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 2021-11-30 posėdžio
PROTOKOLAS
2021 m. 12-03 d. Nr. 16-26.
Vilnius
Posėdžio pradžia 10.30
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. Prašymas kompensuoti Vilos (u.k. 18) Pagėgių sav. tyrimų ir tvarkybos darbų
projekto parengimo darbus – 28033 Eur.
Darbo grupė susipažino su tyrimų – architektūros, konstrukcinių, taip pat - mūro
drėgmės ir užterštumo - ataskaitomis bei parengtu tvarkybos darbų projektu. Projektas parengtas
tinkamai, laikantis 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“ reikalavimų.
Tyrimų kaina 8856,9 Eur. Projekto gali būti kompensuojama 50 proc. išlaidų –
9586,3 Eur.
NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją už tyrimus 8856,9, už tvarkybos darbų projekto parengimą
- 9586,3 Eur, iš viso 18445 Eur.
2. SVARSTYTA. 16573; Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių
komplekso dvarininko namas. Prašoma kompensuoti už taikomuosius architektūros, konstrukcinius
ir polichrominius tyrimus – 12156 Eur.
Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis. Ataskaitos išsamios. Darbo grupės
nariai pažymėjo, kad architektūriniai tyrimai daugiau yra paremti fotofiksacija negu pastato
architektūros raidos nagrinėjimu, todėl galėtų būti išsamesni. Tačiau konstrukcinių ir polichrominių
tyrimų ataskaitos išsamios ir informatyvios.
Pastatas medinis, todėl jo išsaugojimas itin aktualus.
NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją už tyrimus – 12156 Eur.

3. SVARSTYTA. 30532; Pastatų rūsių liekanų kompleksas, T. Daugirdo 1, Kaune. Prašoma
kompensacija už tvarkybos darbų projekto parengimą - 12500 Eur (visos projektavimo darbų
išlaidos).
Darbo grupė susipažino su projektu. Pažymėta, kad tvarkybos darbų (restauravimo,
remonto) projektas neteisingai įformintas, 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“ reikalavimų.
Neteisingai parengti darbų kiekių žiniaraščiai, nenurodomos darbų rūšys.
Darbo grupės siūlymu, turėtų būti parengta projekto A laida, kurioje būtų teisingi
darbų kiekių žiniaraščiai, atskiriant tvarkybos darbus pagal darbų rūšis. Pažymėta, kad projekte turėtų
būti ir išlikusių mūro sienų konservavimo darbai.
NUTARTA. 1. Vadovaujantis Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimo taisyklių 16.1 p., siūlyti neskirti kompensacijos.
2. Siūlyti patikslinti tvarkybos darbų projektą, vadovaujantis paveldo tvarkybos
reglamentu PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
4. SVARSTYTA. 30532; Pastatų rūsių liekanų kompleksas, T. Daugirdo 1, Kaune. Prašoma
kompensacija už rūsių archeologinius tyrimus – 262542 Eur.
Darbo grupė pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog numatoma išsaugoti ir eksponuoti
rūsių liekanas, kompensacija už tyrimus turėtų būti skiriama. Tyrimų ataskaitos aprobuotos
Mokslinės archeologijos komisijos.
NUTARTA. Siūlyti skirti kompensaciją 262542 Eur.
5. SVARSTYTA. 22813; Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos rūmai. Prašoma kompensuoti 50 proc.
taikomųjų konstrukcinių tyrimų ir tvarkybos darbų projekto parengimo išlaidas, iš viso 21437 Eur.
Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaita ir projektu, patvirtino, kad projektas
parengtas, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Darbų kiekių žiniaraščiuose darbų rūšys nurodytos
tinkamai.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją 21437 Eur.
6. SVARSTYTA. 22815; Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos virtuvė. Prašoma kompensuoti 100 proc.
Tyrimų išlaidų. Atlikti Taikomieji konstrukciniai, architektūriniai, polichrominiai tyrimai, 50 proc.
tvarkybos darbų projekto parengimi išlaidų, Iš viso 22906 Eur.
Darbo grupė susipažino su tyrimų ataskaitomis ir projektu, patvirtino, kad projektas
parengtas, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Darbų kiekių žiniaraščiuose darbų rūšys nurodytos
tinkamai.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją 22906 Eur.
7. SVARSTYTA.
1368; Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinė sodyba. Prašoma kompensacijos
už stubos, klėties ir tvarto liekanų tvarkybos darbų projektų parengimą, iš viso 10500 Eur.
Darbo grupė susipažino su projektais. Pažymėta, kad prašoma kompensacija sudaro
70 proc. projektų parengimo darbų išlaidų, kadango kultūros paveldo objektai mediniai.
Projektai parengti tinkamai, darbų rūšis – restauravimas. Sprendiniai informatyvūs.
NUTARTA: Siūlyti skirti kompensaciją 10500 Eur.

8. SVARSTYTA. Prašymas dėl kompensacijos už Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslo "Mykolas
Arkangelas" (u.k. 7810) technologinius tyrimus, 2925 Eur.
Darbo grupė nurodė, kad paveikslas, nors reikšmingas dėl meninės vertės ir
autorystės, šiuo metu įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kaip registrinis, dėl to
kompensacija negali būti skirta – vadovaujantis Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei
lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
išlaidų kompensavimo taisyklėmis ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 str. 1
dalimi, kompensacijos už tyrimus ir kitus tvarkomuosius paveldosaugos darbus mokamos, jei
objektas yra paskelbtas valstybės saugomu. Paveikslas ,,Mykolas Arkangelas” nėra paskelbtas
valstybės saugomu. Taip pat šiuo metu negali būti kompensuojama pagal Kilnojamųjų kultūros
vertybių kompensavimo taisyklių reikalavimus, nes paveikslas neįrašytas į Kilnojamųjų kultūros
vertybių registrą.
NUTARTA. 1. Nesiūlyti skirti kompensaciją dėl tyrimų objekto neatitikimo Privačios nuosavybės
– prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių
kompensavimo taisyklių reikalavimams.
2. Kreiptis į kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybą dėl paveikslo įrašymo į
kilnojamųjų vertybių registrą.

Posėdžio pirmininkas
Algimantas Degutis

Posėdžio sekretorė
Audronė Vyšniauskienė

