
 

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  2021-12-17  posėdžio  

PROTOKOLAS 

      

2021 m.  12-20 d. Nr. 16-35 

Vilnius 

 

 Posėdžio pradžia 9.00 

 Posėdžio pirmininkas Algimantas Degutis 

 Posėdžio sekretorius Audronė Vyšniauskienė 

 Dalyvauja Rasita Ankudavičienė, Indrė Baliulytė, Kristina Krikštaponienė, Aurelija 

Stancikienė 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

patirtas išlaidas už atliktus  tvarkybos darbus. I. Baliulytė nuo 5 klausimo svarstymo nusišalino. 

  

1. SVARSTYTA.  

            1398; Pastatas, Senoji g. 7, Kėdainiai. Prašoma kompensuoti 80348,9 Eur. už  stogo ir fasadų 

restauravimo darbus. 

             Tvarkybos darbų priėmimo akte nurodyta faktinė kaina už stogo ir fasadš tvarkybos darbus 

iš viso  - 69585,78 Eur. 

             Pateikta sutartis su rangovu, pagal ją atlikti darbai 51253 Eur. Mokėjimo pavedimai atitinka 

pateiktas sąskaitas. Kiti pateikti mokėjimai nėra susiję su šia sutartimi, todėl nėra pagrindimo, už ką 

mokėta. 

             Siūloma kompensuoti 50 proc. pagal mokėjimo dokumentus pagal sutartį su rangovu. 

A. Stancikienė prieš kompensacijos skyrimą, atsižvelgdama į savo nuomonę išsakytą 

objekto apžiūros vietoje metu. 

NUTARTA.  Balsų dauguma  siūlyti skirti kompensaciją 25626 Eur. 

 

2. SVARSTYTA 30632; Vila, Šlaito g. 6, Klaipėda.  Prašoma kompensuoti už atliktus taikomuosius 

tyrimus – 40903 Eur.  Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis.   

              Pažymėta, kad architektūros ir konstrukcijų kainos gali būti padidintos, atsižvelgiant į tai, 

kad pridėtinės išlaidos yra  nepagrįstos  (23 proc.) ir Soc. Draudimo mokestis nurodytas neteisingai, 

nenurodyta, kurių metų kainų skaičiavimu remtasi, siūloma kompensaciją skaičiuoti be pridėtinių 

išlaidų ir Soc. Draudimo mokesčių. Už fotogrametrinius tyrimus skirti kompensaciją nesiūloma – 

atsižvelgiant į tai, kad matavimao reikalingi projektui parengti ir turėtų būti tvarkybos darbų projekto 

dalis. Kol kas tokio projekto nėra. 

             R. Ankudavičienė ir I. Baliulytė siūlė skirti kompensaciją ir už fotogrametrinius tyrimus. 

NUTARTA.   1. Balsų dauguma siūlyti skirti kompensaciją 16678,7 Eur. 

                        2. Nesiūlyti skirti kompensaciją už fotogrametrinius tyrimus, kol nėra parengtas 

tvarkybos darbų projektas. 

  

            



3. SVARSTYTA.  1529; Pumpėnų vėjo malūnas, Panevėžio r. Taikomieji tyrimai ir tvarkybos darbų 

projekto parengimas. Prašoma kompensuoti 12000 Eur  už projektą ir 6000 Eur už tyrimus. 

                            Projektas pataisytas pagal išdėstytas pastabas. Leidimas patikslintas ir pateiktas. 

                            Tyrimų ataskaitos išsamios.. 

   

NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją už atliktus tyrimus, 6000 Eur, už tvarkybos darbų projekto 

parengimą  - 50 proc. , iš viso 12000 Eur. 

 

4. SVARSTYTA.  1073; Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas, prašoma kompensuoti už vienuolyno fasadų 

restauravimą – 1600426, 66 Eur. 

                                   Tvarkybos darbų priėmimo akte nurodoma faktinė kaina – 193130, 57 Eur. 

                                Pagal apmokėjimo dokumentus – apmokėta 146862 Eur.  

NUTARTA.     Siūlyti skirti kompensaciją pagal apmokėjimo dokumentus 50 proc. – 73431 Eur. 

 

5. SVARSTYTA. 27037; Vilniaus evangelikų reformatų sinodo pastatas Pylimo g. 7,  
                               Vilnius. Prašoma kompensuoti 36513,64 Eur už tvarkybos darbų projekto parengimą. 

                              Leidimas darbams išduotas. 

NUTARTA:          Siūlyti skirti kompensaciją 50 proc. projekto parengimo išlaidų – 18256 Eur. 

 

6. SVARSTYTA:  761; Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis, Subačiaus g. 26, Vilnius. 

Prašoma kompensuoti už taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą,413578 Eur. 

                                  Valdytojo buvo paprašyta sukonkretinti, kurie mokėjimai yra už tyrimus ir 

tvarkybos darbų projekto parengimą. Gavus paaiškinimą, darbo grupė susipažino su dokumentais. 

                                K. Krikštaponienei kilo klausimas dėl cheminių tyrimų kainos – nuspręsta 

išsiaiškinti su Kultūros paveldo centru. 

 

NUTARTA.  1. Siūlyti skirti kompensaciją už architektūrinius, konstrukcinius ir polichrominius 

tyrimus (100 proc.) bei 50 proc.   už fotogrametrinius matavimus, iš viso 93230 Eur. 

                      2. Dėl kompensacijos už cheminius ir lipdybos tyrimus bei tvarkybos darbų projekto 

parengimą spręsti kitame posėdyje. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                 

Algimantas Degutis 

 

 

 

   

Posėdžio sekretorė                  

Audronė Vyšniauskienė 
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