
 

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  2021-12-07  ir 2021-12-10 

posėdžių 

PROTOKOLAS 

      

2021 m.  12-13 d. Nr. .16-30 

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. 852; Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kreivoji g. 2, Simnas, 

Alytaus r. Polichrominiai  interjero dalies tyrimai. 

 Pagal  pateiktus dokumentus valdytojas prašo kompensuoti 6050 Eurus.   

            Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios interjero tyrimų tikslas- nustatyti 

polichromijos raidos etapus, užfiksuoti dažymo sluoksnių stratigrafiją, dekorą.  

            Tyrimų ataskaita išsami, dažymo sluoksnių stratigrafija užfiksuota.  

NUTARTA.  Siūlyti skirti kompensaciją, 6050 Eur. 

 

2. SVARSTYTA 15895; Mokslininkų namas, Vilniaus m., Vašingtono a. 1. Prašoma kompensuoti  už 

konstrukcinius namo ir tvoros tyrimus.   

Tyrimų kaina – 10757 Eur.  Tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projekto parengimo 

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

Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaita.  Tyrimų ataskaita išsami. 

                              

NUTARTA. Siūlyti kompensuoti  už atliktus tyrimus 10757 Eur. 

 

3. SVARSTYTA.  24492; 28291 Kulių šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso  Šiaurės 

pastatas,   Plungės rajono sav., Kulių mstl., J. Tumo-Vaižganto g. 2, polichrominiai ir architektūriniai tyrimai. 

Prašoma kompensuoti 6222 Eur. 

 Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaita bei  kitais pateiktais dokumentais ir pritarė, kad 

kompensacija gali būti skiriama. 

   

NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją už atliktus tyrimus, 6222 Eur. 

 

            



4. SVARSTYTA.  10816; Astravo dvaro sodybos rūmai. Prašoma kompensacijos už  polichrominius 

kelių vidaus patalpų ir fasadų tyrimus bei architektūrinius fotogrametrinius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto 

parengimą, iš viso 16903 Eur. 

Darbo grupė susipažino su projektu ir tyrimų ataskaitomis. Tvarkybos darbų projektas  parengtas 

pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų 

rengimo taisyklės“  reikalavimus.  

                       Išnagrinėję tyrimų ataskaitas ir tyrimų sutartis, darbo grupės nariai pastebėjo, kad 

polichromijos tyrimų ataskaitoje nėra nurodoma patalpa Nr. 3, tačiau sutartyse ji įvardijama. 

  

NUTARTA.  1. Siūlyti kompensuoti už  polichrominius, architektūrinius fotogrametrinius tyrimus ir 

tvarkybos darbų projekto parengimą, iš viso 16903 Eur. 

                       2. Polichrominių tyrimų ataskaitos patikslintos, patalpos Nr. 3 rūmuose nėra. 

 

5. SVARSTYTA. 27304; Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčia, 

Vilnius, Didžioji g. 34. Prašoma kompensacijos už Bažnyčios žibinto bei kupolo vidaus 

technologinius  ir polichrominius tyrimus – 20266 Eur.  

 

                       Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. Ataskaitos išsamios, tyrimų vietos 

sužymėtos. 

  

NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją  20266 Eur. 

 

 

6. SVARSTYTA.  22856; Dailininko Justino Vienožinskio sodybos ūkinis pastatas, Rokiškio r., 

Obelių sen.     Prašoma kompensuoti architektūrinių tyrimų išlaidas – 200 Eur.                

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

polichrominių tyrimų ataskaita išsami. Ataskaitos parengta tinkamai. 

 

 NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją 2000 Eur. 

 

 

7. SVARSTYTA.  175; Panevėžiuko dvaro sodybos fragmentai. Atlikti istoriniai, konstrukciniai, 

architektūriniai tyrimai., fotogrametriniai tyrimai. 
 

                          Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. Architektūriniai ir konstrukciniai tyrimai 

atlikti, siekiant įtvirtinti, kad pastato  konstrukcijų stovis labai blogas, dėl to jau pasiūlymuose ir 

rekomendacijose išdėstytuose teiginiuose matyti, kad šių tyrimų tikslas nėra objekto autentiškumo 

išsaugojimas, o priešingai, rekonstrukcija, atliekant statybos darbus. 

                         Darbo grupės nariai konstatavo, kad  pagal  nors tyrimų sąmatoje nurodyta, kad skaičiuota 

pagal PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo 

dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, matyti, kad  pateikta kaina neatitinka dabartinių 

rinkos kainų, todėl kyla įtarimas, kad kainos nepagrįstai išdidintos, o pagrindinė išlaidų dalis yra 3D modelio 

sukūrimas. 

 

                        Darbo grupės narių bendru sutarimu kompensuotini yra istoriniai tyrimai, tačiau remiantis 

rinkos kainomis (dvaro tyrimų kainą  apklausus istorinius tyrimus atliekančius specialistus, siekia nuo 1000 

iki 2000 Eur). 

 

 

NUTARTA: 1. Siūlyti skirti kompensaciją už istorinius tyrimus 1500 Eur. 

                      2. Siūlyti neskirti kompensacijos už kitus tyrimus, kadangi nėra parengtas tvarkybos 

darbų projektas, ir dėl to šių tyrimų tikslas neatitinka Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei 



lankyti saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių  nurodyto tyrimų tikslo ,,5.2 Tyrimai (taikomieji) – tyrimai, privalomi 

atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektavimą ar tvarkybos metu, siekiant 

nustatyti išlikusias ar pakitusias vertingąsias objekto savybes, reikalingas išsaugoti atliekant objekto 

tvarkybos darbus”. 

 

8. SVARSTYTA.    22358; Dominikonų vienuolyno ansamblio (1158) Dievo Kūno bažnyčia, Vilniaus g. 

31, Kaunas. Stogo konstrukcijų tvarkybos darbų projekto parengimas, prašoma kompensacija 2117 Eur (50 

proc. išlaidų) 

                   Darbo grupė susipažino su projektu. Pažymėtina, kad tvarkybos darbų rūšys  darbų kiekių 

žiniaraščiuose nėra aiškiai atskirtos, todėl, pradėjus vykdyti darbus, Projektas gali būti tikslinamas, 

išleidžiant A. laidą. 

NUTARTA: Atsižvelgiant į objekto būklę, siūlyti skirti kompensaciją 2117 Eur. 

 

9. SVARSTYTA. 28196; Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 

statinių komplekso varpinė, Tauragės r.. Tvarkybos darbų projekto parengimas. Prašoma 

kompensacija 4000 Eur (100 proc. išlaidų) 

 

  Darbo grupė susipažino su projektu ir pastebėjo, kad tvarkybos darbų rūšys 

žiniaraštyje nėra aiškiai atskirtos, tačiau, atsižvelgiant į medinio kultūros paveldo objekto būklę bei 

siūlomus jo išsaugojimo sprendinius, kompensacija gali būti skiriama.  

NUTARTA: Vadovaujantis Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo 

taisyklių 15.2 punktu, siūlyti skirti 70 proc. kompensaciją – 2800 Eur. 

  

10. SVARSTYTA. 25028; Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio Šv. Lauryno  bažnyčia 

Molėtų r. Prašoma kompensuoti už tvarkybos darbų projekto parengimą – 3500 Eur. 

                             Darbo grupė susipažino su projektu. Atsižvelgiant į atliktus mokėjimus, pagal 

pateiktus dokumentus, kompensacija (50 proc. pagal mokėjimo dokumentus) gali būti 2606 Eur. 

NUTARTA:  Siūlyti skirti 2606 Eur kompensaciją. 

 

 

11.SVARSTYTA.  27993; Namas, K. Donelaičio g. 19, Kaune. Gaisrinės signalizacijos įrengimas. 

Prašoma kompensacija 4104,87 Eur. 
 

                           Darbo grupė susipažino su projektu. Projektas yra Paveldo tvarkybos (remonto) darbų, 

kurie, vadovaujantis Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti saugomų nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių 3 

punktu, nėra kompensuojami. 

 

NUTARTA: Siūlyti neskirti kompensacijos. 

 

12. SVARSTYTA:  650, Pastatas Pilies g. 8. Vilniuje. Architektūriniai tyrimai. Prašoma 

kompensacija 4900 Eur. 

  Darbo grupė išnagrinėjo tyrimų ataskaitą.  

Vadovaujantis Privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti saugomų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 

kompensavimo taisyklių 5.2 p. - Tyrimai (taikomieji) – tyrimai, privalomi atlikti prieš 

kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektavimą ar tvarkybos metu, siekiant nustatyti 

išlikusias ar pakitusias vertingąsias objekto savybes, reikalingas išsaugoti atliekant objekto 

tvarkybos darbus. Atliktų tyrimų tikslas buvo rasti anksčiau buvusių durų angą Benardinų g. 

fasade.  



Darbo grupės narių nuomone, angos buvimą jau patvirtino XX a. pradžios fotografija 

(įdėta tyrimų ataskaitoje), tačiau tyrimai nepagrindė nei projektuojamų durų aukščio, nei 

pločio, todėl tyrimų būtinumas darbo grupei sukėlė abejonių. Taip pat pažymėtina, kad XX a. 

pabaigoje atliktų Pilies ir Bernardinų gatvių fasadų restauravimo darbų metu ši durų anga 

nebuvo restauruota. 

Darbo grupės narių nuomone, durų įrengimas, iškertant naują angą anksčiau buvusioje 

vietoje gali būti leidžiamas, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tyrimai buvo skirti pastato 

pritaikymui, o ne restauravimui, kompensacija neturėtų būti skiriama. 

NUTARTA: Nesiūlyti skirti kompensaciją. 

 

13. SVARSTYTA:  1529; Pumpėnų vėjo malūnas Prašoma kompensuoti už taikomuosius tyrimus 

ir tvarkybos darbų projekto parengimą, iš viso 12000 Eur. 

 

               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. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 

Algimantas Degutis 

 

 

 

   

Posėdžio sekretorė                  

Audronė Vyšniauskienė 

 

                    

 


