
 
 

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. gruodžio  20   d. Nr. Į-327  

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.  gruodžio 6 d. 

posėdžio protokolą Nr. RG-58, 

  1. S k i r i u 84665 Eur (aštuoniasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt 

penkis 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 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 2017 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 

 

 

 

 

 

 

 

            



  

PATVIRTINTA   

Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos 

direktoriaus 2017-12-20 

įsakymu Nr. Į-327  

  

   

Eil. 

Nr. 

Unikalus kodas, 

Kultūros vertybė 
Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai 

Kompensacija, 

Eur 

1 

22358; 

Dominikonų 

vienuolyno 

ansamblio Dievo 

Kūno bažnyčia 

Domininkonų vienuolyno ansamblio 

(un.kodas KVR nr. 1158) Dievo kūno 

bažnyčios (un. kodas KVR nr. 22358)  

(restauravimas – g/b perdangos 

demontavimas). 

5000 

2 

20896; Panevėžio 

konservų fabriko 

statinių 

kompleksas 

 taikomieji tyrimai 30000 

paveldo tvarkybos darbų projekto 

parengimas 
21267 

3 

17349; Sapiegų 

rezidencijos, 

trinitorių 

vienuolyno ir 

ligoninės statinių 

komplekso 

trinitorių 

vienuolynas 

architektūriniai tyrimai 4598 

 stogų istoriniai tyrimai ir  jų 

apibendrinimas  
942 

 bažnyčios stogų tvarkybos darbų 

projekto parengimas 
2238 

Sienų ir lipdybos konservavimo darbai 

(atidengimas iki I (ankstyvojo) dažų 

sluoksnio) 

6667 

4 

1049, Daugiabutis 

gyvenamasis 

namas Didžioji g. 

3, Vilniuje  

Daugiabučio gyvenamojo namo 

Didžioji g. 3, Vilniuje gatvės korpuso 

1A 3/p fasadų tvarkybos projekto 

parengimas 

1650 

Daugiabučio gyvenamojo namo 

Didžioji g. 3, Vilniuje  gatvės korpuso 

1A3/p laiptinių tvarkybos projekto 

parengimas 

1000 

Kultūros paveldo objekto (pastato 

Didžioji g. 3, Vilniuje 1A3/p ) dalies 

gatvės fasado, pirmojo aukšto vitrinų 

tvarkybos darbai 

7900 

5 
674; Rūmai, vad. 

Pacų 
Tvarkybos darbų projekto parengimas  3403 

    Iš viso 84665 

 

 


