
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
 

Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-10-30 įsakymu 

Nr. Į-306 "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"sudarytos darbo grupės 2021-11-26  posėdžio 

PROTOKOLAS 

      

2021 m.  12-01 d. Nr. 16-25 

Vilnius 

 

 Posėdžio pradžia 9.00 

 Posėdžio pirmininkas Algimantas Degutis 

 Posėdžio sekretorius Audronė Vyšniauskienė 

 Dalyvauja Rasita Ankudavičienė, Indrė Baliulytė, Kristina Krikštaponienė, Aurelija 

Stancikienė, Bronislava Raupėnienė 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 Kultūros paveldo objektų, kurių savininkai 2021 m. pateikė prašymus kompensuoti jų 

patirtas išlaidas už atliktus  tvarkybos darbus. 

  

1. SVARSTYTA. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų kompleksas  (u.k. 27336) 

bažnyčios (u.k. 1081) tvarkybos (remonto) darbai. 

 Pagal  pateiktus dokumentus valdytojas prašo kompensuoti 84098 Eurus.  Tvarkybos 

(remonto) darbai priimti teisės aktų nustatyta tvarka – Tvarkybos darbų priėmimo aktas 2021-10-08 

Nr. D1V-14 (12.112-V). Priimami  tvarkybos (remonto) darbai, kas neatitinka kompensuojamų 

darbų,  nustatytų Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo 

taisyklių  (toliau – Taisyklės) 3 p. 

 

NUTARTA.  Nesiūlyti  skirti kompensaciją, atsižvelgiant į Taisyklių 3 p. 

2. SVARSTYTA Rūdninkų vartų-Apvaliojo bokšto gynybinės sienos dalies liekanų, senosios regulos 

karmelitų vienuolyno, Pšezdeckių ir Koščicų rūmų komplekso noviciato pastatas. Pylimo 50-6.  

Prašoma kompensuoti  už projekto parengimą ir polichrominius, architektūrinius tyrimus.   

Tyrimų kaina – 2400 Eur.  Tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projekto parengimo 

kaina 880 Eur (galima kompensacija 50 proc., 440 Eur). 

Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis ir  išnagrinėjo projektą.  Tvarkybos darbų 

projekto sprendiniai neatitinka  Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“  reikalavimų. Atsižvelgiant į 2 p. „Tvarkybos darbų 

rūšys parenkamos ir nurodomos tvarkybos darbų projekte vadovaujantis paveldo tvarkybos 

reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 

3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“, darbų rūšys neparinktos, vadovaujantis tyrimų 

duomenimis.  Projekte nenurodoma, kaip bus saugoma  rasta sienų  tapyba. Atsižvelgdama į tai, 

Darbo grupė pasiūlė parengti projekto „A“ laidą, kurioje būtų tinkamai nurodytos darbų rūšys. 

    

                              

            



NUTARTA. Bendru sutarimu siūlyti kompensuoti  100 proc. už atliktus tyrimus – 2400 Eur ir 

nekompensuoti už tvarkybos darbų projekto parengimą, kol nebus parengta projekto A laida. 

 

3. SVARSTYTA.  Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio (U.k.1035) 

vienuolyno namo (U.k. 28124), varpinės (U.k.28125), tvoros su vartais (u.k. 28126) tvarkybos darbų 

projektas. Prašoma kompensacija 90 145 Eur, pagal statinio projekto tvarkybos darbų dalies visą 

kainą. 

 Darbo grupė išnagrinėjo pateiktą tvarkybos darbų projektą. Konstatuota, kad tvarkybos darbų 

projekto sprendiniai neatitinka  Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“  reikalavimų. Atsižvelgiant į 2 p. „Tvarkybos darbų 

rūšys parenkamos ir nurodomos tvarkybos darbų projekte vadovaujantis paveldo tvarkybos 

reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 

3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“.  

              Tvarkybos darbų rūšys parinktos, neatsižvelgiant į išlikusius autentiškus elementus ir jų 

išsaugojimo galimybę.  Dalies sprendinių ir žiniaraščių darbų rūšis nurodoma „remontas“, nors  pagal 

darbų pobūdį turėti būti „restauravimas“.  Atsižvelgiant į tai, jog vykdant darbus ir teikiant prašymus 

kompensacijai gauti, ateityje darbų sąmatose bus neteisingai nurodomi darbai, dėl to Darbo grupės 

nuomone, būtina parengti projekto A laidą, patikslinant darbų rūšis bei darbų kiekius. 

   

NUTARTA. Siūlyti parengti tvarkybos darbų projekto A laidą, patikslinant darbų rūšis, taip pat – 

parengti krosnių, lipdinių, sienų tapybos ir kt. puošybos elementų konservavimo, restauravimo darbų 

programas, tada patikslintą projektą teikti kompensacijai gauti. 

 

4. SVARSTYTA.  Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios  (U.k. 28335) pietinio fasado konservavimo, 

restauravimo darbai. Prašoma kompensacija 73431 Eur (50 proc. atliktų darbų kainos) 

                     Darbo grupė susipažino su darbų ataskaita, kurią priėmė Restauravimo taryba. 

Pažymėta, kad pietiniame fasade buvo rasta unikalios sienų tapybos, dėl to turėjo būti parengta jos 

konservavimo, restauravimo darbų programa. 

NUTARTA.  Siūlyti kompensuoti už atliktus restauravimo darbus, skiriant 73431 Eur. 

 

5. SVARSTYTA. Čiobiškio dvaro sodybos arklidė (u.k. 26246). Prašoma kompensacijos už 

konstrukcinius ir architektūrinius tyrimus. – 13310 Eur. 

                       Darbo grupė susipažino su pateiktais dokumentais. Konstatuota, kad Kultūros paveldo 

departamentas 2006–2008 m.  finansavo  kultūros paveldo objekto fasadų restauravimo darbus. 2006 

m. fasadų restauravimo projekto autorė architektė A. Meškauskienė, kurios tvarkybos darbų projektas 

buvo paremtas atliktais tyrimais.  

                       Darbo grupės narių nuomone, tyrimai naujam tvarkybos projektui rengti negali būti 

finansuojami, kadangi pateiktuose dokumentuose matyti, jog teikiami skenuoti anksčiau atliktų 

tyrimų ataskaitų duomenys.  Pagrindinė nauja medžiaga – dabartinė fotofiksacija, visa kita yra senųjų 

tyrimų išvados. 

  

NUTARTA. Nesiūlyti skirti kompensacijos, atsižvelgiant į tai, jog sąlyginai neseniai iš valstybės 

biudžeto jau buvo kompensuoti šio objekto tvarkybos darbų projekto parengimas ir tyrimai. 

 

6. SVARSTYTA.  Prašoma kompensacijos už Belvederio dvaro sodybos (U.k. 697) rūmų 

polichrominius tyrimus– 31787,85 Eur; architektūrinius tyrimus – 15000 Eur;  archeologinius 

tyrimus 1149,5 Eur. 

                    Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. Ataskaitoje sužymėtos tirtos vietos, 

polichrominių tyrimų ataskaita išsami. Ataskaitos parengta tinkamai. 



 

 NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją 31787,85 Eur už polichrominius tyrimus, 15000 - už 

architektūrinius tyrimus, 1149,5  - už archeologinius tyrimus. 

 

7. SVARSTYTA.  Belvederio dvaro sodybos (U.k. 697)  rūmų dalies tvarkybos darbų projekto 

parengimas. Prašoma kompensacija 6853,5 – 50 proc. išlaidų. 

                Darbo grupė susipažino su projektu. Tvarkybos darbų rūšys parinktos tinkamai.  

NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją 6853,5 Eur. 

 

8. SVARSTYTA.    Prašymas skirti kompensaciją už  Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir 

ligoninės statinių komplekso Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčios (u.k. 759)  interjero I etapo 

polichrominius tyrimus - 17555 Eur.  

                   Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaita. Tyrimai atlikti aukštoje bažnyčios dalyje, 

sudėtingi 

                   

NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją 17555 Eur.  

 

 

 
 

 

Posėdžio pirmininkas                 

Algimantas Degutis 

 

 

 

 

   

Posėdžio sekretorė                  

Audronė Vyšniauskienė 

 

                    

 

 


