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Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas)
susipažino su Jūsų 2019-12-10 papildomai pateiktu raštu ,,Dėl Pakruojo gaisrinės (u. k. 30734)“
(toliau – Raštas), kuriuo reiškiamas susirūpinimas dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto
Pakruojo gaisrinės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30734), esančio Pakruojo m. Laisvės
a. 10, (toliau – Objektas) tvarkybos darbų.
Tvarkybos ir pritaikymo viešosioms ir kultūros reikmėms projektas finansuojamas iš 2014 –
2020 m ES investicijų programos pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“. Objekto tvarkybos darbų (remonto ir restauravimo) projekto (toliau – Tvarkybos darbų
projektas) sprendiniams pritarta Departamento Šiaulių skyriaus 2018-05-03 raštu Nr. (12.56.Š)2Š216. Departamento Šiaulių skyrius 2018-05-29 išdavė leidimą Nr. LŠP-18 atlikti kultūros paveldo
objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ‚Infostatyba“ Specialiosios paskirties
pastato (Pakruojo miesto senosios gaisrinės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 307340)
paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą ir kapitalinio remonto ir Laisvės a. 10, Pakruojis
kapitalinio remonto projekto sprendiniams Šiaulių skyrius pritarė 2018-07-02. Pakruojo rajono
savivaldybės administracija 2018-07-03 išdavė leidimą Nr. LSKP-64-180703-0002 atlikti statinio
kapitalinį remontą pagal Statybos darbų projektą.
Atsakant į Jūsų Rašte pateiktą pirmą klausimą, informuojame, kad Tvarkybos darbų
projektas parengtas remiantis atliktais taikomaisiais architektūros konstrukcijų tyrimais (toliau –
Tyrimai). Atsižvelgiant į Tyrimų išvadas, kuriose nurodyta, jog Objekto betoninės sienos yra
išsisluoksniavusios, supleišėjusios, deformuotos, pasvirusios iki 15 cm (5 %), Tvarkybos darbų
projekte numatyta restauruoti tik pagrindinę autentišką ŠV fasado sieną, o kitas dvi betonines ŠR ir
PV fasadų sienas ir vieną silikatinių plytų mūrinę PR fasado sieną pakeisti naujomis mūrinėmis
sienomis.

Atsižvelgiant į Jūsų Rašte pateiktus pastebėjimus ir antrą klausimą, Departamentas 2019-1216 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kurio metu atliktas Tvarkybos darbų projekto
sprendinių ir Objekto vertingųjų savybių išsaugojimo sugretinimas. Tikrinimo metu nustatyta, kad
Tvarkybos darbų projekte galimai yra trūkumų susijusių su teisės aktuose nustatyta tvarka dėl
vertingųjų savybių išsaugojimo arba dėl jų išbraukimo, jei išsaugoti nėra galimybių dėl blogos
būklės.
Atsakant į Jūsų rašto trečią klausimą, pažymime, kad Objekto ŠV fasade virš buvusios durų
angos esantis įrašas „Pakruojo ugniagesių d-jos STOGINĖ“ nedingęs. Ankstesnio 2019-11-20
tikrinimo metu šis įrašas buvo nukeltas ir sandėliuojamas statybvietėje, o pakartotinio tikrinimo
metu įrašas buvo pirminėje vietoje virš buvusios durų angos. Tvarkybos darbų projekte numatytas
istorinio užrašo (dažytų raidžių) restauravimas, atkuriant spalvinį tekstinį užrašą. Tikrinimo metu
nustatyta, kad kol kas užrašo restauravimo dabai nevykdyti.
Atsakant į Jūsų rašto ketvirtą klausimą, informuojame, kad už šio Tvarkybos darbų projekto
tikrinimą ir derinimą atsakingas Departamento Šiaulių skyrius. Dėl nagrinėjamo atvejo
Departamento Šiaulių skyriuje bus atliktas tarnybinis patikrinimas siekiant nustatyti derinimo
funkcijas atlikusius asmenis bei priežastis lėmusias tokių sprendimų priėmimą (Departamento
Šiaulių skyrius po netikėtos R. Budrio mirties vedėjo kol kas neturi).
Taip pat Departamentas, tarnybinio tyrimo metu surinkus reikiamą informaciją, svarsto
kreiptis į Kultūros ministeriją ir Lietuvos architektų rūmus dėl Tvarkybos darbų projekto rengėjų
bei specialiąją ekspertizę atlikusių atestuotų specialistų atsakomybės. Apie priimtus sprendimus Jus
informuosime papildomai.
Dėkojame Jums už reiškiamą susirūpinimą šio unikalaus Objekto išsaugojimu ir atsiprašome
už pirminės informacijos stoką bei aplaidų pranešimo nagrinėjimą. Esant papildomiems klausimams
maloniai prašome kreiptis rašto rengėjos kontaktais.
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