
 
 

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 

 
2017 m. kovo 20   d. Nr. Į-58 

Vilnius 

 

 Vadovaudamasi 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  2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. Į-307 (toliau – Darbo grupė), 2017 m.  kovo 13 d. 

protokolą Nr. RG-12: 

  1. S k i r i u  245584 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus 

aštuoniasdešimt keturis eurus) iš Departamento gyvendinamos Paveldotvarkos 2017 metų 

programos, patvirtintos  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m.  vasario 28 d. įsakymu Nr. 

Nr. ĮV-410 „Dėl Paveldotvarkos 2017 metų programos patvirtinimo“  (02-04-01-01-04 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 2016 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.  

 

 

 

 

Direktorė           Diana Varnaitė 

 

 

 

 

 

            



KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KURIŲ VALDYTOJAMS  

IŠMOKAMOS KOMPENSACIJOS  PAGAL  2016 M. PATEIKTUS 

PRAŠYMUS, SĄRAŠAS 

     

Eil 

Nr. 

Pavadinimas, 

adresas 
U.k.  Atlikti darbai 

Išmokama 2017 

m., Eur 

1 

Sližių dvaro 

sodybos, 

Ukmergės r., 

fragmentų  

ponų namas 

35307 stogo restauravimo darbai 52571 

2 

Užpalių dvaro 

sodybos, 

Utenos r., 

vandens 

malūnas 

26698 architektūriniai ir konstrukciniai  tyrimai 3000 

3 

Pastatas-vila 

Miško g. 9,  

Neringos sav., 

Neringos m. 

22123 restauravimo darbai 132089 

4 

Paliesių dvaro 

sodybos, 

Šiaulių r.,  

fragmentų 

svirnas 

31465 
svirno tvakybos darbų (avarijos grėsmės 

pašalinimo, restauravimo) projektas  
16873 

5 

Laukuvos šv. 

Kryžiaus 

atradimo 

bažnyčia, 

Šilalės r. 

24830 konstrukciniai tyrimai 996 

6 

Beržėnų dvaro 

sodyba, 

Kelmės r. 

187 

svirno, skalbyklos, namo, tvarto, 

karvidės, kiaulidės architektūriniai ir 

konstrukciniai tyrimai 

37550 

7 

Liubavo dvaro 

sodyba, 

Vilniaus r. 
899 

svirno, tvarto, kluono, arklidės 

architektūriniai ir konstrukciniai tyrimai 
2505 

  
  

    245584 



 
 

  
 

     

 


