
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
 

Darbo grupės, sudarytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

direktoriaus 2018  m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. Į-250 „Dėl 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, sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“ 2019-12-12 posėdžio 

PROTOKOLAS 

      

2019 m.  gruodžio  16 d. Nr. RG-47 

Vilnius 

 

 Posėdžio pradžia 13.30, 2019 m. gruodžio 12 d. 

 Posėdžio pirmininkas A. Degutis 

 Posėdžio sekretorius I.Baliulytė 

 Dalyvauja R. Ankudavičienė, D. Čeponis, R. Motuzas, R. Senapėdis, taip pat- Jurdinio 

skyriaus vyr. specialistas V. Čekanauskas ir Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėja 

N.Biveinienė, vyr. specialistė B. Palevičienė 

 

 DARBOTVARKĖ: 

 2019 m. pateiktų prašymų (dalies) dėl kompensacijų nagrinėjimas. Posėdis įrašomas. 

Įrašas yra šio protokolo dalis. Posėdyje išnagrinėti prašymai dėl kompensacijų: 

 1. Už Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastato, kitų objektų komplekso sinodo 

pastata (u.k. Kultūros vertybių registre 27037)  Pylimo 7, Vilniuje, tyrimus, avarijos grėsmės 

pašalinimo projekto parengimą ir avarijos  grėsmės pašalinimo darbus.  

  Darbo grupė vietoje susipažino su  atliktais avarijos grėsmės pašalinimo darbais, 

tvarkybos darbų projektu. Darbai priimti nustatyta tvarka. Prašoma kompensuoti suma yra 

195834.26 Eur,  o pagal Tvarkybos darbų priėmimo aktą 2019-12-06 Nr. DP-79 atliktų darbų 

faktinė kaina 84708,57 Eur. 

 Darbo grupė susipažino su atliktų darbų aktais ir apmokėjimo dokumentais. 

Vadovaujantis Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo 

taisyklių, patvirtintų Kultūros ministro  2004-04-20 įsakymu Nr. ĮV-157,  7.9 punktu, turi būti 

pateikti dokumentai, patvirtinantys išlaidų apmokėjimą iš privačių lėšų už tvarkybos darbus 

išvardintus šių Taisyklių 3 punkte – PVM sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros), banko pavedimų 

kopijos arba kasos išlaidų orderiai.  

 Dalis mokėjimų atlikta ne paties valdytojo, už projektavimo darbus  avansą mokėjo ne 

valdytojas, o įmonė, su kuria sudaryta paskolos sutartis ir įmonė, atlikusi tvarkybos darbus.  Už 

darbus taip pat dalinai mokėjo kita įmonė. N. Biveinienė nurodė, kad toks  atsiskaitymo būdas 

negali būti  pagrindu  mokėti kompensaciją valdytojui, jei šis nepatyrė išlaidų. 

 V. Čekanauskas pažymėjo, kad paskolos sutartys negali būti laikomos pagrindu 

kompensacijoms išmokėti. 

 Darbo grupės nariams kilo abejonių dėl finansavimo šaltinių ir dėl paties pareiškėjo 

apmokėtų darbų  dalies – nėra aišku, kokius darbus apmokėjo pats valdytojas, atsižvelgiant į 

prašomą kompensaciją ir  faktinę avarijos grėsmės pašalinimo darbų kainą.  Taisyklių 16.5 p. 

numato, kad jei valdytojas kofinansavo kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos 

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

paramos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos Ekonominės Erdvės finansinio 

mechanizmo ar kitų finansavimo šaltinių), kompensacija neskiriama. Taip pat nustatyta, kad nėra 

apmokėta už tyrimo ir projekto rengimo darbus pagal sutartį.  

            



 Darbo grupė balsavo  dėl siūlymo skirti/neskirti kompensaciją. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) Kompensacijos skirti nesiūlyti. 

 

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

dalies interjero konservavimo darbus. Darbai atliekami pagal Restauravimo tarybos patvirtintą 

Konservavimo, restauravimo darbų programą. Restauravimo taryba darbus priėmė, konstatavusi, 

kad sienų tapybos ir lipdybos atidengimo darbai atliekami tinkamai, laikantis programos. 

Restauravimo tarybos 2019-12-10 protokolas Nr. 114-130.  

 Darbo grupė vietoje susipažino su atliktais darbais. Atliktų darbų kaina 10219,20 Eur. 

 NUTARTA: (bendru sutarimu) siūlyti skirti kompensaciją, 50 proc. konservavimo 

darbų išlaidų – 5109,6 Eur. 

 3. už Stačiatikių vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 27311) Šv. Dvasios cerkvės 

Vilniuje, Aušros Vartų 11  fasadų  ir Vakarų vartų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus. 

Tvarkybos darbų priėmimo akte 2019-10 Nr. DP-53  atliktų darbų faktinė kaina 206423,02 Eur. 

 2019-12-03 posėdyje (protokolas 2019-12-10,   Nr. RG-44) buvo nutarta peržiūrėti 

atliktų darbų aktus ir mokėjimo dokumentus, atskirti restauravimo darbų dalį, tuomet spręsti dėl 

galimo kompensacijos dydžio. 

 Darbo grupė peržiūrėjo atliktų darbų aktus, pagal kuriuos restauravimo  darbų išlaidos 

sudaro 116505,57 Eur.  Dviejuose atliktų darbų aktuose darbų rūšis nenurodoma, todėl jų priskirti 

prie restauravimo darbų nėra pagrindo.  

 NUTARTA: (Balsų dauguma, A. Degutis balsavo prieš) siūlyti skirti kompensaciją,  

50 proc. restauravimo  darbų išlaidų – 58252,79 Eur. 

 

 

 

 

 

 

Darbo grupės pirmininkas    /parašas/   Algimantas 

Degutis   

 

 

 

 

Darbo grupės sekretorė    /parašas/   Indrė Baliulytė 
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