018 M.  PATEIKTUS 

PRAŠYMUS, SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

Unikalus kodas 

Kultūros vertybių 

registre; Kultūros 

vertybė 

Paslaugos gavėjas 
Atlikti tvarkomieji 

paveldosaugos darbai 

Kompensacija 

Eur 

1. 
1087; Jono Juozapo 

Tiškevičiaus rūmai 
 Taikomieji tyrimai 24187,88 

2. 

1035; Vilniaus 

senosios regulos 

karmelitų vienuolyno 

statinių ansamblis, 

Sirvydo g.4, Vilnius 

 Taikomieji tyrimai 8950,00 

3. 
10714; Pastatas,  

Rotušes a. 29, Kaunas 
 

Prekybos patalpų  (Un.Nr. 

1960-0000-1012:0001 ir 

Un Nr. 1960-0000-

1012:0006) tvarkybos 

darbu projekto parengimas    

726,00 

4. 

 

674; Rūmai, vad. 

Pacų; Didžioji g. 7, 9 

 

Sienų tapybos, 

polichrominio dekoro 

konservavimo, 

restauravimo darbai 

155426,58 

5. 
1151; Mečetė, 

Totorių g. 6, Kaunas 
 

kupolo langų, metalinio 

rėmo rytietiškais motyvais, 

apsauginio metalinio 

tinklo, keturių langų 

vitražų restauravimo darbai 

11390,00 

6.     Iš viso 200680,46 

     

    __________________ 


