
2021 metai – Paveldotvarkos programai jau ketvirtieji, pavykusių darbų bei naujovių metai. Baigti 

buvusio sandėlio Žvejų g. 18 tvarkybos darbai, pastatas paruoštas naujai viešbučio paskirčiai. 

Savivaldybės indėlis į šio pastato paveldo tvarkybos darbus per dvejus metus siekia 140 tūkst.eurų. 

Jau galime kalbėti ir apie pirmojo etapo tvarkybos darbų užbaigimą, praeivių akis traukiančiame 

name adresu Tiltų g. 1 - šiemet baigti stogo remonto darbai bei restauruotas pastato fasadą puošęs 

miesto herbas. Nemenka suma, 30 tūkst. eurų savivaldybė prisidėjo prie Šv. Jono buvusios bažnyčios 

vietos archeologinių tyrimų, įveiktas antras darbų etapas atskleidęs daug svarbios informacijos 

tolimesniems darbams. Užbaigtas Maldos namų, esančių Pylimo g. 2 antrasis darbų etapas – pilnai 

sutvarkytas pastato fasadas. Atlikti pastato tvarkybos darbai adresu Jūros g. 1A. 

Valdytojams nesugebėjus laiku organizuoti paveldo tvarkybos darbų vykdymo objekte Žvejų g. 9, 

lėšos buvo skirtos objekto Pievų Tako g. 4 tvarkybai. Šis objektas  metų pradžioje, atitiko visus 

reikalavimus, tačiau dėl lėšų trūkumo, buvo likęs be finansavimo. Tvarkybos darbus artimiausiu metu 

ketinama užbaigti. 

2021 metais Saugomiems paveldo objektams bei tyrimams Klaipėdos miesto savivaldybės skyrė 300 

tūkst.eurų. 2022 metais planuojama didinti šios priemonės finansavimą. Numatoma, kad paveldo 

tvarkybai finansuoti bus skirta mažiausiai 320 tūkst. eurų. 

Iš užduodamų saugomų kultūros paveldo objekto valdytojų klausimų bei stebint ženklų susidomėjimą 

Paveldotvarkos programa, Paveldosaugos skyrius nuolat svarsto kaip programą paversti galimybių 

programa, kad ji būtų aktuali paveldo tvarkytojams ir naudinga Klaipėdos miestui.  

Šiemet buvo pakoreguotas Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos 

aprašas, kuriame išskirtas prioritetas dvarų fasadų tvarkybai ir padidinta savivaldybės skiriama 

maksimali lėšų dalis projektui arba atskiram projekto etapui nuo  70 iki 90 tūkst. eurų, o 

taikomiesiems tyrimams atitinkamai nuo 30 iki 50 tūkst. eurų. Palengvintas paraiškų pateikimas 

savivaldybės administracijai - paraiškas su projektine dokumentacija pastatų valdytojai galės 

paduoti  per internetinius portalus www.klaipeda.lt. arba www.epaslaugos.lt. Siekdami sumažinti 

administracinę naštą, savivaldybės specialistai, vertindami atliktus paveldo tvarkybos darbus, 

nebereikalaus iš valdytojų pateikti atskirą darbų priėmimo aktą – nuo šiol darbų užbaigimo faktą 

nustatys pati savivaldybės administracija.  

Teikti paraiškas gali savivaldybės ar valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojai, kuriems 

už tvarkybos darbus gali būti finansuojama iki 50 procentų darbų ir projekto rengimo kaštų, tačiau 

prašomos paramos suma negali viršyti daugiau kaip 90 tūkst. eurų, kreipiantis dėl tyrimų –50 tūkst. 

eurų. Paraišką būtina teikti kartu su parengtu paveldo tvarkybos projektu ir kitais reikalingais 

dokumentais. Naujos paraiškos 2022 metų finansavimui gauti priimamos iki 2022 sausio 31 d.  

Apie naujas galimybes gauti paramą galima susipažinti Klaipėdos miesto interneto svetainėje 

www.klaipeda.lt, Paveldosaugos skiltyje, arba teirautis telefonu: 846 396068, 396038. 
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