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1. P a k e i č i u 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 20 

d. įsakymu Nr. ĮV-157 „Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės 

saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  

 

Kultūros ministras  Šarūnas Birutis 

   

 

Elektroninio dokumento nuorašas



Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei  

lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektų tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų kompensavimo taisyklių 

1 priedas 

 

(Prašymo išmokėti kompensaciją formos pavyzdys) 

 

________________________________________________________________________________ 

(prašymą teikiančio kultūros paveldo objekto valdytojo – fizinio asmens vardas ir pavardė, 

 

______________________________________________________________________________ 

 asmens kodas, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys)   

 

______________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens  teisinė forma, pavadinimas, kodas,  

 

______________________________________________________________________________ 

buveinės adresas, kontaktiniai duomenys) 
 

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (KPD) 

 

PRAŠYMAS IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ UŽ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – 

PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ, JŲ 

PROJEKTAVIMO IR ŠIŲ OBJEKTŲ TYRIMŲ (TAIKOMŲJŲ) IŠLAIDAS 

 

______________ 

(data) 

 

Prašau išmokėti kompensaciją už privačios nuosavybės – prieinamo(-ų) visuomenei lankyti 

valstybės saugomo(-ų) nekilnojamojo kultūros paveldo objekto(-ų) tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų, dalies kitų tvarkybos darbų, metodiškai susijusių su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais, jų 

projektavimo ir tyrimų (taikomųjų) išlaidas 

1. Pagrindinės žinios apie valstybės saugomą(-us) nekilnojamojo kultūros paveldo objektą(-us): 

1.1. pavadinimas(-ai)  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

1.2. adresas(-ai)  ____________________________________________________________  

                              

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  



1.3 unikalus(-ūs) žemės sklypo(-ų) Nr.  __________________________________________  

            1.4. unikalus(-ūs) statinio(-ių) Nr.  ______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

1.5. apsaugos sutarties(-čių) registracijos Nekilnojamojo turto registre Nr. ir data(-os)  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2. Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai, tyrimai (taikomieji), parengti tvarkybos darbų 

projektai,  kurių išlaidas prašoma kompensuoti 
٭
  ________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

          3. Atliktų tyrimų (taikomųjų) pavadinimas(-ai), tvarkybos darbų projekto, tyrimų ir/ar 

konservavimo, restauravimo darbų programos  pavadinimas(-ai), data(-os), autorius(-ai)  ________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

4. Atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 

ekspertizės(-ių) akto(-ų) pavadinimas(-ai), atlikęs asmuo (asmenys), data(-os), registracijos Nr.٭ __  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

5. Leidimo(-ų) atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus  ir  išduoto(-ų) statybą leidžiančio 

dokumento(-ų)  (kai kultūros paveldo objekte kartu su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais atliekami 

tvarkomieji statybos darbai) išdavimo data(-os), registracijos Nr., išdavusios(-ių) institucijos(-ų) 

pavadinimas(-ai), Restauravimo tarybos protokolo(-ų) data ir Nr. ٭ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo akto(-ų), data(-os), 

registracijos Nr., išdavusios(-ių) institucijos(-ų) pavadinimas(-ai), Restauravimo tarybos  

protokolo(-ų) data ir Nr. ٭ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
                                                      
٭
 Tvarkybos darbų projektų, leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, tvarkybos darbų priėmimo 

aktų, specialiosios (paveldosaugos) ekspertizės aktų, Restauravimo tarybos protokolų kopijos, patvirtintos teisės aktų 

nustatyta tvarka, pridedamos tik tuo atveju, jeigu šių dokumentų neturi KPD teritorinis padalinys. 



7. Pagal atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo dokumentą(-us) atliktų darbų ir 

tyrimų (taikomųjų), už kurių išlaidas prašoma kompensacijos, vertė eurais ____________________  

       (rašyti skaičiais ir žodžiais) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

8. Dokumentų, patvirtinančių išlaidų apmokėjimą iš privačių lėšų tvarkomiesiems 

paveldosaugos darbams ir jų projektavimui, tyrimams (taikomiesiems), pavadinimai, dokumentų 

sudarytojai, datos, registracijos Nr. ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

9. Prašoma kompensacija (eurais)  ______________________________________________  

 (rašyti skaičiais ir žodžiais) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

10. Atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią prašoma pervesti kompensaciją, Nr., banko 

pavadinimas, banko kodas __________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

 

PRIDEDAMA: 

 1. Valdymo ar nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas arba įgaliojimas, jei 

valdytoją atstovauja kitas asmuo______ lapas(-ų). 

 2. Atliktų tyrimų ataskaitos,______ lapas(-ų). 

 3. Tvarkybos darbų sąmata arba statinio techninio projekto tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų (tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo ir restauravimo) dalis ir 

išranka iš sąmatos, ________lapas(-ų). 

 4. Sutartys su tyrimus (taikomuosius), tvarkomuosius paveldosaugos bei jų 

projektavimo darbus atliekančiais teisės aktų nustatyta tvarka atestuotais specialistais arba 

įmonėmis, kuriose dirba tokie specialistai,______ lapas(-ų). 

 5. Atliktų darbų aktai, pasirašyti valdytojo ar jo įgalioto asmens,______ lapas(-ų). 

 6. Statybą leidžiantis dokumentas (kai kultūros paveldo objekte kartu su 

tvarkomaisiais paveldosaugos darbais buvo atlikti tvarkomieji statybos darbai); jei buvo atliekami  

kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio 



vertingųjų savybių, tyrimų, konservavimo, restauravimo darbai – šių darbų programa, patvirtinta 

Restauravimo tarybos ,______ lapas(-ų). 

 7. Dokumentai, patvirtinantys išlaidų apmokėjimą iš privačių lėšų tvarkomiesiems 

paveldosaugos darbams ir jų projektavimui bei tyrimams (taikomiesiems) – sąskaitos faktūros, 

banko pavedimų kopijos arba kasos pajamų orderiai,______ lapas(-ų). 

 8. Kiekvieno avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų etapo – 

prieš atliekant darbus, darbų metu ir juos baigus fotofiksacijos dokumentai,______ lapas(-ų). 

  

 

 

Tvirtinu, kad ___________________________________________________________ 
            (kultūros paveldo objekto pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre) 

 

tvarkybos darbai, kurių išlaidas prašoma kompensuoti, nebuvo finansuojami iš kitų 

šaltinių ir valdytojas nekofinansavo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus, 

kuriems finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitos finansinės 

paramos. 

 

 

 

 

 

_________________________ ________________ _________________________ 

 (pareigų pavadinimas,  (parašas) (vardas ir pavardė) 

jei valdytojas juridinis asmuo) 

 

 

 

   ______________________ 
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