
 
 

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 IŠLAIDAS 

 
2019 m. gruodžio  16      d. Nr. Į-386 

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 atsižvelgdamas 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, 2019 m.  gruodžio 4 d. protokolą Nr. RG-42, gruodžio 13 d. 

protokolą Nr. RG-46; gruodžio 16 d. protokolą Nr. RG-47: 

     1. S k i r i u 123706, 80 Eur (šimtą dvidešimt tris tūkstančius septynis šimtus šešis eurus, 80 

ct) iš Departamento įgyvendinamos Paveldotvarkos 2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2019 m.  vasario 20 d. įsakymu Nr. ĮV-96 „Dėl Paveldotvarkos 2019 

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 tvarkomuosius paveldosaugos darbus: 

     1.1.  už Rokiškio šv. arkangelo Mato bažnyčios (u.k. 22373) grindų tvarkybos darbų projekto 

parengimą ir konstrukcijų tyrimus – 9075 Eur; 

                1.2. už Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso Perkūno namo (u.k. 816) tvarkybos   

(konservavimo, restauravimo)  darbų projekto parengimą - 1500 Eur; 

                1.3. už Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 27311) Šv. Dvasios cerkvės Vilniuje, 

Aušros Vartų 11  fasadų  ir Vakarų vartų tvarkybos (restauravimo) darbus – 58252,79 Eur; 

                1.4. už Šateikių dvaro sodybos, Plungės r., ponų namo  (u.k. 450)  tyrimus ir konservavimo, 

restauravimo darbų projekto parengimą -  26297,21 Eur; 

                1.5. už Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčios  (u.k. Kultūros vertybių registre 759),  dalies 

interjero konservavimo darbus – 5109,6 Eur; 

           1.6. už šv. Rapolo bažnyčios Vilniuje (u.k. 28335) stogo, bokštų laiptų, signatūrinio 

bokštelio tvarkybos (restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbus – 23472,20  

Eur, likusią kompensacijos dalį – 50428,96 Eur išmokant 2020 m. I ketvirtį. 

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

nurodytas lėšas kultūros paveldo objektų valdytojams pagal pridedamą sąrašą. 
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