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DĖL DUOMENŲ TEIKIMO

Valstybinė  teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
Inspekcija) atlieka Misionierių vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiojo plano (teritorijos ribų plano ir paveldotvarkos projekto), patvirtino Kultūros 
ministro 2015–08–31 įsakymu Nr. ĮV-558 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017-01-
11 statybos leidimo Nr. LNS-01-170111-00041 išdavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams. 

Leidimas išduotas pagal projektuotojo UAB „Atodangos“ 2016 m. parengtą Daugiabučių 
gyvenamųjų namų Subačiaus g. 20, Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektą, statyti žemės 
sklype, kad. Nr. 0101/0058:235, (Pagal VĮ Registrų centro išrašą reg. Nr. 44/2089368 žemės 
sklypas performuotas: nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4260-1643, kad. Nr. 0101/0058:237, plotas 
10323 kv. m).

Vadovaudamiesi Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio nuostatomis 
ir Viešojo administravimo įstatyme nustatytais tarnybinės pagalbos prašymo ir teikimo principais, 
prašytumėme įvertinti ir pateikti išvadą dėl planuojamos/vykdomos veiklos Misionierių vienuolyno 
statinių ansamblio teritorijoje kultūros paveldo apsaugos požiūriu.

Viršininko pavaduotojas                                                                                                   Aidas Valys
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