
 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

      
ĮSAKYMAS 

DĖL  KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SAVININKAMS 

 
2017 m. gruodžio  14    d. Nr. Į-312 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo 10 str., Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-231 „Dėl 

Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

atsižvelgdama į Darbo grupės nagrinėti prašymams dėl kompensacijų už kilnojamųjų kultūros 

vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbų, reikalingų 

šioms vertybėms išsaugoti, išlaidas (toliau – Darbo grupė), sudarytos Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos  (toliau – Departamentas) direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 

d. įsakymu Nr. Į-243, posėdžio, įvykusio 2017 m. lapkričio 29 d.,  2017 m. gruodžio 7 d. protokolą 

Nr.  RG-56: 

  1. S k i r i u  37697 Eur (trisdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt 

septynis eurus) iš Departamento 2017 metų veiklos plane, patvirtintame  Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-865 „Dėl Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“, 02-004-01-01-04 priemonei 

„Įgyvendinti Paveldotvarkos programą“ skirtų valstybės biudžeto asignavimų išmokėti 

kompensacijoms kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams, kurių prašymus Darbo grupė 2017 

metais pripažino pagrįstais. 

  2. T v i r t i n u pridedamą Kilnojamųjų kultūros vertybių,  už kurių tyrimus ir 

konservavimo, restauravimo darbus  2017 m. išmokamos kompensacijos, sąrašą. 

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

punkte nurodytas lėšas kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams pagal jų prašymuose nurodytus 

duomenis.  

 

 

 

 
Direktorė           Diana Varnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



        PATVIRTINTA 

        2017-12-14 Kultūros paveldo  

        departamento prie Kultūros ministerijos 

        direktoriaus įsakymu Nr. Į-312 

     

Kilnojamųjų kultūros vertybių,  už kurių tyrimus ir 

konservavimo, restauravimo darbus  2017 m. išmokamos 

kompensacijos, sąrašas 
 
 

Eil Nr. 
Pavadinimas, 

adresas 
U.k.  Atlikti darbai 

Bendra 

darbų 

kaina 

Eur 

Kompensacija  

proc. 

 

Kompensacija 

Eur 

1 

Paveikslas 

"Palaimintoji 

Osanna 

Mantujietė" 

(Pavoverės 

šv. 

Kazimiero 

bažnyčios) 

12644 

konservavimo, 

restauravimo 

darbai 

2114,89 50 1057 

2 

Nemenčinės 

šv. arkangelo 

Mykolo 

bažnyčios Šv. 

Antano 

altorius 

14631 

Polichromijos 

tyrimai 
3504 100 3504 

konservavimo, 

restauravimo 

darbai 

66272 50 33136 

3     Iš viso 71890,9   37697 

 

 

 

 


