2012 m. gautų prašymų išmokėti kompensacijas už atliktus privačios nuosavybės valstybės
saugomų ir prieinamų visuomenei kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos darbus
suvestinis vertinimas
Kompensacijas siūloma skirti

Eil.
Nr.

1

Objektas

Žeimių dvaro sodybos
rūmai, Jonavos r. Žeimių
mstl., u.k. 25717

Balai

Kompensac
ija, Lt

50,4

18846

2

Stakliškių alaus daryklos
salyklo bokštas, u.k.
28288

47,6

24189

3

Smuklė, Švenčionių r.
sav., Pabradės m.,
u.k.1658

30,6

12800

4

Magazinas, Gedimino g.
17, Veliuonos mstl.,
Jurbarko r., u.k. 16625

30,2

13495

5

Maslauskiškių vandens
malūnas su įranga,
Raseinių r. sav. Betygalos
sen., u.k. 2204015

56,2

50905

6

Vilkaviškio spirito fabriko
statinių komplekso
gamybinis pastatas,
Vytauto 67, Vilkaviškis,
u.k.951

51,6

126662

7

Abromiškių dvaro sodybos
rūmai, Elektrėnų sav.,
u.k.774

47,7

177938

8

Namas Respublikos g. 9,
Telšiuose, u.k.4252

46,4

47141

43,4

90330

9

St. Šimkaus namas,
Bitininkų g. 45, Kaunas,
u.k.10398

Atlikti darbai

architektūriniai tyrimai (tyrimų
apimtis – iki 25 tūkst. Lt)
Istoriniai tyrimai, apmatavimai,
architektūriniai tyrimai, konstrukcijų
tyrimai, metalinių elementų tyrimai,
inžineriniai geologiniai tyrimai
(pamatų būklės); archeologiniai
tyrimai (tyrimų apimtis – iki 25 tūkst.
Lt)
architektūriniai, polichrominiai
tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo
projektavimo darbai. (tyrimų apimtis –
iki 25 tūkst. Lt)
Magazino ir jo aplinkos (Veliuonos
senojo miesto vietos, u.k. 13009)
archeologiniai tyrimai (tyrimų apimtis
– iki 25 tūkst. Lt)

restauravimo darbai
stogo ir fasadų restauravimas,
apmatavimai, tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto
parengimas
rūmų mūrinės ir centrinės (medinės)
dalių avarijos grėsmės likvidavimo ir
tvarkybos darbai, konstrukcijų tyrimai,
rūsio patalpų mūro drėgmės ir
užterštumo tyrimai
stogo, fasadų restauravimas
fasadų avarinės būklės likvidavimas

Eil.
Nr.

Objektas

Balai

Kompensac
ija, Lt

10

šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčia, Rotušės a. 8,
Kaunas, u.k. 22366

43,2

73185

11

Sedos vandens malūnas,
Vytauto 36, Sedos mstl.
Mažeikių r. u.k. 15982

33,2

52184

12

13

14

15

Vilniaus dominikonų
vienuolyno namas,
Dominikonų g. 6,
u.k.10347
Raudondvario dvaro
sodybos komplekso
svirnas ir arklidės,
Raudondvario k.,
Radviliškio r.,u.k. 23013
Pastatas, Birutės 40,
Vilniuje, u.k.33652
Juozo Vaičkaus sodyba,
Mažeikių sav., Mažeikių
sen., Zastaučių k., u.k.
16554

Tikra
Darbo grupės sekretorė
2012-12-04

31,8

93511

31,8

40327

30,3

112827

21,6

25018

Atlikti darbai

Statybos ir raidos istoriniai tyrimai,
polichrominiai tyrimai, fasadų mūro ir
tinko užterštumo tyrimai, saugotini
elementai, arch. apmatavimai, fasadų
esamos techninės būklės įvertinimas
architektūriniai, hidrografiniai,
konstrukcijų tyrimai, tvarkybos darbų
projektiniai pasiūlymai, tvarkybos
darbų projektavimas
architektūros, polichromijos tyrimai, II
a. koridoriaus tapybinio dekoro
restauravimo ir konservavimo
tvarkybos darbų projektavimas
istoriniai ikonografiniai tyrimai,
inžineriniai geologiniai tyrimai,
konstrukcijų techninės būklės tyrimai,
polichrominiai ir architektūriniai
tyrimai
architektūriniai tyrimai;
polichrominiai tyrimai; tvarkybos
darbų projektas;
stogo projektavimo ir tyrimų darbai,
stogo restauravimas ir rūsio tvarkybos
darbai

Indrė Baliulytė

