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Valstybes imone ,,Lietuvos paminklai savininko teises ir pareigas [gyvendina Kult[ros
paveldo departamentas prie Kulttiros ministerij os.

V[ ,,Lietuvos paminklai" misija - s4Ziningai vykdant isipareigojimus, pletojant ilgalaik[

bendradarbiavim4 ir brandZius tvarkybos sprendimus, didinti kultiiros paveldo vertq, [mones veikl4
kurti auk5tesnes kokybes aplink4verslui, visuomenei ir Zmonems.

Strategines kryptys privalomq paveldosaugos reikalavimrS kulturos paveldo objektq

tvarkybos darbams igyvendinimas, vykdant Paveldotvarkos bei Lietuvos Respublikos ir Sventojo

Sosto sutarties del bendradarbiavimo Svietimo ir kult[ros igyvendinimo programos, skatinant

atvykstamqj[ ir vietos ttxizmqpletojant tarpinstitucines Jono Pauliaus II piligrimq kelio kurimo ir jo

objektq pritaikymo turizmo ir piligrimq reikmems 2007-2013 metq Lemaidiq krik5to ir Zemaiditl

vyskupystes [steigimo 600 metq jubiliejaus minejimo 2009-2017 metq programas. Taip pat, darbr5

susijusiq su kult[ros paveldo objektrl ir vietoviq tvarkyba, jq prieZitira, ir tvarkomqjq statybos darbrl

organizavimas, specialusis teritorijq planavimas, vie$qjq paslaugq teikimas.

Darbuotojq skaidius metq pradZioje buvo - 73, per ketvirt[ priimta 9, atleista 19, S,m.

balandZio 1 d. yra 63 darbuotojai, vidutinis darbuotojq skaidius - 69, vidutinis s4lyginis darbuotojrl

skaidius - 56. Per ketvirti [moneje apskaidiuota 577 244Lt darbo uZmokesdio. Vidutinis menesinis

vieno darbuotojo atlyginimasyra2TSg Lt, vidutinis bruto darbo uZmokestis -3332Lt.
Vl ,,Lietuvos paminklai" 2012-2014 metq veiklos strategijoje imones 2012 metais

igyvendinamU progranq apimtis numatyta - 31000 tfkst. Lt. Kultflros paveldo departamento prie

Kult[ros ministerijos 2012 m. balandLio 6 d. [sakymu Nr. [-131 ,,Del valstybes imones ,,Lietuvos
paminklai" 2012 m. veiklos rezulta,u4 vertinimo rodikliq nustatymo" numatlti rodikliai, nuo kuriq
priklauso imones vadovaujandiq darbuotojq rnenesines algos kintamoji dalis. Pirmam ketvirdiui

nustatytas - ne maLesnis kaip 8 proc. ivykdymas Kulturos paveldo departamento prie Kulttros
ministerijos pavestq programq bei kulturos paveldo objektq valdytojq pagal sutartis finansuotq darbq.

Kulttiros paveldo objektq valdytojai Siais metais finansuoti darbus pagal pasiraSltas sutartis

pradejo vasario men. pabaigoje. Kultflros paveldo departamentas prie Kulturos ministerijos pavedimo
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sutartis su V[ ,,Lietuvos paminklai pasira5e S.m. kovo

ketvirti atliko 8,42 proc. metines darbq apimties:

19-30 dienomis. [mone per pirmqji Siq metq

Programos ir kiti finansuotojai
2012 m. darbq
apimtis (Lt)

Atlikta iki
2012-04-0r,
(L0

Paveldotvarka s260930 55282.60
Neki lnoj amoj o kultiiros paveldo@
teritorijU planavimo dokumentq parengimas 1040000 3026s

likos ir Sventojo soitoJutarties ael
o Svietimo ir kultDros srityje

33 19000
Jono,raullaus u pltlgnmq kelio kiirimo ir jo objektrl
pritaikymas pilierimu ir turizmo reikmem-q 600000
zerlaranl KrlKsTo tr zemalOlU vyskupyst6s [steigimo
600 metqjubiliejaus minejimo 2009-20t7 metu
Drograma

1600000 79491,63

rtfi tmansuotojai pagal pasira5ytas sutartis su
valdytojais, savininkais ir savivaldvbemis r9354736 2461173,21

rs vrso: 31174666 2626202.44Perketvirt[uZbaigtirengti@nc"ffiigqseminarijos
komplekso vienuolyno namo fasadq tvarkybos darbq bei kunigrl seminarijos pastato tvarkybos darbq
projektai' ULbaigti ir patvirtinti Klaipedos miesto istorines dalies, Klaipedos senamiesdio teritorijos ir
apsaugos zonq ribrl planai, Kur5enq dvaro sodybos, Kauno tvirtoves desiniojo Nemuno kranto
centrinio itvirtinimo reduto teritorijos ir apsaugos zonq ribq planai ir paveldotvarkos projektai.

Perketvir[atliktaKauno dramos teatro rekonstravimo darbquZ 1100 tlkst. Lt. Be to, Kauno
dramos teatre Siais metais buvo sumontuota ui,ll79 t[kst. Lt irangos, kuri apmoketa dar 2011 m. per
ataskaitin[ laikotarp! Klaipedos dramos teatro rekonstravilno darbq atlikta uZ 5g3 trjkst. Lt,
A'Mickevidiaus viesosios bibliotekos pastatq Trakq g.10 ir 12 - 33g,4ttkst. Lt, Lietuvos nacionalinio
muziejaus pastato Kosciuskos g. 3 - r2r,2 tikst Lt, Gedimirio kalno tvarkybos darbq - 210,3 t[kst.
Lt' Taip pat gauta pet 167,5 tDkst. Lt ui, administravimo, technines prieziiiros, projekto vykdymo
prieZiuros paslaugas, igyvendinant projektus, finansuojamus is Europos S4jungos didziosios scenos
le5q bei kitq finansuotojq.

Palyginus su praejusiq metq atitinkamu laikotarpiu taruu atlikta maziau (2011m. atlikta-
3980,1tlkst' Lt, 2012 m.- 2626,2 ttikst.Lt), nes Siais metais ( taip pat ir I ketvirtf skirta maiiau
kapitalo investicijq Kauno ir Klaipedos dramos teatrq ir kitq administruojamq objektq rekonstravimo
darbams' Bendra darbq apimtis, palyginus su 20r 1 metais sumaZejo 40,5 proc.

Per pirm4ji ketvirt[ imone gavo 3145,205 tdkst Lt pajamr5 o s4naudos buvo 3656,g79 ttkst.
Lt ir patyre 51r'674 tikst. Lt nuostol[. Praejusiais metais per atitinkam4 laikotarpi buvo gautas
371'587 trlkst Lt nuostolis. Del darbo specifikos, imoneje veiklos teigiamas rezultatas gaunamas tik
antrame pusmetyje.
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