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2019 m. gruodžio  5 d. Nr. Į-364 

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 2 d. protokolą Nr. RG-41: 

     1. S k i r i u 265026,51 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius dvidešimt šešis eurus, 

51 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 Čiobiškio dvaro sodybos oficinos (u.k. 26245), Širvintų r.,  taikomuosius tyrimus - 

12180 Eur; 

     1.2   už vilos Neringos sav, Kalno 20 (u.k. 22120) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) 

projekto parengimą - 31588,97 Eur; 

           1.3. už Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios, Šilalės r. (u.k. 24830), vidaus 

polichromijos tyrimus - 20498,57 Eur;  

           1.4. už Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (u.k. 1368), Marijampolės sav., 

taikomuosius tyrimus - 11325 Eur;  

                 1.5. už rūmų, vad Pacų, Vilniuje (u.k. 674) dalies patalpų (I aukšte) konservavimo, 

restauravimo darbus -  86323, 02 Eur;  

            1.6. už Vilos Druskininkuose, V. Krėvės g. 4 (u.k. 30658) taikomuosius tyrimus ir tvarkybos 

darbų projekto parengimą - 4650 Eur; 

                 1.7. už Mikėnų vėjo malūno  (u.k. 16743) Panevėžio r. tyrimus, restauravimą, avarijos 

grėsmės pašalinimą -  96860,95 Eur; 

                 1.8. už Namų komplekso A. Jakšto 9, Vilniuje pirmo namo (u.k.  10367)  taikomuosius 

istorinius tyrimus ir jų apibendrinimą – 1600 Eur. 

                 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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