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Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas)
susipažino su asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ (toliau – Asociacija) 2020-01-19
(reg. Nr. (1-178) pateiktu raštu ,,Dėl galimo vilkinimo tiriant Pakruojo gaisrinės (u. k. 30734)
vertingųjų savybių sunaikinimą“ (toliau – Raštas), kuriuo prašoma informuoti kokiu Departamento
direktoriaus įsakymu yra pradėta 2020-01-15 Departamento rašte Nr. (1.29E)2-115 „Dėl Pakruojo
gaisrinės (u.k. 30734)“ nurodyta administracinė procedūra. Informuojame, kad surinkus išsamius
pirminius duomenis (vidinius dokumentus, projektinę dokumentaciją, gavus reikiamus
Departamento darbuotojų paaiškinimus) priimtas sprendimas sudaryti laikinąją komisiją.
Departamento direktoriaus 2020-01-22 įsakymu Nr. Į-25 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo“
sudaryta laikinoji komisija dėl 2019-12-10 gauto (reg. Nr. 1-4083) Asociacijos rašto „Dėl Pakruojo
gaisrinės (u.k. 30734)“ įvertinimo bei išvadų pateikimo. Laikinajai komisijai pavesta parengti
išvadas ir jas pateikti Departamento direktoriui iki 2020-02-20. Laikinajai komisijai baigus darbą ir
pateikus išvadas Departamento direktoriui, Departamentas apie laikinosios komisijos išvadas ir
priimtus sprendimus Asociaciją informuos atskiru raštu.
Papildomai informuojame, kad aukščiau minėta laikinoji komisija atsižvelgs ir į Asociacijos
2020-01-19 raštą bei jame išdėstytus 2, 3 ir 4 klausimus.
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