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I. VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS
2016 m. pabaigoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) struktūrą sudarė šeši centriniai skyriai ir du poskyriais bei dešimt teritorinių skyrių.
Departamente 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 125 specialistai. Pagal 2016 m. Kultūros ministerijos
skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04. „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ buvo numatyta 7 688 917 Eur.
Departamentui buvo pavesta vykdyti 8 priemones, iš jų vieną priemonę „Tirti bei kaupti duomenis
apie kultūros paveldą“ vykdė Departamentui pavaldi biudžetinė įstaiga – Kultūros paveldo centas,
su kurio metinės veiklos rezultatais galite susipažinti prie šios ataskaitos pridedamoje atskiroje
byloje.
Kaip ir ankstesniais, taip ir 2016 m., vienas iš svarbiausių Departamento uždavinių buvo
spartinti kultūros paveldo apskaitą. 2016 m. atliekamų tyrimų pagrindu nustatytos pavienių ir į
kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos
dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai statiniams,
vietoms bei vietovėms. Parengta ir kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių
registrą pateikta reikalinga apskaitos dokumentacija dėl pavienių ir kompleksinių objektų.
Gerinant sąlygas visuosmenei dalyvauti kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo
procesuose, 2016 m. buvo pradėtas rengti Departamento naujienlaiškis, kuriame informuojama apie
kultūros paveldo aktualijas, vykstančius renginius, pristatomos gerosios patirtys, atsakoma į
aktualiausius klausimus. Taip pat, Departamento interneto svetainėje talpinta kultūros paveldo
objektų valdytojams informacija apie įvairias finansavimo galimybes kultūros paveldo objektų
tvarkybai. Nuolat pildytos Departamento interneto svetainės skiltys: Aktualijos, Renginių anonsai,
Pranešimai spaudai bei Departamento Facebook puslapis. Siekiant visuomenę informuoti apie
galimybę naudotis kultūros paveldo elektroninėmis paslaugomi, buvo skelbti įvairūs informaciniai
pranešimai, rengti pristatymai renginiuose bei mokymai apie KPEPIS informacinės sistemos
galimybes, interesantai konsultuoti dėl naudojimosi konkrečiomis paslaugomis. Siekiant
populiarinti KPEPIS ir paskatinti ja naudotis buvo išleisti lankstinukai bei pagaminti atšvaitai. Taip
pat, vienas iš Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
prioritetų buvo „Visuomenės dalyvavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos viešojo
valdymo procesuose skatinimas: tarpinstitucinių sklaidos projektų ir konsultacinių renginių
organizavimas investuotojams, suinteresuotoms visuomenės grupėms, bendruomenėms“.
Didinant investicijų panaudojimo efektyvumą ir vertinimą kultūros paveldo objektuose,
pradėjus informavimo priemonėse ir specialiuose renginiuose skelbti apie kompensavimo
galimybes valdytojams, kasmet didėja valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojų
susidomėjimas galimybe susigrąžinti paveldo tvarkybos darbams skirtų lėšų dalį. Vis daugiau
valdytojų pasirašo apsaugos sutartis, kuriose įsipareigoja leisti visuomenei pažinti jiems
priklausančius kultūros paveldo objektus. 2016 m. pasirašytos 24 tokios sutartys.
Didėja privačiomis lėšomis tvarkomų objektų skaičius. Nuo 2015 m. didinami valstybės
asignavimai kompensacijomis už privačių kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių
tvarkybos darbus, kadangi didėjant privačiai iniciatyvai, lėšų poreikis kompensacijoms irgi didėja.
2016 m. išmokėta 453 443 Eur kompensacijų. Kompensacijos už tinkamas finansuoti
išlaidas skirtos 21 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojui ir 2 kilnojamųjų kultūros
vertybių valdytojams.
Vykdant Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą atlikti tvarkybos darbai 20 kultūros paveldo objektų, o
vykdant Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų
ir turizmo reikmėms programą baigti 4 kultūros paveldo objektų darbai.
2016 m. rengiamų kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sąraše įrašyta 21 kultūros paveldo vertybė.
Ataskaitiniais metais buvo parengti: 1. Palangos miesto istorinės dalies (12613) teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas; 2. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
teritorijos ribų planas – pateiktas Kultūros ministerijai teikti Vyriausybei tvirtinti.
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2016 m. buvo vykdomas 51 nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas, o
pilnai įgyvendinti 24. Per 2016 metus kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems
asmenims, planuojantiems atlikti kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo statinių tvarkybos
darbus, išduotos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos, išduoti leidimai tvarkybos darbams atlikti,
Departamento direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos kultūros paveldo objektuose atliktų
tvarkybos darbų priėmimui ir pasirašyti bei patvirtinti tvarkybos darbų priėmimo aktai. Taip pat
nustačius paveldosaugos reikalavimų pažeidimus, pažeidėjams pritaikytos prevencinės bei
administracinio poveikio priemonės - surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir įteikti
reikalavimai pašalinti pažeidimus. Parengti ir Departamento direktoriaus įsakymais patvirtinti
kultūros paveldo objektuose atliekamų tvarkybos darbų patikrinimo bei kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos patikrinimo kontroliniai klausimynai, kultūros paveldo apsaugos reglamentų 3-jų
metų laikotarpiui planas ir pasiektas numatytas jo įvykdymas, 2016 metais periodiškai stebėti
neprižiūrimi kultūros paveldo objektai, vykdyta kultūros paveldo vietovių ir nekilnojamųjų kultūros
vertybių stebėsena. 2016 metais kultūros paveldo apsaugos priežiūrai ir kontrolei skirtas dėmesys
atsispindi pateikiamuose rodikliuose, kurie buvo viršyti. Vykdant numatytas programas atskleistos
kultūros paveldui svarbios aktualijos, kurios turėtų teikti naudą paveldosaugos įstatyminei bazei
tobulinti, paveldosaugos procesams skaidrinti.
2016 metais Departamentas tęsė dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo organizacijų
veikloje, aktyviai dalyvavo Europos Tarybos programose bei projektuose, vykdė dvišalį ir
daugiašalį bendradarbiavimą su kaimyninėmis bei kitomis šalimis. Surengti tarptautiniai ir
respublikiniai renginiai kultūros paveldo apsaugos klausimais: kartu su Europos Taryba ir Europos
kultūros kelių institutu surengtas Europos kultūros kelių forumas Vilniuje; seminaras Europos
paveldo dienų organizatoriams savivaldybėse; seminaras švietimo darbuotojams dėl mokyklų
įsitraukimo į Europos paveldo dienų organizavimą; Respublikinis paveldosaugininkų seminaras;
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos renginys paveldosaugininkams; konsultacinis
renginys dėl Rasų kapinių Vilniuje restauravimo.
Apibendrinant Departamento 2016 metų veiklą, galima konstatuoti, kad Departamentas
tęsė pradėtus svarbius kultūros paveldo apsaugos darbus, ieškojo naujų galimybių ir būdų,
sprendžiant iškilusias paveldosaugos problemas bei siekiant sudominti visuomenę labiau pažinti ir
saugoti savo praeitį.

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė
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II. VYKDYTOS PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI
2016 m. Departamentui buvo pavesta įgyvendinti dalį Kultūros ministerijos programos 0204 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“. 2016 m. buvo skirta 7688000, 00 Eur ir pavesta įgyvendinti 8 priemones.
Nuo 2016-07-01 pasikeitus minimaliai mėnesinei algai, Finansų ministerija pavaldžiai
biudžetinei įstaigai Kultūros paveldo centras papildomai skyrė 700,00 eurų darbo užmokesčiui ir
217,00 eurų socialinio draudimo įmokoms.
1 lentelė. Departamento 2016 m. vykdytos dalies programos 02-04. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga biudžeto asignavimų panaudojimo lentelė
Programos priemonės pavadinimas

02-04-01-02-01.
Įgyvendinti Paveldotvarkos programą

Patvirtinti
(įskaitant
patikslinimus)
asignavimai
(eurai)

Panaudoti
(įskaitant
patikslinimus)
asignavimai
(eurai)

2416000

2416000

Panaudojimo procentas

100%
1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7 priedai

02-04-01-02-02.
Administruoti kultūros paveldo
apsaugos priežiūrą ir kontrolę

2166000

2166000

100%

02-04-01-02-03.
Vykdyti Lietuvos Respublikos ir
Šventojo sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (paveldotvarka) programą

912000

912000

100%

02-04-01-02-04.
Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo
reikmėms programą

492000

02-04-01-02-05.
Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros
paveldą

774917

774917

100%
12 priedas

02-04-01-02-06.
Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir
Baltijos jūros regiono šalių programose
ir projektuose bei tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros paveldo
apsaugos srityje

98000

98000

100%

02-04-01-02-07.
Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti
ir saugoti kultūros paveldą

251000

251000

100%

02-04-01-02-08.
Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų
programą
Viso biudžeto lėšos:

579000

579000

100%
13, 14 priedas

7688917,00

7688917,00

100%

8, 9 priedai

492000

100%
10, 11 priedai
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III. ORGANIZACIJOS VALDYMAS
3.1. Personalo ir organizacijos struktūros valdymas
3.1.1. Organizacijos struktūra ir personalas
2016 m. galiojo Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV218 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros
patvirtinimo“ patvirtinta struktūra (2015-07-01 įsteigta antrojo Departamento direktoriaus
pavaduotojo pareigybė).
Departamento struktūrą sudarė šeši pagrindiniai skyriai ir du poskyriai: 1) Juridinis skyrius su
Personalo administravimo ir dokumentų poskyriu, 2) Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės
skyrius, 3) Administracinis skyrius, 4) Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius, 5) Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius, 6) Kontrolės skyrius su Išvežamų į užsienį kultūros
vertybių poskyriu, dešimt teritorinių skyrių išsidėstę apskričių centruose, ir jų veiklos teritorijos
sutampa su apskričių ribomis (1 pav.)
1 pav. Departamento valdymo struktūra 2016 m.

Vyriausybė 2009-05-06 nutarimo Nr. 394 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir
valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 5.5.1 p., kuriuo Departamentui buvo
patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičius nuo
2011 m. nesikeitė. Bendras Departamente patvirtintų pareigybių skaičius – 125 pareigybės (19972000 m. – 70, 2001-2005 m. - 72, 2005 m. – 88, 2006 m. – 108, 2008 m. – 128, 2011 m. -125). Iš
jų - 107 karjeros valstybės tarnautojai ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (2, 3, 4
lentelės). Departamento valstybės tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą iki 2016-12-31
pasiskirstė: A lygio įstaigos vadovas – 1, A lygio karjeros valstybės tarnautojų pareigybės – 103 ir
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B lygio karjeros valstybės tarnautojų pareigybės – 3 (2 tarnautojai B lygio 9 kategorijos, 1 – B
lygio 10 kategorijos). Pagal kategorijas valstybės tarnautojų pareigybės pasiskirstė taip: 18
kategorija – 1, 17 – 2, 15 – 3, 14 – 13, 13 – 4, 12 – 10, 11 – 60, 10 – 1, 9 – 14.
2 lentelė. 2016 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių paskirstymas Departamento
centriniuose skyriuose.
Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Struktūrinis padalinys
Vedėjas
Specialistai
Inspektoriai
Darbuotojai
tarnautojai
Administracinis skyrius
1
6
0
3
4
Apskaitos, paveldotvarkos
1
9
10
planavimo skyrius
Buhalterinės apskaitos ir
1
4
0
2
3
atskaitomybės skyrius
Juridinis skyrius
1
3
0
4
0
Juridinio skyriaus Personalo
administravimo ir
1
5
0
3
3
dokumentų poskyris
Kontrolės skyrius
1
3
5
9
0
Kontrolės skyriaus Išvežamų
į užsienį kultūros vertybių
1
0
2
3
0
poskyris
Registro tvarkymo, viešųjų
1
9
0
5
5
ryšių ir edukacijos skyrius
viso:
Iš viso:

8*

39
54*

7

39*

15
54*

* - nėra įtraukti trys valstybės tarnautojai: Departamento direktorius ir 2 Departamento direktoriaus pavaduotojai.

3 lentelė. 2016 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių pasiskirstymas Departamento
teritoriniuose skyriuose.

Teritorinis skyrius
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:
Bendras skaičius

Vedėjas

Specialistai

Inspektoriai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

2
6
6
3
2
2
2
2
2
8
35
68

2
4
3
1
1
2
2
2
2
4
23

Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Darbuotojai
tarnautojai
5
0
10
1
9
1
5
0
4
0
5
0
5
0
5
0
5
0
12
1
65
3
68

Departamente 2016 m. ėjo pareigas specialistai – 74 (iš jų - 30 valstybiniai inspektoriai).
Departamento vadovaujančių asmenų skaičius – 21 (2011 m. – 24, 2014 m. - 20). Didžiausias
teritorinis skyrius – Vilniaus skyrius - 13 pareigybių; Kauno – 11; Klaipėdos – 10, kiti teritoriniai
skyriai – po 5, mažiausias – Panevėžio skyrius – 4 valstybės tarnautojai.
2016 m. gruodžio 31 d. Departamente pareigas ėjo 42 karjeros valstybės tarnautojai, turintys
kvalifikacines klases. Iš jų – I kvalifikacinę klasę turėjo 7, II - 9, III – 26 karjeros valstybės
tarnautojai.
Pažymėtina, kad 2016 m. pabaigoje Departamente valstybės tarnautojo pareigas ėjo 4
tarnautojai, turintys mokslo daktaro laipsnius.
2016-12-31 datai buvo neužimtos 5 valstybės tarnautojų pareigybės: 1 - Departamento
Kontrolės skyriaus vedėjo (užimta pagal VTĮ 18 str.), 1 - Kontrolės skyriuje vyriausiojo valstybinio
inspektoriaus, 2 - Kontrolės skyriuje vyriausiojo specialisto (užimta pagal VTĮ 18 str.), 1 - Utenos
skyriuje vyriausiojo specialisto (konkursas įvykęs, tarnautojo paskyrimas – 2017-01-05).
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Departamente priimta 11 dirbančiųjų: 2 –
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (Administracinis ir Klaipėdos skyriai), 1- pakaitinis
valstybės tarnautojas pagal VTĮ 14 str. 1 d. (Šiaulių skyriuje), 6 karjeros valstybės tarnautojai pagal
VTĮ 11 str. 1 d. (2 – Klaipėdos skyriuje, 1 – Tauragės, 2- Vilniaus, 1- Kauno skyriuose), 2 –
karjeros valstybės tarnautojai pagal VTĮ 43 str. 2 d. (Departamento direktoriaus pavaduotojas ir
Marijampolės skyriaus vedėjas).
Metų bėgyje atleista 15 asmenų: 6 - pakaitiniai valstybės tarnautojai (4 – pasibaigus priėmimo
terminui, 2 – atsistatydino savo noru), 3 – atsistatydino dėl išėjimo į pensiją, 4 – atsistatydino savo
noru, 2 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, išėjo savo noru.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. valstybės tarnybos terminas buvo
pratęstas 7 karjeros valstybės tarnautojams, 2 iš jų - antras per karjerą, 1 iš jų - trečias tarnybos
termino pratęsimas. 2016 m. gruodžio 31 d. Departamente pareigas ėjo 6 karjeros valstybės
tarnautojai (1 – skyriaus vedėjas), turintys 65 ir daugiau metų, 2 – Apskaitos, paveldotvarkos
planavimo skyriuje, 1 – Kontrolės skyriuje, 2 – Vilniaus skyriuje.
4 lentelė. Pagal amžių bei lytį metais Departamento specialistai 2016 m. gruodžio 31 d.
Amžiaus grupės (metai ) / Lytis
Vid.
65 ir Iš viso darbuot
vyresni
ojų
amžius

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39

40 – 44

45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

v

m

v

m

v

m

v

m

v

m

v

m

v

m

v

m v

m

v

m v m

v m

0

0

0

1

0

5

3

14

6

15

3

5

6

12

5

11 8

12

5

6

36 86

0

5

46

Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas svarstė ir derino Kultūros paveldo centro struktūros
pakeitimus, Kultūros paveldo centro darbuotojų pareigybių aprašymus bei darbo sutartis. Buvo
derinama Kultūros paveldo centro struktūra bei pareigybių sąrašas.
2016 m. parengta ir su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderinta bei patvirtinta
Departamento Utenos skyriaus A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo vyriausiojo
specialisto pareigybė. Nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti Kontrolės skyriaus karjeros valstybės
tarnautojo A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto, Klaipėdos skyriaus karjeros valstybės
tarnautojo A lygio 11 kategorijos vyriausiojo valstybinio inspektoriaus pareigybių aprašymai.
3.1.2. Organizacijos reformos
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“
patvirtinta Departamento struktūra 2016 m. nesikeitė, todėl reformos nebuvo vykdomos.
2016 m. Departamento Juridiniame skyriuje panaikinta A lygio 11 kategorijos karjeros
valstybės tarnautojo vyriausiojo specialisto pareigybė, vietoj jos įsteigta A lygio 12 kategorijos
karjeros valstybės tarnautojo vyriausiojo specialisto pareigybė, taip pat Utenos skyriuje, panaikinus
B lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo vyresniojo specialisto pareigybę, įsteigta A lygio
11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo vyriausiojo specialisto pareigybė (derintojo).
3.1.3. Personalo mokymai
Iki 2016 m. vasario 1 d. buvo atlikta valstybės tarnautojų mokymo poreikio analizė ir,
vadovaujantis Valstybės tarnautojų mokymo 2014-2017 metų strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų
mokymo 2014-2017 m. strategijos patvirtinimo“, Departamento direktoriaus 2016-03-09 įsakymu
Nr. P-106 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų 2016
m. mokymo plano/prioritetinių krypčių sąrašo ir preliminaraus lėšų paskirstymo“ patvirtintas,
suderintas su Valstybės tarnybos departamentu bei įgyvendintas Departamento valstybės tarnautojų
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mokymo planas, suplanuota mokymuose dalyvavusių tarnautojų skaičius - 174, 2016 m. gruodžio
31 dienai mokymuose dalyvavusių tarnautojų skaičius – 203.
Departamento tarnautojai ir darbuotojai taip pat dalyvavo vidiniuose, išvažiuojamuosiuose
bei išorės seminaruose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Viso Departamento valstybės
tarnautojai ir darbuotojai 348 kartus (2014 m. – 451, 2012 m. – 437, 2011 m. – 258, 2015 m.- 438
kartus) dalyvavo nemokamuose konferencijose, išklausė seminarų ir mokymų kursą (5 lentelė).
2016 m. įgyvendinama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015-2019 metų
korupcijos prevencijos programos priemonė 1.1.2. „Suorganizuoti naujai priimtiems Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, siuntimą į mokymus korupcijos prevencijos klausimais ne vėliau
kaip per 1 metus nuo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo
pradžios“: išklausė mokymus antikorupcine tema 4 valstybės tarnautojai, pradėję dirbti
Departamente, nepraėjus 1 metams nuo jų tarnybos pradžios. 9 Departamento tarnautojai dalyvavo
trijuose išoriniuose mokymuose antikorupcine tema.
Taip pat įgyvendinant 2016 m. Departamento valstybės tarnautojų mokymų planą, mokymai
asmeninių kompetencijų ugdymo, lyderystės, vadovavimo, naudojant emocinį intelektą srityse vyko
Kėdainių daugiakultūriame centre (Didžioji sinagoga), Rumšiškių liaudies buities muziejuje,
Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje, Valstybės pažinimo centre bei Energetikos ir technikos
muziejuje. Tarnautojai, atliekantys su paveldo apsauga, sklaida ir kontrole susijusias funkcijas,
išklausė ne tik specializuotus numatytus mokymus, bet ir papildomai jiems buvo organizuotos
ekskursijos po paveldo objektus (Kėdainių senamiestis, Lietuvos geografinis centras, Rumšiškės),
paveldo objektų tvarkybos darbų ir gerosios patirties pristatymai (Aristavėlės dvaras, Abromiškių
dvaras, Žiežmarių sinagoga, parodos su gidais galerijose ir muziejuose).
Vyriausieji specialistai ir vyriausieji valstybiniai inspektoriai tobulino žinias „Teritorijų
planavimo, žemės ir statybos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų naujovės ir
aktualijos“ seminaruose (2), kituose specialiosios ir bendrinės veiklos specialistams rengiamuose
seminaruose: viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo, kibernetinio saugumo, teisės taikymo, turto
valdymo bei buhalterinės apskaitos, administracinės naštos mažinimo, civilinės saugos, darbo su
informacinėmis sistemomis bei KPEPIO naudojimo klausimais.
2016 m. valstybės tarnautojai, dirbę Departamente mažiau nei vienerius metus, išklausė
įvadinio valstybės tarnautojo mokymo kursą (5 asmenys).
Vidiniai mokymai organizuoti specialiųjų pareigybių tarnautojams vyko metų pradžioje,
specialiosios ir bendrinės bei asmeninio tobulėjimo žinios nuolat gilinamos ir Departamento
metiniuose renginiuose, Kultūros paveldo dienų kasmetiniuose minėjimuose.
Departamento 1 valstybės tarnautojas tęsė užsienių kalbų (vokiečių) valstybės
tarnautojams mokymų kursą.
2 valstybės tarnautojai dalyvavo Tarptautinės vasaros stovyklos „Nesvyžiaus akademija“ I etapo XXII
mokymuose tema „Kultūrinio landšafto formavimas“, dar 2 tarnautojai – tęsė mokslus II etapo mokymuose tema
„Kultūros paveldo vertybė – integralumas ir kompleksiškumas“.
5 lentelė. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimas nemokamose seminaruose
konferencijose, mokymuose 2016 m.
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
12

Seminarai, konferencijos, mokymai,
TS derintojų vidiniai mokymai
TS vedėjų ir TS vyr. inspektorių vidiniai mokymai
TS apskaitininkų vidiniai mokymai
Darbas su KPEPIO sistema derintojams
„Nuo strateginio planavimo link strateginio valdymo kultūros viešojo sektoriaus
organizacijose“ (KM)
Buhalterinė apskaita su FVAIS (KM)
Konferencija „Kultūros paveldas: tvarkyba, restauravimas“ (žurnalas STRUKTUM)
Norvegijos fondų finansavimo mechanizmai (Liubavo dvaras)
ŽPDRIS mokymai (ŽŪM)
Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių diena
Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant ES Baltijos regiono strategiją (ESBJRS)
Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris

Dalyvių skaičius
21
29
16
19
2
2
3
1
10
26
3
3

11
Eil.
Nr.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Seminarai, konferencijos, mokymai,
Prezidentūros Valstybės pažinimo centro – paveldosaugos objekto pritaikymo viešosioms
erdvėms pristatymas
Seminaras – diskusija „Paveldosaugos objektų restauravimas ir konservavimas“
(Kaunas)
Tarptautinė mokslinė konferencija „Atkoduota istorija architektūroje“
Tarptautinė konferencija „Kosakovskiai Europos kontekste“ (Ukmergė)
Turizmo konferencija Anykščiuose
Seminaras „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“
Druskininkuose
Kapinės kaip kultūros paveldo objektas. Riboto ir neveikiančių kapinių vadybos teisiniai
ir organizaciniai aspektai“ (Kaunas)
Seminaras „GIS efektyvesniam darbui: pavyzdžiai ir gerosios praktikos“
Architektūriniai sprendimai A energinės klasės pastatams. Alytus
Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją
(ESBJRS) Jurbarkas
Mokymai projekto „Pagerinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
teikiamų paslaugų kokybę, užpildant kultūros vertybių registrą į rezultatus orientuotos
kultūros paveldo apsaugos ir paveldo aktualizavimo politikos tikslų formavimui ir
įgyvendinimui reikalingais duomenimis“ pareiškėjams. (KM)
Tarptautinis archeologų seminaras
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
seminaras dėl TPDRIS naudojimo
Kultūros paveldo objektų pritaikymas šiuolaikinėms visuomenės reikmėms (Joniškis)
Kultūros paveldas ir bendruomenės (Kėdainiai)
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos kultūros paveldo specialistų darbo grupės posėdis
„Medinė architektūra ir jos apsauga“
2014-2020 Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos „Dvidešimt pirmo amžiaus Europos
bendradarbiavimo diena devyniolikto amžiaus dvare“ (Pakruojis)
Departamento teritorinių skyrių koordinacinis susitikimas Rumšiškių buities muziejuje:
gerosios praktikos pavyzdžiai muziejaus veiklos zonoje, Aristavėlės dvaro tvarkybos
darbai; Abromiškių dvaro ir Žiežmarių sinagogos tvarkybos darbų
Mokslinė konferencija „Klaipėdos uosto švyturiui – 200“
Valstybės tarnautojų neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir tarnybinis kaitumas
Įvadinis mobilizacinio mokymo seminaras
Konsultacinis seminaras „Neeilinis vertinimas, valstybės tarnautojo perkėlimas
tarnybinio kaitumo būdu“
Forumas - seminaras „Muziejus po atviru dangumi: perspektyvos“ (Rumšiškės)
Įvadiniai civilinės saugos mokymai
Konsultacinis seminaras „Vadovų vertinimas 360 laipsnių metodika“
Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame valdyme“
Lenkijos architektūros ir urbanistinio kultūros paveldo apsauga XX a. antroje pusėje“
(Varšuva).
Konferencija „Pažinkime grafų Tyzenhauzų kultūrinį, istorinį palikimą“ (Pandėlys)
Seminaras „Struktūriniai pertvarkymai VATIS ir VATARE“
Pasaulinė lyderystės konferencija
KPEPIS mokymai
Individualūs apsaugos reglamentai
Konferencija „LDK didikų Radvilų mauzoliejaus tyrimai Nesvyžiaus Dievo Kūno
bažnyčioje: nauji duomenys ir perspektyvos“ (Nesvyžius)
Viso

Dalyvių skaičius
30
3
7
2
1
3
2
1
1
5

3
3
7
2
1
6
2

29
3
2
13
1
9
1
1
1
1
1
1
1
33
33
4
348

3.1.4. Tarnybinės ir drausminės nuobaudos
2016 m. Departamentas inicijavo 2 tarnybinius patikrinimus, bet tarnybinio nusižengimo
tyrimai šių patikrinimų pagrindu inicijuoti nebuvo. Departamente buvo inicijuoti 7 tarnybinių
nusižengimų tyrimai. Keturiuose iš jų valstybės tarnautojai buvo pripažinti padarę tarnybinį
nusižengimą, tačiau metų bėgyje 3 tarnybinės nuobaudos panaikintos. Viename tarnybinio
nusižengimo tyrimas buvo užbaigtas pripažįstant valstybės tarnautoją nepadarius tarnybinio
nusižengimo. Likę 2 tarnybinio nusižengimų tyrimai buvo inicijuoti atsistatydinusiems valstybės
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tarnautojams. 1 tarnautojas buvo pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, kitas pripažintas
nepadaręs tarnybinio nusižengimo.
3.1.5. Dokumentų valdymas
Departamente dokumentai gaunami paprastu ir registruotu paštu, elektroniniu paštu, per E.
pristatymo sistemą, per dokumentų valdymo sistemą Avilys, faksu, per kurjerių tarnybas, atnešami
asmeniškai. 2016 m. elektroniniu paštu buvo gauti 2080 raštai, per E. pristatymo sistemą gauti 97
raštai. Iš visų elektroninėmis priemonėmis gautų ir Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir
dokumentų poskyrio specialistų registruotų raštų 291 buvo elektroninis dokumentas. 2016 m.
elektroniniu paštu išsiųsti 831 raštas, per E. pristatymo sistemą – 49 raštai, per DVS Avilys
teritoriniams skyriams perduota 1071 dokumentas, 411 raštų buvo atiduota į rankas. Sertifikuotu
elektroniniu parašu pasirašyta 40 Departamento veiklos įsakymų.
Visi gauti dokumentai yra registruojami atskiruose registruose pagal dokumentų tipą,
sudarytoją, pagal nustatytus saugojimo terminus, vadovaujantis Departamento 2016 m.
dokumentacijos planu. Departamente (be teritorinių skyrių) 2016 m. pagrindiniuose registruose
registruota:
1. Gautų dokumentų (viso 6558):
1.1. iš teismų ir teisėsaugos institucijų – 1177 (registras T), iš jų 939 gauti per Teismų
elektroninių paslaugų portalą ir registruoti Juridinio skyriaus specialistų;
1.2. iš fizinių asmenų bei bendrovių prašymai, skundai, pareiškimai – 74 (registras 7);
1.3. iš Lietuvos Respublikos Seimo – 49 (registras S);
1.4. iš LR Prezidentūros kanceliarijos – 11 (registras PR);
1.5. iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 148 (registras V);
1.6. iš įvairių valstybės ar savivaldybių institucijų ir organizacijų, fizinių asmenų – 4751
(registras 1);
1.7. gautos archeologinės ataskaitos – 348 (registras AR).
2. Siunčiamų dokumentų - iniciatyvinių, atsakymų į pavedimus, prašymus, paklausimų (viso
3242):
2.1. siunčiami dokumentai – 3088 (registras 2);
2.2. siunčiami teisėsaugos įstaigoms dokumentai – 154 (registras TS).
3. Vidaus dokumentų (viso 2745):
3.1. direktoriaus įsakymai veiklos klausimais – 406 (registras Į);
3.2. direktoriaus įsakymai turto valdymo klausimais – 87 (registras TĮ);
3.3. tarnybiniai pranešimai, prašymai, įgaliojimai – 2090 (registras LR);
3.4. paveldotvarkos darbų priėmimo aktai, sužalotos kultūros vertybės žalos nustatymo aktai,
protokolai, išvados– 102 (registras RG);
3.5. viešųjų pirkimų įvykdymo aktai – 48 (registras Vš/A);
3.6. autorinių sutarčių įvykdymo aktai – 2 (registras 9/A);
3.7. direktoriaus nurodymai – 2 (registras N);
3.8. departamento darbuotojų pasitarimų veiklos klausimais protokolai – 8 (registras 16).
4. Sutarčių (viso 261):
4.1. viešųjų pirkimų sutartys – 202 (registras Vš);
4.2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutartys – 24 (registras AS);
4.3. taikos sutartys, susitarimai, bendradarbiavimo ir kitos sutartys– 33 (registras SUT);
4.4. autorinės sutartys – 2 (registras 9).
Personalo administravimo dokumentai registruojami atskirai, su žyma „slaptas personalo
dokumentas“. 2016 m. direktoriaus įsakymų personalo klausimais registre P užregistruota 634
įsakymai, tarnybinių pranešimų, prašymų skirti pašalpas ir kitais personaliniais klausimais registre
PPP užregistruoti 225 dokumentai, darbo sutarčių registre D užregistruotos 2 darbo sutartys,
pranešimų SODRAI registre 28 užregistruoti 45 dokumentai, studentų praktikos atlikimo sutarčių
registre PSS -15 sutarčių, kasmetinių atostogų registre A užregistruota 570 įsakymų. Ne dokumentų
valdymo sistemoje (STEKAS) komandiruočių registre K užregistruota 611 Departamento
direktoriaus įsakymų.
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2016 m. dokumentų valdymą Departamente atliko bei dokumentų saugojimą užtikrino du
Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio specialistai.
2016 m. į Departamento archyvą iš skyrių, poskyrių ir teritorinių skyrių buvo perimta 653
bylos. Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, buvo atrinkti nuolat, ilgai ir trumpai saugomi
dokumentai. Nuolat ir ilgai saugomi dokumentai bylose susisteminti abėcėline ir chronologine
tvarka, iš bylų išimti antri dokumentų egzemplioriai, iš dokumentų išimti metaliniai susegimai,
dokumentai persegti į keturių segiklių archyvinius segtuvus su raišteliais, sunumeruoti bylų lapai,
užrašyti antraštiniai ir baigiamieji bylų lapai. Bylos sudėtos į dėžutes, ant dėžučių priklijuotos
atspausdintos etiketės, informuojančios apie dėžutėje esančių bylų fondą, apyrašą bei bylų
numerius. Sutvarkius dokumentus, 128 bylos buvo įrašytos į nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus
bei pateiktos iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo specialisto ekspertizei bei Lietuvos valstybės
naujojo archyvo direktoriui derinti.
2016 m. sudaryti šeši nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai:
1. Veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 40 bylų.
2. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 12 bylų.
3. Atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 18 bylų.
4. Atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 4, į
kurį įrašyta 8 bylos.
5. Išvežamų į užsienį kultūros vertybių nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyta 25
bylos.
6. Tauragės skyriaus veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 13, į kurį įrašyta 6 bylos.
Parengtos 2 pažymos apie veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.
Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktoriaus suderinti apskaitos dokumentai 7 kartus buvo
patvirtinti elektroniniu parašu Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje.
2016 m. iš Departamento skyrių ir poskyrių buvo perimta 11 bylų (dokumentų) perdavimo
aktų, kuriais į Departamento archyvą buvo priimtos 548 bylos. Iš teritorinių skyrių į Departamento
archyvą buvo perduota 105 bylos.
Iš VĮ „Lietuvos paminklai“ buvo perimtos 2 teritorijų planavimo ir apsaugos zonų ribų planų
ir paveldotvarkos projektų bylos.
2016 m. buvo atrinkta naikinti 2000 - 2005 m. dokumentų kurių saugojimo terminas yra
pasibaigęs, 108 bylos.
2016 m. buvo prižiūrimos ir tvarkomos 3 Departamento dokumentų saugyklos. Gauti 3
prašymai iš asmenų pageidaujančių susipažinti su Departamento veiklos dokumentais bei parengti 5
raštai, iš kuriuos rengiant 4 kartus buvo atlikta dokumentų paieška Departamento archyve. Iš
archyvo buvo išduotos 106 bylos tarnybiniam naudojimui Departamento darbuotojams ir 36 bylos,
iš kurių reikėjo daryti reikalingų dokumentų kopijas.
3.2. Turto valdymas
Departamento administracinio pastato bei teritorijos Šnipiškių g. 3, Vilniuje apsaugą atliko
UAB ,,EUROCASH1“. Pastato priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos priežiūrą atliko UAB
,,Fosus“. Departamento teritorijos tvarkymo paslaugas atliko UAB ,,Valumina“. Pastato techninės
priežiūros paslaugas atliko UAB ,,Baltservis“, valymo - UAB ,,Švarus pasaulis“.
Administraciniame pastate naudojamos oro kondicionavimo sistemos priežiūros ir įrenginių
remonto paslaugas atliko UAB ,,Corpus A“ (profilaktiniai patikrinimai, šalinami gedimai).
Pastate esančios serverinės patalpose sumontuotos automatinės dujinės gaisro gesinimo
sistemos techninės priežiūros paslaugas atliko UAB ,,Euroelektronika“ .
Pastato vandentiekio, inžinerinių sistemų remonto bei techninio aptaranavimo paslaugas
atliko UAB ,,Caverion Lietuva“, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų, elektros skydinės
priežiūros paslaugas - UAB ,,Elsita“.
Pastate esančios ir departamento naudojamos stacionarios telefono stoties ,,Panasonic“
priežiūros paslaugos atliko UAB ,,Čeli telekomunikacijos“.
Pastato deratizacijos paslaugas atliko UAB ,,Dezinfekcijos paslaugos“, kilimėlių guminiu
pagrindu (naudojamų ties pagrindiniais įėjimais) nuomos ir keitimo paslaugas teikė UAB ,,Švarus
pasaulis“.
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Pastato Šnipiškių g, 3, Vilniuje šilumos sistemos priežiūros paslaugas teikė UAB ,,Caverion
Lietuva“, avarinių situacijų nebuvo.
Departamento finansinės valdymo ir apskaitos sistemos (FAVS) programinės įrangos
konsultavimo paslaugas teikė UAB ,,Alna Business Solutions“, valstybinės biudžeto, apskaitos ir
mokėjimo sistemos ,,Navision“ programinės įrangos aptarnavimo paslaugas -,,UAB ITEKS“,
dokumentų valdymo sistemos (DVS) ,,Avilys“ – UAB ,,Asseco Lietuva“.
Pastato (Šnipiškių g. 3, Vilniuje) techninės priežiūros paslaugas atliko UAB ,,Baltservis“,
pastato (L. Sapiegos g. 13, Vilniuje) - UAB ,,Verslo aljansas“. Administracinio pastato (Sapiegų
rūmų) bei teritorijos, su esančiais kitais pastatais, L. Sapiegos g. 13, Vilniuje, apsaugą atliko UAB
,,Argentavis“.
Dėl Sapiegų rūmų. Pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus gidais, siekiant
supažindinti visuomenę su Sapiegų rūmais.
Buvo organizuojamos ir vedamos ekskursijos po Sapiegų rūmus (aplankė 7276 lankytojai),
sukurtas ir pildomas Sapiegų rūmų Facebook profilis. Organizuotas renginys rūmuose Europos
paveldo dienomis. Įvyko susitikimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
atstovais dėl bendradarbiavimo naudojant Sapiegų rūmų erdves. Buvo išsiųsti raštai Vilniaus ir kitų
apskričių mokykloms, kviečiant sudalyvauti pažintinėse ekskursijose, be to, buvo parengti raštai
įvairioms kolegijoms bei universitetams dėl siūlymo naudoti Sapiegų rūmų erdves įvairiems
renginiams, instaliacijoms. Pildomas lankytojų registravimo žurnalas.
Vykdoma Sapiegų rūmų ir teritorijos priežiūra.
Departamento teritorinių skyrių turto valdymas.
Klaipėdos skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų techninę priežiūrą
atliko UAB ,,Vakarų regiono statybų konsultacinis centras“, valymo paslaugas - UAB ,,Būsto
švara“.
Kauno skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų techninę priežiūrą atliko
UAB ,,Baltservis“, valymo paslaugas - UAB ,,Ideali švara“. Patalpų signalizacijos apsaugą vykdo
UAB ,,Tigro šuolis“, apsaugos sistemų priežiūrą - UAB ,,G4S Lietuva“. Šilumos sistemos
priežiūros paslaugas atliko UAB ,,Santermita“.
Panevėžio skyriaus naudojamose (patikėjimo teise) negyvenamosiose patalpose įrengto
apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos stebėjimą ir priežiūrą atliko UAB ,,Apsaugos
komanda“. Patalpas tvarkė UAB ,,Ideali švara“, teritoriją - AB ,,Panevėžio specialus
autotransportas“.
Utenos skyriaus naudojamų (panaudos teise) patalpų valymo paslaugas atliko UAB ,,Ideali
švara“. Patalpose įrengtos apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos stebėjimą ir priežiūrą
atliko UAB ,,Apsaugos komanda“.
Telšių skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų valymo paslaugas atlieko
UAB ,,Tifoja“.
Marijampolės skyriaus naudojamose (panaudos teise) patalpose įrengtos apsaugos ir
priešgaisrinės signalizacijos sistemos stebėjimą ir priežiūrą atliko UAB ,,Apsaugos komanda“.
Patalpos buvo tvarkomos pagal sutartį, sudarytą su Natalija Mikalainiene.
Šiaulių skyriaus naudojamų (panaudos teise) negyvenamųjų patalpų valymo paslaugas atliko
UAB ,,Valymo profesionalai“. Patalpų administravimo paslaugas teikė UAB ,,Bendrabutis“, dalies
bendrojo naudojimo patalpų – biudžetinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija“.
Tauragės skyriaus naudojamų (panaudos teise) negyvenamųjų patalpų valymo paslaugas
atliko UAB ,,Ideali švara“. Patalpų apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų stebėjimo ir
priežiūros paslaugas atliko UAB ,,Rimsauga“.
Alytaus skyriaus naudojamos (nuomos teise) negyvenamosios patalpos - pagal sudarytą
sutartį su VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (vyko patalpų nuomos konkursas).
Buvo sudarytos Departamento patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamų
nuomos ar panaudos teise negyvenamųjų patalpų bei turto draudimo sutartys.
Buvo vykdoma sutarčių terminų kontrolė, rengiami susitarimų dėl jų pratęsimų, raštų dėl jų
nutraukimo, projektai. Vėlavimų nebuvo.
Departamento informacinių technologijų įrangos ir orgtechnikos įrenginių priežiūros ir
remonto paslaugas teikė UAB ,,EIT Sprendimai“.
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Didelio formato dokumentų kopijavimo, laminavimo bei įrišimo paslaugas teikė UAB
,,Biznio mašinų kompanijos kopijavimo centras“.
Pagal prašymus, gavus Kultūros ministerijos sutikimą, biudžetinėms įstaigoms buvo perduota
Departamento leidinių (įskaitant CD ir DVD) 4151,43 Eur sumai (587 vnt.), reprezentacijai 8208,70 Eur sumai (797 vnt.).
Buvo inventorizuotas Departamento (įskaitant teritorinius skyrius) 2015 m. turtas.
Netinkamas (negalimas) naudoti turtas buvo teisės aktų nustatyta tvarka nurašytas.
Buvo rengiami ir teikiami reikalingi duomenys į VTIPS, apie informacinių technologijų ir
programinės įrangos naudojimą.
Buvo nagrinėjami Kultūros paveldo centro pateikti sutarčių projektai.
Dėl tarnybinio lengvojo transporto naudojimo. Departamentas tarnybinėms reikmėms
naudoja 14 tarnybinių lengvųjų automobilių (limitas – 14).
Esant poreikiui buvo nuomojami lengvieji automobiliai (su vairuotoju) (pagal sutartį su UAB
„Olego transportas“).
Pagal automobilio nuomos sutartį (UAB ,,Aljuva“), objektų apskaitos funkcijos vykdymui
departamento specialistei, kurios darbo vieta Ukmergės mieste, buvo nuomojamas lengvasis
automobilis (be vairuotojo).
Dėl Utenos skyriaus darbuotojams paskirtų papildomų užduočių vykdymo, buvo pasirašyta
automobilio nuomos (be vairuotojo) sutartis (UAB „Aljuva“) nuo 2016 m. lapkričio 7 iki 30 d.
laikotarpiui.
Departamentas, pagal sudarytą su AB ,,Smiltynės perkėla“ sutartį, naudojosi tarnybinių
funkcijų vykdymui perkėlos paslaugomis.
Buvo išduodami tarnybiniams lengviesiems automobiliams kelionės lapai, nustatomi limitai
kurui, atliekamos priskirtų lengvųjų automobilių odometrų patikros (kas ketvirtį ir esant poreikiui).
Buvo nustatomos naujos žiemos bei vasaros faktinės kuro normos visiems tarnybiniams
automobiliams. Komisijos atliko kontrolinius važiavimus ir pateikė duomenis apie faktinį degalų
suvartojimą. Buvo suorganizuoti tarnybiniai patikrinimai Tauragės ir Telšių skyriuose, siekiant
patikrinti ar tinkamai nustatyta faktinė degalų norma. Buvo vykdomi neeiliniai tarnybinių
automobilių odometrų patikrinimai, pažeidimų nenustatyta.
Buvo išduodami leidimai transporto priemonėms statyti Departamento teritorijoje, apie
pažeidėjus pranešama policijai.
Departamento administracijos ir Vilniaus skyriaus naudojamų automobilių plovimo paslaugas
teikė UAB ,,Transjusta“, Kauno skyriaus - V. Šuliauskienės įmonė.
Buvo atliktos tarnybinių automobilių techninės apžiūros, užtikrintas transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei KASKO draudimas.
Pažymėtini dažni tarnybinių automobilių gedimai. Automobiliai nusidėvėję.
3.3. Viešųjų pirkimų vykdymas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Viešųjų pirkimų
įstatymas) nuostatas dėl viešųjų pirkimų planavimo perkančiojoje organizacijoje, 2016 m. I
ketvirtyje parengtas viešųjų pirkimų plano, pagal Departamento įgyvendinamas programas,
projektas ir pateiktas direktoriui tvirtinti. Departamento direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų
planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Taip pat
buvo rengiami ir skelbiami viešųjų pirkimų plano pakeitimai. Buvo vykdoma viešųjų pirkimų
verčių apskaita, vedamas viešųjų pirkimų žurnalas.
Supaprastinti pirkimai.
Organizuoti ir atlikti 2 supaprastinti pirkimai (sudaryta komisija). Pirkimai atlikti taikant
supaprastinto atviro konkurso pirkimo būdą (pirktos apsaugos paslaugos ir rezervinio domenų
kopijavimo ir atstatymo paslaugos).
Mažos vertės pirkimai.
Mažos vertės viešieji pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso ir apklausos
pirkimo būdais. Atlikta apie 500 pirkimų. 11 pirkimų atliko Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų komisija (nuolatinė ir atskirai sudarytos), iš kurių 9 atlikti organizuojant
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supaprastintus atvirus konkursus, 2 - apklausos būdu. Likę mažos vertės mažos vertės pirkimai
atlikti pirkimų organizatorių apklausos būdu.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimą Nr.1333,
atliktas 21 pirkimas per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO). CPO pagalba buvo pirktos
kanceliarinės prekės, biuro popierius, eksploatacinės medžiagos spausdintuvams, kopijavimo
aparatams, valymo paslaugos, stacionarūs kompiuteriai, kompiuterių dalys, apsaugos paslaugos,
elektros energija.
Administracinio skyriaus specialistai parengė, suderino ir pateikė pasirašymui apie 202
viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
Parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai 13 skelbimų apie vykdomus viešuosius
pirkimus: Sk-1 (2 skelbimai), Sk-6 (11 skelbimų) formos.
Buvo gautos 2 tiekėjų pretenzijos dėl vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų, pretenzijos buvo
išnagrinėtos ir parengtos išvados.
IV. KULTŪROS PAVELDO TEISĖTVARKA
4.1. Rengti ir derinti teisės aktų projektai
Departamentas 2016 m. dalyvavo rengiant šiuos teisės aktų projektus:
1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ĮV-455 „Dėl Užsienio valstybėms reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas.
2.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių veiklos stebėsenos
aprašo patvirtinimo“.
3.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017
metais plano patvirtinimo“ projektas.
5.
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d.
įsakymo Nr. Į-503 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo departamento prie
kultūros ministerijos veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių šios priežiūros srities
reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
6.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo
kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių
tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
7.
Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331,
pakeitimo projektas.
8.
Paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių kilnojamųjų kultūros vertybių
vertės nustatymo ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimo Kultūros paveldo departamente
prie kultūros ministerijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros
vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. Į-108, pakeitimo
projektas.
9.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m.
gegužės 6 d. įsakymo Nr. Į-112 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo projektas.
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10.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 27 d. įsakymo Nr. Į-47 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties“ pakeitimo projektas.
11.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. Į-189 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo projektas.
12.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m.
balandžio 15 d. įsakymo Nr. Į-86 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo projektas.
13.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m.
sausio 15 d. įsakymo Nr. Į-9 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
14.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m.
liepos 1 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos
pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
15.
PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329,
pakeitimo projektas.
16.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733
24 straipsnio pakeitimo projektas.
17.
Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.
ĮV-157, pakeitimo projektas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat dalyvavo, derinant kitų institucijų parengtus ir
pateiktus teisės aktų projektus:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir
naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo“ projektas Nr. 16-1200.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamųjų daiktų Vilniuje,
Rodūnios kelyje 2, nurašymo“ projektas Nr. 16-1912.
3. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 16-227.
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005-06-23 įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.10:2016 „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai“ projektas.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ pakeitimo“
projektas.
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 1 ir 27
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 16-3879.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Statinių statybos, rekonstrukcijos, jų
paskirties keitimo, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo,
nuomos ar panaudos sandorių derinimo su Vadovybės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar
rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ projektas.
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10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės
miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Istorinės atminties puoselėjimo 2016
metų projektų sąrašo patvirtinimo“ projektas.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl komisijos sudarymo“ projektas Nr.
16-5172.
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą“
projektas.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl
kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
16. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus
vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo
ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 198 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, 589
straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas.
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo“
projektas Nr. 16-5850.
19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl nekilnojamojo turto
pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ projektas.
20. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymo
Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos
Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš
Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
leidimą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo
schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
23. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektas.
24. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011-08-16 įsakymo Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“
pakeitimo projektas.
25. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymo „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ projektas.
26. Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio
13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų
temų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
27. Statybos techninio reglamento ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” projektas.
28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro
įsakymo „Dėl Specialiųjų reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisijos ir nuostatų
patvirtinimo“ projektas.
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29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Specialiųjų reikalavimų,
specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro
įsakymo „Dėl aplinkos ministro ir kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-233/ĮV196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir šiuo įsakymo projektu tvirtinamo
statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2016 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų reglamentai“ projektas.
31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 16-452.
32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 16-1475.
33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 16-452.
35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 16-1475.
36. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
4.2. Atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose
2016 m. Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo Departamentui 171 bylose
(2015 m. – 172, 2014 m. – 199, 2013 m. -182). 22 bylose Departamentas buvo atsakovu (2015 m. –
19, 2014 m. – 29, 2013 m. – 20), 126 – trečiuoju asmeniu (2015 m. – 122, 2014 m. – 148, 2013 m.
– 147), 9 – institucija, teikiančia išvadą, 6 – civiliniu ieškovu, 4 – suinteresuotu asmeniu (15
priedas). Pagal proceso tipą bylos pasiskirsto: 122 civilinės (2015 – 134, 2014 m. – 145, 2013 m. –
131), 46 administracinės ir 3 baudžiamosios bylos. 30 bylų nagrinėtos apygardų (2015 m.- 30, 2014
m. – 33, 2013 m. – 39), 93 – apylinkių (2015 m. – 101, 2014 m. – 111, 2013 m. – 85), 41 –
apygardų administraciniuose (2015 m. – 28, 2014 m. – 32, 2013 m. – 32), 7 – Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme (2015 m.- 9, 2014 m. – 16, 2013 m. – 17), 1 byla Lietuvos
apeliaciniame teisme. 41 teisminio ginčo byla (2015 m. – 64, 2014 m. – 105, 2013 m. – 46) buvo
tęstinė.
2016 m. teismuose ir kitose teisėsaugose institucijose Departamentą pagal įgaliojimus
atstovavo ir teritoriniai padaliniai. Iš viso atstovauta 111 (2015 m. – 97, 2014 m. – 148, 2013 m. –
152) bylose. Pagal procesinę padėtį atstovavimas pasiskirsto: ieškovais (pareiškėjais) – 8 (2015 m.
– 11, 2014 m. – 19, 2013 m. – 30), atsakovais – 26 (2015 m. – 14, 2014 m. – 28, 2013 m. – 35),
trečiaisiais asmenimis – 67 (2015 m. – 66, 2014 m. – 86, 2013 m. – 77), suinteresuotu asmeniu – 2,
institucija, surašiusia protokolą – 2, išvadą teikiančia institucija – 3 ir liudytoju - 3. 2016 m., kaip ir
2015 m., daugiausia teismuose ir teisėsaugos institucijose Departamentą atstovavo Kauno teritorinis
skyrius – 34 bylose ir Klaipėdos teritorinis skyrius – 31 byloje.
4.3. Administraciniai teisės pažeidimai kultūros vertybių apsaugos srityje
2016 m. gruodžio 31 d. Departamento valstybės tarnautojai surašė 85 (2015 m. – 80, 2014 m.
– 118, 2013 m.- 109) administracinių teisės pažeidimų protokolus, 347 (2015 m. – 404, 2014 m. –
329, 2013 m. – 417) reikalavimus pašalinti pažeidimus, priėmė 53 (2015 m. – 23, 2014 m. – 49,
2013 m. – 49) nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais skirtos baudos, bei 13
(2015 m.- 34, 2014 m. – 43, 2013 m. – 37) nutarimų, kuriais skirti įspėjimai (pav. 2, 16 priedas).
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2 pav. Surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus bei administracinių teisės pažeidimų protokolai (2005-2016
m.).

53 (2015 m. – 58, 2014 m. – 82, 2013 m. – 74) administracinių teisės pažeidimų protokolai
buvo surašyti pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 91 straipsnį (už
NKPAĮ ir KKVAĮ pažeidimus), 32 (2015 m. – 13, 2014 m. – 26, 2013 m. – 35) - pagal ATPK
188(4) straipsnį (už teisėtų Departamento pareigūnų reikalavimų nevykdymą) bei 4 pagal kitus
ATPK straipsnius. Iš viso 2016 m. skirta baudų – 19401 eur (2015m. – 11728 eur, 2014 m. –
107220 Lt, 2013 m.- 52619 Lt).
Iš surašytų 347 reikalavimų pašalinti pažeidimus 2016-12-31 įvykdyti buvo 243 arba 70 proc.
(2015m. –404 arba 68 proc., 2014 m. – 265 arba 80 proc., 2013 m. – 227 arba 54 proc.).
Atkreiptinas dėmesys, kad daliai 2016 m. įteiktų reikalavimų dar nebuvo suėjęs terminas.
4.4. Kultūros vertybėms padarytos žalos nustatymas ir nuostolių sureguliavimas
2016 metais Departamentas, atstovaujamas direktorės Dianos Varnaitės, ir Kauno
technologijos universitetas, atstovaujamas Statybos ir architektūros fakulteto dekano Žymanto
Rudžionio, 2016-05-19 pasirašė Sąmatų parengimo ir įvertinimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. Vš56, kurios pagrindu Kauno technologijos universiteto atstovai išsipareigojo teikti sąmatų, nustatant
sužalotų kultūros paveldo objektų atkūrimo būdą ir nuostolių dydį, parengimo paslaugas.
2016 metais buvo atlikta 2015-2016 metais gautų prašymų nustatyti sužalotų kultūros
vertybių atkūrimo būdo ir patirtų nuostolių dydžio suvestinė. Pagal patikslintą Departamento
teritorinių skyrių informaciją, 2015-2016 metais buvo nustatyti 8 aktualūs atkūrimo būdo ir
nuostolių dydžio nustymo atvejai. Pagal poreikį 2016 metais buvo organizuotos 7 atkūrimo būdo ir
nuostolių dydžio nustatymo komisijos: Alytaus apskrityje 2, Kauno – 1, Panevėžio – 1, Utenos – 1
ir Vilniaus – 2 (6 lentelė). Vienas atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymas persikėlė į 2017
metus.
6 lentelė. 2016 metais organizuotos atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo komisijos.

Eil.
Nr.

1.

Teritorinis
skyrius

Alytaus

Pradinis
skyriaus
raštas dėl
žalos
data/Nr.
Departamento
Alytaus
skyriaus
2015-05-20
tarnybinis

Objektas,
u. k.

Rašto esmė

Rezultatas

Pastabos

Druskininkų
žydų
senosios
kapinės

Departamento Alytaus
skyrius gavo Alytaus
apskrities VPK
Druskininkų policijos
raštą, kuriuo pranešta,

2016-12-19
Departamento
aktas Nr. RG-92.
Nustatytas
nuostolių dydis –

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

pranešimas

2.

3.

4.

5.

Alytaus

Alytaus
skyriaus
2016-10-31
raštas Nr.
(1.31.-A)2A778

Zervynų
kaimo
gyvenvietės
(u. k.
10305)

Kauno

Departamento
Kauno
skyriaus
2015-02-05
tarnybinis
pranešimas
Nr. KTP-24

Aukštosios
Fredos
dvaro
sodybos (u.
k. 1113)
pirmas
namas (u. k.
25748)

Panevėžio

Utenos

Departamento
Panevėžio
skyriaus
vedėjo Arūno
Umbraso
2016-09-15
tarnybinis
pranešimas
Nr. 148

Departamento
Utenos
skyriaus
vedėjo Arūno
Giraičio 201604-11 raštas
Nr. LRU - 49
„Dėl
Kazitiškio ir
Ceikinių
bažnyčių
gaisrų“

Kalnas vad.
Alkos
kalnas (u. k.
6545)

Ceikinių
Švč.
Mergelės
Marijos
vardo
bažnyčioje
buvusioms
kultūros
vertybės
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kad 2015 m. balandžio
20 d. buvo fiksuotas
Druskininkų žydų
senųjų kapinių
išniekinimo faktas
Zervynų kaimo
gyvenvietėje (u. k.
10305) Europos
Ekonominės erdvės
finansinio
mechanizmo lėšomis
įgyvendinant projektą
Nr. EEE-LT06-KM01-K-01-055 buvo
perstatytas namas
(2A1, unikalus kodas
Nr. 3894-0025-7010),
nesilaikant suderinto
projekto, adresu Ūlos
g. 10E, Zervynų k.,
Marcinkonių sen.,
Varėnos r. sav.,
Departamento Kauno
skyrius 2016-11-02
raštu Nr. KTP-229
informavo, kad 201502-04 pradėtas
ikiteisminis tyrimas
Nr. 01-1-07554-15
(dėl vagystės pagal LR
BK 178 str. 2 d.) dėl
pavogtų plytų.
2016-09-14 patikrinus
Budrionių alkakalnį
(u.k. 6545) nustatyta,
kad pusei alkakalnio
teritorijos mechaniniu
būdu nuimtas
velėninis sluoksnis,
teritorijoje išdėlioti
suvežti akmenys,
Žemės savininkas yra
iškviestas protokolo
surašymui pagal
ATPK 91 str.
2016-04-05 degė
Ceikinių Švč.
Mergelės Marijos
Vardo bažnyčia.
Šio gaisro metu
sudegė bažnyčioje
buvę kultūros paveldo
objektai – Paveikslas
„Miręs Kristus su
klūpančiu šalia
angelu“ (u. k. 12670,
XIX a. pab.-XX a.
pr.), Šoninis altorius I
(u. k. 12668, su
paveikslais „Marija su
Kūdikiu“ bei „Pieta“),
Šoninis altorius II (u.
k. 12669, su
paveikslais „Kristus su
nendre“ bei

4 773, 45 eurų.

2016-12-30
Departamento
aktas Nr. RG-102.
Nustatytas
nuostolių dydis –
29 417,52 eurų.

2017-01-24
Departamento
aktas Nr. RG-3,
Nustatytas
nuostolių dydis –
422, 29 eurų.

2016-12-01
Departamento
aktas Nr. RG-84.
Nustatytas
nuostolių dydis –
16 033,71 eurų.

Departamento
direktorės 201605-30 įsakymu
Nr. Į-170 sudaryta
atkūrimo būdui ir
nuostolių dydžiui
nustatyti komisija
2016-11-17
tarnybiniu
pranešimu Nr.
LR-1752 Dalia
Krūminienė
pateikė žalos aktą.
Nustatytas
nuostolių dydis –
112.000 eurų.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

6.

Vilniaus

Departamento
Vilniaus
skyrius 201601-07 raštu
Nr. LRV-2
informavo
Departamentą,
kad užfiksuota
Lentvario
dvaro sodybos
daržinės
liekanų (u. k.
22206) sienos
apardytos 4
vietose, plytos
demontuotos
ir išgabentos

Departamento
Vilniaus
skyrius 201610-06 raštu
Nr. LRV-241

7.

Vilniaus

Lentvario
dvaro
sodybos
daržinės
liekanos (u.
k.22206)

Skulptūra
"Šv.
Kazimieras"
(u. k.
10268),
Skulptūra
"Šv.
Stanislovas"
(u. k.
10269),
esančios šv.
Jurgio
bažnyčioje,
Buivydžių
k.,
Buivydžių
sen.,
Vilniaus r.
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„Šv.Stanislovas“),
Centrinis altorius (u.
k. 12667, su
paveikslais „Šv.
M.Marija“ su aptaisu
bei „Šv. Jėzaus
Širdis“), Skulptūra
„Nukryžiuotasis“ (u.
k. 8872)
Lentvario dvaro
sodybos daržinės
liekanų (u.k. 22206),
esančių Lentvario m.,
Trakų r., dalies plytų
mūro demontavimas
buvo fiksuotas 201512-17 faktinių
duomenų patikrinimo
vietoje aktu Nr. AAV816. Departamento
Vilniaus skyrius 201601-07 raštu Nr. (3.7.V)2V-9 apie įtariamą
nusikaltamą veiką
informavo Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Trakų rajono policijos
komisariatą (toliau –
Trakų rajono PK).
Trakų rajono PK
pradėjo ikiteisminį
tyrimą medžiagoje Nr.
01-1-02326-16.
Turimais duomenimis,
ikiteisminis tyrimas
yra sustabdytas,
nenustačius veiką
padariusio asmens
(asmenų).
Departamento
Vilniaus skyrius 201609-30 gavo pranešimą
dėl sužalotų skulptūrų,
esančių Buivydžių k.,
Buivydžių sen.,
Vilniaus skyrius 201609-30 faktinių
duomenų patikrinimo
vietoje metu nustatė,
kad kultūros vertybių
registre registruotos
skulptūros: Skulptūra
"Šv. Kazimieras" (u.
k. 10268), Skulptūra
"Šv. Stanislovas" (u.
k. 10269), buvusios
šalia bažnyčios
pagrindinių durų
nuverstos ir
apgadintos.

2017-02-06
Departamento
aktas Nr. RG-7.
Nustatytas
nuostolių dydis –
9308, 53 eurų.

2016-12-13
Departamento
aktas Nr. RG-91.
Nustatytas
nuostolių dydis –
28 375, 71 eurų.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.

Žala buvo aktuali
ir atkūrimo būdas
bei nuostolių
dydis nustatytas.
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V. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITA
5.1. Kultūros vertybių registras
2016 m. Kultūros vertybių registro duomenų bazėje buvo 31100 nekilnojamųjų ir
kilnojamųjų kultūros vertybių.
Iš jų:
nekilnojamosios kultūros vertybės 24395:
- pavieniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 11069;
- kompleksiniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 2001;
- į kompleksą įeinantys objektai – 7521;
- kultūros paveldo vietovės – 155;
kilnojamosios kultūros vertybės – 6705;
kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta – 576 (7, 8 lentelės).
7 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios pavienės ir kompleksinės kultūros vertybės (kartu su kultūros
paveldo vietovėmis).
Rūšis
Nekilnojami

Kilnojami

Kiekis

Statusas

2

Inicijuotas skelbti Savivaldybės saugomu

6

Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu

545

Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

1106

Paminklas

6690

Registrinis

18

Savivaldybės saugomas

4977

Valstybės saugomas

70

Paminklas

3429

Registriniai

8 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios kompleksinės kultūros vertybių dalys.
Rūšis
Nekilnojami

Kilnojami

Kiekis

Statusas

5

Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu

31

Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta

1191

Paminklas

3145

Registrinis

8

Savivaldybės saugomas

3140

Valstybės saugomas

25

Paminklas

3183

Registriniai

2016 kultūros vertybės pagal jų statusą Kultūros vertybių registre pasiskirstė:
paskelbta kultūros paminklais:
- 2297 nekilnojamųjų kultūros vertybių;
- 95 kilnojamųjų kultūros vertybių;
paskelbta valstybės saugomomis – 8117 nekilnojamųjų kultūros vertybių;
paskelbta savivaldybės saugomomis – 26 nekilnojamosios kultūros vertybės;
inicijuota skelbti valstybės saugomomis –11 nekilnojamųjų kultūros vertybių;
inicijuota skelbti savivaldybės saugomomis – 2 nekilnojamosios kultūros vertybės;
registriniai - nekilnojamosios kultūros vertybės 13365;
registriniai - kilnojamosios vertybės 6612.
2016 m. 620 kultūros paveldo vertybių objektai buvo papildyti Departamento skyrių
įkeltomis 3960 foto-fiksacijomis.
2016 m. Kultūros vertybių registre įregistruotos 24 apsaugos sutartys, iš viso apsaugos
sutarčių yra 168. Taip pat, iš viso Registre registruoti 44 individualūs apsaugos reglamentai ir jų

24

tvirtinimo aktai. Išduotos 154 pažymos apie kultūros paveldo objektų bei kito nekilnojamojo turto
statusą. Ataskaitiniu laikotarpiu gauti duomenys iš kitų valstybės registrų:
- pagal duomenų teikimo sutartį su Gyventojų registru, parengti pranešimai Departamento
skyriams dėl kultūros paveldo objektų savininkų informavimo – pateikta 2073 fizinių asmenų
deklaruotos gyvenamosios vietos;
- pagal duomenų teikimo sutartį su Juridinių asmenų registru, Departamento teritoriniams
skyriams pateikti 5 minėto registro išrašai bei parengti pranešimai dėl kultūros paveldo objektų
savininkų – 573 juridinių asmenų.
Pagal Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-296 patvirtintą Departamento 2016 metų veiklos
planą ir Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-750 patvirtintą Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos 2016-2020 metų programos 02-04-01-02-05 priemonę „Tirti bei kaupti duomenis apie
kultūros paveldą, rengti apskaitos dokumentų projektus“ į Kultūros vertybių registrą perkelta 605
kultūros vertybių pagrindiniai dosjė.
Taip pat, Kultūros vertybių registre buvo atlikti atnaujinimo darbai. Įdiegta atnaujinta
generuojama nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto forma, nustatyta pagal
Kultūros ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. įsakymą ĮV-734. Paryškintos nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos akte vertingųjų savybių pozicijos, vidinėje sistemoje įvestos papildomos
klasifikatorių reikšmės, pakeista adresų klasifikatoriaus įkėlimo programa, įdiegtas funkcionalumas
kas mėnesį daryti objektų ir dokumentų ataskaitas bei analizuoti statistinius duomenis. Viešame
KVR portale nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių paieškos rezultatų ataskaita papildyta
papildomais laukais ir galimybe eksportuoti duomenis į kitus formatus su nuoroda į KVR, papildyti
kilnojamųjų kultūros vertybių paieškos kriterijai.
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) vidinėje sistemoje
sukurta ataskaita dėl gautų prašymų ir pateiktų atsakymų, kurioje atvaizduojama gautų prašymų ir
jų pagrindu išduotų dokumentų sąsaja bei patobulintas vidinis sistemos funkcionalumas. KPEPIS
išorinėje sistemoje sukurta kortelė „Apklausa apie suteiktų paslaugų kokybę“.
5.2. Atlikti kultūros vertybių apskaitos darbai
Prie Departamento veikia penkios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau –
vertinimo tarybos).
Per 2016 m. suorganizuoti 63 Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos posėdžiai, iš viso svarstyta dėl 273 kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros
vertybių registre tikslinimo bei įrašymo į Kultūros vertybių registrą, iš jų: 215 objektams patikslinti
duomenys Kultūros vertybių registre, 25 naujai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, 33 panaikinta
teisinė apsauga. Vienam objektui – Antkapiniam koplytstulpiui su skulptūra (14002), Šilutės rajone
pradėta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatyta procedūra dėl
valstybės saugomo objekto statuso panaikinimo.
Vertinimo taryba nusprendė nesuteikti teisinės apsaugos Namui Antakalnio g. 24A, Vilniuje,
Andriejaukos kaimo mokyklos pastatui Ignalinos rajone, akmenų grindiniui kelio ruože Ąžuolų
Būda – Kazlų Rūda, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčiai, Vilniaus g. 247B, Šiaulių m. Taip pat,
vertinimo taryba atliko geležinkelio Alytus – Varėna objektų preliminarų vertinimą.
2016 m. Taryba dalyvavo trijose bylose kaip atsakovas Vilniaus apygardos administraciniame
teisme administracinėje byloje Nr.eI-11417-244/2015 dėl namo Kalvarijų g. 20, Vilniuje įrašymo į
Kultūros vertybių registrą, administracinėje byloje I-8576-426/2015 dėl Nemėžio dvaro sodybos
fragmentų (904) bei Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr.
eA-3452-602/2016 dėl Palangos Kurhauzo pastato (1291).
2016 m. suorganizuoti 58 Departamento antrosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu
priimti 225 sprendimai – t.y. patikslinti duomenys 180 objektų, suteikta teisinė apsauga 6
objektams, teisinė apsauga panaikinta – 39 kultūros paveldo objektams.
2 valstybės saugomiems objektams Beržėnų dvaro sodybos kompleksinės dalies sarginės
(22394), Ledupio g. 11, Beržėnų k., Kelmės r. sav. bei vandens malūnui (u.k. 23195, S474),
Babrungo k., Plungės r. sav., panaikinus teisinę apsaugą, pradėtos Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytos procedūros dėl valstybės saugojamo objekto statuso
panaikinimo.
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Taip pat nuspręsta nesuteikti teisinės apsaugos 1 objektui Kulautuvos sinagogos liekanoms, P.
Cvirkos g. 4, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav.,
2016 m. dalyvavo Vilniaus apygardos administraciniame teisme Administracinėje byloje Nr.
I-6126-629/2016 dėl vilos (u.k. 39064) K. Dineikos g. 12, Druskininkuose, Druskininkų sav.,
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto panaikinimo.
2016 m. surengta 20 trečiosios Vertinimo tarybos posėdžių. Apsvarstyta 90 pavienių ir į
kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų. 36 pavieniams ir kompleksiniams objektams buvo
patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre. 7 vertybėms suteikta teisinė apsauga. 47 objektams
panaikinta teisinė apsauga, pastatui (17038) Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybėje pradėta
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatyta procedūra dėl valstybės
saugomo objekto statuso panaikinimo. Devyniuose posėdžiuose buvo svarstytas Kauno
senamiesčio, u.k. 20171, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas, patikslinti
Čekiškės miestelio istorinės dalies, u.k. 17075, Kauno tvirtovės 4-ojo forto, u.k. 10708, Kauno
tvirtovės 9-ojo forto, u.k. 10452, duomenys Kultūros vertybių registre, priimtas nutarimas rengti
Panemunės vietovės, Kaune, apskaitos dokumentaciją ir svarstyti įrašymo į Kultūros vertybių
registrą klausimą.
2016 m. suorganizuoti 29 Departamento ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos posėdžiai, svarstyta 203 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktų, kuriais: 160 nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams patikslinti apskaitos
duomenys (vertingosios savybės, teritorijų ribos, reikšmingumo lygmenys); 37 objektams suteikta
teisinė apsauga ir jie įrašyti į Kultūros vertybių registrą; 6 objektams panaikinta teisinė apsauga.
2016 m. į Kultūros vertybių registrą įrašyti 5 nauji piliakalniai (Radiškio piliakalnis u.k.
38853 ir Veprių piliakalnis, u.k. 40756, esantys Ukmergės rajone, Medsėdžių piliakalnis su
priešpiliu, u. k. 39366, esantis Plungės rajone, Kalvelių piliakalnis, u.k. 39906, esantis Anykščių
rajone ir Tauragnų piliakalnis II su gyvenviete, u.k. 40274, esantis Utenos rajone).
Didelę dalį naujų objektų sudaro senovės gyvenvietės, kurios lokalizuotos Lietuvos
archeologams vykdant mokslinius projektus ir atliekant sisteminę tokių objektų paiešką. Iš tokių
objektų paminėtinos naujos senovės gyvenvietės Lietuvos pajūryje (Būtingės senovės gyvenvietė II,
u.k. 39191, ir Šventosios senovės gyvenvietė III, u.k. 39190, esančios Palangos mieste), senosios
gyvenvietės ežerų salose (Alnės senovės gyvenvietė, u.k. 40642 ir Šnieriškių, Paeisetės senovės
gyvenvietė, u.k. 40643, esančios Molėtų rajone, Antakalnio senovės gyvenvietė, u.k. 40644, esanti
Utenos rajone), taip pat šiaurės (Šimonių senovės gyvenvietė, u.k. 40680, Pasvalio r. sav.), pietų
(Rudnios, Ūlos senovės gyvenvietė, u.k. 40755, Varėnos r. sav.) Lietuvos teritorijoje. Nemažai
lokalizuota ir senųjų laidojimo vietų (kapinynų, pilkapių) – Nauradų, Bučių kapinynas, u.k. 39374,
Panevėžio r. sav., Klemiškės kapinynas, u.k. 39038, Klaipėdos r. sav., Duselninkų kapinynas, u.k.
38935, Alytaus r. sav., Poškaičių kapinynas, u.k.40187, Raseinių r. sav., Kragžlių pilkapynas II, u.k.
39193, Elektrėnų sav., Rusių Rago pilkapynas II , u.k. 39194, Širvintų r. sav., Giraičių pilkapynas,
u.k. 39481, Molėtų r. sav., Baravykinės pilkapynas IV, u.k. 39908, Vilniaus r. sav.,) ir kt.
6 objektams teisinė apsauga panaikinta, vienam valstybės saugomam objektui – Šniūraičių
kapinynui II (u.k. 16286), Šniūraičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., pradėta Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatyta procedūra dėl valstybės saugomo
objekto statuso panaikinimo.
Ketvirtoji vertinimo taryba 2016 m. dalyvavo 3 teisminiuose procesuose: dėl Biržų piliavietės
(u.k. 1905) apibrėžtų teritorijos ribų dviejuose bylose - Administracinėje byloje Nr. I-5904821/2016 ir Administracinėje byloje Nr. eI-5565-643/2016, bei dėl Smiglių senovės gyvenvietės II
(u.k. 21522, Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.) - Administracinėje byloje Nr. eI-7471281/2016).
2016 m. suorganizuoti 58 Departamento penktosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu
priimti 576 sprendimai – t.y. patikslinti duomenys 416 objektui, suteikta teisinė apsauga 145
objektams, teisinė apsauga panaikinta – 15 kultūros paveldo objektams.
1 valstybės saugomam objektui Paliūnų kaimo senosioms kapinėms (u.k. 20934, L123),
Paliūnų k., Lazdijų r. sav., panaikinus teisinę apsaugą, pradėtos Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytos procedūros dėl valstybės saugojamo objekto statuso
panaikinimo.
Taip pat Vertinimo taryba nusprendė nesuteikti teisinės apsaugos:
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1. Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperijos karių kapinėms, Parko g. 22, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.,
2. Simno žydų senųjų kapinių daliai (39697), Taikos g., Simno m., Alytaus r. sav.,
3. Lietuvos kario Stanislovo Ivanausko kapui, Klovainių mstl., Pakruojo r. sav.,
4. Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karo lakūnų palaidojimo vietai (u.k. 39486),
Vidiškių k., Ignalinos r. sav.
5. Lietuvos kario Juozo Muzikevičiaus kapui, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.,
6. Lietuvos kario Justino Urbono kapui, Birutės g., Plungės m., Plungės r. sav.,
7. Lietuvos kario Antano Pakrosnio kapui (38990), Pikelionių k., Prienų r. sav.,
8. Lietuvos kario Ksavero Karaliūno kapui (39145), Mantviliškio k., Kėdainių r. sav.
Kultūros vertybių registrui duomenis teikė ir savivaldybių vertinimo tarybos. Per ataskaitinį
2016 m. laikotarpį buvo pateikti 23 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai. Iš jų:
Kauno m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 3 objektams, patikslino
vertingąsias savybes 3 objektams. Viso: 6 objektai.
Klaipėdos m. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 4 objektams.
Viso: 4 objektai.
Klaipėdos r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 1 objektui. Viso:
1 objektas.
Anykščių r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 3 objektams.
Viso: 3 objektai.
Vilniaus m. savivaldybės vertinimo taryba– suteikė teisinę apsaugą 2 objektams, patikslino
vertingąsias savybes 1 objektui, panaikino teisinę apsaugą 2 objektams. Viso: 5 objektai.
Panevėžio m. savivaldybės vertinimo taryba - suteikė teisinę apsaugą 2 objektams. Viso: 2
objektai.
Palangos m savivaldybės vertinimo taryba– patikslino vertingąsias savybes 1 objektui. Viso: 1
objektas.
Joniškio r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 1 objektui. Viso: 1
objektas.
Viso Vertinimo tarybose svarstyta: 1392 objektų, iš jų: 1021 – patikslintos vertingosios
savybės, 227 – suteikta teisinė apsauga, 142 – teisinė apsauga panaikinta.
Siekiant paspartinti apskaitos procesą Departamentas Vidaus reikalų ministerijai pateikė
projektinį pasiūlymą dėl projekto „Kultūros vertybių registro duomenų teikimo paslaugos kokybės
gerinimas“ įtraukimo į valstybės projektų sąrašą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos,
skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“. Įgyvendinus šį projektą ir papildžius
Kultūros vertybių registrą 1754 kultūros paveldo objektų bei 46 kultūros paveldo vietovių
duomenimis, vertingųjų savybių šioms kultūros vertybėms nustatymo ir patikslinimo Kultūros
vertybių registre terminas sutrumpėtų nuo 6 metų iki 3 metų, o priimant administracinius
sprendimus ir teikiant paslaugas, susijusias su konkrečiu kultūros paveldo objektu ar kultūros
paveldo vietove (jau esant patikslintiems Kultūros vertybių registre duomenims), jų įvykdymo
terminas sutrumpėtų nuo 3-12 mėn. iki 0,5-1 mėn. (patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre
būtų automatiškai sugeneruojami į vertinimo tarybos aktą, kuris per įmanomai trumpiausią terminą
būtų patvirtinamas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje).
2016 metais parengti projektiniai pasiūlymai yra pateikti Vidaus reikalų ministerijai.
2016 m. suorganizuota 18 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžių. 2016
m. Komisijoje svarstyti 4 klausimai dėl archeologinių radinių kultūrinės vertės nustatymo (36 vnt.),
1 klausimas dėl gaisro metu Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje buvusių kultūros
paveldo objektų kultūrinės vertės nustatymo, 4 klausimai dėl dingusių/nerastų, 8 klausimai dėl
objektų į kuriuos Kultūros ministro įsakymais Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė įrašymo
į Kultūros vertybių registrą (dėl 465 pavienių ir kompleksinių objektų), 19 klausimų dėl Kultūros
vertybių registre registruotų kultūros objektų duomenų tikslinimo ir įrašymo į Kultūros vertybių
registrą (497 vnt.), 1 klausimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos siūlymo dėl
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Departamento direktoriaus 2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. Į-323 patvirtinto Registruojamų
Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo 31
punkto pakeitimo.
Ataskaitiniais metais įvyko vienas neelinis komisijos išvažiuojamasis posėdis. Pagal nustatytą
tvarką visais atvejais, kai Katalikų Bažnyčiai atkuriama nuosavybės teisė į kilnojamąsias kultūros
vertybes, vadovaujamasi LR Katalikų Bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias kultūros
vertybes atkūrimo įstatymo nuostata, kad vertybes grąžinamos su sąlyga, prieš tai jas įrašant
Kultūros vertybių registrą. Atsižvelgiant į išdėstytą, 2016 m. vasario 26 d. suorganizuotas
išvažiuojamasis Komisijos posėdis į Martyno Mažvydo biblioteką dėl Marijampolės Marijonų
vienuolyno knygų įrašymo į Registrą. Šio posėdžio metu komisija priėmė sprendimą, kad
grąžinamos vertybės nėra nacionalinė vertybė, tai antriniai, neaktualūs egzemplioriai, kurių įrašyti į
Kultūros vertybių registrą nereikia.
2016 m. rugsėjo 14 d. suorganizuotas pasitarimas su Kultūros ministerijos, Valstybinės
kultūros paveldo komisijos, Kultūros paveldo centro, Departamento Registro tvarkymo, viešųjų
ryšių ir edukacijos skyriaus deleguotais atstovais ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo
komisija „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą apskaitos
dokumentacijos pateikimo tvarkos“, pasitarimas užprotokoluotas, išsiųstas suinteresuotoms
institucijoms.
2016 m. kultūros vertybių apskaitos darbus atliko ir Departamentui pavaldi biudžetinė įstaiga
Kultūros paveldo centras. Taip pat apskaitos darbus vykdė ir Departamento teritoriniuose
padaliniuose esantys valstybės tarnautojai, atsakingi už kultūros vertybių apskaitą (9, 10 lentelė).
9 lentelė. 2016 m. Departamento teritorinių padalinių parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktų tekstinės dalys (statistika pagal teritorinius skyrius).
Teritorinis padalinys
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
viso:

Vertinimo tarybos akto tekstinės
dalys
41
33
37
50
53
42
30
31
49
38
404

Dokumentai dėl teisinės
apsaugos panaikinimo
9
20
23
0
7
11
21
28
2
12
133

Viso
50
53
60
50
60
53
51
59
51
50
537

10 lentelė. 2016 m. Departamento teritorinių padalinių atlikta kultūros paveldo objektų fotoksacija (statistika
pagal teritorinius skyrius).
Teritorinis padalinys
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
viso:

Kultūros paveldo objektų skaičius
100
64
50
8
50
102
50
83
59
54
620

Fotografijų skaičius
639
131
317
13
435
1566
187
456
116
100
3960
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VI. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
6.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimui 2016 m. skirti 26000 Eur (2015 m. – 26 525 Eur
2014 m. - 3069,63 Lt). Už šias lėšas paženklinti 59 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai,
kuriuose nėra arba neišliko statinių (11 lentelė).
11 lentelė. 2016 metais paženklintų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko
statinių, sąrašas.
Eil. Unikalus
Paženklinimo akto
Statusas
Kultūros paveldo objekto pavadinimas
Nr. kodas
data ir numeris
VILNIAUS APSKRITIS
Valstybės
Rokantiškių piliavietė, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.
saugomas
Valstybės
Rokantiškių piliakalnis su gyvenviete, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.
saugomas
Paminklas Žudynių vieta ir kapai, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Agrastų g.
Didžiosios Kuosinės piliakalnis, vad. Pilaite, Vilniaus r. sav., Mažosios
Paminklas
Kuosinės k.

1

1799

2

2932

3

1792

4

5677

5

5661

Paminklas Elniakampio, Velniakampio piliakalnis, Vilniaus r. sav., Geležių k.

6

5679

Paminklas

7

5651

8

5662

9

5657

Paminklas Buivydų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Vilniaus r. sav., Buivydų k.

10

5682

Paminklas

11

5673

Paminklas Papiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Vilniaus r. sav., Papiškių k.

12

5669

Paminklas

13

5676

14

5666

15

5674

16

3509

17

27126

18

24147

19

3527

20

24144

Paminklas Žuklijų piliakalnis su gyvenviete, Trakų r. sav., Žuklijų k.

21

16608

Paminklas

22

3568

23

25203

24

30356

Leoniškių piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Plikuoju kalnu, Vilniaus r. sav.,
Leoniškių k.
Mažosios Riešės piliakalnis, vad. Batarėja, Vilniaus r. sav., Mažosios Riešės
Paminklas
vs.
Bernotų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis, Vilniaus r. sav.,
Paminklas
Bernotų k.

Mūrininkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Vilniaus r. sav., Mūrininkų
k.

Piliakalnio, Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis,
Vilniaus r. sav., Piliakalnio k.
Sužionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Kalvinų kalnu, Vilniaus
Paminklas
r. sav., Sužionių k.
Maišiagalos piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Pilimi,
Paminklas
Bonos pilimi, Vilniaus r. sav., Maišiagalos mstl.
Naujosios Rėvos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Rusų bažnyčia,
Paminklas
Vilniaus r. sav., Naujosios Rėvos k.
Paminklas Bražuolės piliakalnis, Trakų r. sav., Bražuolės k.
Valstybės
Raipolio dvarvietė, Trakų r. sav., Raipolio k.
saugomas
Valstybės
Stirnių piliakalnis, Trakų r. sav., Stirnių k.
saugomas
Valstybės
Varnikų piliakalnis, Trakų r. sav., Varnikų k.
saugomas

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimtosios sodybos vieta, Ukmergės r.
sav., Užulėnio k.

Valstybės
Antatilčių piliakalnis, vad. Pilale, Ukmergės r. sav., Antatilčių k.
saugomas
Valstybės
Aukštųjų Svirnų dvarvietė, Ukmergės r. sav., Aukštųjų Svirnų vs.
saugomas
Valstybės Jurdonių dvarvietė, Ukmergės r. sav., Jurdonių k.

2016-07-22/
2
2016-07-22/
3
2016-11-03/ 4
2016-07-22/
5
2016-11-03/
6
2016-07-22/
7
2016-09-02/
8
2016-09-02/
9
2016-11-03/
10
2016-07-22/
11
2016-07-22/
12
2016-09-02/
13
2016-09-02/
14
2016-07-22/
15
2016-11-03/
16
2016-07-22/
17
2016-07-22/
18
2016-07-22/
19
2016-07-22/
20
2016-07-22/
21
2016-07-22/
22
2016-07-22/
23
2016-07-22/
24
2016-07-22/
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saugomas
Valstybės
Pamūšio dvarvietė, Ukmergės r. sav., Strazdiškių vs.
saugomas
Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vieta, Ukmergės r. sav., Pabaisko
Paminklas
mstl.

25

25204

26

10577

27

3416

Paminklas Aučynų piliakalnis, Švenčionių r. sav., Aučynų k.

28

3197

Paminklas Baluošos piliakalnis, Švenčionių r. sav., Alkos k.

29

20655

30

12096

31

17283

Paminklas Labanoro mūšio vietos kompleksas, Švenčionių r. sav., Vasiuliškės k.

32

21451

Paminklas

33

3395

Valstybės
Janionių piliakalnis vad. Pykuolio kalnu, Širvintų r. sav., Janionių k.
saugomas

34

1935

Paminklas Bėčionių piliakalnis, Šalčininkų r. sav., Bėčionių k.

35

25192

Valstybės
Paūdronių piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Šalčininkų r. sav., Paūdronių k.
saugomas

36

1938

Paminklas

37

1943

Paminklas

38

1926

39

1952

Valstybės
Kaltanėnų dvarvietė, Švenčionių r. sav., Ožkinių k.
saugomas
Kavalčiukų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Švenčionių r. sav.,
Paminklas
Kavalčiukų k.

Stajėtiškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Švenčionių r. sav.,
Stajėtiškio k.

25
2016-07-22/
26
2016-07-22/
27
2016-09-02/
28
2016-09-02/
29
2016-09-02/
30
2016-09-02/
31
2016-09-02/
32
2016-09-02/
33
2016-07-22/
34
2016-07-22/
35
2016-07-22/
36

Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Šalčininkų r. sav., Kiaulėkų
k.

2016-07-22/
37

Valakavičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, Šalčininkų r. sav.,
Valakavičių k.
Kurmelionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilale, Šalčininkų r.
Paminklas
sav., Kurmelionių k.

2016-07-22/
38
2016-07-22/
39

Paminklas Turgelių piliakalnis, Šalčininkų r. sav., Balandiškių k.

2016-07-22/
40

TAURAGĖS APSKRITIS
Veliuonos I piliakalnis, vad. Gedimino kapu, Jurbarko r. sav., Veliuonos
mstl.

40

2053

Paminklas

41

23902

Paminklas Veliuonos II piliakalnis su papiliu, Jurbarko r. sav., Veliuonos mstl.

42

23898

Paminklas

43

23939

Paminklas Pagramančio piliakalnis su gyvenviete, Tauragės r. sav., Pagramančio mstl.

44

3462

Paminklas Ivangėnų piliakalnis su gyvenviete, Tauragės r. sav., Ivangėnų k.

45

13029

Paminklas

46

3452

47

23904

Paminklas Bilionių piliakalnis su gyvenviete, Šilalės r. sav., Bilionių k.

48

11208

Paminklas

49

23920

Paminklas Rubinavo piliakalnis su gyvenviete, Šilalės r. sav., Kelmutiškės k.

50

5409

51

23833

PANEVĖŽIO APSKRITIS
Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,
Paminklas
Berčiūnų k.
Ąžuolpamūšės piliakalnis su gyvenviete, Pasvalio r. sav., Saločių sen.,
Paminklas
Ąžuolpamūšės k.

Seredžiaus piliakalnis, vad. Palemono kalnu, su gyvenviete, Jurbarko r. sav.,
Seredžiaus mstl.

Ivangėnų piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis, Tauragės r. sav., Ivangėnų
k.
Batakių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Pilute, Švedų kalnu,
Paminklas
Tauragės r. sav., Batakių mstl.

Padievaičio, Kvėdarnos piliakalnis su priešpiliu ir papiliu, Šilalės r. sav.,
Padievaičio k.

2016-08-03/
1
2016-08-03/
2
2016-08-03/
3
2016-08-03/
4
2016-08-03/
5
2016-08-03/
6
2016-08-03/
7
2016-08-03/
8
2016-08-03/
9
2016-08-03/
10
2016-11-14/
1
2016-11-14/
2

30
Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnis su gyvenviete, Kupiškio r. sav., Kupiškio
sen., Aukštupėnų k.
Gaigalių piliakalnis su gyvenviete, Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Gaigalių
Paminklas
k.
Valstybės Biržų žydų ir karaimų senųjų kapinių ir žydų žudynių vietos komplekso žydų
saugomas ir karaimų senosios kapinės, Biržų r. sav., Biržų m., Latvygalos g.
Valstybės
Panevėžio senosios kapinės, Venslaviškio g., Panevėžio m.
saugomas

52

23819

Paminklas

53

23831

54

11838

55

21138

56

23823

Paminklas Papilių piliakalnis su gyvenviete, Papilių k., Kupiškio sen., Kupiškio r., sav.

57

23835

Paminklas Kerelių piliakalnis su gyvenviete, Kerelių k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.

58

5274

Paminklas Baškėnų piliakalnis, Baškėnų k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav.

59

23827

Paminklas Vaduvų piliakalnis su gyvenviete, Vaduvų k., Skapiškio r., Kupiškio r. sav.

2016-11-14/
3
2016-11-14/
4
2016-11-14/
5
2016-11-14/
6
2016-11-14/
7
2016-11-14/
8
2016-11-14/
9
2016-11-14/
10

IŠ VISO PAŽENKLINTI 59 OBJEKTAI

6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena
Departamento 2016 metais vykdytos Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo
objektų, kurie nėra paskelbti valstybės ar savivaldybės saugomais, stebėsenos apibendrinimas ir
prognozavimas.
Departamento teritorinių skyrių vedėjų metinėse veiklos užduotyse buvo nustatyta per 2016
metus, vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklėmis (su vėlesniais
pakeitimais; toliau - Stebėsenos taisyklės), atlikti 20 proc. Kultūros vertybių registre (toliau – KVR)
registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais,
stebėseną.
2016 m. vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis, Departamento teritoriniai skyriai atliko
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną.
2016 m. pradžioje be atskiro Departamento direktoriaus įsakymo Departamento teritoriniams
skyriams buvo pavesta sudaryti 2016 metais numatomų apžiūrėti kultūros paveldo objektų sąrašus,
prioritetą teikiant iki šiol neapžiūrėtoms buvusių dvarų sodyboms, etnografiniams kaimams,
pavieniams statiniams ir kitiems objektams, kurie buvo įtraukti į LR respublikinės ar vietinės
reikšmės istorijos ir kultūros paminklų sąrašus ir atlikti stebėseną pagal Stebėsenos taisykles,
kiekvienam nekilnojamajam kultūros paveldo objektui užpildyti kultūros paveldo būklės
patikrinimo akto formą bei sisteminti KVR registruotų kultūros paveldo objektų stebėsenos
informaciją pagal Departamento Kontrolės skyriaus pateiktą elektroninę formą.
Vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis vertinimas turi būti atliktas pagal 2 kriterijus: 1)
kultūros vertybės fizinės būklės pokytis ir 2) kultūros vertybės aplinkos būklės pokytis. Kultūros
paveldo objekto būklės kaita aprašoma ir išreiškiama penkių balų sistema pagal šias balų reikšmes:
1 balu vertinamos nekilnojamosios kultūros vertybės, kai būklė labai pablogėjo (objektas sunyko,
buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50%
objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių
priemonių), 2 balais – būklė blogėja (objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo
nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla,
sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl
kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja), 3 balais – būklė nepakito
(objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet
jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo
ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti
objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos
šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių), 4 balais – būklė gerėja (objektas yra
naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte
atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar
atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi
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priemonių juos panaikinti), 5 balais – būklė labai pagerėjo (objektas restauruotas, pritaikytas ar
atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra).
2016 m. KVR buvo 12502 nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 2016 m. pabaigoje pagal
Departamento teritorinių skyrių pateiktus duomenis, nustatyta, kad viso buvo apžiūrėti 3300 (2100
pagal sudarytą stebėsenos planą ir 1200 neplaniniai) kultūros paveldo objektai. Apibendrinus
duomenis, nustatyta, kad per 2016 m. apžiūrėta 26 proc. KVR registruotų kultūros paveldo objektų,
kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais. Panagrinėjus pasirinktų objektų
tipologiją, reikia išskirti, kad šiemet ji yra itin įvairi. Iš esmės tai lėmė priešpaskutiniai stebėsenos
metai prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui. Išskirtina, kad Departamento Klaipėdos
skyriaus apžiūrėtų objektų sąraše figūruoja mažosios architektūros objektai (197), Kauno skyriaus
sąraše dominuoja statiniai, Panevėžio - dvarų sodybų pastatai, Utenos skyriaus – vietos
(archeologinės, mitologinės ir kt. pobūdžio), Vilniaus skyrius didelį dėmesį skyrė kapinėms ir
palaidojimo, žūties vietoms, dailės vertybėms. Telšių apskrityje pagrindą sudaro sakralinis
paveldas, Šiaulių apskrityje mitologija, dailės vertybės, archeologijos objektai, Marijampolės
apkrityje – dailės vertybės, palaidojimo vietos, pastatai, Alytaus - statiniai ir archeologija. Dėl
stebėsenos metu nustatytų faktinių aplinkybių Departamento teritoriniai skyriai pradėjo
administracines procedūras dėl 55 (2015 m. – 87) kultūros paveldo objektų.
Išskirtina, kad nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos vykdymą labai apsunkina 2005 m.
birželio 9 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-240 ,,Dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių
apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintos
nuostatos, kuriose nurodyta, kad specialistai, vykdami apžiūrėti, fiksuoti būklę ar tirti kultūros
paveldo objektus, jų valdytojus iš anksto informuoja apie atvykimo tikslą ir suderintą atvykimo
laiką. Šiuo aspektu stebėsenos vykdymas tampa perkrautas, kadangi be nustatytų veiksmų reikia
nuvykti į vietą, atlikti fotofiksaciją, surašyti nustatytos formos aktą, surasti valdytojus, identifikuoti
pažeidimus, surinkti išeities duomenis, kas ir taip atima labai daug laiko sąnaudų. Dėl šios
priežasties dažnais atvejais specialistai nepatenka į statinių vidų, nes rašto parengimui valdytojui,
informuojant apie patikrinimo laiką, prašant jog jis būtų vietoje ir užtikrintų patekimą į vidų,
Departamento teritoriniuose skyriuose neužtenka žmogiškųjų išteklių. Taip pat inspektoriai be
valdytojo leidimo negali įeiti į privačios nuosavybės teise valdomą kultūros paveldo objektą, jo
teritoriją, kitą statinį ar sklypą.
Nepaisant aukščiau išdėstytų sunkumų, šioje analizėje išryškintos tikrintų kultūros paveldo
objektų tendencijos gali pasitarnauti rengiant paveldosaugos programų projektus ir administruojant
tvarkybos darbus bei organizuojant ir koordinuojant paveldosaugos institucijų veiklą.
Apibendrinus Departamento teritorinių skyrių pateiktus duomenis, nustatyta, kad iš 3300
patikrintų kultūros paveldo objektų, vertingosios savybės yra nustatytos tik 1551 objektams, kas
sudaro 47 proc. visų tikrintų objektų. Vertingųjų savybių neturinčių objektų skaičius kiekvienais
metais nežymiai kinta nuo 39 iki 47 proc. Preliminariai galima spėti, kad kol kas be vertingųjų
savybių Kultūros vertybių registre yra apie 57 proc. kultūros paveldo objektų.
Išvados apie kultūros paveldo objektų fizinės būklės ir objekto aplinkos, įtakojančios jo būklę ir
apžvalgą, būklės kitimo tendencijas
Pagal pateiktus vertinimus, nustatyta, kad iš 2118 objektų įvertintų būklės balais (kiti objektai
būklės balais neįvertinti, nes dalis objektų nurodyti kaip sunykę, dingę, dalis yra bendri kompleksų
unikalūs kodai), 1 balu vertinami 54 objektai, 2 - 92, 3 – 1721, 4 – 200, 5 – 51. Vertinant galima
teigti, kad fizinė būklė daugumai kultūros paveldo objektų nekinta, o nustatyti pokyčiai, skirtingai
nei 2015 metais, daugiausia fiksuojami į pagerėjimo pusę.
Aplinkos būklė balais įvertinta 2103 objektams, o vertinimo balai pasiskirstė taip: 1 balu
įvertinta 32 kultūros paveldo objektų aplinka, 2 – 45, 3 – 1824, 4 - 120, 5 - 83 objektų aplinka. Tai
leidžia daryti išvadą, jog aplinkos būklė nekinta arba kinta nežymiai į gerąją pusę ir yra šiek tiek
geresnė nei fizinė objektų būklė. Prielaidą patvirtina ir iš Departamento teritorinių skyrių gauta
informacija. Konstatuota, kad kultūros paveldo objektų aplinka prižiūrima geriau nei patys objektai
(teritorijos šienaujamos, genėjami krūmai ir pan.), nes tai nereikalauja didelių finansinių sąnaudų,
kaip kad statinio fizinės būklės užtikrinimas, ir paprastai tai daroma reguliariai. Dažniausiai
pastebima, kad valdytojai netvarko, neprižiūri aplinkoje esančių želdynų, aplinką šiukšlina, teršia
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laikydami prie dvarų ūkinių pastatų nenaudojamą žemės ūkio techniką, metalo laužą, statybines
atliekas.
Darytina išvada, kad mažiausi fizinės būklės bei aplinkos pokyčiai fiksuoti laidojimo vietose,
archeologinio paveldo objektuose ir dailės vertybėse. Žymesni fizinės būklės pokyčiai (blogėjimo)
pastebėti pastatuose ir mažosios architektūros objektuose.
Stebėsenos metu nustatyta, kad pagal valdytoją buvo įvertinta 1962 objektų, iš kurių 550
objektai priklauso fiziniams asmenims, 1273 objektai juridiniams, 28 nustytas mišrus valdytojo
tipas, o 111 nurodyta kaip neįdentifikuotas, neįteisintas, bešeimininkis ar neregistruotas
Nekilnojamojo turto registre.
Patikrinus 1876 kultūros paveldo objektus nustatyta, kad 753 iš jų yra visai nenaudojami, tai
sudaro 40 proc. visų tikrintų kultūros paveldo objektų (kadangi ne dėl visų objektų buvo pateikti
duomenys apie naudojimą, tikėtina kad procentinė išraiška yra keliais skaičiais didesnė). Pagrindinė
kultūros paveldo objektų nenaudojimo priežastis yra bloga būklė ir pritaikymo galimybių stoka.
Dažnai kultūros paveldo objektų valdytojai laiku nepastebi ir/arba sąmoningai nesiima
prevencinių priemonių, kad apsaugotų paveldo objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio. Tai
dažniausiai susiję su kritulių surinkimo, stogo sistemų trūkumais, negyvenamų pastatų langų ir durų
angų užsandarinimu, pastatų apdailos irimu ir kitais kultūros paveldo objektų priežiūros aspektais.
Kaip geresnės būklės objektai yra kulto pastatai, jie naudojami, pritaikyti ir pakankamai prižiūrimi.
Iš 2016 m. atliktų patikrinimų pastebima mažosios architektūros blogėjanti būklė.
Dailės paveldo objektai, tokie kaip kryžiai, koplytstulpiai ar stogastulpiai dėl valdytojų
nepriežiūros yra stipriai veikiami gamtinių veiksnių ir laikui bėgant galutinai sunyksta. Mažosios
architektūros statiniai (kryžiai, stogastulpiai ir kt.) neregistruojami NTR, todėl sunku nustatyti jų
valdytoją. Todėl ilgainiui šių kultūros paveldo objektų būklė blogėja. Pažymėtina, kad kruopščiau
reiktų tikrinti dailės objektus, esančius bažnyčiose, nes pastebima jų perkėlimo į kitas vietas
tendencija, nėra užtikrintos tinkamos jų laikymo sąlygos ir neigiamą įtaką daro temperatūros ir
drėgmės režimų svyravimai, nes nešildomos ar nepakankamai šildomos bažnyčių patalpos.
Bendrai apžvelgus kultūros paveldo objektų fizinės būklės kitimą, galima kalbėti apie šias
tendencijas: didesnis dėmesys skiriamas kultūros paveldo objektų aplinkai nei patiems objektams,
nes tai nereikalauja didelių investicijų (teritorijos šienavimas ar pan.), išskirtina kapinių priežiūra,
kurią atlieka pačios savivaldybės. Pavieniai objektai miestuose, miesteliuose yra geresnės būklės, jų
fizinė bei aplinkos būklė gerėjo, nes remonto, tvarkymo, defektų šalinimo darbai atliekami dažniau
nei kaimo vietovėse.
Iš esmės ir teigiamos ir neigiamos tendencijos yra tos pačios kaip ir 2015 metais; neigiamos
tendencijos: dvarų sodybų pastatai, ypač ūkinės paskirties, praranda funkcinę reikmę –
nebenaudojami pagal paskirtį (pvz. tvartai, kluonai), o jei ir naudojami, neremontuojami, laiku
nešalinami defektai. Dažnu atveju pastatai tvarkomi nevientisai, t. y. pastatai priklauso keletui
savininkų, kurie remontuoja, atnaujina savo dalis pavieniui. Matyti architektūrinių elementų,
autentiškų fragmentų (pvz. furnitūros, puošybos detalių) praradimai. Naudojamos šiuolaikinės
medžiagos, ypač tai matyti langų keitimo atvejais: dažniausiai keičiami plastikiniais, neišlaikomas
langų skaidymas.
Tačiau iš esmės kultūros paveldo objektų stebėsena ir jos analizė rodo, kad bendra kultūros
paveldo objektų būklė išliko stabili. Kultūros vertybių vertingųjų savybių ir fizinė būklė ženkliai
gerėja atlikus tvarkomuosius paveldosaugos darbus ar tvarkomuosius statybos darbus,
konservavimo darbus, ar nedidelės apimties remonto darbus, bei tinkamai vykdant kultūros paveldo
objektų priežiūrą, naudojant objektus, taip pat objektams turintiems valdytojus/savininkus, kai
valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalina atsiradusius defektus.
Pažymėtina, kad savivaldybių specialistai, užfiksavę pažeidimus, neinformuoja Departamento
teritorinių skyrių ir patys nesiima jokių priemonių – nerašo reikalavimų pašalinti pažeidimus,
nesikreipia į savivaldybės specialistus, administruojančius pastatų priežiūrą ir naudojimą, kad
pastarieji pagal kompetenciją imtųsi veiksmų. Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų
stebėseną ir pažeidimų fiksavimą didžiąja dalimi tenka atlikti patiems Departamento teritorinių
skyrių specialistams.
Prognozė veiksnių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus
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Prognozuoti veiksnius, galinčius paveikti kultūros paveldo objektus, gana sudėtinga, tačiau
atsižvelgiant į Departamento teritorinių skyrių pateiktus stebėsenos apibendrinimus ir
prognozavimą, galima išskirti tokias bendrines prielaidas dėl kultūros paveldo objektų ateities:
1. Veiksniai neigiamai įtakojantys nekilnojamąsias kultūros vertybes išlieka tie patys kaip ir
ankstesniais metais – objekto nepritaikymas naudojimui, objektų buvusių funkcijų praradimas bei
nesuradimas naujų (pvz. buv. dvarų sodybų ūkiniai statiniai – tvartai, svirnai ir pan., mediniai
koplytstulpiai), objekto neįveiklinimas bei oro sąlygos.
2. Galima prognozuoti, kad nenaudojami objektai, neradus jiems pritaikymo, pamažu nyks
toliau. Taip pat pastatų liekanoms, jų nekonservavus, irgi gresia sunykimas.
3. Kultūros paveldo objektų savininkai finansiškai patys nepajėgūs sutvarkyti kultūros
paveldo objektų pagal nustatytus reikalavimus, o pretenduoti į valstybės paramą tvarkybai kultūros
paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės saugomais, negali.
4. Kultūros paveldo objektų savininkų vengimas registruoti savo turtą Nekilnojamojo turto
registre taip siekiant išvengti atsakomybės už valdytojo pareigų neatlikimą, sudaro prielaidas tokių
objektų tolimesniam fizinės būklės blogėjimui.
5. Neigiamai kultūros paveldo objektus veikia atmosferos kritulių poveikis, antropogeniniai
veiksniai, objektų nepriežiūra, vizualinės taršos šaltiniai, todėl siekiant užtikrinti kultūros paveldo
objektų tolimesnę apsaugą, priežiūrą ir kontrolę, tikslinga toliau tęsti ir periodiškai vykdyti
registrinių ir valstybės saugomų kultūros paveldo objektų stebėseną, didžiausią dėmesį skiriant
blogėjančios būklės objektams, taikant visas būtinas priemones stabdyti ir stabilizuoti neigiamus
poveikius.
6. Kultūros paveldo objektų išsaugojimui vienas iš neigiamų veiksnių yra tai, kad sudėtinga
užtikrinti KVR registre registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės
saugomais, apsaugą ir tvarkymą, neskiriant jiems valstybinės finansinės paramos.
7. Teigiamiausias veiksnys yra savininkų poreikis ir galimybės naudoti kultūros paveldo
objektus – pastatus, juos remontuoti, pritaikyti. Taip pat valdytojų kaita, kuomet pastatus įsigyja
norintys ir pajėgiantys juos tinkamai sutvarkyti.
8. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar Lietuvos valstybės skiriamas finansavimas
kultūros paveldo objektams yra vienas esminių teigiamų veiksnių, išsaugant kultūros paveldą.
9. Teigiamai kultūros paveldo objekto būklė pagerėja po atliktų tvarkybos, restauravimo ir
objekto pritaikymo darbų. Taip pat nedidelės apimties remonto darbų atlikimas ūkio būdu leistų
pagerinti kultūros paveldo objekto būklę.
10. Išskirtina, kad stebėsenos metu atlikta revizija leidžia suvesti visus duomenis apie kultūros
paveldo objektą, t. y. ne tik tikslinama objekto buvimo vieta, perdavimo dokumentai, bet ir
atliekama tam tikra prevencija surašant valdytojams įspėjamuosius raštus dėl priežiūros, Vertinimo
tarybai dėl vertingųjų savybių nustatymo, savivaldybėms dėl bešeimininkio turto procedūros
inicijavimo ir Statybos įstatymo 42 straipsnio taikymo.
11. Teigiamą įtaką paveldo objektų būklei turi savivaldybių, bendrijų ir kitų institucijų
iniciatyva tvarkyti paveldo objektus panaudojant savivaldybių, valstybės, ES ir kitų fondų lėšas.
12. Iš savivaldybių viešųjų darbų programų kasmet vykdomi keleto objektų priežiūros darbai:
šienaujama, šalinami menkaverčiai krūmai ir medžiai, renkamos šiukšlės ir kt. Kartu su
seniūnijomis, regioniniai parkai ženkliai prisideda prie tvarkybos darbų.
Rekomendacijos dėl reikalingų priemonių (valstybės, savivaldybės) stabdant ar stabilizuojant
poveikius.
Rekomendacijos dėl reikalingų priemonių stabdant ar stabilizuojant poveikius iš esmės išlieka
tos pačios kaip ir 2015 metais:
1. Tikslinga ir toliau vykdyti vertingųjų savybių nustatymą objektams, kuriems tai nėra
padaryta.
2. Būtina siekti, kad paveldosaugos apribojimai ir reikalavimai, taikomi nekilnojamiesiems
kultūros paveldo objektams, būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Taip pat būtina siekti,
kad kultūros paveldo objekto ar kito nekilnojamojo daikto, esančio kultūros paveldo objekto ar
vietovės teritorijoje, savininkas apie tokio įrašo atsiradimą būtų nedelsiant informuojamas.
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3. Reikia tęsti saugomų objektų ženklinimą tipiniais ženklais. Viena iš realių kultūros paveldo
objektų apsaugos priemonių yra informacinių stendų statymas bei objektų teritorijų ženklinimas. Į
kultūros vertybių registrą įrašytose bažnyčiose, ir bažnyčiose, turinčiose vertingo dailės paveldo bei
brangių liturginių reikmenų, reikėtų kuo skubiau įrengti technines apsaugos, tame tarpe ir
priešgaisrines, priemones. Pačios vertingiausios ir brangiausios kilnojamosios kultūros vertybės
turėtų būti ženklinamos slaptu žymėjimu.
4. Būtina spręsti nerastų mažosios architektūros (koplytėlių, koplytstulpių, kryžių ir pan.)
objektų teisinės apsaugos klausimą, nes remiantis rajonų paveldosaugininkų, seniūnijų ir vietos
gyventojų informacija, dauguma nerastų mažosios architektūros objektų yra sunykę prieš 20-30 ar
net daugiau metų.
5. Juridiškai įteisinti savivaldybių atsakomybę už savivaldybių teritorijose esančių, bet
konkrečių savininkų neturinčių, kultūros paveldo objektų apsaugą (ypač tai aktualu dailės
objektams, laidojimo vietoms – kapams), taip pat nustatyti optimalią bešeimininkių kultūros
paveldo objektų tvarkybos ir išsaugojimo darbų finansavimo tvarką.
6. Kultūros paveldo, kaip mokamosios priemonės pažinimą, būtina įtraukti į įvairių
mokyklose dėstomų dalykų programas, taip auginant sąmoningą, atsakingą bei savo istoriją ir
kultūrą gerbiančią ateities visuomenę.
7. Savivaldybių administracijos galėtų aktyviau taikyti padidintą nekilnojamojo turto mokestį
savininkams, neprižiūrintiems kultūros paveldo pastatų ir statinių. Tai priverstų kultūros paveldo
objektų savininkus prižiūrėti savo nuosavybę arba perleisti ją kitiems savininkams, galintiems
prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektą. Taip pat valstybė ir savivaldybės galėtų skatinti
pavyzdingus kultūros paveldo objektų savininkus (fizinius ir juridinius asmenis) mokestinėmis
lengvatomis.
8. Reikalingos didesnės savivaldybių pastangos taikant Statybos įstatymo 49 str..
9. Būtina kruopščiau tikrinti dailės objektus bažnyčiose, nes pastebima jų perkėlimo į kitas
vietas tendencija, nėra surašomi perdavimo aktai, nepakeisti objektų Kultūros vertybių registre
adresai.
10. Svarbu tai, kad rajonuose yra žinoma, apie kultūros paveldo objektų tikrinimus, valdytojai
ieško galimybių savo nuosavybę tvarkyti. Tačiau pažymėtina, kad kiekvienais metais registruotų
objektų daugėja dėl naujai įrašomų į Kultūros vertybių registrą. Patikrinti kuo daugiau objektų
reikalingos ypač didelės laiko ir energijos sąnaudos, todėl siūlytina ieškoti optimalesnių stebėsenos
vykdymo sprendimų.
11. Padidintas nekilnojamojo turto mokestis neprižiūrimų ir nenaudojamų kultūros paveldo
statinių savininkams galėtų paspartinti tokio turo perdavimą motyvuotiems valdytojams.
12. Valstybė ir savivaldybės turėtų skatinti pavyzdingus paveldo objektų valdytojus (fizinius
bei juridinius asmenis) mokestinėmis lengvatomis.
13. Turi būti surasti efektyvūs teisiniai įrankiai, įpareigojantys LR teritorijoje neregistruotus
asmenis tvarkyti jų valdomus kultūros paveldo objektus.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas valstybės
mastu (pagal rajonų savivaldybes).
2016 m., vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
stebėseną atliko ir miestų bei rajonų savivaldybių administracijos.
Pagal Departamento teritorinių skyrių pateiktus apskričių stebėsenos apibendrinimus ir
prognozavimus, parengtas šis kultūros paveldo objektų stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas
valstybės mastu.
Vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis vertinimas turi būti atliktas pagal tuos pačius 2
kriterijus kaip ir tik Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų stebėsenos
atveju (aptarta praeitoje dalyje).
Reikia pastebėti, kad savivaldybių stebėsenos duomenys yra vertinamojo pobūdžio - priklauso
nuo vertintojo patirties (žinių). Su šiuo faktoriumi susiduriama kiekvienais metais ir metinėse
ataskaitose tai nurodoma. Tokiu būdu duomenys yra orientaciniai ir negali būti traktuojami kaip
objektyvūs. Norint gauti objektyvius duomenis, stebėsena turėtų tapti užsakoma ir ją turėtų atlikti
mokslo institucijos. Departamento teritoriniai skyriai savivaldybių tarnautojus, atsakingus už
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nekilnojamojo kultūros paveldo stebėseną, ir žodžiu, ir raštu yra informavę, teikę metodinę pagalbą
kaip pildyti būklės patikrinimo aktus, pagal kokius faktorius vertinti būklės kaitą. Tačiau
Departamentas iš teritorinių skyrių gauna informaciją, kad yra savivaldybių, kurios iki šiol pildo
nebegaliojančią būklės patikrinimo akto formą (2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-787
patvirtinta nauja akto redakcija), vertina ne būklės kaitą, o tikrinimo metu fiksuojamą situaciją, t. y.
nurodoma, kad būklė gera, bloga ar patenkinama.
Nepaisant aukščiau išdėstytų netikslumų, šioje analizėje išryškintos tikrintų kultūros paveldo
objektų tendencijos gali pasitarnauti rengiant paveldosaugos programų projektus ir administruojant
tvarkybos darbus bei organizuojant ir koordinuojant paveldosaugos institucijų veiklą.
Savivaldybių administracijų apžiūrėtų kultūros paveldo objektų statistika
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas iš savivaldybių gavo 1651 (2015 m. – 1948; 2014 –
1834; 2013 – 1744; 2012 m. - 2552; 2011 m. – 2409; 2010 m. – 1362; 2009 m. – 1573, 2008 m. –
503, 2007 m. – 678, 2006 m. – 304) kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktus, kurie
surašyti savivaldybių paveldosaugininkų iniciatyva arba dėl vykdytų tokių objektų
pirkimo/pardavimo sandorių (pav. 3).
3 pav. 2006 - 2016 m. savivaldybių apžiūrėtų nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius.

Daugiausiai būklės patikrinimo aktų gavo Departamento Kauno (432), Klaipėdos (347),
Panevėžio (193) ir Šiaulių (186) teritoriniai skyriai. Vertinant 2016 m. pateiktus stebėsenos
duomenis iš visų savivaldybių, pastebėtas nežymus pateikiamų būklės aktų skaičiaus sumažėjimas.
8 (2015 m. -10; 2014 m. – 18; 2013 – 8; 2012 m. - 10; 2011 m. – 9; 2010 m. – 13; 2009 m. –
16, 2008 m. – 29, 2007 m. – 14, 2006 m. – 29) savivaldybės 2016 m. nepateikė nė vieno būklės
patikrinimo akto. Pažymėtina, kad keletas savivaldybių (pvz. Vilniaus r. sav., Pasvalio r. sav.,
Elektrėnų sav.) jau patikrino visus savo teritorijoje esančius valstybės ir savivaldybės saugomus
kultūros paveldo objektus, ir jau vykdo antrą patikrinimų ciklą. Tačiau ne visos - pvz. Trakų r. sav.
2012 m., vyriausybės atstovui pavedus, patikrino kone visus savivaldybėje esančius kultūros
paveldo objektus, bet šiuo metu tolesnės stebėsenos nevykdo, būklės kaita nefiksuojama. Bendrai
2016 m apie 7,5 proc. savivaldybių stebėsenos nevykdė. Atsižvelgiant į pateiktą, ir lyginant su 2015
m., nefiksuojamas stebėsenos našumo savivaldybėse didėjimas.
Apibendrinus 2016 m. savivaldybių pateiktus duomenis, išlieka ta pati ankstesniais metais
nustatyta tendencija, kad nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena savivaldybėse vykdoma labai
netolygiai – daugumoje savivaldybių apžiūrėtų vertybių skaičius yra mažas, o kai kuriose
savivaldybėse šis skaičius lenkia metinę normą.
Tačiau šios preliminarios išvados yra geriausiu atveju orientacinio pobūdžio, nes jų
patikimumas yra statistiškai nepagrįstas. Pats stebėsenos duomenų surinkimo ir įvertinimo procesas
reikalauja atitinkamų žinių. Iki šiol Departamentas iš savo teritorinių skyrių gauna tik teorinius ir
pasikartojančius pasvarstymus dėl kultūros paveldo objektų apsaugos, bet ne struktūrizuotą ir
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statistiškai pagrįstą stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą, parengtą vadovaujantis Stebėsenos
taisyklėmis. Tai iš esmės lemia lakoniškų būklės tikrinimo duomenų pateikimas, kuris neleidžia
įsigilinti į apžiūrėtų objektų būklę ir jos kaitą. Daugumoje savivaldybių paveldosaugininkų
atliekama kultūros paveldo objektų stebėsena nėra planuojama, objektai tikrinami atsitiktine tvarka,
nenustatomas per metus būtinų patikrinti kultūros paveldo objektų skaičius ir sąrašas.
Savivaldybių administracijų apžiūrėtų kultūros paveldo objektų vertinimas
Pagal ataskaitiniais metais apžiūrėtas nekilnojamąsias kultūros vertybes, išskyrus atskiras
kultūros vertybių grupes, ir įvertinus pagal tris kriterijus šių grupių būklės pokyčius penkiabalėje
sistemoje, galima daryti prielaidas, kad ataskaitiniais metais blogiau vertinama statinių, kai kuriose
savivaldybėse archeologijos paveldo objektai (būklės vidurkis – 2,85 balai), geriau prižiūrimi yra
viešosios pagarbos kultūros paveldo objektai, kapinės ir atskiri kapai, archeologijos (būklės vidurkis
- 3,2 balo). Preliminariai nekilnojamųjų kultūros vertybių būklė stabili iš esmės visose apskrityse
arba yra nepakitusi, lyginant su 2015 m. duomenimis.
Pažymėtina, kad statinių stebėsenos vykdymą trukdo tai, kad visais atvejais, be kultūros
paveldo objekto savininko ar valdytojo leidimo, nėra galimybės apžiūrėti objektą iš vidaus. O
savininko informavimas raštu apie planuojamą patikrinimą atima daug laiko ir darbinių sąnaudų,
nes reikalinga nustatyti savininko ar valdytojo gyvenamąją vietą, siųsti korespondenciją paštu, kuri
kartais savininko nepasiekia.
Supaprastintas stebėsenos vykdymas, kada savivaldybėms buvo palikti tik valstybės saugomi
kultūros paveldo objektai, kėlė prielaidą, jog tai sumažins savivaldybių darbo apimtis. Tačiau yra
savivaldybių, kuriose nėra įsteigtų savivaldybių paveldosaugos padalinių, paveldosaugos funkcijos
priskiriamos specialistams kaip papildomos, todėl jų vykdymui skiriama nepakankamai laiko. Vis
dar yra savivaldybių, kurioms, kaip jau minėta anksčiau, Departamento teritoriniai skyriai suteikė
informaciją apie tinkamą stebėsenos vykdymą (skyriai nurodo, kad ir ne kartą), savivaldybių
atsakingi specialistai atsainiai pasirenka kulltūros paveldo objektus, apžiūri ir nepaskelbtus
valstybės saugomais (registrinius) objektus, tokiais atvejais dubliuodami Departamento teritorinių
skyrių vykdomą stebėseną.
Reikia išskirti, kad ne visos savivaldybės turi galimybę steigti kultūros paveldo apsaugos
padalinius. Vienose savivaldybėse paveldosaugos funkcijas atlieka paveldosaugos skyriai, kitose –
vienas specialistas, trečiose už kultūros paveldo apsaugą atsakingam specialistui prie turimų
paveldosaugos funkcijų yra priskirtos kitos, papildomos funkcijos. Daugumoje savivaldybių
administracijų už paveldosaugą atsakingi specialistai turi daug papildomų funkcijų ir tiesiogiai su
paveldosauga susijusiam darbui gali skirti apie 25-30 proc. savo darbo laiko.
Pagrindiniai savivaldybių pateiktų būklės patikrinimo aktų trūkumai
Techninės klaidos. Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu
Nr. ĮV-787 „Dėl Lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV-199
„Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino naują
kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto formą, kurioje nebevertinamas kultūros paveldo
objekto vertingųjų savybių būklės pokytis. Kaip ir 2015 m., taip ir 2016 m. Savivaldybių
paveldosaugos padaliniai kai kuriuose patikrinimo aktuose vis dar fiksavo vertingųjų savybių
pokytį.
Nebendradarbiavimas pačiose savivaldybėse. Savivaldybių paveldosaugos padaliniai ar
atsakingi specialistai, vykdantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, fiksavę
blogėjančią kultūros paveldo objekto būklę, laiku neperduoda informacijos tos pačios savivaldybės
padaliniui, atsakingam už statinių naudojimo priežiūrą, netaikomi administraciniai veiksmai,
neperduoda informacijos tos apskrities Departamento teritoriniam padaliniui.
Nevienodas būklės kitimo vertinimas. Kiekvienu konkrečiu kultūros paveldo objekto
vertinimu neišvengiama subjektyvumo. Nežiūrint į tai, kad balų vertinimo sistemoje yra paaiškinta
vertinimo metodika, pasitaiko niuansų ir subjektyvumas neišvengiamas. Visgi aplinkos vertinime
pokyčių gerėjimas ar blogėjimas vertinamas pagal tikrinimo metu susiklosčiusius gamtos faktorius,
tokius kaip žolės nušienavimas teritorijoje, aplinkos sutvarkymą ar palikimą natūraliam vystymuisi.
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Neaišku kaip vertinti objekto būklės kitimą, kada pvz. statinio būklė pagerinama mechaninio
pastovumo ir atsparumo atžvilgiu (sutvarkomas stogas, langai, durys ar kiti elementai), tačiau
nesilaikant nustatytų vertingųjų savybių ir autentiškumo išsaugojimo (pvz. neišlaikomas
medžiagiškumas, architektūrinės detalės, furnitūros elementai ir pan.). Tokiais atvejais fizinės būklė
vertinama kaip pagerėjusi (3 balai), tačiau kultūros paveldo objektas neteko autentiškumo,
vertingumo, vertinant tokiu atžvilgiu būklė turėtų būti vertinama kaip pablogėjusi (2 balai).
Iš savivaldybių teikiamų stebėsenos ataskaitų galima spręsti, kad dauguma savivaldybių
nesilaiko stebėsenos apibendrinimo ir prognozavimo struktūros, kaip tai nurodo Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-318 „Dėl Nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos
Stebėsenos taisyklės.
Išvados apie kultūros paveldo objektų bendros fizinės būklės ir objektų aplinkos, įtakojančios jo
būklę ir apžvalgą, būklės kitimo tendencijas
Kultūros paveldo objektų būklę lemia du pagrindiniai faktoriai: gamtinis ir žmogiškasis.
Gamtinis faktorius – saulės ir kritulių poveikis – didžiausią neigiamą įtaką daro netinkamai
prižiūrimiems statiniams, o taip pat tokiems gynybiniams įtvirtinimams, kaip piliakalniai, kur dėl
kritulių ar įšalo poveikio galimos nuošliaužos, taip pat kitiems archeologijos objektams. Gamtinis
faktorius yra nuolatinis ir dažnu atveju neprognozuojamas, jo suvaldymas reikalauja didelių
finansinių lėšų.
Kultūros paveldo objektų būklės kitimo tendencijos stipriai priklauso ir nuo žmogiškos
veiklos – visų pirma nuo kultūros paveldo objektų savininkų, valdytojų požiūrio į paveldą, o taip
pat paveldo apsauga besirūpinančių institucijų veiklos.
Apibendrinant pateiktą Departamento teritorinių skyrių ir savivaldybių informaciją galima
išskirti tokias bendrines prielaidas:
1. Dalis kultūros paveldo objektų, pvz. tokių kaip dvarų sodybų ūkinės paskirties pastatai,
praranda funkcinę reikmę – nebenaudojami pagal paskirtį (pvz. tvartai, kluonai), valdytojams
nebereikalingi, todėl paliekami neprižiūrėti, netvarkomi. Pastebima, kad valdytojai, neturėdami
statinių pritaikymo vizijos, palieka juos neprižiūrimus likimo valiai, neskuba parduoti ar perleisti
galbūt galintiems pastatus pritaikyti naudojimui, ir žinoma nereikalingo pastato apsaugai, defektų
šalinimui neinvestuojama lėšų. Pažymima, kad didžiulę įtaką kultūros paveldo objektų priežiūrai
turi mažėjantis šalies gyventojų skaičius. Skaudžiausiai tai atsiliepia kaimo vietovių kultūros
paveldo objektų būklei. Kaimuose daugėja apleistų ir neprižiūrimų sodybų. Sodybų gyvenamuose
pastatuose gyvena vyresnio amžiaus žmonės, nepajėgūs tinkamai tvarkyti turimo turto.
2. Dalis nenaudojamų kultūros paveldo objektų užsandarinti, apsaugoti nuo atmosferos
poveikio, tačiau formuojasi tendencija, jog ilgainiui tokių pastatų būklė blogėja, jie pamažu nyksta,
ypač mediniai pastatai.
3. Pastebima ir tokia tendencija, kad jei pastatai ir naudojami, tačiau neremontuojami, laiku
nešalinami defektai. Dažnu atveju pastatai tvarkomi nevientisai, t. y. pastatai priklauso keletui
savininkų, kurie remontuoja, atnaujina savo dalis pavieniui, taip pažeisdami statinio vientisumą,
autentiškumą.
4. Lėšų trūkumas kultūros paveldo objektų priežiūrai ir tvarkymui (pvz. kai kurios
savivaldybės savo 2016 m. veiklos apibendrinime ir prognozavime pabrėžia, kad kiekvienais metais
savo biudžete numato lėšų kultūros paveldo objektų apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbams,
tačiau dideliam kultūros paveldo objektų kiekiui neužtikrinus pakankamo finansavimo, daugelio
kultūros paveldo objektų būklė blogėja).
5. Iš savivaldybių ataskaitų galima pastebėti, kad savivaldybių atsakingi darbuotojai galėtų
aktyviau imtis paveldo objektų būklės kitimo prognozių, konkrečiau įvardinti, kokiems objektams
reikalingas didesnis dėmesys ir nurodyti/siūlyti priemones, kurių reikia imtis ar bus imtasi, kad būtų
stabilizuota fizinė kultūros paveldo objektų būklė. Apibendrinimuose pasigendama suformuluotų
konkrečių probleminių atvejų, susijusių su kultūros paveldo objektų apsauga, sprendimo būdų
ieškojimo. Užsimenama tik apie stebėsenos planus ir lėšų ieškojimą kultūros paveldo objektų būklei
pagerinti.
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6. Savivaldybėms priskirta valstybės saugomų kultūros paveldo objektų stebėsena didžiąja
dalimi vykdoma nesistemingai, pvz. neapibrėžti kultūros paveldo objektų patikrinimo planai t.y.
kiek savivaldybės planuoja patikrinti kultūros paveldo objektų metų eigoje, vis dar dubliuojasi
Departamento ir savivaldybių funkcijos (savivaldybėms priskirta valstybės ir savivaldybių saugomų
objektų stebėsena, o Departamentui registrinių objektų stebėsena), kai kurios savivaldybės atlieka ir
registrinių kultūros paveldo objektų stebėseną, nors jau kaip minėta, kiekvienais metais
Departamento teritoriniai padaliniai informuoja savivaldybes apie stebėsenos tvarkos pakeitimą.
7. Stebėsenos metu konstatuota, kad didesnių pastangų trūksta prižiūrint statinius: Leipalingio
dvaro sodybos spirito viryklą, Druskininkų sav. (u.k. 32952), Ariogalos, Čėkuvos dvaro sodybos
pastatus, Raseinių r. (u.k. 512), Kidulių dvaro sodybos pastatus, Šakių r. (u.k. 33425), statinius
Vilkaviškio rajone: svirną (u.k. 1761) ir Vištyčio vėjo malūną (u.k. 28294), eilę metų apleisto ir
netvarkomo Apskrities ligoninės pastatų komplekso (u.k.32805) I pastatui ( u.k. 32806) Klaipėdos
m., kurio prakiuręs stogas ir į vidų įkritusi perdanga, Darbėnų vandens malūno (u.k.14340) būklė,
Kretingos dvaro komplekso tvarto (u.k. 22516), Kretingoje būklė, kurio didesnė statinio dalis po
1992 m. gaisro stovi be stogo, su įrančiomis akmenų mūro sienomis, Benaičių kaimo sodyba (u.k.
29864), Kretingos r. kurią savavališkai perstatė namo savininkai, Naudvario dvaro sodybos svirno,
Panevėžio r. (u.k. 23446) būklė. Šiaulių apskrityje labiausiai blogėjo dvarų sodybose esančių
bešeimininkių statinių fizinės būklė, pvz. Jakiškių dvaro sodybos rūsio (u. k. 23267), Jakiškių dvaro
sodybos garinio malūno (u. k. 23267) būklė, Vašuokėnų dvaro sodybos fragmentai, Anykščių r.
(u.k. 71). 2016 m. fiksuota blogėjančios būklės kapinių, kurių didesnę dalį sudaro apleistos, atokiau
nuo gyvenviečių esančios netvarkomos kapinės su nykstančiais medinias kryžiais, taip pat ariami
archeologiniai objektai ir nenaudojami kaimo sodybų ūkiniai pastatai. Apleistų kapinių problema
aktualiausia išlieka Šilutės rajone, kur yra daugiausia ikikarinių nebenaudojamų protestantų kapinių.
Dalis archeologinių objektų apariami arba yra apaugę krūmais ir medžiais. Blogėja medinių kaimo
sodybų būklė, kadangi sodybose nebelieka senųjų savininkų, ūkiniai statiniai – tvartai, kluonai stovi
nebenaudojami, todėl nyksta jų puošybos ir apdailos elementai, dūlija sienojai, laiku
neužsandarinami kiauri stogai. Nyksta mažosios architektūros paveldo objektai – pvz. kryžius
Klepočių k., Alytaus r. (u.k. 14738), stulpai, žymintys Merkinės miesto ribas, Merkinėje, Varėnos r.
(u.k. 10584).
8. Stebėsenos metu konstatuota, kad pagrindinė priežastis, kodėl kultūros paveldo objektai
netvarkomi ir nyksta, yra kultūros paveldo objekto valdytojo suinteresuotumo ir lėšų trūkumas bei
atsakomybės vengimas.
9. Kultūros paveldo objektų aplinkos būklės kitimas yra tiesiogiai susijęs su jų fizinės būklės
kitimu. Tvarkant objektą, dažniausiai sutvarkoma ir jo aplinka, pvz. tvarkomų dvarų sodybų parkai.
10. Gerėja Europos Sąjungos ir kitų finansinių mechanizmų finansuojamų kultūros paveldo
objektų būklė – Alytaus sinagogos pastatų komplekso pastatai (u.k. 32379), M. K. Čiurlionio
sodyba, Druskininkuose (u.k. 10469), Simno sinagoga, Alytaus r. (u.k. 39122), Zyplių dvaro
sodybos pastatų, Šakių r. (u.k. 24744, 24740), Abromiškių dvaro sodybos (u.k. 1721), Elektrėnų
sav. Kleboniškių malūnas su technologine įranga (u. k. 23183), privačiomis lėšomis remontuotas
Baltosios vėjo malūnas (u. k. 16749) Šiaulių apskrityje. Nepaisant šių ir kitų pavienių pastangų
išsaugoti vėjo malūnus, jie išlieka problemiškiausia Šiaulių apskrityje esančio nekilnojamojo
kultūros paveldo dalimi. Gerėja valstybės saugomų kapinių fizinė būklė. Pastebimas didesnis
savivaldybių dėmesys tokiems objektams. Sutvarkytos Mačiūnų kaimo kapinės, Alytaus r. (u.k.
38334), Rugiagėlių, Keturvalakių senosios kapinės, Vilkaviškio rajone (u.k. 22248) Sutvarkyti
karių kapai Kretingoje, (u.k. 31701), restauruotas muziko E.Mašeko antkapinis paminklas
Gargždelės k., Kretingos r. sav., prižiūrimos ir tvarkomos žydų senosios kapinės ir genocido vietos.
Salantų regioninio parko administracija tęsia parko teritorijoje esančių piliakalnių tvarkybos darbus
– puikiai sutvarkytas Imbarės piliakalnis (u.k. 5211) ir jo aplinka, sutvarkyta Sūdėnų mitologinio
akmens (u.k.13076) teritorija ir aplinka Kretingos r. sav., įrengtas informacinis stendas. Gerėja
Klaipėdos apskrities kulto statinių ir kompleksų priežiūra, tvarkoma jų aplinka (Veiviržėnų
bažnyčios vartai su tvora u.k. 33515, Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia, u.k. 23207). Sėkmingai
panaudojus Europos fondų pinigus sutvarkytas Salantų miesto istorinės dalies parkas (u.k. 17104).
11. Pasitaiko atvejų, kai objekto valdytojas archeologinio paveldo objekto teritorijoje vykdo
žemės darbus. Tokių veiksmų priežastys būna įvairios: viena iš jų - nežinojimas, kad tai paveldo
teritorija - valdytojai nežino, kad tam tikra teritorija buvo įrašyta į Kultūros vertybių registrą, ypač
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tai pasakytina apie objektus, kurie į minėtą registrą įtraukti anksčiau nei atsirado privaloma
savininkų informavimo tvarka. Nekilnojamojo turto registro išraše, taip pat ne visada būna įrašas,
kad tai paveldo objekto teritorija, net jeigu toks įrašas padaromas – nėra tvarkos, kuri nustatytų, kad
įrašant apribojimą, apie tai būtų informuojamas ir savininkas.
Prognozė veiksnių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus
Atsižvelgiant į Departamento teritorinių skyrių bei savivaldybių pateiktus stebėsenos
apibendrinimus ir prognozavimą, galima išskirti tokius veiksnius:
Neigiami veiksniai:
1. Pažymėtina, kad savivaldybių specialistai, užfiksavę pažeidimus, neinformuoja
Departamento teritorinių skyrių ir patys nesiima jokių priemonių – nerašo reikalavimų pašalinti
pažeidimus, nesikreipia į savivaldybės specialistus, administruojančius pastatų priežiūrą ir
naudojimą, kad šie pagal kompetenciją imtųsi priemonių. Todėl valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų stebėseną ir pažeidimų fiksavimą didžiąja dalimi tenka atlikti patiems
Departamento teritorinių skyrių specialistams.
2. Konstatuojamas lėšų trūkumas, tarpusavio nesutarimai tarp objektų valdytojų, jeigu jų yra
keli, tarp valdytojų ir architektų, kurie rengia tvarkybos darbų projektus, nuosavybės dokumentuose
įrašų dėl specialiųjų apribojimų nebuvimas, nepatikslinti Kultūros vertybių registre objektų
apskaitos duomenys, savivaldybių balanse esantys objektai, ilgai užtrunkančios biurokratinės
procedūros (viešieji pirkimai ir pan.).
3. Daugumos savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų vangumas ir
neveiklumas: mažas kultūros paveldo objektų įrašymas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbimas
savivaldybės saugomais, teikiami tik pasiūlymai panaikinti kultūros paveldo objektų teisinę
apsaugą. Todėl manytina, kad savivaldybių vertinimo tarybų darbas priešingai nei tikėtasi, gali
neigiami paveikti, tiek jau įrašytų į Kultūros vertybių registrą, tiek turinčių kultūros vertybių
objektų požymių objektus, teisėtai sudarant sąlygas tvarkyti juos ne pagal paveldosaugos
reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų nuostatas, tokiu būdu sunaikinant jų
autentiškumą, vertingąsias savybes, ar net gi objektą nusprendžiant visiškai nugriauti.
4. Išskirtinas vienas iš labiausiai kultūros paveldo objektus neigiamai veikiančių veiksnių yra
kultūros paveldo objektų (statinių) nenaudojimas. Neieškant ar nerandant tinkamo pritaikymo būdų,
ilgainiui blogėja kultūros paveldo statinių būklė. Apibendrinus paveldosaugininkų kultūros paveldo
objektų būklės vertinimo rezultatus galima teigti, kad priežiūros nevykdymas ar nenuoseklus
vykdymas iššaukia pasekmes: pastatai irsta, auga savaiminiai medžiai ir krūmai, gadinantys objekto
konstrukcijas, aplinkoje pradeda vešėti augmenija, užkemšami lietvamzdžiai, kaupiasi vanduo.
Taigi tikėtina, kad ir toliau blogės kultūros paveldo pastatų, kurių savininkai nevykdo jų nuolatinės
priežiūros ir/ar finansiškai nepajėgūs vykdyti tvarkybos darbus, būklė. Reikia pastebėti, kad
pastaruosius metus vykstanti sparti emigracija iš šalies šiuos veiksnius dar labiau įtakos ir sąlygos.
5. Neigiamą poveikį daro tai, kad dalis archeologijos objektų yra įregistruoti Lietuvos
Respublikos Valstybiniame miškų kadastre, todėl savivaldybės negali atlikti šių objektų priežiūros.
Taip pat neigiamas veiksnys - kultūros paveldo objektų savininkų vengimas registruoti savo turtą
Nekilnojamojo turto registre, taip siekiant išvengti atsakomybės už valdytojo pareigų neatlikimą.
Teigiami veiksniai:
1. Kultūros paveldo objektų būklė gerės dėl vykdomų objektų tvarkybos darbų pvz. 2016 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis Alytaus apskrityje tvarkomi Musteikos
ir Zervynų kaimai. Tikėtina, kad daugės kultūros paveldo statinių, sutvarkytų ES struktūrinių fondų
paramos lėšomis. Savininkai (fiziniai ar juridiniai asmenys) gana aktyviai rengia ir teikia paraiškas.
2. Iš savivaldybių viešųjų darbų programų kasmet vykdomi objektų priežiūros darbai:
šienaujama, šalinami menkaverčiai krūmai ir medžiai, renkamos šiukšlės. Kartu su seniūnijomis,
regioniniai parkai ženkliai prisideda prie kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų.
3. Prognozuojant veiksnius, galinčius teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus, svarbus
faktorius savivaldybių ir kultūros paveldo objektų savininkų lėšų naudojimas iš tarptautinių fondų
ar kitų šaltinių. Labai svarbus vietos bendruomenių kūrimasis ir jų iniciatyva saugant kultūros
paveldo objektus (įvairūs renginiai, edukacinės programos, lankstinukai ir straipsniai vietinėje
spaudoje).
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4. Teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus gali žymiai didesnis kultūros paveldo objektų
tvarkybos ir neatidėliotinų išsaugojimo darbų valstybinis finansavimas. Svarbus savivaldybių
vaidmuo skiriant lėšas objektų priežiūros darbams vykdyti: archeologijos objektų priežiūra,
nereikalaujanti didelių investicijų, kaip šienavimas – mažina menkavertę augmeniją ir gerina
objekto aplinkos būklę, prieinamumą visuomenei.
5. Turėtų didėti viešosios prieigos duomenų bazių (Kultūros vertybių registro, Nekilnojamo
turto registro ir kt.) vaidmuo saugant kultūros paveldo objektus ir tai turėtų teigiamą įtaką kultūros
paveldo objektams.
6. Galima prognozuoti, kad kultūros paveldo objektų būklė gerės dėl antropogeninių veiksnių
įtakos - nuosekliai vykdomos kultūros paveldo objektų priežiūros, laiku vykdomų objektų būklės
stabilizavimo, konservavimo, tvarkybos, aplinkos tvarkymo darbų.
Rekomendacijos dėl reikalingų priemonių (valstybės ar savivaldybės) stabdant ar stabilizuojant
poveikius.
1. Tikslinga ir toliau vykdyti vertingųjų savybių nustatymą objektams, kuriems tai nėra
padaryta, visų pirma, tai pasakytina apie saugomų vietovių, kaimų ir urbanistinių miestelių centrų
vertingųjų savybių patikslinimą.
2. Būtina siekti, kad paveldosaugos apribojimai ir reikalavimai, taikomi nekilnojamiesiems
kultūros paveldo objektams, būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Taip pat būtina siekti,
kad kultūros paveldo objekto ar kito nekilnojamojo daikto, esančio kultūros paveldo objekto ar
vietovės teritorijoje, savininkas apie tokio įrašo atsiradimą būtų nedelsiant informuojamas.
3. Reikia tęsti saugomų objektų ženklinimą tipiniais ženklais. Viena iš realių kultūros paveldo
objektų apsaugos priemonių yra informacinių stendų statymas bei objektų teritorijų ženklinimas. Į
kultūros vertybių registrą įrašytose bažnyčiose, ir bažnyčiose, turinčiose vertingo dailės paveldo bei
brangių liturginių reikmenų, reikėtų skubiai įrengti technines apsaugos, tame tarpe ir priešgaisrines,
priemones. Pačios vertingiausios ir brangiausios kilnojamosios kultūros vertybės galėtų būti
ženklinamos slaptu žymėjimu.
4. Siūlytina, kad savivaldybių administracijos stebėsenos aktus pateiktų ne vieną kartą per
metus, bet dažniau, nes savalaikiai būtų išnagrinėta susidariusi situacija, taikomos laikinosios
apsaugos priemonės, ar priimami kiti sprendimai, kaip išsaugoti kultūros paveldo objektą.
5. Tikslinga savivaldybėms (ar valstybei) išleisti objektų valdytojams metodines
rekomendacijas, kuriose būtų nurodyta kaip objektą prižiūrėti ir tvarkyti, pateikti jose pavyzdžius ir
kitą susijusią informaciją.
6. Reikalinga savivaldybių paveldosaugos specialistams surengti mokymus, aktualizuoti
stebėsenos reikšmę, pavykus išsaugoti kultūros paveldo objektą ar padėjus išspręsti vienokią ar
kitokią su tuo susijusią problemą, skatinti objektų valdytojus ar savivaldybių paveldo specialistus.
7. Būtina juridiškai įteisinti savivaldybių atsakomybę už savivaldybių teritorijoje esančių, bet
konkrečių savininkų ar valdytojų neturinčių kultūros paveldo objektų apsaugą, taip pat nustatyti
optimalią bešeimininkio nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir išsaugojimo darbų
finansavimo tvarką.
8. Atsižvelgiant į bendras stebėsenos vykdymo apimtis ir rezultatus, tikslinga keisti
stebėsenos vykdymo tvarką, ją reglamentuojančių teisės aktus numatant Departamentui atlikti
valstybės saugomų objektų stebėseną, o savivaldybėms Kultūros vertybių registre registruotų
objektų stebėseną. Taip pat, atsižvelgiant į objektų būklę, tikslinga ilginti stebėsenos vykdymo
periodiškumą apžiūrin kliekvieną kultūros paveldo objektą pvz. ne kas 5 metus, o kas 7 metus.
9. Nekilnojamojo turto mokestis galėtų paskatinti neprižiūrimų nekilnojamojo kultūros
paveldo pastatų savininkus perduoti šį turtą asmenims, gebantiems jį prižiūrėti ir naudoti. Taip pat
tikslinga įteisinti medinių pastatų nedidelės apimties tvarkybos darbų atlikimą ūkio būdu.
10. Siekti, kad archeologinio paveldo objektų teritorijos būtų išimtos iš Lietuvos Respublikos
Valstybinio miškų kadastro plotų arba pakeista jų paskirtis.
11. Taip pat inventorizuoti dailės objektus, nustatant jų dar išlikusias sudedamąsias dalis ir
komponentus ir pagal tai tikslinti duomenis Kultūros vertybių registre.
12. Prognozuojamas ekonominės būklės gerėjimas, naujas 2014-2020 m. Europos Sąjungos
finansavimo periodas, tikėtina turėtų pokyčius pakreipti teigiama linkme.
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Kultūros paveldo vietovių stebėsena
Departamento direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. Į-316 „Dėl 2016 metų kultūros paveldo
vietovių stebėsenos plano patvirtinimo“ patvirtintame 2016 metų kultūros paveldo vietovių
stebėsenos plane buvo numatyta per metus atlikti stebėseną 32 kultūros paveldo vietovėse. Plane
numatytų stebėti vietovių stebėsena atlikta, visoms vietovėms surašyti kultūros paveldo vietovių
apžiūros aktai.
Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-94
„Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kultūros paveldo
vietovių stebėsenos taisyklių 17 p., kuriame nurodoma, kad Vilniaus senamiesčio (išskyrus
senamiesčio dalį, kurios apsaugai įsteigtas valstybinis kultūrinis rezervatas) ir vietovių, esančių
Kuršių nerijoje, apžiūros aktus (jų kopijas), atitinkančius taisyklių ir vietovės apžiūros akto formos
pildymo taisyklių reikalavimus, Departamentas kasmet iki lapkričio 1 d. pateikia Kultūros
ministerijai, savivaldybių, kuriose yra šios vietovės, administracijoms ir saugomų teritorijų, kuriose
yra šios vietovės, direkcijoms, Departamentas 2016-11-03 raštu Nr. (11.13.)2-2510 „Dėl Vilniaus
senamiesčio stebėsenos akto pateikimo“ Kultūros ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybėi
pateikė Vilniaus senamiesčio apžiūros akto kopiją, o 2016-11-03 raštu Nr. (11.13.)2-2511 „Dėl
Kuršių nerijos stebėsenos aktų pateikimo“ Kultūros ministerijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcijai, Neringos savivaldybės administracijai ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
pateikė Kuršių nerijoje esačių kultūros paveldo vietovių (Alksnynės, Juodkrantės, Nidos, Pervalkos,
Preilos ir Smiltynės) apžiūros aktų kopijas.
Be to, 2016 m. lapkričio mėn. buvo parengtas ir Departamento 2016-11-24 raštu Nr. (1.36.)22733 „Dėl kultūros paveldo vietovių stebėsenos 2017-2019 metų plano“ Kultūros ministerijai
pateiktas derinti vietovių, kuriose 2017 – 2019 m. numatoma atlikti stebėseną, sąrašas. Kultūros
ministerija 2016-12-13 raštu Nr. S2-3140 paprašė pateiktą planą patikslinti ir pateikti pakartotiniam
derinimui.
2016 m. kultūros paveldo objektų patikrinimas
Vykdant kultūros paveldo objektų priežiūros ir naudojimo kontrolės programą, pagal su
Departamentu suderintą kultūros paveldo objektų sąrašą (40 objektų), pasiektas kultūros paveldo
objektų fizinės būklės stabilumo užtikrinimas 100%. Į 2016 metų netinkamai laikomų
(neprižiūrimų) kultūros paveldo objektų, kuriuose bus atliekama nuolatinė kontrolė, sąrašą,
patvirtintą 2016-03-04 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-65, buvo įtraukta 40 kultūros
paveldo objektų, iš kurių 21 dvarų sodybų statinys, 12 miesto ar kaimo vietovių pavienių ar
kompleksinių statinių, 3 kiti mažieji statiniai (tvora, vartai), 2 sakralinės paskirties objektai ir 2
vėjo malūnai. Taigi didžiausią objektų grupę (kaip ir 2015 m.) sudarė dvarų sodybų statiniai, t.y.
52% visų objektų. Daugiausiai dvarų statinių į sąrašą buvo įtraukta Departamento Vilniaus, Kauno,
Utenos ir Telšių teritoriniuose skyriuose.
Susisteminus iki 2016-12-31 iš Departamento teritorinių skyrių gautus duomenis, nustatyta,
kad per 2016 m. pavyko stabilizuoti 32 objektų būklę, kas sudaro 80 % visų objektų.
Administracinėmis priemonėmis, dėl su Departamentu nesusijusių priežasčių, nepavyko
stabilizuoti 8 objektų būklės, tai sudaro 20 %.
Vertinant atliktus veiksmus pagal administracines procedūras, nustatyta, kad reikalavimais
pašalinti pažeidimus administracinės procedūros buvo pradėtos dėl 38 objektų (95%), tačiau dėl
atskirų konkrečių priežasčių (rizikų), susijusių su valdytojų paieškomis, lėšų kultūros paveldo
objekto neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkumu, reikalavimų pašalinti pažeidimus
nevykdymo, dalis procedūrų nebuvo užbaigtos (būtinų administracinių priemonių atlikimas
einamaisiais metais laikomas tinkamu užduoties įvykdymu, jeigu administracinių priemonių
vykdymas užsitęsia nuo Departamento valstybės tarnautojų nepriklausančių priežasčių) ir
administraciniai veiksmai dėl 8 objektų persikėlė į 2017 m.
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EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos lėšomis tvarkomų kultūros paveldo
objektų kontrolė
2016 m. organizuota ir koordinuota Departamento teritorinių skyrių veikla, atliekant
sustiprintą tvarkybos darbų kontrolę objektuose, finansuojamuose EEE ir Norvegijos finansinio
mechanizmo paramos lėšomis.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis Departamento teritoriniams
skyriams priskirtose teritorijose buvo įgyvendinama 19 projektų: Alytaus – 2, Kauno – 3, Klaipėdos
– 4, Šiaulių – 2, Tauragės – 2, Telšių – 2, Utenos – 1, Vilniaus – 3.
2016 m. iš 19 vykdytų projektų baigti šių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai:
1. Joniškio sinagogų komplekso (unikalus kodas 1354) Baltosios sinagogos (unikalus kodas
23679), Joniškio r. sav., Joniškio m. (Joniškio sen.), Miesto a.
2. Aristavėlės dvaro sodybos, Kėdainių r. sav., Aristavos k. (Vilainių sen.).
3. Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv.
Jurgio Kankinio bažnyčios (unikalus kodas 22349) Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 7 ir
vienuolyno (unikalus kodas 22350), Kauno m. sav., Kauno m., Papilio g. 9.
4. Vilos pastato, vad. „Anapiliu“ (unikalus kodas 1290), Palangos m. sav., Palangos m.,
Birutės al. 34 A.
5. Namo (unikalus kodas 1285), Preilos g. 85, Neringos m., Neringos sav.
6. Evangelikų liuteronų bažnyčios (unikalus kodas 1637), Šilutės r. sav., Kintų mstl. (Kintų
sen.).
7. Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų, rūmuose (unikalus kodas 22716) Jurbarko r.
sav., Pilies I k. (Skirsnemunės sen.).
8. Pastato (unikalus kodas 4125), Kęstučio g. 3,Telšiai.
9. Pavirvytės dvaro sodybos (unikalus kodas 36246), Mažeikių r. sav., Pavirvytės k. (Viekšnių
sen.), Pavirvytės g. 14.
10. Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios – mauzoliejaus (unikalus kodas 24983), Vilniaus
m. sav., Vilniaus m., Eduardo Andrė g. 19.
11. Liubavo dvaro sodybos oficinos (unikalus kodas 33085) ir oranžerijos (unikalus kodas
33089), Vilniaus r. sav., Liubavo k. (Riešės sen.).
12. Salų etnoarchitektūrinio kaimo (unikalus kodas 10317), Ignalinos r. sav., Salų k.
(Linkmenų sen.).
Likusiuose 7 kultūros paveldo objektuose projektų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 201704-30:
1. Zervynų kaimo gyvenvietėje (unikalus kodas 10305), Varėnos r. sav., Zervynų k.
(Marcinkonių sen.) gyvenamas namas Ūlos g. 10E perstatytas nesilaikant suderinto projekto
sprendinių. Todėl buvo panaikintas išduotas leidimas tvarkybos darbams atlikti, o 2016-12-30 aktu
Nr. RG-102 nustatytas padarytos žalos dydis. Zervynų kaimo bendrija inicijavo projekto pakeitimą
– vietoj minėto namo į projektą įrašytas kitas namas ir parengtas jo tvarkybos darbų projektas.
2. Septyniasdešimt penkių sodybų Musteikos kaime (unikalus kodas 10338), Varėnos r. sav.,
Musteikos k. (Marcinkonių sen.).
3. Neringos forte, vad. Kopgaliu (unikalus kodas 10738), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,
Smiltynės g. 3.
4. Pakruojo sinagogos (unikalus kodas 955), Pakruojo r. sav., Pakruojo m. (Pakruojo sen.),
Kranto g. 8.
5. Jėzuitų vienuolyno komplekso Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios (unikalus kodas 22366),
Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 8, darbų sutartis su rangovu UAB ,,Kauno projektavimo
restauravimo ir statybos institutu“ pasibaigė 2016-12-30. Dėl šios priežasties liko neatlikti
archeologiniai tyrimai, neįrengta kvėpuojanti nuogrinda, nesutvarkytas cokolis, nenudažytas
šiaurinis fasadas. Rangovui iškelta bankroto byla.
6. Šv. Kryžiaus bažnyčios (unikalus kodas 28205), Tauragės r. sav., Skaudvilės m.
(Skaudvilės sen.), Tauragės g. 2, tvarkybos darbai baigti ir pasirašytas tvarkybos darbų priėmimo
aktas, tačiau vykdant projektą buvo sutaupytos lėšas ir parengtas papildomas projektas bažnyčios
šventoriaus tvoros ir vartų tvarkybos darbams bei apsaugos techninių priemonių įrengimui.
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7. Abromiškių dvaro rūmų (unikalus kodas 774), Elektrėnų sav., (Elektrėnų sen.),
Abromiškių k., medinės dalies restauravimo (unikalus kodas 774) tvarkybos darbus Vilniaus
skyrius 2016-11-23 patikrino ir surašė tvarkybos darbų patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) Nr.
AAV-723. Tvarkybos darbai vykdomi pagal projektą, pažeidimų nenustatyta.
6.3. Veiksmai dėl asmenų planuojamos veiklos
6.3.1. Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai
2016 m. Departamento teritoriniai padaliniai pritarė 836 (2015 m. – 733, 2014 m. – 821)
projektiniams pasiūlymams bei išdavė 2258 (2015 m. – 1053, 2014 m. – 1940) specialiųjų
paveldosaugos reikalavimų bei 297 (2015 m. – 292, 2014 m. – 280) atskiras sąlygas žemės darbams
atlikti. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išduota 3391 (2015 m. – 2078, 2014 m. – 3401) įvairios
sąlygos (specialieji reikalavimai) tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti (17 priedas; pav. 4).
Per ataskaitinį laikotarpį Departamento teritoriniai padaliniai 40 kartų (2015 m. – 85, 2014 m.
– 80) atsisakė pritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams bei 96 (2015 m. – 90, 2014 m. – 181)
kartus nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus statinio projektui rengti.
2016 m. Departamento teritoriniai padaliniai suteikė 3339 rašytinius pritarimus (derinimus)
statinių projektams (2015 m. – 3323, 2014 m. – 3450) (pav. 5). Per ataskaitinį laikotarpį 198 kartus
buvo atsisakyta suderinti pateiktą statinio projektą (2015 m. – 194, 2014 m. – 289). Departamento
teritorinių padalinių atstovai 2016 m. pritarė 108 statinio užbaigimo aktams (trimis atvejais atsisakė
tai padaryti).
Pagal PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų
apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ Departamento teritoriniai padaliniai 2016 m. išdavė 279
(2015 m. – 1183, 2014 m. – 189, 2013 m. – 371) projektavimo sąlygas (laikinuosius apsaugos
reglamentus) tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti (18 priedas) bei 28 kartus atsisakė tai
padaryti. Iš viso per 2016 m. Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 280 (2015 m. – 240 ,2014
m. – 228) leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus (pav. 6), o trylika atvejų buvo
atsisakyta juos išduoti. Departamento direktoriaus buvo patvirtinti 63 (2015 m. – 63, 2014 m. – 58,
2013 m. – 45) tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo komisijų aktai, kuriais 2016 m.,
vadovaujant Departamento teritorinių padalinių tarnautojams (komisijų pirmininkai), priimti
kultūros paveldo objektų ar jų dalių tvarkomieji paveldosaugos darbai
4 pav. 2014 - 2016 m. Departamento išduotų sąlygų tvarkomiesiems statybos darbams pasiskirstymas pagal
teritorinius padalinius.

5 pav. 2014 - 2016 m. Departamento derinti tvarkomieji statybos darbai pagal teritorinius padalinius.
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6 pav. Išduoti leidimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams 2014-2016 m. pagal Departamento
teritorinius padalinius.

6.3.2. Teritorijų planavimo dokumentai
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamento teritoriniai skyriai išdavė 14 (2015 m. – 17, 2014 m. –
26) sąlygų bendriesiems planams, 187 (2015 m. – 33, 2014 m. – 90) - specialiesiems planams, 507
(2015 m. – 141, 2014 m.- 134) - žemėtvarkos ir miškotvarkos teritorijų planavimo dokumentams
bei 110 (2015 m. – 124, 2014 m.- 206) sąlygų - detaliesiems planams rengti. Iš viso išduotos 818
(2015 m. – 315, 2014 m.- 456) sąlygos įvairiems teritorijų planavimo dokumentams parengti (19
priedas).
Per 2016 m. 12 atvejų buvo atsisakyta išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams
rengti (2015 m. – 19, 2014 m. – 47). Departamento teritorinių skyrių atstovai per 2016 m. iš viso
suderino 4633 (2015 m. – 4675, 2014 m. – 4094) teritorijų planavimo dokumentų, o, neskaičiuojant
žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo dokumentų, tai būtų atitinkamai 2016 m. -311 (2015 m. –
558, 2014 m. – 548) (pav. 7).
7 pav. Suderinti bendrieji planai, specialieji planai, išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo
dokumentus, ir detalieji planai 2014-2016 m. pagal Departamento teritorinius padalinius (teritorijų planavimo
dokumentai, kurie yra regiono lygmens į statistiką neįtraukti).
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Derinimo metu per ataskaitinį laikotarpį 70 kartų atsisakyta derinti detaliuosius planus (2015
m. – 18, 2014 m. – 70). 2016 m. atsisakyta derinti pateiktą specialųjį ar bendrąjį planą 19 kartų
(2015 m. – 18, 2014 m. – 20).
6.3.3. Poveikio aplinkai vertinimas
Vadovaujantis NKPAĮ bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu,
Departamento teritoriniai skyriai 2016 m. atliko poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas gavo 459 (2015 m. – 437, 2014 m. – 347) poveikio aplinkai
vertinimo atrankos išvadas bei 54 kartus (2015 m. – 57, 2014 m. – 58) prašė tokias išvadas
persvarstyti (pav. 8).
8 pav. 2014 - 2016 m. gautos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pagal Departamento teritorinius
padalinius.

2016 m. Departamento teritoriniai skyriai gavo 37 (2015 m. – 49, 2014 m. – 52) galutines
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 31 (2015 m. – 25, 2014 m. – 30) poveikio aplinkai
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vertinimo programų bei 13 (2015 m. – 16, 2014 m. – 18) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų (20
priedas).
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat vykdė ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjekto funkcijas (21 priedas): 2016 m. gavo 45 (2015 m. – 120, 2014 m. – 189)
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų, 17 (2015 m. –58,
2014 m. – 47) SPAV apimties nustatymo dokumentus bei 25 (2015 m. – 67, 2014 m. – 56) SPAV
ataskaitas.
6.3.4. Kitos asmenų planuotos veiklos
Iš viso per ataskaitinius metus Departamento atstovai suderino 1289 (2015 m. – 970, 2014 m.
– 947) leidimų kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius. Daugiausia leidimų kirsti, genėti ir
tvarkyti saugotinus želdinius suderino Departamento teritoriniai skyriai, įsikūrę Lietuvos
didžiuosiuose miestuose – Vilnius 391, Klaipėda 307, Kaunas 284.
6.4. Archeologinių tyrimų kontrolė
2016 m. Departamente toliau buvo organizuojamas Mokslinės archeologijos komisijos
darbas. Per 2016 m. įvyko 51 Mokslinės archeologijos komisijos posėdis. Jų metu buvo spręsti
klausimai, susiję su archeologinio paveldo apskaita, apsauga bei tyrimais.
Mokslinė archeologijos komisija 2016 m. apsvarstė 348 archeologinių tyrimų, vykdytų 2015
ir ankstesniais metais, ataskaitas. Mokslinėje archeologijos komisijoje apsvarstyti 842 archeologinių
tyrimų projektai ir prašymai išduoti leidimus. Remiantis Departamento Mokslinės archeologijos
komisijos rekomendacijomis, 2016 m. Departamente išduoti 519 leidimai archeologiniams
žvalgymams, žvalgomiesiems archeologijos tyrimams bei detaliesiems archeologijos tyrimams
atlikti.
6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimas
Ataskaitiniais metais Departamentas toliau organizavo specialistų, vykdančių nekilnojamojo
kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių
tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimą. Per 2016 m.
suorganizuoti 30 atestavimo komisijos posėdžių (iš jų 1 išvažiuojamasis). Iš viso 2016 m. buvo
išduoti 652 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatai. Iš jų:
1. Atestuota naujai 256:
1.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 24 (I kat. 13, II kat. 3, III kat. 8);
1.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui - 56 (I kat. 24, II kat. 29, III kat. 3);
1.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 16;
1.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 80 (I kat. 23, II kat. 52, III kat. 5);
1.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 78 (I kat. 16, II kat. 49, III kat. 13);
1.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 2.
2. Pratęstas atestato galiojimas, išduodant naują atestatą 396:
2.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 95 (I kat. 5, II kat. 15, III kat. 75);
2.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui – 94 (I kat. 7, II kat. 26, III kat. 61);
2.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 75;
2.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 109 (I kat. 15, II kat. 51, III kat. 43);
2.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 23 (I kat.-0, II kat. 0, III kat. 23);
2.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 3.
Per 2016 m. neteko galios – 15 atestatų, dėl kurių pratęsimo kreiptasi nebuvo.
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VII. KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
7.1. Kilnojamųjų kultūros ir dailės vertybių bei prekybos antikvariniais daiktais kontrolė
Prekyba antikvariniais daiktais. 2016 m. buvo išduotos 4 licencijos verstis prekyba
antikvariniais daiktais (iš viso išduotos 75 licencijos). Iki 2016 m. III ketvirčio pabaigos surinkta
informaciją apie asmenis, kuriems yra išduotos licencijos prekiauti antikvariniais daiktais, tačiau šie
asmenys šios veiklos nevykdo ir vadovaujantis surinktais duomenimis, per IV ketvirtį patikslinti
dokumentai dėl licencijų, išduotų tokiems asmenims, galiojimo panaikinimo.
Tikslinant asmenų, kurie verčiasi komercine ūkine veikla susijusia su prekyba antikvariniais
daiktais kiekvienam licencijos turėtojui išsiuntinėti laiškai su klausimynu apie jų vykdomą prekybą
antikvariniais daiktais bei kreiptasi į Registrų centrą dėl informacijos apie licencijų turėtojus.
Atsakymas iš Registrų centro buvo gautas metų pabaigoje. Peržiūrėjus Departamento teritorinių
skyrių atsiųstus duomenis ir Registrų centro bei licencijų turėtojų atsakymus buvo parengta
patikslinta lentelė. Šiuo metu yra išduotos 75 licencijos verstis prekyba antikvariniais daiktais,
tačiau ją vykdo tik 51 subjektas. 24 licencijas planuojama panaikinti. Reikia pažymėti, kad šiuo
metu prekyba antikvariniais daiktais „merdi“, kai kurios parduotuvės planuoja nutraukti savo
veiklą. Kelios licencijos Departamento direktorės įsakymu buvo panaikintos, ši informacija buvo
perduota Registrų centrui ir „Versli Lietuva“.
Taip pat buvo vykdomas Departamento direktoriaus įsakymas „Lietuvos Respublikos pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos priemonių planas“:
1. Parengtas ir patvirtintas Asmenų, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su
prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, 2016-2018
metų priemonių planas.
2. Įvertinti Departamento teritorinių skyrių inspektorių, tikrinančių asmenis, kurie
verčiasi ūkine komercine veikla, susijus su prekyba antikvariniais daiktais skaičiaus
pakankamumas. Atsižvelgus į gautus atsakymus išaiškėjo, kad visiems Departamento
skyriams inspektorių skaičius yra pakankamas, tik Departartamento Vilniaus skyriui
reikalingi du papildomi etatai, nes antikvarinių parduotuvių koncentracija Vilniaus
mieste yra didžiausia.
3. Suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai asmenims, kurie verčiasi ūkine
komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar)
antikvariniais daiktais. Pranešimus skaitė FNTT darbuotojai. Tenka apgailestauti, kad
parduotuvių savininkai nerado laiko ir galimybių atvykti. Mokymuose dalyvavo tik
Departamento teritorinių skyrių atstovai.
Restauravimo tarybos veikla. 2016 m. įvyko 87 Restauravimo tarybos ekspertų posėdžiai,
kurių metų surašyti 131 pasitarimų protokolai, organizuotas 20 objektų užbaigtų restauravimo darbų
priėmimo komisijų darbas. Aštuoniems naujai restauruotiems objektams tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darbams lėšas skyrė Departamentas. Pasitarimų, tarpinių peržiūrų metu Restauravimo
taryba tikrino, konsultavo ir vertino restauratorių atliktų darbų kokybę ir kiekius, tvirtino
kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo darbų programas – užduotis ir
metodikas. Kiekvieno naujai pradedamo konservuoti bei restauruoti objekto dokumentacija buvo
nagrinėjama, aptariama, vietoje buvo patikrinamas defektinis aktas.
Informacija apie restauruojamas kultūros vertybes, restauratorių darbus pateikta parengtose
laidose televizijoje ir radijuje: apie Kauno Jėzuitų vienuolyno komplekso Šv. Pranciškaus Ksavero
bažnyčios fasade naujai surastą sienų tapybą ir jos konservavimo, restauravimo darbus, Molėtų
bažnyčios interjero ir šoninio Marijos altoriaus restauravimo darbus, dėl Ceikinių sudegusios
bažnyčios vertybių, apie Pivašiūnų bažnyčios restauruojamą paveikslą ir kt.
Du kartus vyko Kompensacijų skyrimo už dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darbus komisijos posėdžiai.
Departamento lėšomis 2016 m. restauruoti 7 dailės objektai, kuriais gali gerėtis ne tik
Lietuvos gyventojai, bet ir mūsų šalies svečiai iš užsienio:
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1. Pivašiūnų bažnyčios paveikslas „Švč. Mergelė Marija, nuliūdusiųjų paguoda“
(Pivašiūnų Švč. Mergelė Marija) su karūnomis, aptaisais ir rėmu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 32219), Alytaus r.
2. Šaukoto „Šv Trejybės“ bažnyčios interjero konservavimo, restauravimo darbai
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 18100), Radviliškio r.
3. Palėvenės „Šv. Domininko“ bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
23621) triumfo arkos su skulptūrine kompozicija konservavimo ir restauravimo darbai,
Kupiškio r.
4. Rokiškio „Šv. Mato“ bažnyčios vitražai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
22373), Rokiškio r.
5. Žiobiškio „Šv. Arkangelo Mykolo“ bažnyčios vitražai (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 16024), Rokiškio r.
6. „Šv. Stepono“ bažnyčios fasadų sgrafito konservavimo, restauravimo darbai (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 1042), Vilnius.
7. Simno „Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų“ bažnyčios (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 852), Didžiojo altoriaus konservavimo, restauravimo darbai, Alytaus
r.
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžiai. 2016 m. įvyko 18
Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžių, kurių metu svarstyti įrašymo į
Kultūros vertybių registrą klausimai bei klausimai susiję su archeologinių radinių kultūrinės vertės
nustatymu, surašyta 20 protokolų, dalyvauta viename teisme dėl monetų vertinimo. Į Kultūros
vertybių registrą 2016 m. įrašyta t.y. suteiktas unikalus kodas 620 vnt vertybių.
Vykdyta Departamento direktoriaus 2014-12-22 įsakymu Nr. Į-311 patvirtinto Kilnojamųjų
kultūros vertybių pasų išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti, plano vykdymo kontrolė.
Iki 2016 m. pab. visi Departamento teritoriniai skyriai yra užpildę ir išdavę Kilnojamųjų
kultūros vertybių įrašytų į Registrą pasus savininkams, išskyrus Departamento Kauno skyrių. Esant
tarnybinei būtinybei, su reglamentų ir pasų pildymu Departamento Kauno skyriuje dirbo keli
darbuotojai, kas dalinai sudarė esamą situaciją. Šis procesas nuolatos buvo kontroliuojamas,
atkreipiant dėmesį į tai, kad pasikeitė Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos
ir paso pildymo taisyklės (2016-05-6, Nr. ĮV-366). Iki 2016 m. kovo 30 d. Kauno skyrius užpildė
109 pasus, įteikė 4, rugsėjo mėn. papildomai parengti dar 6 pasai Kėdainių Evangelikų reformatų
bažnyčioje esančioms kultūros vertybėms. Viso Kauno skyrius 2016 m. parengė 344 pasų (įteikė
savininkams -183 pasų). Liko parengti 47-jų kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų ir
pasų.
Iki 2016 m. II ketvirčio pabaigos surinkta ir susisteminta Departamento turimą informacija
apie pavogtas ir/ar dingusias kilnojamąsias kultūros vertybes ir dailės objektus. 2016-03-30 buvo
parengtas raštas Departamento teritoriniams skyriams „Dėl informacijos apie dingusias kultūros
vertybes“ su pridedama lentele prašant ją papildyti dingusių vertybių duomenimis. Visi
Departamento teritoriniai (kuriuose yra kilnojamųjų kultūros vertybių) skyriai papildė lenteles su
informacija apie nerastas kultūros vertybes, kuri yra susisteminta. Susipažinus su atsiųsta medžiaga
ir išdėstytais duomenimis apie dingusias vertybes pasigesta informacijos apie Departamento
teritorinių skyrių darbuotojų vykdytas minėtų objektų konkrečias paieškas. Atsižvelgiant į tai,
paprašyta pateikti tikslesnę informaciją apie dingimo aplinkybes, o taip pat kokių veiksmų
konkrečiai ėmėsi Departamento teritorinis skyrius ir ar buvo apie minėtas kultūros vagystes ir
dingimo faktus pranešta rajonų policijos komisariatams bei Departamentui. Papildomai nurodyta,
kad dar kartą būtina apklausti bažnyčių klebonus, vietinius gyventojus apie minėtų kultūros
vertybių dingimo aplinkybes ir papildomai pasidomėti gal parapijų, kraštotyros muziejuose pavyks
aptikti dingusius objektus. Apie vykdomas paieškas ir jų rezultataus informacija nuolat
atnaujinama.
Siekiant geriau kontroliuoti susidariusią situaciją rekomeduotina išleisti dingusių
Kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą - katalogą su nuotraukomis. Apie tokio sąrašo būtinumą
kalbėta su Menotyros institutu.
Toliau pateikimai Restauravimo tarybos priimti konservavimo, restauravimo darbai
objektuose, kurių tvarkymo darbams lėšas skyrė savininkai, valdytojai bei buvo gauta Europos
sąjungos parama:
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1. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17236) Švč. Marijos altoriaus konservavimo, restauravimo darbų priėmimas.
2. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 852) didžiojo Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo altoriaus su tabernakuliu
ir skulptūromis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27852) paveikslo „Švč. Mergelė
Marija su kūdikiu“ su aptaisais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 38096)
konservavimo restauravimo darbų priėmimas.
3. Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 586), esančių
Gelgaudiškio mstl. Parko g.3, Gelgaudiškio sen., Šakių r., Marijampolės aps., restauravimo
darbų, atliktų rūmų pirmo aukšto patalpose Nr.110 ir Nr.112, konservavimo, restauravimo
darbų priėmimas.
4. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 681) Švč. Trejybės bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27316)
bokštų lipdybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų priėmimas.
5. Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 283) rūsiai. Rūsių mūrų, tinkuotų paviršių bei kultūrinių žemės sluoksnių
konservavimo, restauravimo darbų priėmimas.
6. Restorano „Lokys“ baroko salėje atliktų sienų tapybos ant skliautų ir sienų konservavimo,
restauravimo darbų priėmimas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12) Vilnius,
Stiklių g.12.
7. Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899) oranžerijos
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33089) ir oficinos (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 33085) restauravimo darbų priėmimas.
8. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčia Vilniuje, Trakų
g.9 / Prančiškonų g.1 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25024). Šv. Ivo koplyčios
kupolo ir žibinto tinkuotų paviršių, sienų tapybos, architektūrinio dekoro, lipdybos ir jos
polichrominio dažymo konservavimo, restauravimo darbų priėmimas.
Trakų g.9 / Prančiškonų g.1, Vilnius.
9. Gyvenamojo namo (Vilniaus senamiestis unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073)
II aukšto patalpų Nr. 201-1, 202-3, 203, 205-6 polichrominio dekoro fragmentų tyrimo,
konservavimo ir restauravimo darbų vertinimas. Polocko g. 2, Vilnius.
10. Zapyškio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 972)
žvalgomųjų interjero polichromijos tyrimų darbų vertinimas.
11. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 13510) II etapo (skulptūros Lietuvaitė ir cokolio) konservavimo restauravimo darbų
vertinimas.
12. Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų koplytėlės (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre: 35942) skulptūros „Kristus, nešantis kryžių" konservavimo,
restauravimo darbų priėmimas.
13. Jėzuitų vienuolyno komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22365) Šv.
Pranciškaus Ksavero bažnyčios (umikalus kodas Kultūros vertybių registre 22366) fasado
sienų tapybos ir polichromijos konservavimo ir restauravimo darbų priėmimas.
14. Židinio – krosnies, stovinčios Joniškėlio dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 424) rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23467), Joniškėlio k.,
Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav., pirmo aukšto svečių menėje, restauravimo darbų
priėmimas.
15. Arkikatedros Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų pastatų
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 642) Vilniaus Žemutinės pilies
Valdovų rūmų komplekso sudėtyje esančio buv. Šliosbergo namo II a. rytų korpuso (04)
patalpoje 04-2.08 (salėje) atliktų lubų ornamentinės sienų tapybos restauravimo, atkūrimo
darbų priėmimas.
16. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų, L.
Sapiegos g.13, Vilnius (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 25771), Sapiegų
rūmų sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai (II aukšto šiaurinės galerijos vakarų
siena).
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17. Juozo Tumo - Vaižganto paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 15577)
postamento ir cokolinės dalies konservavimo restauravimo darbų vertinimas.
18. Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios kairiojo šoninio altoriaus (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 14631), „Šv. Budslavlio Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“
paveikslo su aptaisu ir dviem karūnomis, esančio Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčios šoninio kairiojo altoriaus (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14631)
pirmame (apatiniame) tarpsnyje, paveikslo „Šv. Rozalija“, esančio Nemenčinės Šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčios šoninio kairiojo altoriaus (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 14631) antrajame (viršutiniame) tarpsnyje konservavimo, restauravimo darbų
priėmimas.
7.2. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolė
Departamento Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris (toliau –
Poskyris), vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, 2016 metais iš juridinių ir fizinių
asmenų priėmė 206 rašytinius prašymus ir reikalingus dokumentus (iš jų 18 prašymų per KPEPIS)
dėl 3174 kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos leidimo (toliau - Leidimas) gavimo.
4239 kultūros objektai patikrinti ar nėra paieškomi INTERPOLO bei pateikti Kilnojamųjų kultūros
vertybių išvežimo tarybai (toliau – Taryba) dėl jų kultūrinės ir piniginės vertės nustatymo bei
išvados dėl Leidimų išdavimo gavimo. Remiantis Tarybos pateiktomis išvadomis, parengti ir
išduoti 193 leidimai išvežti iš Lietuvos Respublikos 3159 antikvarinius daiktus ir muziejinius
eksponatus. Iš jų laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos 868 muziejiniai eksponatai ir 220
antikvariniai daiktai. Pasibaigus laikino išvežimo iš Lietuvos Respublikos terminui, grąžintas 941
muziejinis eksponatas (iš jų 102 eksponatai buvo išvežti 2015 metais) ir 648 antikvariniai daiktai
(425 antikvariniai daiktai buvo išvežti 2015 metais). 12 laikinai išvežtų 2016 metais antikvarinių
daiktų bus grąžinti 2017 metais.
Remiantis Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos pateiktomis išvadomis, neduoti
Leidimai negrąžinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos 2 kultūros objektus:
- Paveikslas „Panorama nuo kalno“ (autorius Rimtas Kalpokas. Lietuva. 1935 m., drb., al.);
- Kryžius (meistras V. Svirskis. Lietuva. XIX a. pab. Medis: ąžuolas; drožyba). Apie juos
raštu informuoti Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.
15 lentelė. 2016 m. kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimas iš Lietuvos
Respublikos
Bendras išduotų išvežimo leidimų skaičius
Išduotų leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos
teritorijos) skaičius
Išduotų leidimų „Europos Bendrija Kilnojamosios kultūros vertybės“
skaičius
Išduotų leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos
Sąjungos valstybes nares skaičius
Negrąžinamai išvežtų antikvarinių daiktų skaičius
Laikinai išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų
skaičius
Sumokėta valstybės rinkliava už leidimų išvežti kultūros vertybes
išdavimą
Kilnojamųjų kultūros vertybių Vertintų kilnojamųjų kultūros
išvežimo taryba
vertybių ir antikvarinių daiktų
bendras kiekis

193 vnt.
134 vnt.

59 vnt.

2071 vnt.
1088 vnt.
(iš jų 220 antikvariniai
daiktai)
2403,99€
4239vnt.
(iš jų 2291 antikvarinis
daiktas, kuriems
išvežimo leidimas
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Posėdžių protokolų skaičius

reikalingas; 36 kultūros
objektai, kuriems
išvežimo leidimas
nereikalingas ir 1912
kultūros objektų
pateiktų Vilniaus
aukciono bei Dailės
aukciono „Arkadija“
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2016 metais įvyko šeši Meno rinkos agentūros rengti Vilniaus aukcionai. Jų rengėjams ir
Departamento Vilniaus ir Klaipėdos skyriams pateiktos išvados dėl šiuose aukcionuose norimų
parduoti 1650 kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų
„Arkadija“ dailės aukciono (3-5) rengėjams ir Departamento Kauno skyriui pateiktos išvados
dėl aukcione norimų parduoti 262 kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų.
Parengtos ir pateiktos išvados Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo
skyriui dėl 6 kultūros objektų, norimų parduoti konfiskuotų daiktų aukcione, išvežimo iš Lietuvos
Respublikos sąlygų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Poskyris parengė ir pateikė specialistų išvadas dėl paieškomų ar
bandytų neteisėtai išvežti iš Lietuvos Respublikos kultūros objektų kultūrinės ir piniginės vertės:
- Trakų rj. apylinkės teismui dėl 26 kultūros objektų piniginės ir kultūrinės vertės;
- Vilniaus teritorinei muitinei dėl 68 monetų, 693 archeologijos objektų piniginės ir kultūrinės
vertės;
- Klaipėdos teritorinei muitinei dėl 3035 pašto ženklų ir 1 monetos piniginės ir kultūrinės
vertės;
- Mokesčių inspekcijai dėl 1 ikonos piniginės ir kultūrinės vertės;
- Vilniaus apskr. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 3-iam
skyriui dėl 1 automobilio;
- Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-am
skyriui dėl 12 kilnojamųjų kultūros vertybių piniginės vertės.
VIII. KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA IR BENDRADARBIAVIMAS
8.1. Ryšiai su visuomene
Žiniasklaidos monitoringo duomenimis, 2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais Departamentas
įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo paminėtas 1255 kartus: nacionalinėje spaudoje – 127
kartus, regioninėje ir rajoninėje spaudoje – 654, internete – 474 kartus.
To paties monitoringo duomenimis, 2016 metų sausio–gruodžio mėnesiais paveldo tema
įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta 1666 kartus: nacionalinėje spaudoje – 224,
regioninėje ir rajoninėje spaudoje – 914, internete – 528 kartus. Reikia atkreipti dėmesį, kad pagal
Monitoringo paslaugų sutartį VĮ-88 ataskaitoje skaičiuojami rezultatai tik tų žiniasklaidos kanalų,
kurie yra įtraukti į „Mediaskopo“ žiniasklaidos stebėsenos sąlygas. Šioje ataskaitoje paminėjimų ir
temų, inicijuotų radijo ir televizijos laidose bei nestebimose tarp nurodytų informacijos šaltinių,
skaičius nėra pateikiamas.
2016 metais parengti 37 pranešimai žiniasklaidai apie atgaivinamus (tvarkomus,
restauruojamus arba baigtus restauruoti) kultūros paveldo objektus, į Kultūros vertybių registrą
įtrauktus naujus ir valstybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus, Departamento veiklą,
dalyvavimą Europos Tarybos programose bei su juo susijusius Lietuvoje bei užsienyje vykusius
renginius, bendradarbiavimą su kitų šalių kultūros paveldo priežiūros ir Lietuvos institucijomis,
mokslo įstaigomis, išskirtinius kultūros paveldo objektų atgaivinimo arba nepriežiūros atvejus,
kultūros paveldo objektuose vykstančius renginius ir kita.
Didžiausiame interneto naujienų tinklalapyje Delfi.lt praėjusiais metais sukurtas ir inicijuotas
projektas „Žvilgsnis į Lietuvą“, kuris išsivystė į atskirą Departamento kuruojamą rubriką šiame
naujienų tinklalapyje. Tai yra turinio rinkodaros būdu inicijuotas projektas, už kurį nėra mokama
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žiniasklaidos kanalui. Tebevykstančio projekto metu ketinama parengti bei išspausdinti 48
straipsnius (per praėjusius metus pasirodė 33 straipsniai) ─ atskirų kultūros paveldo objektų vertės
istorijas. Jų pabaigoje talpinami Kultūros paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“
logotipai. Delfi.lt duomenimis, vidutinis vieno teksto skaitomumas pernai ─ apie 10 tūkst. teksto
peržiūrų. Žvilgsnis į Lietuvą“ projekto tikslas – padėti kiekvienam atrasti savo kultūros paveldo
vertę, pažvelgti gilesniu žvilgsniu į unikalias Lietuvos vietas bei jų istoriją, tuo pat metu ─ ir į
Lietuvos tapatybę.
2016 m. Delfi.lt rubrikoje “Žvilgsnis į Lietuvą” publikuotos šios temos: apie Medininkų pilį,
Rokiškio dvarą, Palangos Kurhauzą, Trakų pusiasalio pilį, Telšių katedrą, Pivašiūnų bažnyčią,
Zyplių dvarą, Kauno Komendanto rūmus (Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabas),
Dubingių piliavietę, Kretingos, Kairėnų dvarus, Biržų pilį, Kretingos pranciškonų vienuolyną,
Plungės Oginskių dvaro rūmus, Užugirio (A.Smetonos) ir Tuskulėnų dvarus, Kėdainių sinagogų
kompleksą, Trakų bažnyčią, Kvietiškio dvarą, Sapiegų rūmus, Ginklų tyrimų laboratoriją Kaune,
Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv.Jurgio Kankinio bažnyčios kompleksą, Raižių totorių mečetę,
Renavo dvarą, Kauno Aukštųjų Šančių kapines, Kėdainių katedrą, Švč. Trejybės (unitų) bažnyčią
Vilniuje, Tiškevičių Užutrakį, Kuano karininkų ramovę, Stelmužės medinę bažnyčią, Kernavės
archeologinę vietovę, Ilzenbergo dvarą, Griškabūdžio aštuoniakampę bažnyčią.
2016 m. viešojo transporto ekranuose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje buvo
vykdomas projektas „Kultūros paveldo naujienos“. Jo metu nurodytų miestų viešojo transporto 430yje ekranų kas 12 minučių po 3 dienas per savaitę rodytos kultūros paveldo objektų tvarkybos,
pritaikymo sėkmės istorijos. Iš viso buvo transliuoti 33 reklaminiai klipai. Kultūros paveldo objektų
populiarinimas viešojo transporto ekranuose yra trumpų (15 s) reklaminių klipų projektas,
skatinantis žmones pažinti ir įsiminti kuo daugiau kultūros paveldo objektų. Bendras visų
reklaminių klipų parodymų skaičius yra 21 295 890 (vieno klipo ─ 645 330 per tris dienas).
Praėjusiais metais sėkmingai vykdytas bendro Lietuvos ir Baltarusijos projekto, kurio metu
Lietuvos mokslininkų komanda tvarkė Radvilų mauzoliejų Nesvyžiuje ir tyrė jame esančius
palaidojimus, viešinimas. Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė daugiau nei 12 publikacijų internete ir
spaudoje, pristatančių projektą, jo eigą ir rezultatus. Informacija apie projektą buvo publikuota
projekto partnerių oficialiuose internetiniuose puslapiuose (kpd.lt, vu.lt, if.vu.lt) bei pagrindiniuose
naujienų portaluose (lrt.lt, delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, lzinios.lt, bns.lt). Parengtas TV reportažas
(LRT), viena radijo laida (Žinių radijas). Lapkritį surengta projekto pristatymo spaudos
konferencija Nesvyžiuje. Gruodžio 7 d. vyko viešas projekto pristatymas Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Dirbtuvių Nesvyžiuje metu komercinė Baltarusijos televizija
parengė reportažą apie vykdomus tyrimus Radvilų mauzoliejuje, transliuotas interviu apie projekto
tikslus ir konkrečias veiklas.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos 20162018 metų veiksmų planu, Kultūros paveldo departamentas pradėjo leisti naujienlaiškį kultūros
paveldo objektų valdytojams. Pernai išleisti trys naujienlaiškio numeriai, kuriuose yra rubrikos
„Aktualu“, „Sėkmės istorija“, „Praktinis gidas“ ir „Klausiame departamento“. Naujienlaiškiui yra
rengiamos specialios temos, tokios kaip patarimai dėl piliakalnių saugojimo arba žydų kapinių
tvarkybos taisyklės. Taip pat dalinamasi naujienomis ir renginių apžvalga, aktualia kultūros paveldo
objektų valdytojams. Pasitelkiant Kultūros paveldo departamento specialistų žinias, teikiami
naudingi patarimai apie kultūros paveldo objektų priežiūrą, tvarkybą, finansavimą, šias veiklas
reglamentuojančius teisės aktus. Pateikiami asmenų klausimai Departamentui bei specialistų – šios
srities ekspertų atsakymai. Naujienlaiškis yra platinamas 243 prenumeratoriams, talpinamas kpd.lt
interneto svetainėje bei Departamento Facebook paskyroje.
Departamento internetinėje svetainės (www.kpd.lt) naujienų skiltyse (rubrikose „Aktualijos“,
„Pranešimai žiniasklaidai“ ir „Renginių anonsai“) nuolat skelbta informacija apie Kultūros paveldo
departamento veiklą (su nuotraukų galerijomis ir reportažais, skubi informacija apie KPD veiksmus
krizinių situacijų metu, apžiūrimus kultūros paveldo objektus regionuose, kultūros paveldo objektų
būklę, aktualius renginius, finansavimo galimybes kultūros paveldo objektų valdytojams. 2016
metų sausio–gruodžio mėnesiais į www.kpd.lt „Naujienų“ skiltį patalpinti 172 pranešimai. Aktyviai
taip pat pildytos Departamento svetainės skiltys: „Pažinimo ir sklaidos leidybos projektai 2016“,
„ES finansavimas“, „Žvilgsnis į Lietuvą“.
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Socialinio tinklo „Facebook“ Departamento profilyje yra 3988 gerbėjai (paspaudę profilio
„patinka“, palyginimui, prieš metus buvo apie tūkstančiu mažiau) ir 3929 prenumeratoriai
(paspaudę „follow“ – angl. sekti). Europos paveldo dienų Lietuvoje Facebook profilis turi 1 113
gerbėjų ir 1 100 prenumeratorių, Žydų kultūros dienos profilis ─ 400 „patinka“ ir 400
prenumeratorių, Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus profilis socialiniame tinkle – 564
gerbėjus. Šiuose Kultūros paveldo departamento profiliuose gerbėjų skaičius nuolatos auga. Iš viso
2016 m. Departamento profiliuose skirtingo formato pranešimai buvo patalpinti apie 1750 kartų.
Didžiausias savaitės KPD profilio pasiekiamumas buvo apie 20 tūkst. vartotojų, didžiausia vieno
įrašo peržiūra KPD profilyje – apie 11 800.
2016 m. taip pat surengta svarbi spaudos konferencija dėl buvusio Kelių policijos pastato
Giraitės g., Inicijuoti vadovų komentarai, straipsniai bei reportažai žiniasklaidoje.
2016 metais Departamentas rengė ir koordinavo tradicinius renginius visuomenei – Europos
paveldo dienas ir Žydų kultūros dieną. Renginiai buvo išsamiai ir gausiai nušviesti žiniasklaidoje.
Europos paveldo dienų renginių tema išplatintas pranešimas žiniasklaidai. Informacija buvo
skelbiama nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje, radijo ir televizijos transliacijų metu,
internete (http://kpd.lt/epd2016). Taip pat, Europos paveldo dienų renginiai buvo viešinami
reklaminiais skydeliais internetiniuose žiniasklaidos šaltiniuose bei klipais viešajame Vilniaus ir
Kauno transporte (trukmė: 15 s, parodymų kiekis ─ 349 650). Reklaminiai skydeliai pasirodė
internetiniuose naujienų portaluose 15min.lt (350 000 parodymų), www.lrytas.lt (250 000
parodymų, potencialiai planuota pasiekti auditorija ─ 70 000 unikalių vartotojų),
www.bernardinai.lt (128 000 parodymų). Viešinant EPD, jų temą bei programą inicijuoti reportažai
LRT televizijos laidoje „Panorama“, Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“. Informacija apie EPD
skelbta interneto naujienų tinklalapiuose, regioninėje žiniasklaidoje, Departamento internetinėje
svetainėje, Europos paveldo dienų Lietuvoje internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/epd2016/,
Departamento ir Europos paveldo dienų „Facebook“ profiliuose.
Apie Europos žydų kultūros dienos renginius išplatintas pranešimas žiniasklaidai. Žydų
kultūros dienos renginiai buvo viešinami reklaminiu skydeliu internetinėje svetainėje
www.bernardinai.lt (128 000 parodymų). Pagal Departamento užsakymą rugpjūčio 30 d. laikraštyje
"Lietuvos žinios" išspausdintas straipsnis Žydų kultūros dienos tema „Žydų kalbos Lietuvoje".
Informacija buvo skelbiama nacionaliniuose („Lietuvos žinios“), regioniniuose („Klaipėda“,
„Kauno diena“, „Šiaulių naujienos“, „Gimtasis Rokiškis“, „Rinkos aikštė“, „Šilalės artojas“ir kt.)
laikraščiuose ir radijo bei televizijos (LRT „Ryto garsai, „Laba diena, Lietuva“, Kėdainių televizija,
LRT Klasika „Ryto allegro“) transliacijų metu, anonsuojama internete (pavyzdžiui, www.delfi.lt,
en.delfi.lt, www.15min.lt, www.bernardinai.lt, www.lzinios.lt, www.lrt.lt, sidabre.lt, santarve.lt,
www.renginiai.kasvyksta.lt). Europos žydų kultūros dienos renginiai taip pat viešinti Departamento
internetinėje svetainėje, Departamento ir Žydų kultūros dienos Lietuvoje „Facebook“ profiliuose.
8.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis
finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.
2016 m., paskelbus nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos paraiškų priėmimo konkursą, per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų sistemą ir paštu
gautos 169 paraiškos: 125 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams ir 44 leidybos projektams.
Priemonei įgyvendinti buvo skirta 140 000 eurų, tačiau projektams įgyvendinti prašomos
sumos ženkliai viršijo turimas lėšas: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams prašyta 472 517,6
eurų, leidybos projektams prašyta 274 795 eurų. Turimas biudžetas sudaro, atitinkamai, 29,6 proc.
prašomo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškų biudžeto ir 51 proc. prašomo leidybos paraiškų
biudžeto arba beveik 19 proc. visų paraiškų prašomo biudžeto.
Remiantis paraiškų nagrinėjimo Ekspertų komisijos rekomendacijomis, Departamento
direktoriaus įsakymu iš dalies finansuoti 64 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektai ir jiems
skirta 87 300 eurų (vidutiniškai 1 364 eurų/projektui), leidybos projektų finansuota 12, jiems skirta
52 700 eurų (vidutiniškai 4 391,6 eurų/projektui). Informaciją apie projektų finansavimą ir lėšų
paskirstymą galima matyti čia: http://www.kpd.lt/patvirtintas-dalinai-finansuojamu-nekilnojamojokulturos-paveldo-leidybos-projektu-sarasas/, http://www.kpd.lt/demesio-skelbiamas-nekilnojamojokulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-ir-atgaivinimo-projektu-sarasas/.
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Apžvelgiant sklaidos ir atgaivinimo projektus pagal išskirtus prioritetus, gauta daugiausia
paraiškų ir iš dalies finansuota daugiausia projektų, prisidedančių prie pagrindinio Departamento
visuomenės švietimo projekto – Europos paveldo dienų renginių, kurių tema 2016 m. – „Kultūros
paveldas ir bendruomenės“ (38 finansuoti projektai iš 72 ), toliau mažėjančia tvarka eina Europos
žydų kultūros dienos renginių, kurių tema 2016 m. – „Žydų kalbos“ prioritetas (19 projektų iš 26),
visuomenės dalyvavimo kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose skatinimo
prioritetas (3 projektai iš 4), pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m.) šimtmečiui
prioritetas (4 projektai iš 9). Dvišalio Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros
paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VIII posėdžio protokolo nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos kontekste įgyvendinimo prioritetui paraiškų nebuvo pateikta, nė viena iš 14 neprioritetinių
paraiškų nebuvo paremta.
Vertinant leidybos projektus pagal prioritetus, didžiausias paremtų leidybos paraiškų
skaičius atitiko prioritetą Įdomusis paveldas (6 iš 30), toliau mažėjančia tvarka paremtos leidybos
paraiškos, atitikusios Kultūros paveldo aktualijų (2 iš 2), Lietuvai reikšmingo paveldo, esančio
užsienyje (1 iš 1), Lietuvos archeologijos kronikos (1 iš 2), Žemaitijos krikšto 600 metų sukakčiai
2017 m. įprasminti ir paminėti skirtų leidinių (1 iš 2) prioritetus. Paremta ir 1 paraiška, pareiškėjų
nepriskirta jokiam prioritetui. Iš viso 2016 m. paremta 7 leidinių leidyba (vienas iš jų – elektroninė
knyga) ir 5 leidinių parengimas spaudai.
Buvo parengta ir spaudoje (dienraštis „Lietuvos žinios“) bei Departamento interneto
svetainėje
http://www.kpd.lt/skelbiamas-2016-metu-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimosklaidos-atgaivinimo-ir-leidybos-projektu-dalinio-finansavimo-valstybes-biudzeto-lesomisparaisku-priemimas/ išplatinta informacija apie pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinio finansavimo galimybes. Projektų vadovai buvo nuolat konsultuojami paraiškų rengimo,
sąmatų tikslinimo, projektų vykdymo, ataskaitų rengimo bei kitais klausimais. Informacija apie
projektų
vykdymą
buvo
skelbiama
Departamento
interneto
svetainėje
http://www.kpd.lt/lt/projektu-vykdymas-2/projektu-vykdymas-3/2016-3.html.
Apibendrinant 2016 m. pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo
priemonės rezultatus peršasi išvada, kad, lyginant paremtas pažinimo sklaidos ir atgaivinimo ir
leidybos paraiškas, smarkiai nukenčia leidybinė šios priemonės pusė: 2016 m. paremta beveik pusė
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškų ir tik kiek daugiau nei ketvirtadalis leidybos paraiškų.
Nebuvo jokių galimybių paremti būtent kelių leidinių, prašiusių didesnio nei vidutinis dalinio
finansavimo, nors projektai buvo įdomūs ir reikalingi. Kadangi pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
projektų rėmimas yra vienintelė Departamento turima visuomenės skatinimo įsitraukti į kultūros
paveldo pažinimą ir pažinimo sklaidą priemonė, tik didesnis papildomas finansavimas leidybos
projektams galėtų jei ne išlyginti, tai labiau subalansuoti esamą situaciją.
8.3. Tarptautinis bendradarbiavimas
2016 metais Departamentas tęsė dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo organizacijų
veikloje, aktyviai dalyvavo Europos Tarybos programose bei projektuose, vykdė dvišalį ir
daugiašalį bendradarbiavimą su kaimyninėmis bei kitomis šalimis.
8.3.1. Bendradarbiavimas su UNESCO, ICCROM.
UNESCO Povandeninio kultūros paveldo (toliau - PKP) apsaugos konvencija (toliau –
Konvencija), kuria siekiama saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir
neleisti jo eksploatuoti komerciniais tikslais, ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. X-539, įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d. Šios Konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje
koordinuoja Departamentas, kurio deleguotas atstovas – direktoriaus pavaduotojas Algimantas
Degutis. Konvencijos įgyvendinimo klausimais valstybėms narėms pataria Povandeninio kultūros
paveldo apsaugos konvencijos šalių Mokslinis ir techninis patariamasis komitetas (toliau - MTPK).
Šiame komitete Lietuvai atstovauja Departamento deleguotas atstovas – povandeninės
archeologijos ekspertas, Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
Gegužės 9-10 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Konvencijos šalių delegacijų prie UNESCO
sesija ir VII-asis MTPK posėdis, kuriame dalyvavo deleguotas Lietuvos atstovas prof. habil. dr.
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Vladas Žulkus. Kadangi 2016 m. sukako 15 metų nuo Konvencijos priėmimo, buvo akcentuota
Konvencijos plėtros svarba ir siekis, kad kuo daugiau valstybių ratifikuotų šią Konvenciją. Šiuo
metu Konvenciją ratifikavo 55 valstybės ir jų bendradarbiavimas labai padeda sprendžiant PKP
apsaugos problemas. Pabrėžta būtinybė realiai įgyvendinti Konvencijos nuostatas nacionaliniu
lygmeniu, kas ypač svarbu Afrikos valstybėms. Posėdžio metu buvo pristatytos 2016 metais MTPK
surengtos misijos į Madagaskarą ir Panamą, aptarti šių misijų ataskaitų rezultatai, pateiktos išvados.
Buvo pabrėžta, kad siekiant efektyviau apsaugoti PKP nuo pažeidimų ir plėšimo, reikia aktyviau
dirbti su visuomene ir rekreacinio nardymo organizacijomis, propaguojant PKP ir jo apsaugą.
Posėdyje po diskusijų buvo priimtos atitinkamos rekomendacijos ir rezoliucijos. Paraginta
visus MTKP narius teikti informaciją UNESCO tinklalapiui apie darbus, atliekamus šalyse PKP
tyrimo ir apsaugos srityje, užpildant atitinkamą klausimyną, kuris bus išplatintas MTPK nariams.
Kitą MTPK posėdį nuspręsta surengti 2017 m. gegužės mėnesį.
8.3.2. Bendradarbiavimas su Europos Taryba (ET)
Departamentas jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiose Europos Tarybos (toliau – ET)
veiklose. Nuo 1995 m. Departamentas dalyvauja ET Kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio
vadovaujančiame komitete (CDCPP), kuris yra pagrindinis tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
kultūros paveldo srityje organas, vienijantis 50 šalių, prisijungusių prie Europos kultūros
konvencijos. Taip pat, Departamentas aktyviai dalyvauja ET programose „Europos paveldo
dienos“, „Europos žydų kultūros diena“, „Europos kultūros keliai“ bei Europos paveldo tinklo
(HEREIN) veikloje.
Birželio 13-15 d. Strasbūre (Prancūzija) vyko CDCPP plenarinė sesija, kurioje Lietuvai
atstovavo Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas A.
Jomantas. Sesijos metu buvo nagrinėjami aktualūs klausimai kultūros, kultūros paveldo bei
kraštovaizdžio srityse. Kultūros paveldo apsaugos srityje buvo svarstytas Europos kultūros paveldo
strategijos 21 amžiui klausimas: pristatytas strategijos projektas, atkreipiant dėmesį į naujus
iššūkius, rekomenduojamų veiksmų planą ir atsakingas institucijas. Taip pat, buvo diskutuota dėl
Faro konvencijos nuostatų įgyvendinimo, ypač tose šalyse kurios dar nėra pradėjusios nei
pasirašymo, nei ratifikavimo procedūrų (Lietuva šios konvencijos dar nėra ratifikavusi), pristatyta
Europos Tarybos Išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių veiklos ataskaita. Sesijos
pabaigoje vyko CDCPP komiteto pirmininko ir biuro rinkimai: pirmininku išrinktas Kimo Aulake
(Suomija), biuro nariais - Šveicarijos, Moldovos, Lenkijos, Islandijos, Montenegro atstovai.
ET programa „HEREIN“
Europos Tarybos inicijuotas Europos paveldo tinklas HEREIN – tai Europos šalių kultūros
paveldo informacinė sistema, kurios duomenų bazėje kaupiama informacija apie Europos šalių
kultūros paveldo politiką, teisinę sistemą, finansavimą, sklaidą ir kt. Šiuo metu HEREIN tinklui
priklauso 42 Europos šalių viešojo administravimo įstaigos, atsakingos už nacionalinę politiką
kultūros paveldo srityje. Kiekvienai šaliai atstovauja nacionalinis koordinatorius, kuris savo šalyje
koordinuoja duomenų surinkimą ir pateikimą HEREIN tinklui bei dalyvauja jo veikloje. Nuo 2015
metų HEREIN nacionaline koordinatore Lietuvoje deleguota Kultūros paveldo departamento
Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Justina Bertulytė.
2016 metais parengtas ir viešinimui HEREIN tinklalapyje pateiktas Lietuvos Respublikos
profilis bei institucijų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas Lietuvos
Respublikoje, schema, parengtos nacionalinių ataskaitų teminių dalių santraukos (apibendrinimai).
Taip pat, teikta informacija, pildyti šie klausimynai: apie funikulierių, keltuvų ir panašių įrenginių
priskyrimą kultūros paveldo objektams valstybėse – Europos paveldo tinklo (HEREIN) narėse; apie
kultūros paveldo valstybinį administravimą, profesinius susivienijimus, profesines tyrimų
institucijas, savanoriškas iniciatyvas, nevyriausybines organizacijas valstybėse – Europos paveldo
tinklo (HEREIN) narėse, šalių narių dalyvavimą tarptautinėse organizacijose; apie kilnojamųjų
kultūros vertybių eksporto teisinį reglamentavimą bei šios veiklos bendrąją praktiką valstybėse –
Europos paveldo tinklo (HEREIN) narėse; apie valstybės ir kultūros paveldo objektų valdytojų
išlaidas kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams, statistinius objektų duomenis.
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ET programa „Europos kultūros keliai“
Europos Tarybos kultūros kelių programos strategiją ir jos įgyvendinimą apibrėžia 2010 m.
sudarytas Europos Tarybos Išplėstinis dalinis susitarimas dėl kultūros kelių (toliau - IDS), prie
kurio gali prisijungti visos šalys, siekiančios skatinti kultūrinio turizmo plėtrą nacionaliniu,
regioninio arba vietos lygmeniu bei prisijungti prie Europos kultūros kelių tinklo.
Siekiant skatinti kultūros kelių Lietuvoje kūrimą ir plėtrą bei įsilieti į Europos kultūros kelių
tinklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu (Nr. 550) Lietuva
prisijungė prie Europos Tarybos Išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių ir nuo 2012 m.
birželio 8 d. oficialiai tapo 15-ąja šios programos nare. Lietuvos atstovu šioje programoje Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija delegavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėją Alfredą Jomantą, kuris
2014 m. balandžio 11 d. vykusiame IDS atstovų posėdyje buvo išrinktas IDS Valdybos nariu, o
2015 m. balandžio 28-30 d. posėdyje – IDS Valdybos pirmininku.
Lietuvos pirmininkavimo IDS Valdybai metu prie IDS programos prisijungė Kroatija, Gruzija
ir Bosnija Hercogovina, stebėtojo statusas suteiktas Suomijai ir Lenkijai. Tokiu būdu, 2016 metais
IDS narėmis buvo 27 šalys, sertifikuoti 32 Europos Tarybos Kultūros keliai.
Kaip IDS Valdybos pirmininkas, Departamento atstovas A. Jomantas pirmininkavo trijuose
Valdybos posėdžiuose Liuksemburge, kurių metu buvo aptarti 2016-2020 m. strateginiai tikslai
(IDS plėtros galimybės, bendradarbiavimas su ES ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir kt.),
2016-2017 m. ET kultūros kelių vertinimo ciklas bei naujų ekspertų kandidatūros, peržiūrėti
kultūros kelių sertifikavimo ir atitikimo ET kriterijams dokumentai, kiti aktualūs klausimai.
Pasitarimų metu didelis dėmesys buvo skiriamas pasirengimui ET kultūros kelių forumui,
vyksiančiam spalio 27-28 d. Vilniuje: renginio formatas, pranešimų temos, pranešėjų kandidatūros,
organizaciniai klausimai.
Taip pat, kaip IDS Valdybos pirmininkas, A.Jomantas pristatė Europos Tarybos kultūros kelių
programą ir jos plėtros galimybes į vidurio Europos valstybes bei Baltijos jūros regiono šalis šiuose
renginiuose: Europos Tarybos Ambasadorių, atsakingų už kultūrą, pasitarime Strasbūre
(Prancūzija), pasitarime dėl Prancūzijos teritorijoje esančių Europos Tarybos kultūros kelių plėtros
Paryžiuje, Baltijos jūros šalių regiono turizmo forume Piarnu (Estija).
Europos Tarybos 6-asis patariamasis Europos kultūros kelių forumas Vilniuje
Europos Tarybos patariamieji Europos kultūros kelių forumai, organizuojami kasmet nuo
2011 m., yra svarbiausias metų Europos Tarybos kultūros kelių programos renginys, suburiantis
visų šioje programoje dalyvaujančių šalių kultūros kelių atstovus. Pastaraisiais metais tokie forumai
vyko Insbruke, Austrijoje (2013 m.); Baku, Azarbaidžane (2014 m.), Aranjuez mieste, Ispanijoje
(2015).
2016 m. spalio 26-27 d. Europos Tarybos 6-asis patariamasis Europos kultūros kelių
forumas (toliau – Forumas) vyko Vilniuje, Lietuvoje. Forumo tema - „Europos Tarybos Kultūros
kelių plėtra: iššūkiai ir galimybės," skirta geografinės aprėpties ir partnerystės plėtojimui bei naujų
Europos kultūros kelių temų vystymui.
Forumo organizatoriai - Europos Kultūros kelių institutas ir Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos. Departamento iniciatyva, šis Forumas pirmą kartą surengtas Baltijos
jūros šalių regione, siekiant atkreipti dėmesį į šių šalių regiono kultūros kelių potencialą, pristatyti
jau esamus ir potencialius kultūros kelius, kurie galėtų prisijungti prie Europos Tarybos kultūros
kelių.
Forume dalyvavo Europos Tarybos, tarptautinių organizacijų (ES, UNESCO, UNWTO,
ICOMOS), Europos šalių ministerijų, Europos Kultūros kelių instituto atstovai, Europos Tarybos 32
sertifikuotų kultūros kelių ir šalių-kandidačių atstovai, politikai, akademikai, ekspertai ir turizmo
profesionalai (apie 200 dalyvių). Renginio atidarymo metu dalyvius pasveikino kultūros ministras
Šarūnas Birutis ir Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, aukšti Europos Tarybos, Europos
Parlamento, Europos Komisijos, ES institucijų pareigūnai; Forumo dieną pranešimus skaitė daugiau
kaip 50 pranešėjų.
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Forumo metu vyko 2 plenarinės sesijos ir 2 paraleliniai praktiniai seminarai: „Geografinės
aprėpties ir partnerystės plėtojimas“ ir „Naujų temų ir tematikos formavimas“. Pirmojo seminaro
sesijose aptarti nauji kultūros kelių projektai, įgyvendinami siekiant aprėpti naujas šalis, miestus ir
regionus, ypač daug dėmesio bus skirta Baltijos regiono, Rytų Europos, Pietryčių Europos ir
Europos Viduržemio regiono šalių pavyzdžiams. Antrojo seminaro sesijose buvo nagrinėjamos
naujos galimos kultūros kelių temos, naujos komunikacijos praktikos (ypač socialiniuose tinkluose
ir naudojant modernias technologijas), naujos auditorijos ir jų pasiekiamumas, naujos sklaidos bei
rinkodaros priemonės.
Forumo baigiamojoje dalyje buvo priimtas veiksmų planas (Vilnius Roadmap for the
Cultural Routes of the Council of Europe) su konkrečiomis rekomendacijomis tų veiksmų
įgyvendinimui. Taip pat, Forumo metu buvo pasveikintos prie Europos Tarybos kultūros kelių
programos prisijungusios naujos šalys - Gruzija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina bei pasirašytas
bendradarbiavimo memorandumas tarp Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų Pasaulio Turizmo
organizacijos.
Siekiant užsienio svečiams pristatyti Lietuvos kultūros paveldą, Forumo patalpose
(konferencijų centro vestibiulyje) buvo eksponuojama 2015 metais Departamento parengta
R.Paknio nuotraukų paroda „Barokas Lietuvoje“ bei informaciniai stendai, supažindinantys su
svarbiausiais Lietuvos kultūros paveldo objektais. Taip pat, Forumo dalyviams buvo organizuotos
ekskursijos po Vilniaus senamiestį (anglų ir prancūzų kalbomis).
Forumo medžiagą (pranešimus ir kt.) galima rasti: http://culture-routes.net/news/followupvilnius-forum
ET programa „Europos žydų kultūros diena“
Europos žydų kultūros diena (toliau - EŽKD) yra ET remiamos programos „Žydų kultūros
paveldo kelias Europoje“ sudėtinė dalis, kurioje Lietuva dalyvauja nuo 2004 m. EŽKD siekiama
atkreipti visuomenės dėmesį į ją supantį žydų kultūrinį palikimą, aktualizuoti Lietuvoje išlikusį
žydų kultūros paveldą.
Tarptautinis šio projekto koordinatorius yra Europos žydų kultūros ir paveldo apsaugos ir
populiarinimo asociacija (angl. European Association for the Preservation and Promotion of Jewish
Culture and Heritage - (AEPJ), kuri kasmet pasiūlo bendrą visoms šalims temą. 2016 m. pasiūlyta
EŽKD tema „Žydų kalbos” norėta atkreipti dėmesį į žydų diasporos kalbų įvairovę, pristatyti
Lietuvoje vyravusias žydų kalbas.
Departamentas, koordinuodamas EŽKD renginius Lietuvoje rūpinosi EŽKD lankstinuko ir
plakato parengimu, leidyba, platinimu, koordinavo EŽKD renginius įvairiuose Lietuvos miestuose
ir miesteliuose. 2016 m. tema „Žydų kalbos“ leido išlikusį žydų kultūros paveldą pristatyti vartojant
jidiš/hebrajų kalbų specifinius terminus, supažindinti su Lietuvos (ir visos Rytų Europos) žydų
kalbomis, apžiūrėti išlikusią ir pažintiniuose pasivaikščiojimuose ikonografijos pagalba atkurti
nunykusią žydų kultūros paveldo dalį. 2016 m. Žydų kultūros dienos renginiai vyko 18-oje
Lietuvos miestų ir miestelių: Vilniuje, Kaune (Žemuosiuose Šančiuose), Vilkijoje (Kauno raj.),
Jonavoje, Šilalėje, Švėkšnoje (Šilutės raj.), Alytuje, Sedoje (Mažeikių raj.), Kėdainiuose, Pandėlyje
(Rokiškio raj.), Šiauliuose, Joniškyje, Eišiškėse (Šalčininkų raj.), Kurkliuose (Anykščių raj.),
Zarasuose, Leipalingyje (Druskininkų raj.), Prienuose, Rokiškyje. Į EŽKD renginių organizavimą
įsitraukė apie 30 institucijų. Organizatorių pasiūlytose renginių programose įvairavo pažintiniai
pasivaikščiojimai, jų metu atidengiant pažintinį stendą ar suorganizuojant orientacinį žaidimąviktoriną, atskirų kultūros paveldo objektų apžiūros, paskaitos, knygų pristatymai, žydų kulinarinio
paveldo gamyba ir degustacijos, parodos, meninės garso ir vaizdo instaliacijos pristatymas,
konferencija, edukaciniai užsiėmimai.
Departamentas taip pat ir organizavo dalį EŽKD renginių. Vilniuje vyko Vytauto Toleikio
pažintinis pasivaikščiojimas „Žydiškasis Vilnius ir Lietuvos literatai“ ir Jolantos Mickutės vestas
pažintinis pasivaikščiojimas po žydiškąjį Vilnių, kartu su Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos
tyrimų centru suorganizuota diskusija „Ar turime Lietuvos žydų kultūros ir istorijos „žodyną“?
Socialinės ir kultūrologinės filologinių sprendimų pasekmės“, kurioje dalyvavo mokslininkai ir
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.
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Vilniuje, sėkmingai koordinuojant renginius ir bendradarbiaujant kelioms institucijoms
(Departamentui, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos
tyrimų centrui, Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus Tolerancijos centrui), pavyko suorganizuoti
plačią ir įvairią programą: be jau įvardytų, vyko dar 2 pažintiniai pasivaikščiojimai ir ekskursija
(Naujamiestis, Senamiestis, Senosios Užupio kapinės), hebrajų kalbos pamokėlės šeimoms su
vaikais ir suaugusiems, košerinio maisto degustacijos, klezmerių koncertai, Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto direktoriaus M. Kvietkausko vestas A. Suckeverio poezijos vakaras, tarpukario
prof. Nachmano Šapiro mokslinę veiklą pristatanti dr. L. Lempertienės paskaita, pasaulinio garso
skulptoriaus litvako Ž. Lipšico parodos pristatymas ir jo kūrybai aptarti skirtas pokalbis-diskusija,
Valstybės pažinimo centre dr. Jurgita Verbickienė pristatė mobiliąją programėlę „Discover Jewish
Lithuania“ (kurią REZKIT mokslininkai pristatė taip pat ir Kėdainiuose bei Joniškyje). Stengiantis,
kad vilniečiai ir svečiai pamatytų kuo įmanoma daugiau, kelios ekskursijos buvo pakartotos,
renginiai intensyviai vyko ir šeštadienį, ir sekmadienį.
Į ŽKD renginių organizavimo ir pristatymo darbus įtrauktos 18-os Lietuvos miestų ir
miestelių mokyklos (4), muziejai (10), bendruomenės (4), rengėjams konsultacinę ir organizacinę
pagalbą teikė savivaldybių paveldosaugininkai. Suorganizuoti 66 renginiai: 13 pažintinių
pasivaikščiojimų (įskaitant 4 sinagogų apžiūras), 12 paskaitų ir edukacinių užsiėmimų, 15 mobiliųjų
aplikacijų, meninių kompozicijų ir projektų pristatymų, literatūrinių skaitymų ir kt., 9 koncertai, 6
parodos, 5 kulinarinio paveldo pristatymai, konferencija ir filmo peržiūra. Organizuojant renginius
bendradarbiavo 43 įstaigų ir organizacijų atstovai bei savanoriai. Renginius aplankė apie 5275
žmonių.
Viešinimas. Žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“.
ET programa „Europos paveldo dienos“
ET iniciatyva, Europos paveldo dienos (toliau – EPD) kasmet rengiamos visoje Europoje
nuo 1991 metų. Renginiai yra skirti visuomenei, siekiant ją supažindinti su kultūros paveldu,
parodyti tai, kas paprastai visuomenei yra neprieinama, aktualizuojant vienokią ar kitokią kultūros
paveldo sritį. Lietuvoje nuo 1994 metų tradicija tapusius EPD renginius koordinuoja ir organizuoja
Departamentas, taip pat miestų bei rajonų savivaldybės, kultūros įstaigos, kultūros paveldo objektų
valdytojai.
Nuo 2015 metų nacionaline EPD Lietuvoje koordinatore paskirta Departamento Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausioji specialistė Akvilė Jagminaitė Markevičienė, kuri spalio 17-19 d. dalyvavo EPD nacionalinių koordinatorių susitikime Madride
(Ispanija). Susitikimo metu buvo aptarta 2016 m. Europos paveldo dienų bendra tema „Paveldas ir
bendruomenės“ bei temos sąsajos su Faro (Konvencija dėl kultūros paveldo vertės visuomenei)
konvencija; Europos paveldo dienų 2017-2020 m. strategija (atsižvelgiant į tai, jog 2018 m.
planuojama paskelbti Europos kultūros paveldo metais ir Europos paveldo dienų programa bus
viena iš svarbiausių iniciatyvų juos minint); bendros galimos Europos paveldo dienų temos 20182021 m.; Europos paveldo dienų gerosios praktikos iš įvairių šalių ir kiti klausimai.
ET programa „Europos paveldo dienos“ įgyvendinimas Lietuvoje
2016 m. Lietuva prisijungė prie pasiūlytos bendros europinės Europos paveldo dienų temos
„Kultūros paveldas ir bendruomenės“, siekdama atkreipti dėmesį į bendruomenių vaidmenį
išsaugant ir puoselėjant kultūros paveldą.
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos
2016-2018 metų veiksmų planu, 2016 m. vasario 3 d. Departamentas Vilniuje surengė
tarpinstitucinį seminarą EPD koordinatoriams miestų ir rajonų savivaldybėse. Seminaro metu metu
buvo pristatyta ir analizuota EPD tema (EPD koordinatorė A. Jagminaitė-Markevičienė), vesti
praktiniai užsiėmimai apie kūrybiškumą sudarant EPD programą (A. Norkutė) ir komunikaciją per
EPD (R. Laužikas), pristatytas paveldo bendruomenės pavyzdys restauruojant Trakų Vokės
Tiškevičių koplyčią (J. Chludok), vyko diskusija bei pasitarimas dėl praktinių klausimų.
EPD koordinatoriai savivaldybėse bei įvairūs EPD renginių organizatoriai buvo
konsultuojami kultūros paveldo objektų pasirinkimo, programos sudarymo ir kitais aktualiais
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klausimais. Parengtas ir publikuotas internetinis „Europos paveldo dienos 2016“ puslapis
(http://kpd.lt/epd2016/), kuriame pateikta 2016 m. rugsėjo 16–18 d. EPD renginių visoje Lietuvoje
programa, įvairi su EPD tema susijusi medžiaga, įvykusių renginių nuotraukų galerija. Rengiantis
EPD, išleisti temą reprezentuojantys lankstinukas ir plakatas.
Į EPD organizavimą įtrauktos miestų ir rajonų savivaldybės bei įvairios kultūros ir
švietimo įstaigos savivaldybėse, kultūros paveldo objektų valdytojai. Vilniuje prie EPD
organizavimo prisidėjo Bažnytinio paveldo muziejus, sukurdamas unikalią galimybę apsilankyti
buvusiuose Vilniaus vyskupų rūmuose, pristatant atkurtą rūmų salių istorinį interjerą. Ekskursiją
„Jėzuitų bendruomenės ir įvairių kariuomenių paveldo pėdsakai viename įdomiausių Vilniaus
pastatų ansamblių“ po savo valdomą pastatą organizavo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos
ministerija. Taip pat vyko VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros“ kartu su dominikonų,
pranciškonų bei jėzuitų vienuolynais organizuoti renginiai, po šių vienuolijų globojamus kultūros
paveldo objektus.
Departamentas ne tik koordinavo, bet ir organizavo dalį EPD renginių. EPD atidarymas
vyko Sapiegų rūmuose Vilniuje renginiu „Skambantys Sapiegų rūmai“, kuriame buvo skaityti
pranešimai apie Sapiegų giminės istoriją ir paveldą (prof. dr. R. Petrauskas), Sapiegų rūmų
restauravimą (E. Purlys) bei vyko barokinės muzikos koncertas (ansamblis Chiaroscuro). Taip pat
visą EPD savaitgalį Sapiegų rūmuose vyko atvirų durų dienos, buvo vedamos ekskursijos po
restauruojamus rūmus.
Vilniuje vyko 6 Departamento organizuoti pažintiniai pasivaikščiojimai po buvusius
istorinius priemiesčius, orientuoti į šiandieninius šių kvartalų gyventojus – ekskursijos vyko po
Žvėryną, Antakalnį, Užupį, Žirmūnus, Pilaitę. Šnipiškių kultūros paveldą pristatė Šnipiškių vietos
bendruomenė. Taip pat surengtas pažintinis pasivaikščiojimas „Gailestingumo keliu: špitolių
bendruomenės ir jų pėdsakai Vilniuje“. Organizuota pažintinė išvyka į Lentvario ir Trakų Vokės
dvarus bei bendruomenės pastangomis restauruotą Tiškevičių koplyčią Trakų Vokėje.
EPD renginiai vyko 51 savivaldybėje, buvo aktualizuota daugiau nei 350 kultūros paveldo
objektų bei apžiūrėta daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta apie 200 renginių.
Apie EPD renginių viešinimą žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“.
8.3.3. Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis
Dalyvavimas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo
grupių veikloje
2016 m. buvo tęsiamas darbas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo
grupėje (toliau – Monitoringo grupė) ir trijose specializuotuose darbo grupėse: Pakrančių kultūros ir
jūrinio paveldo, Povandeninio kultūros paveldo ir XX-ojo amžiaus kultūros paveldo. Siekiant
užtikrinti efektyvų dalyvavimą šioje veikloje, Departamento direktorės 2014 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. Į-22 patvirtinta Lietuvos atstovų darbo grupėse sudėtis: Monitoringo grupėje Departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis ir Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas; Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupėje
- Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas
Kavaliauskas; Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje - Klaipėdos universiteto Baltijos
regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Vladas
Žulkus ir Departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas Svaigedas Stoškus; XX-ojo amžiaus
kultūros paveldo darbo grupėje – Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir
Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto lektorius dr. Vaidas Petrulis.
2016 metais Monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo grupių veikloje vienas
svarbiausių klausimų buvo pasirengimas 6-ajam Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo
forumui (toliau – Forumas), vykusiam 2016 m. rugsėjo 28-30 d Kylyje, Vokietijoje. Monitoringo
grupės pasitarimuose (balandžio 18-20 d. Zakopanėje, Lenkijoje) bei specializuotų darbo grupių
posėdžiuose - Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo (kovo 30–balandžio 1 d. Lindesnes,
Norvegijoje) bei XX-ojo amžiaus kultūros paveldo (balandžio 14-15 d. Stokholme, Švedijoje) buvo
aptariami klausimai susiję su Forumo organizavimu: programa, temos, pranešėjai, kiti
organizaciniai aspektai.
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Šiame Forume, kuris buvo skirtas XX-ojo amžiaus kultūros paveldui, buvo pristatyti
pranešimai apie pokario ir postmoderno architektūrą – miestų planavimą, pastatų architektūrą ir jų
meninę išraišką, to meto statybų technologiją. Pranešėjai aktualizavo pokario laikotarpio
architektūros problemas, diskutavo dėl jos vertės ir perspektyvų – saugoti ar griauti kaip
totalitarinės epochos atgyvenas. Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo grupė Forumui pateikė
projektą – fllmą apie istorinio laivo „Gamle Oksoy“ 2016 m. vasaros keliones po Baltijos jūros
istorinius uostus ir atskirų šalių pokario dokumentinę istorinę medžiagą. Laivo „Gamle Oksoy“
įgulos narys ir filmo autorius Jan Robert Jore informavo, kad kelionės aplink Baltijos jūrą metu
daugiausia lankytojų (356) laivas sulaukė Klaipėdos uoste. Forumo pabaigoje buvo priimtas Kylio
forumo nutarimas, kurį parengė XX-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupė.
Balandžio 14-15 d. Klaipėdoje (Lietuva) vyko Povandeninio kultūros paveldo darbo
grupės posėdis, kurį organizavo Departamentas ir jo deleguotas atstovas šioje darbo grupėje - prof.
habil. dr. Vladas Žulkus. Dalyviai diskutavo aktualiais povandeninio kultūros paveldo apsaugos
klausimais, referavo apie Baltijos valstybėse atliktus darbus bei vykdomus projektus povandeninės
archeologijos srityje. Taip pat buvo aptarti darbo grupės einamieji darbai ir projektai, pasirengimas
Forumui Kylyje, kuriame darbo grupė pristatė 10 stendinių pranešimų apie naujųjų laikų
nuskendusius laivus Baltijos jūroje. Vienas stendas buvo skirtas netoli Palangos krantų 1944 m.
nuskandintam laivui „Füsilier“ (stendo autorius – Vladas Žulkus). Po posėdžių dalyviai apžiūrėjo
Klaipėdos povandeninio kultūros paveldo objektus, universiteto burlaivį „Brabander“, kur buvo
supažindinti su burlaivio veikla ir plaukiojimo planais 2016 metais.
Dalyvavimas Europos kultūros paveldo vadovų forumo (EHHF) veikloje
Europos kultūros paveldo vadovų forumas ( EHHF – European Heritage Heads Forum) –
tai neformali organizacija, apjungianti Europos šalių kultūros paveldo vadovus bei ekspertus, kurių
tikslas – keistis aktualia informacija ir gerąja patirtimi, bendradarbiauti su Europos Komisija,
tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant atstovauti kultūros paveldo interesus
europiniame lygmenyje. Lietuvai šioje organizacijoje atstovauja Departamento direktoriaus
pavaduotojas Algimantas Degutis.
Gegužės 18-20 d. Berne (Šveicarija) A.Degutis dalyvavo 11-ajame kasmetiniame vadovų
forume, kuriame buvo nagrinėti aktualūs kultūros paveldo apsaugos klausimai trijose darbo
grupėse: Europos kultūros paveldo strategija; Europos kultūros paveldo metai 2018; Paveldo
naikinimas konfliktų ir krizių metu. Taip pat, parnešimus skaitė tarptautinių organizacijų
(UNESCO, ICCROM, ET ir kt.) atstovai, buvo pristatytos Europos kultūros paveldo teisinio
forumo (EHLF) ir Ekonominio pogrupio ataskaitos. Neformalių susitikimų metu šalių atstovai
turėjo galimybę diskutuoti, pasidalinti informacija ir patirtimi aktualiais kultūros paveldo
išsaugojimo klausimais.
Dalyvavimas Europos kultūros paveldo teisinio forumo ( EHLF) veikloje
Europos kultūros paveldo teisinis forumas (EHLF – European Heads Legal Forum) yra
neformali organizacija, kurią sudaro Europos šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų
deleguoti atstovai. Jų uždavinys – stebėti ES teisės aktų poveikį Europos šalių kultūros paveldui ir
laiku informuoti nacionalines administracijas apie rengiamų teisės aktų galimas grėsmes kultūros
paveldui, aktyviai bendradarbiauti su Europos Komisija, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant apginti Europos šalių kultūros paveldo
interesus. Lietuva EHLF veikloje dalyvauja nuo 2011 metų. Departamento direktorės 2016 m.
rugsėjo 1 d. įsakymu Į-249 oficialiu Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje paskirta Departamento
Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Justina Bertulytė, kuri nuolat palaiko kontaktus su darbo
grupės nariais bei keičiasi aktualia teisine informacija.
Dalyvavimas tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas“ veikloje
Tarptautinė darbo grupė „ES ir Kultūros paveldas" (angl. Reflection Group „EU and
Cultural Heritage") susikūrė 2010 metais, siekiant integruoti kultūros paveldą į kitas ES politikos
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sritis bei suformuoti ilgalaikę kultūros paveldo strategiją europiniame lygmenyje. Lietuva šios
darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 2011 metų, jai atstovauja Departamento Registro tvarkymo,
ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. Šiuo metu darbo grupėje yra
19 Europos šalių, kurioms paeiliui kasmet suteikiama pirmininkavimo teisė. 2013 metais šiai darbo
grupei pirmininkavo Lietuva, 2014 metais – Prancūzija, 2015 metais – Italija, o 2016 m. –
Nyderlandai.
Nyderlandų pirmininkavimo metu Hagoje buvo surengti du pasitarimai, kuriuose dalyvavo
Lietuvos atstovas Alfredas Jomantas. Darbo grupei buvo pristatyta Nyderlandų pirmininkavimo ES
Tarybai programa ir būsima konferencija „Skaitmenizavimas ir kultūra“, išanalizuota Nyderlandų
patirtis apie kultūros paveldo vietą žemės ūkio srityje, iliustruojant numatomus ES Politikos žemės
ūkio srityje pokyčius 2021-2026 metais. Po pasitarimo A. Jomantas pasidalino informacija ir derino
pozicijas su Lietuvos Žemės ūkio ministerija dėl kultūros paveldo vietos žemės ūkio politikos
srityje.
Pasitarimų metu vienas iš pagrindinių klausimų buvo pasirengimas Europos paveldo metų
paminėjimui 2018 metais, galimi projektai ir finansavimo galimybės.
Nuo 2017 m. pirmininkavimą darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas" perima
Liuksemburgas.
Dalyvavimas EAC veikloje
Europos archeologijos konsiliumas (toliau – EAC – lot. Europae Archaeologiae Consilium)
įsteigtas 1999 metais, vienija ET valstybių narių nacionalines organizacijas, atsakingas už
archeologinio paveldo tvarkymą ir išsaugojimą. Pagrindinė EAC misija – rūpintis visų Europos
šalių archeologiniu paveldu, bendradarbiaujant su kitomis tarptautinėmis kultūros paveldo
organizacijomis, teikti konsultacinę pagalbą nacionalinėms organizacijoms, suburiant jas į
kasmetinius archeologinio paveldo forumus ir sudarant galimybę konstruktyviam
bendradarbiavimui, teisinės informacijos bei gerosios patirties pasikeitimui tarp šalių.
Departamentui prisijungus prie EAC organizacijos 2004 metais, Departamento atstovai dalyvauja
EAC organizuojamose generalinėse asamblėjose, simpoziumuose ir praktiniuose seminaruose,
keičiasi aktualia informacija.
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8.3.4. Bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis kultūros paveldo apsaugos klausimais
Bendradarbiavimas su Lenkija
2016 metais vyko intensyvus bendradarbiavimas su Lenkijos kultūros paveldo specialistais
įvairiais kultūros paveldo apsaugos klausimais, dalyvauta bendruose renginiuose ir pasitarimuose
Lietuvoje bei Lenkijoje.
Lietuvos-Lenkijos seminarąs dėl senųjų Rasų kapinių Vilniuje restauravimo
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos 20162018 metų veiksmų planu bei įgyvendinant 2015 m. gruodžio 10 d. pasirašytą susitarimą su
Lenkijos Nacionalinio paveldo institutu dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje,
Departamentas kartu su Vilniaus m. savivaldybe gegužės 26 d. Vilniuje organizavo konsultacinį
Lietuvos-Lenkijos seminarą dėl senųjų Rasų kapinių restauravimo. Seminaras buvo skirtas Lietuvos
specialistams, dirbantiems kapinių tvarkymo srityje, siekiant aptarti istorinių kapinių restauravimo
ir tvarkymo specifiką, pasidalinti gerąja patirtimi su šios srities Lenkijos specialistais.
Renginio dalyvius pasveikino Kultūros viceministras Romas Jarockis ir Vilnius miesto
meras Remigijus Šimašius. Senųjų kapinių išsaugojimo istorinė reikšmė akcentuota pranešimuose:
„Senosios kapinės Lietuvoje ir jų paveldosauginė vertė“ (Kultūros paveldo departamento direktorė
Diana Varnaitė) bei „Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo principai“ (Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Antanas Kulakauskas). Vilniaus savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“
specialistai pristatė parengtą Rasų kapinių tvarkymo projektą (projekto vadovė Jurga VečerskytėŠimeliūnė). Projektas yra vykdomas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administruojamų
Europos Sąjungos fondų lėšų – jam skirta apie 3 milijonai eurų, taip pat 360 tūkst. eurų skyrė
Vilniaus miesto savivaldybė. Šiuo metu savivaldybė jau atliko esamų želdinių įvertinimą ir
tvarkymo darbus, patvirtino kompleksinio tvarkymo koncepciją. Iki 2018 metų numatyta atlikti
I-ojo etapo darbus dėl slenkančių šlaitų, griūvančių paminklų, antkapių, duobėtų, takų, kurie kelia
grėsmę lankytojų saugumui. Taip pat numatyta atnaujinti 6 koplyčias bei apsaugoti kapinėse
esančius paminklus.
Lenkijos paveldosaugos specialistai pasidalino savo darbo patirtimi tvarkant senąsias
kapines, vyko diskusijos. Lenkijos istorinių kapinių apsaugos teisinius aspektus pristatė Lenkijos
nacionalinio paveldo instituto direktorė dr. Malgorzata Rozbicka. Projektą „Vilniaus Rasų kapinės.
Inventorizacija, istoriniai ir kalbiniai tyrimai“ pristatė šio projekto koordinatorė dr. Anna Sylwia
Czyż, (Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universitetas). Pranešimą “Istorinių kapinių želdinių
išsaugojimo aspektai” skaitė Magdalena Lisowska (Lenkijos nacionalinio paveldo institutas).
Po seminaro svečiai iš Lenkijos kartu su Kultūros paveldo departamento ir Vilniaus
savivaldybės atstovais apžiūrėjo Rasų kapines, buvo susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo
teikiant metodinę pagalbą vykdant konkrečius tvarkybos darbus.
Birželio 15-16 d., tęsiant bendradarbiavimą dėl istorinių kapinių tvarkymo, organizuotas
Vilniaus savivaldybės specialistų vizitas į Varšuvą, siekiant praktiškai apžiūrėti senąsias kapines
Varšuvoje bei pasidalinti patirtimi su Lenkijos specialistais. Vizito metu Lietuvos atstovai aplankė
senąsias Povonskų kapines bei Vilanovos barokinį parką, Lenkijos Nacionalinio paveldo institute
vyko pasitarimas su Lenkijos kraštovaizdžio bei istorinių kapinių apsaugos specialistais.
IX-sis Lenkijos ir Lietuvos kultūros paveldo ekspertų grupių posėdis
Birželio 29-30 d. Gdanske (Lenkija), įgyvendinant 1999 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje
pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl šalių
bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje, vyko IX-asis dvišalis Lietuvos ir Lenkijos
kultūros paveldo ekspertų grupės posėdis, kurį organizavo Lenkijos Respublikos kultūros ir
nacionalinio paveldo ministerija. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,
Kultūros paveldo departamento, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos,
Nacionalinio kultūros paveldo instituto ir kitų Lietuvos bei Lenkijos kultūros ir kultūros paveldo
institucijų atstovai. Posėdžio metu šalys įvertino ir apibendrino bendradarbiavimo kultūros paveldo
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srityje rezultatus po VIII-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. Vilniuje, buvo aptartos abiejų šalių
kultūros paveldo išsaugojimui ir istorijos puoselėjimui svarbios temos, pasirašytas susitarimų
protokolas dėl tolimesnių dvišalio bendradarbiavimo veiksmų. Kitas Lietuvos ir Lenkijos kultūros
paveldo išsaugojimo ekspertų grupės posėdis numatytas 2017 metais Lietuvoje.
Lietuvos ir Lenkijos specialistų pasitarimai dėl abiems šalims reikšmingų paveldo objektų
Vilniuje restauravimo ir kultūros kelio „Jogailaičių Europa“ kūrimo
Vadovaujantis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupės IX-ojo
posėdžio, įvykusio 2016 m. birželio 29 – 30 d. Gdanske, protokolo 2.1. ir 2.6 punktais,
Departamentas organizavo Lietuvos ir Lenkijos specialistų pasitarimus dėl abiems šalims
reikšmingų paveldo objektų Vilniuje restauravimo bei kultūros kelio „Jogailaičių Europa“ kūrimo.
Pasitarimai vyko Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje.
Spalio 3-4 d. vyko pirmasis Lietuvos ir Lenkijos specialistų pasitarimas, kuriame dalyvavo
Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo administracijų atstovai, restauratoriai, menotyrininkai.
Pasitarimo metu aptartos abiejų šalių bendradarbiavimo galimybės atliekant restauravimo darbus
Vilniaus bažnyčiose: dominikonų Šventosios Dvasios, bernardinų Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir
pranciškonų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų; taip pat aptarti veiksmai, kurių būtina imtis siekiant
inicijuoti Kultūros kelią „Jogailaičių Europa“. Šalys susitarė sukurti nuolatines darbo grupes šių
projektų įgyvendinimui.
Lapkričio 7-9 d. vyko patvirtintų Lietuvos ir Lenkijos specialistų darbo grupių dėl bendro
sakralinio paveldo objektų Vilniuje restauravimo darbinis susitikimas. Darbo grupės nariai pasikeitė
nuomonėmis dėl konkrečių tyrimų ir restauravimo darbų poreikio trijose Vilniaus bažnyčiose:
dominikonų Šventosios Dvasios, bernardinų Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir pranciškonų Švč. M.
Marijos Ėmimo į dangų. Vizito metu ekspertai apžiūrėjo minėtas bažnyčias, siekiant įvertinti esamą
būklę ir numatyti prioritetinius restauravimo darbus. Nutarta parengti restauravimo darbų projektą ir
teikti Lenkijos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijai dėl galimo numatytų darbų finansavimo
2017 metais.
Gruodžio 9 d. vyko LR Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-940
patvirtintos Lietuvos pusės darbo grupės dėl kultūros kelio „Jogailaičių Europa“ pasitarimas.
Departamento atstovas Alfredas Jomantas pristatė darbo grupės nariams Europos Tarybos kultūros
kelių programą ir šiame kontekste numatomą Lietuvos-Lenkijos projektą „Jogailaičių Europa“.
Darbo grupės nariai pasikeitė nuomonėmis dėl galimų su šiuo kultūros keliu susijusių objektų ir
maršrutų Lietuvos teritorijoje. Nuspręsta identifikuoti konkrečius objektus ir institucijas atskirose
savivaldybėse, kurios būtų suinteresuotos dalyvauti šiame projekte. Pasitarimą su Lenkijos pusės
darbo grupe numatyta surengti Vilniuje 2017 m. pradžioje.
Bendradarbiavimas su Baltijos šalimis
Tęsiant bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros paveldo administracijų
kultūros paveldo išsaugojimo srityje, 2016 metais vyko du darbo grupių posėdžiai – Rygoje ir
Kaune.
Gegužės 30-31 d. Rygoje (Latvija) vyko ketvirtasis Baltijos šalių paveldo komiteto (Baltic
Heritage Committee) posėdis. Lietuvos darbo grupėje dalyvavo Departamento atstovai direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis ir skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas bei Kultūros
paveldo centro Duomenų departamento atstovai – poskyrio vedėja Violeta Bruzgelevičiūtė ir vyr.
specialistas Marius Baikauskas. Posėdžio metu buvo aptarti šie klausimai: urbanistinio ir kaimo
kraštovaizdžio apsauga, šiuolaikinės technologijos ir kultūros paveldas (3D), teritorinis planavimas,
problemos ir jų sprendimo būdai; pasirengimas Baltijos valstybių 100-mečio paminėjimui, kiti
aktualūs klausimai. Posėdžio dalyviai taip pat apžiūrėjo EEE ir EEA lėšomis finansuojamus
objektus Rygoje ir Jūrmaloje, aptarė kitus šiuo metu vykdomus projektus.
Rugsėjo 14-15 d. Kaune (Lietuva) Departamentas organizavo penktąjį Baltijos šalių paveldo
komiteto posėdį, kuriame be Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų svečių teisėmis dalyvavo ir
Lenkijos nacionalinio paveldo instituto atstovai. Posėdžio metu buvo aptarti kultūros paveldo
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apsaugos aspektai regionuose: organizacinė struktūra, planavimas, finansavimas, apskaita ir
kontrolė, bendradarbiavimas su kitomis kultūros paveldo institucijomis ir kt.
Kauno regiono paveldo apsaugos aktualijas pristatė Departamento Kauno teritorinio skyriaus
atstovai Svaigedas Stoškus ir Asta Naureckaitė, Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo
skyriaus vedėjas Saulius Rimas, Kauno rajono savivaldybės Miestų planavimo departamento vedėjo
pavaduotoja Rūta Černiauskienė, Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė. Darbo
regionuose patirtimi dalijosi kolegos iš Estijos nacionalinio paveldo departamento, Latvijos
Valstybinės kultūros paveldo inspekcijos bei Lenkijos nacionalinio paveldo instituto. Praktinės
sesijos metu posėdžio dalyviai aplankė svarbiausius Kauno kultūros paveldo bei tarpukario
architektūros objektus.
Bendradarbiavimas su Baltarusija
2016 metais Departamentas dalyvavo koordinuojant ir įgyvendinant bendrą Lietuvos ir
Baltarusijos projektą „LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir
pritaikymo lankymui koncepcija“ (toliau – Projektas). Šiame Projekte taip pat dalyvavo Nesvyžiaus
nacionalinis istorijos-kultūros muziejus-draustinis ir Vilniaus universiteto istorijos fakultetas.
Projektas finansuotas iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos lėšų.
Projekto tikslas - supažindinti Baltarusijos specialistus su Lietuvos patirtimis kultūros
paveldo tyrimo, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo srityse. Projekto metu
buvo atlikti pavyzdiniai antropologiniai ir architektūriniai tyrimai, polichromijos, medžio, metalo,
akmens konservavimo ir restauravimo darbai. Taip pat, parengta mauzoliejaus išsaugojimo,
sutvarkymo ir pritaikymo lankymui koncepcija.
Lapkričio 14-15 d. Nesvyžiuje vyko baigiamoji šio Projekto konferencija, kurioje dalyvavo
Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo administracijų atstovai, Projekto partneriai, muziejininkai,
mokslininkai, ir tyrėjai, kiti suinteresuoti dalyviai. Konferencijos metu pristatyti Projekto metu
atlikti tyrimai ir Nesvyžiuje organizuotų dirbtuvių metu įvykdytos užduotys. Konferencijos
baigiamojoje dalyje priimta rezoliucija dėl tolimesnio Radvilų mauzoliejaus tyrimų ir tvarkymo
darbų vykdymo, mauzoliejaus artefaktų saugojimo ir priežiūros. Numatyta 2017 metais tęsti
bendradarbiavimą kultūros paveldo tyrimų ir išsaugojimo srityje.
8.3.5. Tarptautiniai paveldosaugos renginiai užsienio šalyse, sklaidos veikla
Lapkričio 17-18 d. Varšuvoje (Lenkija) Apskaitos, paveldovarkos planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Indrė Baliulytė dalyvavo Lenkijos Respublikos kultūros paveldo apsaugos
konferencijoje „Lenkijos architektūros ir urbanistinio kultūros paveldo apsauga XX a. antroje
pusėje“. Pagrindinė konferencijos tema buvo XX a. antrosios pusės architektūros objektų, kurių
autoriai - garsūs lenkų architektai, vertės ir išsaugojimo problemos, taip pat to laikotarpio
urbanistikos vystymosi kryptys ir pokyčiai. Pranešimuose buvo kalbama apie naujosios
architektūros įtraukimo į saugomų objektų sąrašą kriterijus ir autentiško medžiagiškumo
išsaugojimo galimybes, pastatų rekonstrukcijas ir autentiškumo išsaugojimo problemas. Buvo
nagrinėjami konkrečių miestų – Vroclavo, Katovicų, Gdynės architektūros pavyzdžiai, taip pat
Krokuvos Naujosios Hutos rajono urbanistinė raida, vyko diskusija apie sovietinės architektūros
reikšmę ir jos etinio-moralinio ir meninio vertinimo aspektus. Lenkijos specialistų patirtis yra
naudinga atliekant XX a. antrosios pusės Lietuvos architektūros apskaitą ir vertinimą, atsižvelgiant į
lenkų taikomus vertinimo kriterijus ir prioritetus.
Gruodžio 8-9 d. Berlyne (Vokietija) KPD Vilniaus skyriaus vyriausieji specialistai Gerda
Ožiūnaitė ir Artūras Sakalauskas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Europos miestai ir jų
paveldas“, kurią organizavo Vokietijos federalinė aplinkos, pastatų, gamtos saugojimo ir atominės
saugos ministerija. Konferencijos metu buvo nagrinėjamos temos apie Europos miestų evoliuciją,
dabartinių miestų struktūrą ir vystymosi procesus, istorinių miestų „veido“ išsaugojimą, Europos
miestų ateities perspektyvas, kiti aktualūs urbanistikos klausimai; taip pat, buvo pristatyti gerosios
patirties pavyzdžiai, vyko diskusijos. KPD specialistams konferencija buvo naudinga žinių
pagilinimui apie Europos miestų istorinę raidą, kultūros paveldo „atgaivinimą“ ir integraciją į
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miesto gyvenimą, kaip saugoti tam tikrų laikotarpių statinius miestų senamiesčiuose ir kaip juose
galėtų atsirasti nauji statiniai.
8.4. Paveldosaugos renginiai Lietuvoje
Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena
Balandžio 21 d. Telšių Žemaitės dramos teatre vyko renginys skirtas Tarptautinei paminklų
ir paminklinių vietovių apsaugos dienai. Renginyje susirinkusius paveldosaugos specialistus
sveikino Telšių rajono savivaldybės vicemeras Kęstutis Gusarovas, LR kultūros viceministras dr.
Romas Jarockis, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė Marija Nemunienė,
Departamento direktorė Diana Varnaitė. Pranešimus „Seniausias Žemaitijos paveldas“ skaitė VDA
dėstytojas, meno istorikas, archeologas prof. dr. Adomas Butrimas, „Žemaitijos sostinė. Tapatybės
dėmenys“ Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, VDA Telšių fakulteto
dėstytojas, architektas prof. Algirdas Žebrauskas, renginio metu apdovanoti nusipelnę
paveldosaugininkai. Taip pat vyko ekskursija po Telšių miesto kultūros paveldo objektus ir
Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrą.
Renginyje dalyvavo Departamento, jo teritorinių skyrių ir Kultūros paveldo centro
darbuotojai, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių paveldosaugininkai, LR Restauratorių sąjungos
nariai, įvairių kitų paveldosauginių institucijų atstovai.
Seminaras švietimo darbuotojams
Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programos 20162018 metų veiksmų planu, 2016 m. vasario 12 d. buvo suorganizuotas tarpinstitucinis seminaras
švietimo darbuotojams „Europos paveldo dienos – moksleivių ugdymo ir paveldo pažinimo
įrankis“. Mokytojai ir ugdymo įstaigų specialistai buvo supažindinti su Europos paveldo dienų
programa, jau susiklosčiusia programos įgyvendinimo tradicija Lietuvoje, jiems pristatyta šių metų
Europos paveldo dienų tema „Kultūros paveldas ir bendruomenės“. Seminaro dalyviai supažindinti
ir su neformaliojo ugdymo skatinimui parengtu 100 kultūros paveldo objektų sąrašu, kaip galimybe
mokiniams plačiau, giliau ir išsamiau susipažinti su Lietuvos kultūros paveldo įvairove.
Susirinkusiesiems pristatyta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema
(www.kpepis.lt), nuo šių metų pasitelkta Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos,
atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo programos paraiškoms teikti; tuo pačiu analizuotos ir
pagrindinės paraiškų rengimo klaidos bei trūkumai, projektų vykdymo eiga. Vilniaus universiteto
lektorius doc. dr. Rimvydas Laužikas Kartų teorijos kontekste analizavo paveikius kultūros paveldo
pažinimo būdus informacinių technologijų apsuptyje užaugusiai, vadinamajai „Z“ kartai. Panevėžio
raj. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Dalia Greviškienė ir
Palangos m. savivaldybės paveldosaugininkė Kristina Litvinienė pristatė Europos paveldo dienų
renginių gerosios praktikos pavyzdžius.
IX. ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ OPTIMIZAVIMAS
2016 metais buvo įgyvendintas Departamento teritorinių skyrių 2016 metų metinis ūkio
subjektų veiklos patikrinimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. Į-306 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių
2016 metų metinio ūkio subjektų veiklos patikrinimo plano patvirtinimo“ ir per 2016 metus
Departamento teritoriniai skyriai atliko visus numatytus 36 planinius ūkio subjektų patikrinimus bei
papildomai atliko 2 neplaninius ūkio subjektų patikrinimus.
Departamento Alytaus teritorinis skyrius per 2016 metus atliko 2 ūkio subjektų veiklos
planinius patikrinimus ir 1 neplaninį. Esminių pažeidimų nebuvo nustatyta.
Pagal Departamento Kauno teritorinio skyriaus duomenis, buvo atlikti 8 planiniai ūkio
subjektų veiklos patikrinimai. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Klaipėdos teritorinis skyrius atliko 5 planinius ūkio subjektų veiklos
patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
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Departamento Marijampolės teritorinio skyriaus pareigūnai atliko 3 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Panevėžio teritorinis skyrius atliko 3 planinius ūkio subjektų veiklos
patikrinimus. Vieno patikrinimo metu užfiksuotas nukrypimas nuo projekto, surašytas reikalavimas
tęsti darbus pagal suderintą projektą. Kitų patikrinimu metu pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Šiaulių teritorinis skyrius per 2016 metus atliko 2 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus, kurių metu pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Tauragės teritorinio skyriaus pareigūnai atliko 6 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus. Dviejų patikrinimų metu užfiksuoti nežymūs neatitikimai, surašyti
reikalavimai pašalinti trūkumus, kitais atvejais pažeidimų nenustatyta.
Departamento Telšių teritorinio skyriaus pareigūnai per 2016 metus atliko 2 planinius ūkio
subjektų veiklos patikrinimus ir 1 neplaninį. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Utenos teritorinis skyrius atliko 2 neplaninius ūkio subjektų veiklos
patikrinimus. Pažeidimų patikrinimų metų nenustatyta.
Departamento Vilniaus teritorinis skyrius per 2016 metus atliko 3 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamentas 2014 metų pabaigoje prisijungė prie Ūkio ministerijos kuruojamos Grįžtamojo
ryšio modelio sistemos. 2016 metų I-II ketvirtyje ūkinių subjektų patikrinimo duomenys buvo
suvedami į Ūkio ministerijos kuruojamos Grįžtamojo ryšio modelio sistemą. Vėliau Departamente,
įvykus personalo kaitai, duomenų perdavimas nutrūko. Tik 2016 metų gruodį iš Ūkio ministerijos
buvo gauti nauji prisijungimo duomenys prie sistemos ir Departamentas, įgyvendindamas
Departamento teritorinių skyrių 2017 metų metinio ūkio subjektų veiklos patikrinimo planą,
patvirtintą Departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. Į-404 „Dėl Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2017 metų metinio ūkio subjektų
veiklos patikrinimo plano patvirtinimo“, sieks užtikrinti duomenų suvedimą į Grįžtamojo ryšio
modelio sistemą.
Iš Ūkio ministerijos gauta operatyvi grįžtamojo ryšio informacija, kuri skelbiama adresu
http://inspect.ukmin.lt/inspekcija/kulturos_paveldo_departamentas, apie Departamento pareigūnų
2016 metais atliktų ūkio subjektų patikrinimų kokybę: pagal Ūkio ministerijos atliktas patikrintų
ūkio subjektų apklausas, visi patikrinimai buvo įvertinti labai gerai.
2016 metais, vykdant Departamento 2016-ųjų metų veiklos plano, patvirtinto Kultūros
ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-296, 02-04-01-02-02 tikslo Priemonės
„Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę“ 1.7 ir 1.8 kriterijus, Departamento
direktorius 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. Į-278 patvirtino Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. Į-204, pakeitimą, taip pat Departamento direktorius 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.
Į-272 patvirtino Tvarkybos darbų patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) bei Departamento
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. Į-276 patvirtino Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos
reglamento reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną).
Visa informacija, susijusi su ūkio subjektų priežiūra, numatytais planiniais patikrinimais,
kontroliniai klausimynai ir kiti duomenys, yra skelbiami Departamento internetinėje svetainėje
www.kpd.lt, skiltyje „Veikla – Ūkio subjektų priežiūra“.

_________
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1. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2016 metų programai (02-04-01-02-01) skirtų ir
panaudotų asignavimų ataskaita
Paveldotvarkos 2016 m. programos įgyvendinimui skirta ir panaudota 2416 tūkst. Eur, iš jų:
- Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai - 1518,268 tūkst. Eur (2
priedo 1 lentelė);
- Tyrimai ir tvarkybos darbų projektavimas - 257,761 tūkst. Eur (2 priedo 2 lentelė);
- Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra ar neišliko statinių,
ženklinimas tipinėmis lentomis – 26 tūkst. Eur (paženklintų objektų sąrašas – 2 priedo 3 lentelė).
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas
- 132 tūkst. Eur (3 ir 4 priedai);
- Individualių apsaugos reglamentų grafinių priedų rengimas – 8,528 tūkst. Eur (5 priedas);
- Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo darbo sąnaudų normatyvų
parengimas – 20 tūkst. Eur;
- Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas bei kompensavimas
kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams (toliau – Kompensavimas) – 453,443 tūkst. Eur (6 ir 7
priedai).
Paveldotvarkos programos dalies įgyvendinimas pavedimo sutartimis pavestas valstybės įmonei
,,Lietuvos paminklai“. Paveldotvarkos programos apimtis – 2455,795 tūkst. Eur, kurios 1830,557 tūkst.
Eur (74,54 proc.) finansuota Departamento iš valstybės biudžeto lėšų, 88,690 tūkst. Eur (3,61 proc.) savivaldybių biudžetų bei 536,548 tūkst. Eur (21,85 proc.) - kultūros paveldo objektų valdytojų lėšomis.

Paveldotvarkos 2016 metų programa įvykdyta 100,13 procento arba atlikta darbų už 2459 062,01
Eur, iš jų:
Kultūros paveldo objektų remonto,
2038 655,07 Eur, iš jų KPD
restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo
lėšomis– 1518 267,82 Eur arba
darbai (23 objektai)
74,59 proc.;
Tyrimai ir projektavimas (16 objektų)
Ženklinimas (paženklinti 59 objektai)

365 878,94 Eur, iš jų KPD lėšomis –
257 762,18 Eur arba 70,46 proc.;
KPD lėšomis – 26 000,0 Eur;

Apsaugos zonų ir jų pozonių ribų planų
parengimas

KPD lėšomis – 8 528,00 Eur

Apsaugos zonų ir jų pozonių ribų planų ir

KPD lėšomis – 20 000,0 Eur
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normatyvų parengimas

Vykdant Paveldotvarkos 2016 m. programos tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų dalį,
užbaigti šių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai:
1. Kauno tvirtovės vadavietės pastatų
komplekso komendanto rūmų patalpa Nr.
201, Gedimino g. 25, Kaunas

–

Lipdinių restauravimas ir auksavimas,
skulptūrinio polichrominio dekoro ir lubų
aliejinės tapybos konservavimas ir
restauravimas;

2. Pašto stoties statinių komplekso ratinė,
J. Basanavičiaus g., Jonava

–

Gegnių, ilginių protezavimas ir tvirtinimas
apkabomis, lietaus surinkimo sistemos
nuosvirųjų latakų įrengimas. Stogo skardinės
dangos įrengimas. Lubų paviršių aptaisymas
plokštėmis, apšiltinant ir sutvirtinant gegnių
konstrukcijas;

3. Monumentalus kryžius su horeljefais,
Vailainių k., Kėdainių r.

–

Medienos paviršiaus mechaninis valymas,
medienos tvirtinimas polimerinėmis
medžiagomis, plyšių medienoje užtaisymas,
medienos apdorojimas vaško ir terpentino
tirpalu. Kryžiaus laikančios konstrukcijos
pagaminimas ir montavimas;

4. Pastatas (Mokytojų seminarijos)
S.Nėries g.5, Klaipėda

–

Nuogrindos prie pastato įrengimas iš skaldytų
lauko akmenų. Metalinių langų grotų
restauravimas. Medinių arkinių langų keitimas
naujais, pagamintais pagal analogą. Medinių
durų restauravimas. Vidaus kreivinių
angokraščių apie langus, architektūrinių fasado
detalių iš glazūruotų ir figūrinių plytų
restauravimas. Fasadų mūro restauravimas,
keičiant sudūlėjusias plytas, plafonų lygaus tinko
restauravimas. Plytų mūro restauravimas (fasado
valymas pasta, plovimas, siūlių restauravimas,
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pilnas fasado hidrofobizavimas);
5. Lietuvos Nepriklausomybės
dešimtmečio paminklas,
Nepriklausomybės a., Rokiškis

–

Užkonservuota skulptūra, esanti rytinėje
paminklo pusėje. Nuvalytas, nudruskintas ir
antiseptikuotas skulptūros paviršius, suklijuoti
atšokę sluoksniai, klijavimo mišiniu užtaisyti
plyšiai, atstatyti trūkstami fragmentai, atliktas
dažymas ir restauruotas granitinis tinkas;

6. Joniškėlio dvaro sodybos rūmų krosnis- –
židinys, Karpių g. 1, Joniškėlio k., Pasvalio
r.

Formų iš gipso pagaminimas, koklių fomavimas
gipso formose, degimas krosnyje. Koklių
restauravimas spec. skiediniu, terakotos
tonavimas, dekoratyvinių elementų
restauravimas. Koklių sumontavimas, židinio
paviršių konservavimas;

7. Sapiegų rezidencijos, trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso
rūmai, L. Sapiegos g. 13, Vilnius

–

Papildyta restauravimo ir konservavimo darbų
programa. Restauruota II aukšto šiaurinės
galerijos vakarinės sienos tapyba: pašalinti
nešvarumai nuo tapybos sluoksnių, sutvirtintas
dažų sluoksnis, atkurta figūrinė tapyba;

8. Vilniaus miesto senųjų kapinių, vad Šv.
apašt. Petro ir Povilo, kitaip Saulės
kapinėmis, Oginskių šeimos koplyčiamauzoliejus su prieigomis

–

Oginskių šeimos koplyčios - mauzoliejaus su
prieigomis - čerpių stogo įrengimas, stogo
bokštelio su kryžiumi atkūrimas, sienų
restauravimas, metalo tvorelės ir vartų
atkūrimas-restauravimas, teritorijos
sutvarkymas, pasvirusių paminklų ištiesinimas,
kriptų avarinės būklės likvidavimas;

9. Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo
respublika, fragmentų Koplytėlė su
skulptūra ,,Kristus, nešantis kryžių",
Merkinės k., Šalčininkų r.

–

Fasadų restauravimas, dažymas, stogo dangos
keitimas titano-cinko skarda, skulptūros
konservavimas, restauravimas, teritorijos
sutvarkymas, žaibosaugos įrengimas;

10. Medininkų (Aušros) - Subačiaus vartų
gynybinės sienos dalis, Aušros Vartų g. 8,
10, 12, Vilnius

Restauravimo darbai: horizontalios
injektuojamos hidroizoliacijos įrengimas, sienų
paviršiaus restauravimas;
Remonto darbai: Granitinių trinkelių dangų
įrengimas, laiptų aptaisymas granitu, krūmų
sodinimas, šviestuvų įrengimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 2016 metais iš Istorinės atminties puoselėjimo
iniciatyvas įgyvendinančios programos įgyvendinimui numatytų valstybės biudžeto lėšų skyrė:
- 15 000 Eur - Vilniaus miesto senųjų kapinių, vad. Šv. apašt. Petro ir Povilo, kitaip Saulės
kapinėmis, Oginskių šeimos koplyčios mauzoliejaus remonto, restauravimo darbams užbaigti. Už skirtas
lėšas įrengtas čerpių stogas, atkurtas stogo bokštelis su kryžiumi, restauruotos sienos, metalo tvorelės ir
vartai, sutvarkyta teritorija, ištiesinti pasvirę paminklai.
- 25 000 Eur - buv. Seinų kunigų seminarijos pastato menės, Lenkijos Respublikoje, tvarkybos
darbams. Už šias lėšas parengtas tvarkybos darbų projektas, pagal kurį įrengtas patalpos grindų betoninis
pagrindas, paklota grindų šilumos izoliacija, elektros ir signalizacijos instaliacijos laidai. Gavus
finansavimą, darbus numatoma užbaigti 2017 metais.
2. Vykdant Paveldotvarkos 2016 m. programos tyrimų ir tvarkybos darbų projektavimo darbų
dalį, atlikti tyrimai ir parengti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektai:
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1. Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai,
Kauno m. sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g.
6

–

Atlikti fasadų tyrimai, parengtas tvarkybos
(remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės
pašalinimo) darbų projektas;

2. Kalnaberžės dvaro sodybos rūmai,
Kalnaberžės k., Kėdainių r.

–

Parengtas stogo ir fasadų tvarkybos (remonto,
restauravimo) ir apsaugos techninių priemonių
įrengimo darbų projektas;

3. Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas,
Sodų g. 5, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

–

Parengtas tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo)
darbų supaprastintos sudėties projektas

4. Švėkšnos sinagoga, Liepų g. 12, Švėkšna,
Šilutės r.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas.
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas;

5. Ievos Simonaitytės memorialinis
muziejus, Vingio g. 11, Priekulė, Klaipėdos
r.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas.
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas;

6. Kalvarijos sinagogų komplekso Vasarinė
sinagoga, Sodų g. 18, Kalvarija

–

Parengtas tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo,
konservavimo) darbų supaprastintos sudėties
projektas;

7. Raubonių vandens malūnas-karšyklaverpykla, Raubonių k., Pasvalio r.

–

Parengtas tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų
projektas
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas;

8. Baisogalos dvaro sodybos namas, Dvaro
g. 2, Baisogalos mstl., Radviliškio r.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas;

9. Alantos dvaro sodybos rūmai,
Naujasodžio k., Molėtų r.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (restauravimo)
darbų projektas.
Parengtas bokšto ir pagrindinio fasado
rekonstravimo darbų techninis projektas;

10. Administracinio pastato rūsiai,
Ašmenos g. 10, Vilnius

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas;

11. Vilniaus choralinė Taharat Ha Kodeš
sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projektas;

12. Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo
respublika, fragmentų Ledainės liekanos,
Merkinės k., Šalčininkų r.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projektas;

13. Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių
ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia, Aušros
Vartų g. 7B, Vilnius

–

Atlikti rūsių archeologiniai tyrimai;

14. Trakų Vokės sodybos koplyčiamauzoliejus, E. Andre g. 19, Vilnius

–

Atlikti dviejų metalinių sarkofagų tyrimai;

15. Kompozitorių namų pastatų komplekso
kompozitorių namai, A. Mickevičiaus g.

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto) ir
apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų
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29, Vilnius

projektas.
Parengtas paprastojo remonto techninis projektas;

16. Namas P.Vaičaičio g. 16, Marijampolė

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas.

2016 metais tęsiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų parengimas.
2016 metais skirta 132 000 Eur ir už juos valstybės įmonė ,,Lietuvos paminklai“ pagal 2008-07-23
pavedimo sutartį Nr. 3-07 rengė 15 objektų specialiojo planavimo dokumentus. Užbaigtas ir patvirtintas
Palangos miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir tvarkymo planas. Parengti arba
baigiami rengti Klaipėdos senamiesčio ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, Kauno miesto istorinės dalies,
vad. Naujamiesčiu, Šilutės miesto istorinės dalies, Rusnės miesto istorinės dalies ir miesto dalies, vad.
Skirvytėle, teritorijos ir apsaugos zonos tvarkymo planų sprendiniai (3 priedas).
Vykdant 2015-05-08 pavedimo sutartį Nr. 3-9, atliktos esamos būklės analizės, rengiamos
koncepcijos, baigiami rengti sprendiniai dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų teritorijos ir apsaugos
zonos bei Kėdainių senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos tvarkymo planų (4 priedas).
Parengti 18 kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų grafiniai priedai –
apsaugos zonų ir jų pozonių ribų planai (5 priedas).
Parengti kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo darbo sąnaudų
normatyvai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateiktas tvirtinti paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.01.2007 ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos
rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ pakeitimo projektas, siūlant šį reglamentą papildyti 12 priedu.
Objektų ženklinimui 2016 m. panaudota 26 000 Eur. Už šias lėšas paženklinti 59 valstybės
saugomi kultūros paveldo objektai, kuriuose nėra ar neišliko statinių (piliakalniai., dvarvietės, senosios
kapinės; 2 priedo 3 lentelė).

_______________________
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2. Paveldotvarkos 2016 metų programos konkrečių darbų ataskaita.
Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėlioti saugojimo darbai.

Eil.
Nr.

Unikalus
kodas
Kultūros
vertybių
registre

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Darbų pobūdis

1

2

3

4

32380

Alytaus sinagogos pastato
ir rabino namo komplekso
(32379) sinagogos pastatas,
Kauno g. 9, Alytus

1.

2.
27046

Kauno tvirtovės vadavietės
pastatų komplekso
komendanto rūmai,
Gedimino g. 25, Kaunas

3.

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

5

KPD lėšos

Valdytojo ar
kito
finansuotojo
lėšos

Pastabos

6

7

8

9

Tvarkybos
(konservavimo, remonto,
restauravimo, avarijos
grėsmės pašalinimo)
darbai

Skardinio stogo įrengimas, maldų salės perdangos
konstrukcijų restauravimas ir izoliacija, moterų patalpos
dalies pertvarų demontavimas ir perdangų įrengimas

128953,04

78953,04

50000,00

Patalpos Nr. 201 interjero
skulptūrinio tapybinio
dekoro konservavimo,
restauravimo darbai

Restauruoti ir paauksuoti lipdiniai, konservuotas ir
restauruotas skulptūrinis polichrominis dekoras, lubų
aliejinė tapyba

48631,23

30852,44

17778,79

Patalpos Nr. 209 interjero
skulptūrinio tapybinio
dekoro konservavimo,
restauravimo darbai

Restauruotas skulptūrinis tapybinis dekoras. Auksuoti jo
paviršiai, konservuotos ir restauruotos lubų tapybos
netekčių vietos

47534,18

13559,38

33974,80

80983,22

69283,22

11700,00

užbaigta

8347,20

7747,20

600,00

užbaigta

Tvarkybos darbų projekto
dalies (stogo avarijos
grėsmės pašalinimo)
taisymas ir darbai

Stogo dangos - gegnių, ilginių protezavimas ir tvirtinimas
apkabomis, lietaus surinkimo sistemos nuosvirųjų latakų
įrengimas. Stogo skardinės dangos įrengimas. Lubų
paviršių aptaisymas plokštėmis, apšiltinant ir sutvirtinant
gegnių konstrukcijas
Medienos paviršiaus mechaninis valymas, medienos
tvirtinimas polimerinėmis medžiagomis, plyšių medienoje
užtaisymas, medienos apdorojimas vaško ir terpentino
tirpalu. Kryžiaus laikančios konstrukcijos pagaminimas ir
montavimas.

4.

23526

Pašto stoties statinių
komplekso ratinė, J.
Basanavičiaus g., Jonava

5.

14792

Monumentalus kryžius su
horeljefais, Vailainių k.,
Kėdainių r.

Konservavimo,
restauravimo darbai

25734

Raudondvario dvaro
sodybos tvora su vartais,
Pilies takas 1,
Raudondvario k., Kauno r.

Tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

Tvoros dalių T-2 ir T-4 polinių pamatų, rostverko
įrengimas ir tvoros antžeminės dalies remontas bei
restauravimas

73820,60

50000,60

23820,00

35284

Žiežmarių sinagoga,
Vilniaus g. 6, Žiežmarių
mstl., Kaišiadorių r.

Stogo ir fasadų tvarkybos
(restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

Stogo ir perdangų medinių konstrukcijų, skardinės stogo
dangos, žaibosaugos įrengimas, fasado dailylenčių
demontavimas, maldų salės bimos kolonų restauravimas,
dalies sienų sienojų protezavimas, konservavimas,
sustiprinimas

159840,14

85000,14

74840,00

6.

7.

užbaigta

8.

16723

Pastatas (Mokytojų
seminarijos) S .Nėries g.5,
Klaipėda

Fasadų remontas ir
restauravimas

9.

24745

Zyplių dvaro sodybos
amatininkų namas, Tubelių
k., Šakių r.

Restauravimo ir remonto
darbai

586

Gelgaudiškio dvaro
sodybos rūmai, Parko g. 5,
Gelgaudiškis, Šakių r.

111, 118 patalpų interjerų
tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

Skulptūrų konservavimo
darbai

Restauravimo ir remonto
darbai

10.

11.

13510

Lietuvos
Nepriklausomybės
dešimtmečio paminklas,
Nepriklausomybės a.,
Rokiškis

12.

30760

Bobriškio sentikių cerkvė,
Rokiškio r.

23467

Joniškėlio dvaro sodybos
rūmų krosnis-židinys,
Karpių g. 1, Joniškėlio k.,
Pasvalio r.

13.

14.

Namas, Aušros al. 84,
Šiauliai
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Nuogrindos prie pastato įrengimas iš skaldytų lauko
akmenų. Metalinių langų grotų restauravimas.
Medinių arkinių langų keitimas naujais, pagamintais pagal
analogą. Medinių durų restauravimas. Vidaus kreivinių
angokraščių apie langus, architektūrinių fasado detalių iš
glazūruotų ir figūrinių plytų restauravimas. Fasadų mūro
paviršiaus restauravimas, keičiant sudūlėjusias plytas,
plafonų lygaus tinko restauravimas. Plytų mūro fasadų
restauravimas (fasado valymas pasta, plovimas, siūlių
restauravimas, pilnas fasado hidrofobizavimas).

164048,18

91677,18

72371,00

131000,65

120000,65

11000,00

50479,47

34999,47

15480,00

13197,53

11747,53

1450,00

Lauko sienos, vidaus patalpų lubos ir dalis sienų,
suremontuotos grindys apkaltos dailylentėmis, įrengti
elektros ir apsauginės signalizacijos tinklai

53742,14

52002,14

1740,00

Konservavimo,
restauravimo darbai

Formų iš gipso pagaminimas, koklių formavimas gipso
formose, degimas krosnyje. Koklių restauravimas spec.
skiediniu, terakotos tonavimas, dekoratyvinių elementų
restauravimas. Koklių sumontavimas, židinio paviršių
konservavimas

16247,29

14247,29

2000,00

Restauravimo ir remonto
darbai

Stogo konstrukcijų (stogo dangos, lentų pakloto,
nuosvirųjų latakų, nuolajų ,alkūnių) restauravimas. Langų,
durų, apvadų, fasado profiliuotų dailylenčių nuėmimas
atrenkant geros būklės elementus, kaminų restauravimas.
Pažeistų sienojų fragmentų protezavimas, apatinio vainiko
pakeitimas, išdūlėjusio užkamšymo papildymas. Akmens
mūro siūlių tvarkymas, dezinfekcija.

84500,24

84500,24

0,00

Fasadų restauravimas, įėjimo durų restauravimas, pamatų
hidroizoliavimas
Baigti 111 patalpos sienų, lubų, grindų, durų ir langų
remonto ir restauravimo darbai. Atlikti 118 patalpos lubų
ir sienų paruošiamieji (išlyginamojo sluoksnio paruošimas)
darbai
Užkonservuota skulptūra, esanti rytinėje paminklo pusėje.
Nuvalytas, nudruskintas ir antiseptikuotas skulptūros
paviršius, suklijuoti atšokę sluoksniai, atliktos tuštumų
injekcijos priklijavimo mišiniu, užtaisyti plyšiai, atstatyti
trūkstami fragmentai, atliktas dažymas ir restauruotas
granituotas tinkas.

užbaigta

užbaigta

užbaigta
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15.

25029

Švč. Trejybės bažnyčia,
Aušros Vartų g. 7B,
Vilnius

16.

17.

18.

19.

Atgailos kanauninkų
vienuolyno ansamblio
vienuolyno namas,
Videniškių k., Molėtų r.

Kapitalinis remontas,
keičiant paskirtį į
administracinę, darbai

Medžių ir krūmų genėjimas. Pamatų pagilinimas,
armavimas. Rūsio grindų apšildymas, įrengimas.
Mansardos lauko sienų ir perdangos įrengimas. Pastogės
eksploatacinio tako sumontavimas, konstrukcijų
antiseptikavimas. Inžinierinių tinklų (vandentiekio ir
nuotekų) paklojimas. Medžių ir krūmų genėjimas. Pamatų
pagilinimas, armavimas, mansardos lauko sienų ir
perdangos įrengimas

Vidaus patalpų (107
patalpos) restauravimo ir
remonto darbai

107 patalpoje restauruota krosnis

12000,46

10000,46

2000,00

Šiaurės vakarų bokštelio, bažnyčios šiaurinio šlaito,
šiaurinės koplytėlės skardinių stogų remontas

71000,38

70000,38

1000,00

182200,66

182200,66

0,00

280064,87

255064,87

25000,00

92002,18

67002,18

25000,00

35084,92

35084,92

0,00

užbaigta

10253,84

10253,84

0,00

užbaigta

64000,34

47000,34

17000,00

Stogo ir bokštelių remonto
ir restauravimo darbai
Fasadų tvarkybos
(restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

31430

Švenčionių Švč. Trejybės
cerkvė, Vilniaus g. 20,
Švenčionys

Restauravimo ir remonto
darbai

27998

Vilniaus sinagoga, Gėlių g.
6, Vilnius

Restauravimo ir remonto
darbai

Sapiegų rezidencijos,
trinitorių vienuolyno ir
ligoninės statinių
komplekso rūmai, L.
Sapiegos g. 13, Vilnius

II aukšto galerijos vakarų
sienos tapybos
konservavimo,
restauravimo darbų
programos papildymas ir
darbai

25771

20.

30388

Vilniaus miesto senųjų
kapinių, vad šv. apašt.
Petro ir Povilo, kitaip
Saulės kapinėmis,
Oginskių šeimos koplyčiamauzoliejus su prieigomis

21.

1699

Trakų kenesa, Karaimų g.
30, Trakai

Šiaurės rytų bokšto, šiaurės vakarų bokšto ir bažnyčios
šiaurinio fasado restauravimas
Restauruotos didžiojo kupolo lauko sienos ir sumontuoti
langai, dalinai restauruoti puskupolių stogai. Įrengta
žaibosauga
Pagrindinio ir apsidės stogo pakeitimas cinkuota skarda
(268 m2), perdangos ir kupolo laikančių konstrukcijų
atkūrimas (20,61 m3), perdangų ir kupolo apšiltinimas
vata (33,3 m3)
Papildyta restauravimo ir konservavimo darbų programa.
Restauruota II aukšto šiaurinės galerijos vakarinės sienos
tapyba: pašalinti nešvarumai nuo tapybos sluoksnių,
sutvirtintas dažų sluoksnis, atkurta figūrinė tapyba

Tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

Oginskių šeimos koplyčios - mauzoliejaus su prieigomis čerpių stogo įrengimas, stogo bokštelio su kryžiumi
atkūrimas, sienų restauravimas, metalo tvorelės ir vartų
atkūrimas-restauravimas, teritorijos sutvarkymas,
paminklų ištiesinimas, kriptų avarinės būklės likvidavimas

Tvarkybos (restauravimo,
remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

Stogo remontas (dangos keitimas titano-cinko skarda),
bokštelio- žibinto restauravimas, dekoratyvinių viršūnių
restauravimas

57650

57650,00
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22.

23.

35942

Merkinės dvaro sodybos,
vad. Pavlovo respublika,
fragmentų Koplytėlė su
skulptūra ,,Kristus, nešantis
kryžių", Merkinės k.,
Šalčininkų r.

Tvarkybos (restauravimo,
remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

Fasadų restauravimas, dažymas, stogo dangos keitimas
titano-cinko skarda, skulptūros konservavimas,
restauravimas, teritorijos sutvarkymas, žaibosaugos
įrengimas

29789,65

27089,65

2700,00

užbaigta

25161

Medininkų (Aušros) Subačiaus vartų gynybinės
sienos dalis, Aušros Vartų
g. 8, 10, 12, Vilnius

Gynybinės sienos dalies
atkarpos tarp ašių 45-56
restauravimas, remontas

Restauravimo darbai: horizontalios injektuojamos
hidroizoliacijos įrengimas, sienų paviršiaus restauravimas;
Remonto darbai: Granitinių trinkelių dangų įrengimas,
laiptų aptaisymas granitu, krūmų sodinimas, šviestuvų
įrengimas

143282,66

70000,00

73282,66

užbaigta

2038655,07

1518267,82

520387,25

IŠ VISO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINI SAUGOJIMO DARBAI

_______________________
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2.1. Kultūros paveldo objektų tyrimų ir projektavimo darbai

Eil. Nr.

Unikalus
kodas
Kultūros
vertybių
registre

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

1

2

3

1.

25745

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai,
Kauno m. sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6

2.

35338

Kalnaberžės dvaro sodybos rūmai,
Kalnaberžės k., Kėdainių r.

3.

34615

Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas,
Sodų g. 5, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

4.

30620

Švėkšnos sinagoga, Liepų g. 12, Švėkšna,
Šilutės r.

16536

Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus,
Vingio g. 11, Priekulė, Klaipėdos r.

6.

26373

Kalvarijos sinagogų komplekso Vasarinė
sinagoga, Sodų g. 18, Kalvarija

7.

2399

Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla,
Raubonių k., Pasvalio r.

5.

8.

9.

23325

Baisogalos dvaro sodybos namas, Dvaro g. 2,
Baisogalos mstl., Radviliškio r.

292

Alantos dvaro sodybos rūmai, Naujasodžio k.,
Molėtų r.

Darbų pavadinimas

5
Atlikti fasadų tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projektas
Parengtas stogo ir fasadų tvarkybos (remonto,
restauravimo) ir apsaugos techninių priemonių įrengimo
darbų projektas
Parengtas tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo)
darbų supaprastintos sudėties projektas
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas
Parengtas tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo,
konservavimo) darbų supaprastintos sudėties projektas
Parengtas tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų
projektas
Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (restauravimo)
darbų projektas
Parengtas bokšto ir pagrindinio fasado rekonstravimo
darbų techninis projektas

Iš viso atlikta
(Eur)

KPD lėšos

Valdytojo ar
kito
finansuotojo
lėšos

6

7

8

35143.56

21192.56

13951.00

33175.47

33175.47

0.00

5544.24

5005.33

538.91

24964.51

24964.51

0.00

24965.00

0.00

24965.00

10188.84

10188.84

0.00

14052.00

0.00

14052.00

6762.19

6762.19

0.00

16105.45

16105.45

0.00

17000.00

0.00

17000.00

28686.69

24439.69

4247.00

20234.65

19537.00

697.65

14423.20

0.00

14423.20

10.

28269

Administracinio pastato rūsiai, Ašmenos g. 10,
Vilnius

11.

27999

Vilniaus choralinė Taharat Ha Kodeš
sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius

12.

35940

13.

78
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas

11419.95

10810.95

609.00

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projektas

29543.56

24543.56

5000.00

Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo
respublika, fragmentų Ledainės liekanos,
Merkinės k., Šalčininkų r.

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų
projektas

12764.26

10034.26

2730.00

27316

Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio
Švč. Trejybės bažnyčia, Aušros Vartų g. 7B,
Vilnius

Atlikti rūsių archeologiniai tyrimai

10890.37

9890.37

1000.00

14.

24983

Trakų Vokės sodybos koplyčia-mauzoliejus,
E. Andre g. 19, Vilnius

Atlikti dviejų metalinių sarkofagų tyrimai

5579.99

4579.99

1000.00

15.

15910

Kompozitorių namų pastatų komplekso
kompozitorių namai, A. Mickevičiaus g. 29,
Vilnius

18852.39

18852.39

0.00

2904.00

0.00

2904.00

22678.62

17678.62

5000.00

365878.94

257761.18

108117.76

16.
17.

16913

Namas P.Vaičaičio g. 16, Marijampolė

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto) ir
apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų projektas
Parengtas paprastojo remonto techninis projektas
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos (remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas

Iš viso tyrimai ir tvarkybos darbų projektavimas

_______________________
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3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengimo 2016 metų ataskaita
Pagal 2008 m. liepos 23 d. pavedimo sutarties Nr. 3-07 2016 m. gruodžio 8 d. papildomo susitarimo Nr. 3-30 redakciją
Darbų vertė (Lt)
iš jų:

Eil.
Nr.

Objekto
unikalus
kodas
kultūros
vertybių
registre ir
adresas

Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo
dokumento pavadinimas

1

2

3

1.

16073;U1P
Vilnius

Vilniaus senamiesčio tvarkymo
planas

2.

17113, U32
Telšiai

Telšių senamiesčio teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas bei
tvarkymo planas

3.

16075,
Klaipėda

4.

Atlikta 2008-2015 m.

Atlikta 2016 m.

Iš viso

VĮ
Lietuvos
paminklai

VĮ
Lietuvos
paminklai
(Lt)

Kainų
pokytis dėl
darbų kainos
indeksavimo
(2010
m.koef.0,9191, 2011
m.-0,9364,
2012 m.0,9773, 2013
m.-1,0186)

4

5

6

7

8

9

10

-13582.38

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija,parengti
sprendiniai tokia apimtimi, kokia
Kultūros paveldo centras pateikia
objekto vertingąsias savybes. Parengti
sprendiniai, baigiamasis etapas

504.06

Baigiamojo etapo procedūros,
sprendiniai taisomi pagal
KPD darbo grupės pastabas

Atliktų darbų pobūdis

VĮ "Lietuvos
paminklai"

Atliktų darbų pobūdis

275924.97

250263.95

235957.51

49530.51

45324.83

43731.48

Parengta koncepcija, rengiami
sprendiniai

895.00

Rengiami sprendiniai

Klaipėdos senamiesčio teritorijos
ir apsaugos zonos tvarkymo
planas

97382.58

88326.00

77233.55

Atlikta esamos būklės analizė,
Parengta koncepcija, parengtii
sprendiniai

5541.64

Sprendinių konkretizavimas
(trečia redakcija)

22012,
Klaipėda

Klaipėdos miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonos
tvarkymo planas

87092.26

78992.68

66828.04

Atlikta esamos būklės analizė,
Derinama koncepcija, rengiami
sprendiniai

7200.38

Sprendinių konkretizavimas
(antra redakcija)

5.

22149,
Kaunas

Kauno miesto istorinės dalies,
vad. Naujamiesčiu teritorijos ir
apsaugos zonos tvarkymo planas

97028.62

88004.96

74972.06

10000.00

Parengti sprendiniai, pradėtos
baigiamojo etapo procedūros

6.

Vilnius

Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato teritorijos
ribų planas

22653.53

20546.75

20396.75

7.

12331, U45
Šilutė

Šilutės miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonos ribų
planas bei tvarkymo planas

95357.82

86489.54

66140.05

10744.04

Rengiami sprendiniai

Atlikta esamos būklės analizė.
Suderinta koncepcija, rengiami
sprendiniai
Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija, parengti ir
suderinti sprendiniai, pateikta
tvirtinimui
Atlikta esamos būklės analizė.
Parengta koncepcija, rengiami
sprendiniai

80
39186.76

35542.39

30039.05

Atlikta esamos būklės analizė.
Parengta koncepcija, parengti
sprendiniai

4003.34

Parengti sprendiniai, pradėtos
baigiamojo etapo procedūros

52730.35

47826.43

40586.04

Atlikta esamos būklės analizė.
Parengta koncepcija, rengiami
sprendiniai

6240.39

Parengti sprendiniai, pradėtos
baigiamojo etapo procedūros

150.00

Patvirtintas

8.

2933, U46
Šilutės r.

Rusnės miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonos ribų
planas bei tvarkymo planas

9.

10304, U47
Šilutės r.

Rusnės miesto dalies, vad.
Skirvytėle, teritorijos ir apsaugos
zonos ribų planas bei tvarkymo
planas

10.

2069Neringos
sav.

Preilos gyvenvietės teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas ir
tvarkymo planas

22702.16

20590.87

20561.91

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija. Parengti
sprendiniai, pradėtos baigiamojo etapo
procedūros, pateikta tvirtinimui

11.

2068
Neringos sav.

Pervalkos gyvenvietės teritorijos
ir apsaugos zonos ribų planas ir
tvarkymo planas

18856.90

17103.21

17074.25

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija, parengti
sprendiniai, pradėtos baigiamojo etapo
procedūros, pateikta tvirtinimui

12.

17098
Neringos sav.

Nidos gyvenvietės teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas ir
tvarkymo planas

37533.69

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija. Parengti
sprendiniai, pradėtos baigiamojo etapo
procedūros, pateikta tvirtinimui

13.

2067
Neringos sav.

Juodkrantės gyvenvietės
teritorijos ir apsaugos zonos ribų
planas ir tvarkymo planas

39377.39

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija. Parengti
sprendiniai, pradėtos baigiamojo etapo
procedūros, pateikta tvirtinimui

14.

21809
Klaipėdos
miesto sav.

Smiltynės gyvenvietės teritorijos
ir apsaugos zonos ribų planas ir
tvarkymo planas

5639.68

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija. Parengti
sprendiniai, pradėtos baigiamojo etapo
procedūros, pateikta tvirtinimui

12613
Palangos sav.

Palangos miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonos ribų
planas ir tvarkymo planas

Atlikta esamos būklės analizė,
parengta koncepcija, pradėti rengti
sprendiniai, užbaigtos baigiamojo
etapo procedūrosir pateikta tvirtinti
VTPSI

15.

41478.03

43478.84

6281.81

37620.57

39435.31

5697.60

62489.04

56677.56

56527.56

1012174.18

918442.65

832599.01

-13582.38

45278.85

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengimo
2016 metų ataskaita
Pagal 2015 m. gegužės 8 d. pavedimo sutarties Nr. 3-9 2016 m.gruodžio 8 d. papildomo susitarimo
Nr. 3-31 redakciją.

Eil.
Nr.

Objekto
unikalus
kodas
kultūros
vertybių
registre ir
adresas

1

2

Nekilnojamojo
kultūros paveldo
apsaugos
specialiojo
teritorijų
planavimo
dokumento
pavadinimas
3
Nemėžio dvaro
sodybps fragmentų
teritorijos ir
pasaugos zonos
ribų plano ir
paveldotvarkos
projekto
papildymas
Kėdainių
senamiesčio
teritorijos ir
apsaugos zonos
tvarkymno planas

Darbų vertė (Lt)
iš jų:

Atlikta 2008-2015 m.

Atlikta 2016 m.

Iš viso

VĮ
"Lietuvos
paminklai"

VĮ
"Lietuvos
paminkla
i" (Lt)

Atliktų darbų
pobūdis

VĮ
"Lietuvos
paminkla
i"

Atliktų darbų
pobūdis

4

5

6

7

8

9

5599.72

Atlikta esamos
būklės analizė,
Parengta
koncepcija,
rengiami
sprendiniai

1.

904
Vilniaus r.

2.

16074
Kėdainių r.

3.

17114 Trakų
r.

Trakų senamiesčio
teritorijos ir
apsaugos zonos
tvarkymo planas

92041.61

83481.74

4.

30185
Druskininkų
miestas

Druskininkų
miesto istorinės
dalies ir jos
apsaugos zonos
tvarkymo planas

128449.07

116962.76

14800

Atliekama
esamos būklės
analizė

5.

4072
Birštonas

Birštono miesto
istorinės dalies ir
jos apsaugos zonos
tvarkymo planas

86504.37

78768.88

15000

Atliekama
esamos būklės
analizė

406195.91

369188.56

7301.89

91898.97

6622.81

83352.37

723.00

Rengiami
sprendiniai

31263.69

Atlikta esamos
būklės analizė,
Rengiama
koncepcija

31500

Suderinta
koncepcija,
rengiami
sprendiniai

17377.00

Atlikta esamos
būklės analizė,
Rengiama
koncepcija,

24698.15

Rengiama
koncepcija

54240.41

_______________________

86721.15
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5. 2016 m. kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų grafinių priedų (apsaugos zonų ir
jų pozonių) parengimo ataskaita
Unik
alus
koda
s
3

Statusas

Lygmuo

5

6

Pasla
ugų
akto
Nr.
7

Kauno g. 9, 9A, Alytus,
Alytaus m. sav.

Valstybės
saugomas

Regioninis

21

156

Draugystės g. 2, Kurnėnų k.,
Miroslavo sen., Alytaus r.
sav.,

Valstybės
saugomas

Regioninis

22

92

Valstybės
saugomas

Regioninis

23

484

Regioninis

24

612

Regioninis

25

340

Paminklas

Nacionalinis

26

52

5242

Paminklas

Nacionalinis

38

36

1691
3
1738
8

Marijampolės teritorinis skyrius
Valstybės
Vaičaičio g. 16, Marijampolė
saugomas
Valstybės
Vytauto g. 72, Marijampolė
saugomas
Panevėžio teritorinis skyrius

Regioninis

27

68

Regioninis

28

252

Valstybės
saugomas

Regioninis

29

84

Eilė
s
Nr.

Pavadinimas

1

2

1.

Alytaus sinagogos pastato
ir rabino namo
kompleksas

3237
9

2.

Kurnėnų mokyklos
statinių kompleksas

1221
5

3.

Bukaučiškių dvaro
koplyčia-mauzoliejus

1593
8

4.

Zapyškio senųjų kapinių
koplyčia

1378

5.

Sinagogos pastatas

3378
6

6.

Sūdėnų akmuo su
plokščiadugniu dubeniu

1307
6

7.

Pelėkių akmuo su dubeniu

Adresas
4
Alytaus teritorinis skyrius

Bukaučiškių II k., Daugų sen.,
Alytaus r. sav.
Kauno teritorinis skyrius
Zapyškis, Zapyškio sen.,
Kauno r. sav.
Vaisių g. 30, Kaunas, Kauno
m. sav.
Klaipėdos teritorinis skyrius
Laukžemės k., Darbėnų sen.,
Kretingos r.

Valstybės
saugomas
Valstybės
saugomas

Reglam
ento
vertė,
Eur
8

8.

Namas

9.

Marijampolės karinio
miestelio maniežas

10.

Namas

1076
8

11.

Šv. Apašt. Petro ir Povilo
katedros kompleksas

850

Aušros takas 3, Šiauliai,
Šiaulių m. sav.

Paminklas

Nacionalinis

30

748

12.

Statinių kompleksas, vad.
Chaimo Frenkelio rūmais

2617
1

Vilniaus g. 74, Šiauliai,
Šiaulių m. sav.

Paminklas

Nacionalinis

31

1020

13.

Šiaudinės Švč. Mergelės
Marijos bažnyčios pastatų
kompleksas

851

Bažnyčios g. 4, Šiaudinės k.,
Papilės sen., Akmenės r. sav.

Paminklas

Nacionalinis

32

436

Ramygalos g. 41A,
Panevėžys, Panevėžio m. sav.
Šiaulių teritorinis skyrius

Tauragės teritorinis skyrius
14.

Padievaičio, Kvėdarnos
piliakalnis su priešpiliu ir
gyvenviete

1120
8

Padievaičio k., Kvėdarnos
sen., Šilalės r. sav.

Paminklas

Nacionalinis

33

2196

15.

Rašytojo Petro Cvirkos
tėviškės sodyba

1049
9

Klangių k., Veliuonos sen.,
Jurbarko r. sav.

Valstybės
saugomas

Regioninis

34

228

83

16.

Aušrininko,
spaustuvininko Martyno
Jankaus sodyba

1056
2

M. Jankaus g. 3, 5, Bitėnų k.,
Lumpėnų sen., Pagėgių sav.

Valstybės
saugomas

Regioninis

35

500

Regioninis

36

500

Nacionalinis

37

724

17.

Žalvarių vandens malūnas

2137
3

Utenos teritorinis skyrius
Žalvarių k., Giedraičių sen.,
Valstybės
Molėtų r. sav.
saugomas
Vilniaus teritorinis skyrius

18.

Piliakalnio, Nemenčinės
piliakalnis su priešpiliu ir
gyvenviete

2418
2

Piliakalnio k., Nemenčinės
sen., Vilniaus r. sav.

Paminklas

IŠ VISO:

_______________________

8528
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6. Kompensavimas (02-04-01-02-01 priemonė)

2016 m. iš viso išmokėta 453443 Eur kompensacijų, iš jų 184409 Eur - 2015 m.
neišmokėtų kompensacijų dalis 5 kultūros paveldo objektų valdytojams. Skirtos
kompensacijos ir objektai, už kurių tvarkomuosius paveldosaugos darbus išmokėtos
kompensacijos, nurodyti 7 priede.
2016 m. gauta 30 valdytojų prašymų dėl kompensacijų už privačios nuosavybės –
prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas ir 2
prašymai – už kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, konservavimo, restauravimo darbų
išlaidas.
Pagal 2016 m. gautus prašymus kompensacijos už tinkamas finansuoti išlaidas
išmokėtos 17 valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų, iš viso
231636 Eur. Skirtos kompensacijos ir objektai, už kurių tvarkomuosius paveldosaugos darbus
išmokėtos kompensacijos, nurodyti 7 priede.
2016 m. gauti 2 prašymai kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų,
konservavimo, restauravimo darbų išlaidas. Pagal abu prašymus išmokėtos kompensacijos –
iš viso 37398 Eur. Skirtos kompensacijos ir kilnojamosios kultūros vertybės, už kurių tyrimų,
konservavimo, restauravimo darbų išlaidas išmokėtos kompensacijos, nurodyti 7 priede.
_______________________
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7. Kompensacijos už valstybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos
darbus

Eil
Nr.

Unikalus
kodas KVR

Pavadinimas, adresas

Atlikti darbai

Išmokama
2016 m.
(Eur)

Kompensacijos už 2015 m.
1

Malūnas, Sedos m., Mažeikių r.

15982

tvarkomieji paveldosaugos darbai

65266

2

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia,
Šnipiškių g. 1, Vilnius

28335

vitražinių langų restauravimo darbai

7448

3

Abromiškių dvaro rūmai,
Abromiškių k. Elektrėnų sav.

Mūrinės dalies fligelių tvarkybos
(restauravimo) darbai: cokolio ir
fasadų restauravimas

23562

774

avarijos grėsmės pašalinimo darbai
4

Namas Vilniaus g. 10, Kaunas

1163

5

Švč. Trejybės bažnyčia, Kernavės
g. 4, Sudervė, Vilniaus r.

22381

sienų tapybos fragmentų
konservavimo, restauravimo darbai
fasadų tvarkybos (restauravimo)
darbai

67838

avarijos grėsmės pašalinimo
projekto parengimas ir darbai

20295

Iš viso

184409

Kompensacijos už 2016 m.
Eil
Nr.

Pavadinimas, adresas

1

Sližių dvaro sodybos fragmentų
ponų namas

2

Šiaudinės Švč. M. Marijos
bažnyčia ir varpinė

3

Kretingos Viešpaties Apreiškimo
Švč. M.Marijai bažnyčios šv.
Pranciškaus altorius

4

Darbėnų vandens malūnas,
Kretingos r.

5

Malūnas Sedos m., Mažeikių r.

6

Burbiškio dvaro rūmai

Unikalus
kodas KVR

Atlikti darbai

Išmokama
2016 m.
(Eur)

stogo avarijos grėsmės šalinimo
darbai

15000

22376, 22377

stogų restauravimo darbų projektas
ir konstrukcijų tyrimai

6941

27495,
7952

policrominiai ir cheminiai tyrimai

2200

1434

architektūriniai tyrimai,
konstrukcijų, istoriniai tyrimai

6300

15982

vidaus restauravimo darbai

12143

krosnių-židinių D ir E patalpoje
A13 konservavimo, restauravimo
darbai

12543

35307

51

86

istoriniai, polichrominiai,
konstrukcijų, architektūriniai
tyrimai

42330

1394 restauravimo darbų projektas

2057

7

Raguvėlės dvaro sodybos rūmai

8

Namas Didžioji g. 4, Kėdainiai

9

Pastatas-vila Miško g. 9,
Juodkrantė

22123

restauravimo darbai

24631

10

Dujų fabriko pastatų
kompleksas,Dujų saugykla I ir
Dujų saugykla II

22196

konstruktyviniai, architektūrinia
tyrimai, tvarkybos darbų projekto
parengimas

3285

24868

avarijos grėsmės pašalinimo darbai
11

Namas, Donelaičio 19, Kaunas

27993

12

Šopeno 12-19, Vilnius

15917

13

Liubavo dvaro sodyba

899

14

Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

22366

15

Vilniaus šv. Dvasios bažnyčia

27302

16

Laukuvos šv. Kryžiaus atradimo
bažnyčia

24830

konstrukcijų ir polichrominiai
tyrimai

3461

17

Dievo kūno bažnyčia, Kaunas,
Vilniaus g.

22358

restauravimo darbų projektas

927

tyrimai ir tvarkybos darbų projekto
parengimas

28705

polichromijos, architektūriniai
tyrimai

786

Oranžerijos archeologiniai tyrimai

3224

fasadų sienų tapybos restauravimo
projektas, restauravimo darbai.
(kompozicija A)
bažnyčios fasadų tvarkomieji
paveldosaugos darbai. Mūro
tvarkyba, pažeisto tinko atkūrimas,
pamatų hidroizoliacija, pagrindinio
portalo restauravimas. Zakristijos
patalpos langų angokraščių
restauravimas

Iš viso

34915

32188

231636

Kompensacijos už kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus, konservavimo, restauravimo darbus
Išmokama
2016 m.
(Eur)

Eil
Nr.

Pavadinimas, adresas

Unikalus
kodas KVR

1

Paveikslas "Nekaltojo prasidėjimo
Švč. M. Marija" arba "Marija,
pamynusi žaltį"

8308

paveikslo ir rėmo konservavimas,
restauravimas

3581

2

Nemenčinės šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios 2 altoriai

14631

tyrimo, konservavimo,
restauravimo darbai

33817

Atlikti darbai

Iš viso
IŠ VISO 2016 M. IŠMOKĖTA KOMPENSACIJŲ

37398
453443

87

8. Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (paveldotvarka) programos įgyvendinimas (02-04-01-02-03 priemonė)
Vykdant Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo
švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2016 metų programą (Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklos plano 02-04-01-02-03 priemonė,
toliau – Programa) iš viso panaudota 984,5 tūkst. Eur, Kultūros paveldo departamento skirtos
lėšos – 912 tūkst. Eur, savivaldybių, savininkų bei valdytojų –72,5 tūkst. Eur.
Į Programos objektų sąrašą 2016 metais iš viso buvo įrašyta 20 kultūros paveldo
objektų. Programa įvykdyta.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2016 metų programą užbaigti šių kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbai:
1. 1Varsėdžių šv. Roko bažnyčia, Šilalės r.
(1630)

–

2. Platelių šv. apašt. Petro ir Pauliaus
bažnyčia, Plungės r. (23666)

–

3. 2Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčia, Alytaus r. (1306)

–

4. Šaukoto
3
Švč. Trejybės bažnyčia,
Radviliškio r. (28100)

–

5. Simno
4
Švč. M. Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčia (852)

–

apsaugos techninių priemonių (elektros
instaliacijos, žaibosaugos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemų) įrengimo darbai
apsaugos techninių priemonių (elektros
instaliacijos, žaibosaugos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemų) įrengimo darbai ;
Paveikslo „Švč. Mergelė Marija,
nuliūdusiųjų paguoda“ su karūnomis,
aptaisais ir rėmu (32219) tyrimai,
konservavimo, restauravimo darbai.
Interjero konservavimo, restauravimo darbai
(be presbiterijos)

6. Palėvenės šv. Domininko bažnyčia,
Kupiškio r. (23621)

Didžiojo altoriaus paauksuotų detalių ir
dalies polichromijos konservavimas,
restauravimas.
Triumfo arkos konservavimo, restauravimo
darbai

7. Palūšės šv. Juozapo bažnyčia,
Ignalinos r. (22378)

Stogo tvarkybos darbų projekto parengimas
ir darbai.

Parengti tvarkybos darbų projektai:
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo
Fasadų tvarkybos darbų projektas
bažnyčios Radviliškio r. (1573)
Salų Šv. Kryžiaus bažnyčios, Rokiškio r.
Tvarkybos darbų projektas
(23457)
Lėšos, skirtos aukščiau nurodytiems darbams, taip pat tęstiniai darbai ir jiems skirtos
lėšos pateikiami pridedamoje 1 lentelėje.
_______________________

9. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo
2016 m. programos metinė atliktų konkrečių darbų ataskaita

Eil.
Nr.

1

2016 m. atlikta

Unikalus
kodas
Kultūros
vertybių
registre

Kultūros paveldo
objekto
pavadinimas

2

3

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

4

5

Iš viso atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

6

7

8

Grindų pasluoksnio iš smėlio įrengimas. Armuoto betono
pasluoksnio įrengimas. Kalkakmenio plytelių dangos
įrengimas. Dviejų angelų skulptūrų restauravimas

30999,90

29199,90

1800,00

Medinių stogo konstrukcijų (mūrloto, statramsčių,
ilginių, gegnių, stygų) montavimas, lentų pakloto
keitimas, antikondensacinės plėvelės paklojimas,
praretinto grebėstavimo įrengimas. Stogo dengimas
profiliuota skarda (bokštas ir dalis pagrindinio). Dalinis
lietaus nuvedimo sistemos įrengimas. Metalinių kryžių
restauravimas. vidaus skliautų pakalimas lentomis, skalų
tinkui pakalimas lubų tinkavimui. Metalo konstrukcijų
gaminimas ir montavimas. Medinių konstrukcijų
padengimas antiseptikais ir antipirenais (bokšto).

114271,39

94001,39

20270,00

Gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos
įrengimas. Senosios elektros instaliacijos išmontavimas
ir naujos įrengimas. Žaibosaugos įrengimas

8614,30

7424,30

1190,00

Gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos
įrengimas. Senosios elektros instaliacijos išmontavimas
ir naujos įrengimas

12222,70

5762,70

6460,00

Pastabos

9

Telšių vyskupija
1.

2.

3.

4.

15943

2144

1630

23666

Rietavo šv.
arkangelo Mykolo
bažnyčia,
Rietavas

interjero konservavimo,
restauravimo darbai

Viekšnių šv. Jono
Krikštytojo
bažnyčia,
Viekšniai,
Mažeikių r.

stogo ir perdangos
tvarkybos projekto
keitimas ir darbai

Varsėdžių šv.
Roko bažnyčia,
Varsėdžiai, Šilalės
r.

apsaugos techninių
priemonių (elektros
instaliacijos,
žaibosaugos, gaisro
aptikimo ir
signalizavimo sistemų)
įrengimo darbai

Platelių šv.
apašt. Petro ir
Pauliaus
bažnyčia,
Didžioji g. 15,
Plateliai,
Plungės r.

apsaugos techninių
priemonių (elektros
instaliacijos, gaisro
aptikimo ir
signalizavimo sistemų)
įrengimo darbai

užbaigta

užbaigta

89
Kauno arkivyskupija

5.

6.

7.

842

15871

1361

Šv. apašt. Petro
ir Povilo
Arkikatedra
Bazilika,
Kaunas

šoninės navos lubų ir Švč.
M. Marijos Sopulingosios
altoriaus (27685)
konservavimo,
restauravimo darbai

Lapių Šv. Jono
Krikštytojo
bažnyčia,
Kauno r., Lapių
mstl., Mokyklos
g. 2B

Atraminės sienos
tvoros tvarkybos:
restauravimo, remonto
ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos
techninių priemonių
įrengimo ir
neatidėliotini
saugojimo) darbai

Siesikų šv.
apaštalo
Baltramiejaus
bažnyčia,
Nepriklausomybė
s g. 5, Siesikai,
Ukmergės r.

Bokšto avarijos
grėsmės pašalinimo
darbų projekto
parengimas ir darbai

Baigtas restauruoti Švč. M. Marijos Sopulingosios
altorius. Nuvalytos šoninės navos durys

31503,15

30003,15

1500,00

Sustiprinti atraminės sienos pamatai, restauruotas
atraminės sienos, tvoros ir kontraforsų mūras;
šventoriaus teritorijoje įrengtas drenažas, suremontuoti
lietaus nuotekų tinklai

116187,85

106187,85

10000,00

Parengtas ir patvirtintas projektas, pagal kurį demontuoti
bokšto angose pavojingai kabantys varpai, bokšto angų
apskardinimas, apkalimas. Suremontuotos bokšto
įgriuvusios medinės perdangos, atliktas medinių paviršių
antiseptikavimas.

25580,11

25000,11

580,00

51611,39

50611,39

1000,00

Kaišiadorių vyskupija
8.

1306
Pivašiūnų Švč.
M.Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčia,
Alytaus r.

Paveikslo „Švč.
Mergelė Marija,
Nuliūdusiųjų Paguoda“
(Pivašiūnų Švč.
Mergelė Marija) su
karūnomis, aptaisais ir
rėmu (32219) tyrimai,
konservavimo,
restauravimo darbai

Paveikslo įplyšimų užtaisymas, tapybos netekčių
atkūrimas, padengimas laku. Paveikslo rėmo medienos
antiseptikavimas, rėmo levkaso netekčių atstatymas,
dažymas, auksavimas ir padengimas laku. Apkaustų
valymas, deformacijų lyginimas ir restauravimas,
auksuotų ir sidabruotų paviršių tonavimas, poliravimas.
Medinio skydo gobeleno keitimas
Šiaulių vyskupija

Užbaigta

90

9.

10.

28100

1573

Šaukoto Švč.
Trejybės
bažnyčia,
Radviliškio r.

interjero
konservavimo,
restauravimo darbai

Šeduvos Šv.
Kryžiaus
Atradimo
bažnyčia,
Radviliškio r.

bažnyčios fasadų
tvarkybos (restauravimo,
remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo)
darbų projekto
parengimas

Medienos paviršių sutvirtinimas, įšvirkščiant sintetines
dervas, antiseptikavimas, medienos plyšių užtaisymas.
Grunto paviršiaus glaistymas tapybos netekčių vietose,
tapybos netekčių vietų spalvinimas. Vidutinio
sudėtingumo klijinės, temperinės tapybos ornamentų
tapymas

35887,63

35687,63

200,00

Parengtas bažnyčios fasadų tvarkybos (restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektas

37340,83

36540,83

800,00

Užbaigta

Parengtas

Vilkaviškio vyskupija

11.

852

989
12.

13.

21845

Simno Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų
bažnyčia, Kreivoji
g. 2, Simnas,
Alytaus r.

Prienų Kristaus
Apsireiškimo
bažnyčia, Prienų
r.

Liškiavos Švč.
Trejybės
bažnyčia,
Varėnos r.

Didžiojo altoriaus
konservavimo,
restauravimo darbai

Didžiojo altoriaus paauksuotų detalių ir dalies
polichromijos konservavimas ir restauravimas

82000,20

80000,20

2000,00

bažnyčios stogo tvarkybos
darbai

dviejų bokštų medinių konstrukcijų avarinės būklės
pašalinimas, bokštų skardinės dangos įrengimas

40000,53

40000,53

0,00

bažnyčios fasadų
tvarkybos darbai

fasadų medinių karnizų restauravimas, išorės sienų
apkalimas daililentėmis

72320,10

70320,10

2000,00

bažnyčios stogo ir fasadų
tvarkybos darbų
(restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

zakristijos langų remontas ir restauravimas, bažnyčios
cokolio mūro ir tinko remontas, pietvakarinės pusės
fasado tinko restauravimas, langų remontas

53410,54

52910,54

500,00

Panevėžio vyskupija

Užbaigta

91

14.

23621

15.

22373

16.

17.

16054

23457

Triumfo arkos
konservavimo,
restauravimo darbai

Įvairaus sudėtingumo dekoro dezinfekcija, tuštumų
užpildymas injekcijomis. Marmuro atkūrimas uždėtiniu
būdu, marmuro paviršiaus dailinimas, vaškavimas.
Gipsinių paviršių auksavimas plėveliniu auksu
(paruošiant paviršių).Bareljefų, dekoro elementų
polichrominis dažymas.

Rokiškio šv.apašt.
Evangelisto Mato
bažnyčia

vitražų konservavimo,
restauravimo darbai

Restauruoti 2 vitražai esantys pietinėje ir 2 esantys
šiaurinėje bažnyčios pastato pusėje. Pakeisti nesandarūs
vitražų apsauginiai stiklai, sutvarkyti vitražų
angokraščiai, papildomai sutvirtinti langų rėmai ir
užtaisytos ertmės, esančios tarp rėmo ir mūro

Žiobiškio šv.
arkangelo
Mykolo
bažnyčia,
Rokiškio r.

vitražinių langų
konservavimo,
restauravimo darbai
tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo
ir avarijos grėsmės
pašalinimo) projekto
parengimas

Palėvenės
bažnyčia ir buv.
vienuolyno
pastatų ansamblis,
Kupiškio r.

Salų Šv.
Kryžiaus
bažnyčia,
Rokiškio r.

20882,33

17881,53

3000,80

42902,08

40002,08

2900,00

Suremontuoti 8 langai, restauruoti vitražai. Restauruoti
rėmai, užtaisytos ertmės, esančios tarp rėmo ir mūro

20629,83

17729,83

2900,00

Parengtas ir patvirtintas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) projektas

16925,44

14979,01

1946,43

99999,07

89999,07

10000,00

35262,50

34722,50

540,00

užbaigta

Parengtas

Vilniaus arkivyskupija

18.

19.

1042

šv. Stepono
bažnyčia,
Vilnius,
Stepono g.41

fasadų konservavimo,
restauravimo darbai

22378

Palūšės šv.
Juozapo
bažnyčia,
Palūšė,
Ignalinos r.

stogo tvarkybos darbų
(remonto) projekto
parengimas ir darbai

Fasadų pietinės, rytinės ir šiaurės rytų pusių karnizų
sgrafito ornamentinio fryzo konservavimas,
restauravimas

Pakeista stogo danga, restauruotos stogo konstrukcijos

užbaigta

92

20.

1042

Šv. arkangelo
Rapolo
bažnyčia,
Šnipiškių g. 1,
Vilnius

pagrindinio fasado su
bokštais tyrimai,
tvarkybos (remonto,
restauravimo ir avarijos
grėsmės pašalinimo)
darbų projekto
parengimas ir darbai

Bokštų akustinių angų uždengimo (žaliuzi), cokolio (82
m2), fasadų (102 m2) restauravimas

IŠ VISO PROGRAMA

_______________________

35955,36

33035,36

2920,00

984507,23

912000,00

72507,23

10. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų
ir turizmo reikmėms 2015 metų programos įgyvendinimas. (02-04-01-02-04 priemonė)
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms 2015 metų programos (veiklos plano 02-04-01-02-04
priemonė) įgyvendinimui, buvo skirta 492000 Eur. Šios programos įgyvendinimas atitiko
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių
patvirtinimo“ patvirtintos 148 prioritetinės priemonės „Įdiegti Jono Pauliaus II piligrimų kelio
objektuose reikiamas apsaugos prioritetines priemones, spręsti objektų ir juose esančių
vertybių draudimo klausimus“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d.
nutarimu Nr. 690 patvirtinto Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022 metų darbų sąrašo I
etapo (2014-2017 m.) 12.1 priemonės „Parengti Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų
apsaugos priemonių (žaibosaugos įrenginių, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų,
apsaugos nuo įsilaužimo, kitų reikiamų apsaugos priemonių) įrengimo ir tvarkybos darbų
projektus ir atlikti darbus“ vykdymą.
Už skirtas lėšas 2016 m. atlikta:
- Įrengtos apsaugos techninės priemonės (elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemos) Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčioje, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje.
- Parengtas Kryžių kalno – Jurgaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnio apsaugos
techninių priemonių (žaibosaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų) įrengimo darbų projektas ir
Rokiškio šv. Mato bažnyčios ir šv. Juozapo koplyčios apsaugos techninių priemonių
(elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbų
projektas ir pradėti darbai.
- Toliau buvo vykdomi Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos vidaus tvarkybos
darbai.
Lėšos, skirtos aukščiau išvardytiems darbams, nurodytos pridedamoje lentelėje.
_______________________

11. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos 2016 m. atliktų
konkrečių darbų ataskaita.
2016 m. atlikta

Eil.
Nr.

1

Unikalus
kodas
Kultūros
vertybių
registre

2
17382

1.

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

3
Marijampolės šv.
Arkangelo Mykolo
bažnyčia

32376

Krekenavos Švč. M.
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia, Bažnyčios g. 13,
Krekenava, Panevėžio r.

22329

Pažaislio kamaldulių
vienuolyno ansamblio Švč.
M. Marijos Apsilankymo
bažnyčia T. Masiulio g. 31,
Kaunas

iš jų finansuota (Eur)
Programoje numatytas darbų
pobūdis

4
vidaus tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projektavimas ir
darbai

Apsaugos techninių priemonių
(elektros instaliacijos,
žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai

2.

3.

Apsaugos techninių priemonių
(elektros instaliacijos,
žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai

Pastabos

Iš viso
atlikta
(Eur)

KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

5

6

7

8

9

Prieangio sienų tinko. choro patalpos grindų,
tambūro durų, pagalbinių patalpų grindų ir
medinių laiptų ir vartų remontasbei restauravimas

104807,16

104807,16

0,00

užbaigta

Senos neatitinkančios reikalavimų elektros
instaliacijos demontavimas, naujos instaliacijos
įrengimas. Žaibosaugos kontūro paklojimas,
prijungimas metalinių konstrukcijų. Žaibo
gaudyklių sumontavimas bokštuose.
Priešgaisrinės adresinės ir apsauginės sistemų
įrengimas palėpeje ir pagrindinėse patalpose
(sumontuojant centrales, detektorius, vidaus ir
lauko sirenas, rankinius pavojaus mygtukus).

113061,41

113061,41

0,00

užbaigta

Įrengta apsauginė, priežgaisrinė signalizacijos ir
žaibosauga, atlikti vidaus elektros tinklų remonto
darbai

176044,79

176044,79

0,00

užbaigta

Atlikti konkretūs darbai

95

3295

Kryžių kalno - Jurgaičių,
Domantų piliakalnio su
gyvenviete piliakalnis, vad.
Šventkalniu, Kryžių, Pilies
kalnu, Šiaulių r.

Apsaugos techninių priemonių
(žaibosaugos ir vaizdo stebėjimo
sistemų) įrengimo darbų projekto
parengimas

22373
22374

Šv. apaštalo evangelisto
Mato parapinės bažnyčios
komplekso bažnyčia ir šv.
Juozapo koplyčia,
Nepriklausomybės a. 1,

Apsaugos techninių priemonių
(elektros instaliacijos, apsauginės
ir gaisrinės signalizacijos sistemų)
įrengimo darbų projekto
parengimas ir darbai

Parengtas apsaugos techninių priemonių
(žaibosaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų)
įrengimo projektas

16259,91

16259,91

0,00

81826,73

81826,73

0,00

492000,00

492000,00

0,00

4.

Dalinai sumontuoti elektros ir apsauginės
signalizacijos tinklai

5.
IŠ VISO PROGRAMA

parengtas ir
perduotas Šiaulių
r. savivaldybei

12. Programa 02.04. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir
populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga. Priemonė 02-04-01-02-05. Tirti bei kaupti
duomenis apie kultūros paveldą. Priemonę vykdo Kultūros paveldo centras, kurio ataskaita
pateikiama atskiroje byloje.

Priemonė, kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1

2

02-04-01-02-05.

Tirti bei kaupti
duomenis apie
kultūros paveldą

Atliekamų tyrimų pagrindu parengti
nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų aktų projektus;
atskleisti vertingųjų savybių požymių
turinčius ir neturinčius
nekilnojamuosius objektus, esančius
nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijose. Rengti dokumentus,
reikalingus kilnojamųjų kultūros
vertybių, nesančių valstybinėse
saugyklose, įregistravimui Kultūros
vertybių registre.

Iš viso:

Valstybės biudžeto lėšos
(skirta ir panaudota)
(eurų)

4
774917.0

774917.0
_______________________

97

13. Žemaičių krikšto ir žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 20092017 metų programos įgyvendinimas (02-04-01-02-08 priemonė)
2016 m. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10
d. nutarimu Nr. 940 (Žin., 2008, Nr.113-4292, toliau – Programa), vykdymui, įgyvendinant
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros
paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
priemonę 02-04-01-02-08 „Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600
metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą“ buvo atliekami šie darbai:
 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastato vidaus ir išorės
II etapo tvarkybos darbai:
Vidaus durų montavimas, sienų tinkavimas, glaistymas, dažymas, tinkuotų lubų
gruntavimas, dažymas, gipso - kartono lubų glaistymas gruntavimas, dažymas IIIIa. patalpose. Pakabinamų lubų įrengimas I- III a. koridoriuose. Plytelių dangos
įrengimas san. mazguose ir koridoriuose. Medinių laiptų turėklų restauravimas
pagrindinėje laiptinėje. Laiptų pakopų aptaisymas keraminėmis plytelėmis. Ąžuolo
masyvo grindų įrengimas III a. patalpose. Elektros tinklų instaliavimas, dušų
įrangos, klozetų, praustuvų su vandens maišytuvais montavimas sanmazguose,
elektroninių ryšių įrengimas, apsaugos signalizacijos įrengimas II - III aukštų
patalpose. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų
tvarkybos darbai: užbaigta tvarkyti 15 langų, suremontuoti angokraščiai. Atlikti šie
stogo tvarkybos darbai: Sustiprintos stogo virš pagrindinių bažnyčios patalpų
gegnės, pakeisti gegnėgaliai, įrengti grebėstai. Įrengtas stogo paklotas ir
hidroizoliacija, paklota skarda, ant stogo įrengtos apsauginės tvorelės ir lietaus
nuvedimo sistemos.
 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios archeologiniai tyrimai
ir fasadų tvarkybos darbai: fasadų restauravimas, piliastrų, palangių skardinimas,
medinių langų remontas. Vidaus sanuojančio tinko įrengimas.
 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios stoogo tvarkybos
darbai: stogų Nr.2-9 senos dangos nuardymas, dalinis gegnių sutvirtinimas
antdėklais iš lentų, protezavimas puvinio pažeistosevietose, antikondesacinės
plėvelės įrengimas, praretinto grebėstavimo įrengimas, skardos dangos iš
profiliuotų lakštų įrengimas, detalių iš skardos apskardinimas, karnizo, esančio
šiauriniame fasade alt. + 15,9 remontas. Stogų Nr. 4,5,6,7 apsauginės tvorelės
įrengimas. Stogų Nr.1-9 medinių konstrukcijų padengimas antipirenais.
 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai:
lietaus nuvedimo sistemos išvalymas. Fasado lentų apkalo valymas nuo dažų.
Dalies lentų apkalo keitimas. Apatinio rąstinių sienų vainiko dalinis pakeitimas,
protezavimas. Medinių paviršių gruntavimas ir dažymas, elementų iš skardos
įrengimas. Dalies langų keitimas, restauruojant staktas, langų staktų dažymas.
Aukščiau išvardytų objektų tvarkybos darbams panaudotos lėšos -579 tūkst. Eur _______________________

114. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2016 m. atliktų konkrečių
darbų ataskaita

Eil.
Nr.

1

1.

2.

3.

2016 m. atlikta

Unikalus
kodas
Kultūros
vertybių
registre

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

2

3

iš jų finansuota (Eur)
Programoje
numatytas darbų
pobūdis
4

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

5

6

7

8

297550,31

297550,31

0,00

Pastabos

9

26962

Telšių bernardinų
vienuolyno ir kunigų
seminarijos statinių
komplekso kunigų
seminarija, Telšių r. sav.
Telšių m., Katedros a. 2

pastato (kunigų
seminarijos) II
etapo vidaus ir
išorės tvarkybos
darbai

Vidaus durų montavimas, sienų tinkavimas, glaistymas,
dažymas, tinkuotų lubų gruntavimas, dažymas, gipso - kartono
lubų glaistymas gruntavimas, dažymas I- III a. patalpose.
Pakabinamų lubų įrengimas I- III a. koridoriuose. Plytelių
dangos įrengimas san. mazguose ir koridoriuose. Medinių
laiptų turėklų restauravimas pagrindinėje laiptinėje. Laiptų
pakopų aptaisymas keraminėmis plytelėmis. Ąžuolo masyvo
grindų įrengimas III a. patalpose. Elektros tinklų instaliavimas,
dušų įrangos, klozetų, praustuvų su vandens maišytuvais
montavimas san. mazguose, elektroninių ryšių įrengimas,
apsaugos signalizacijos įrengimas II - III aukštų patalpose.

1361

Veliuonos Švč. M.
Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčia,
Veliuona, Jurbarko r.

archeologiniai
tyrimai, pamatų ir
fasadų tvarkybos
darbai

Fasadų restauravimas, piliastrų, palangių skardinimas, medinių
langų remontas. Vidaus sanuojančio tinko įrengimas

87353,23

87353,23

0,00

užbaigta

bažnyčios stogo
tvarkybos darbai

Stogų Nr.2-9 senos dangos nuardymas, dalinis gegnių
sutvirtinimas antdėklais iš lentų, protezavimas puvinio
pažeistose vietose, antikondesacinės plėvelės įrengimas,
praretinto grebėstavimo įrengimas, skardos dangos iš
profiliuotų lakštų įrengimas, detalių iš skardos apskardinimas,
karnizo, esančio šiauriniame fasade alt. + 15,9 remontas. Stogų
Nr. 4,5,6,7 apsauginės tvorelės įrengimas. Stogų Nr.1-9
medinių konstrukcijų padengimas antipirenais.

121090,82

121090,82

0,00

užbaigta

1576

Raseinių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia

99

4.

38787

Viduklės Šv. Kryžiaus
bažnyčia, S. Stanevičiaus
g. 2, Viduklė, Raseinių r.

bažnyčios fasadų
tvarkybos (remonto,
restauravimo)
darbai

Lietaus nuvedimo sistemos išvalymas. Fasado lentų apkalo
valymas nuo dažų. Dalies lentų apkalo keitimas. Apatinio
rąstinių sienų vainiko dalinis pakeitimas, protezavimas.
Medinių paviršių gruntavimas ir dažymas, elementų iš skardos
įrengimas. Dalies langų keitimas, restauruojant staktas, langų
staktų dažymas.

IŠ VISO PROGRAMA

_______________________

73005,64

73005,64

0,00

579000,00

579000,00

0,00
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15. Departamento Juridinio skyriaus procesinis dalyvavimas teisminėse bylose 2016 m.

Eil. Nr.

Teismas
Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)

Byla, jos Nr.
Administracinė byla

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. Tretysis asmuo
balandžio 1 d. sprendimo.

Nr. A-420-442/2016
Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.

1
Žemės sklypas, Masionių vs., Maišiogalos sen., Vilniaus r.
sav., nepatenka į Kultūros vertybių registre registruotų
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas.

2

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. I-11281-790/2015

Šiaulių apygardos
teismas

Civilinė byla

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Pastatas, K. Vanagėlio g. 11, Vilniuje, yra Kultūros vertybių
registre registruotas valstybės saugomas kultūros paveldo
objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30645).

Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. Atsakovas
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-237-215/2010 panaikinimo.

Nr. 2A-1-372/2015
(tęstinė)

3

Tretysis asmuo

Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 2009-08-17
įsakymo Nr. P1V-171 „Dėl savavališkos statybos padarinių
likvidavimo“ ir Departamento Telšių teritorinio padalinio
2009-08-14 Reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. Rte-36
pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.
Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra
valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 28098).

Bylos baigtis

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
2016 m. vasario 29 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
2016 m. sausio 19 d.
nutartis.
Byla nutraukta.
Šiaulių apygardos teismo
2016 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis,
byla nutraukta.
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Eil. Nr.

Teismas
Šalčininkų rajono
apylinkės teismas

4

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Civilinė byla

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Nr. e2-1215-419/2015

Žemės sklypas su statiniai, Vasario 16-osios g. 15, Eišiškėse,
patenka į kultūros paveldo vietovės – Eišiškių unikalus kodas
kultūros vertybių registre – 17079) teritoriją.

(tęstinė)

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Šalčininkų rajono
apylinkės teismo
2016 m. sausio 31 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Baudžiamoji byla
Nr. 1-122-119/2015

Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo, Civilinis ieškovas
sužalojus nekilnojamąją kultūros vertybę.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra Kultūros vertybių
registre registruota valstybės saugomas kultūros paveldo
objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 24972).

Civilinė byla
Nr. 2-1049-110/2014

6

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-74-903/2016

7

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-211-903/2016

Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, B. Radvilaitės g. 6, Vilniuje, yra valstybės
saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 20762).
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Mockaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.,
patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių unikalūs
numeriai – 5194, 13073, 6206, 5193, 5191, vizualinės
apsaugos pozonį.
Dėl įpareigojimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Klaipėdos g. 33, Dovilai (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 39287).

5

8

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. vasario 29
d. nuosprendis.
Kaltinamieji išteisinti,
civilinis ieškinys paliktas
nenagrinėtu.
Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. vasario 12
d. nutartis.
Nutarta išduoti vykdomąjį
raštą.
Klaipėdos rajono apylinkės
teismo 2016 m. sausio 13
d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
Klaipėdos rajono apylinkės
teismo 2016 m. kovo 7 d.
nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis,
byla nutraukta.
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Eil. Nr.

9

10

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr.e2-2508-592/2016

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Šilutės rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr. eI-4367-244/2016

Bylos esmė
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

tęstinė

Žemės sklypas, Birutės g. 38 C, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.

Civilinė byla
Nr. eA2-670-351/2016
(tęstinė)

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Atsakovas
Pastatas, Kalvarijų g. 20, Vilnius – Namas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 38505).
Dėl proceso atnaujinimo.
Suinteresuotas asmuo
Sausgalvių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 24296).

tęstinė

Šilutės rajono apylinkės
teismo 2016 m. gegužės 25
d. nutartis.

11
Prašymas tenkintas.
Procesas atnaujintas.

12

13

Palangos miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-50-588/2016

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-6736-235/2016

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Tretysis asmuo

Žemės sklypas, Kuršių takas 3, Palangoje, patenka į kultūros
paveldo vietovės – Šventosios, Elijos senovės gyvenvietės
(unikalus kodas kultūros vertybių registre – 16195) teritoriją.
Dėl administracinio sprendimo panaikinimo
Atsakovas
Žemės sklypas, Zarasų g. 15, Vilniuje, patenka į patenka į
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) apsaugos zoną.

Palangos miesto apylinkės
teismo 2016 m. vasario 8 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
tęstinė
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Atsakovas
panaikinimo.

Nr. e2S-105-262/2016
(tęstinė)

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. vasario 9 d.
nutartis.

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Procesas nutrauktas.
Žemės sklypai, M. K. Paco g. 9 ir 11 , Vilniuje, patenka į
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073) apsaugos zoną, komplekso – kultūros
paminklo – Vilniaus Laterano reguliariųjų kanauninkų
vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 3) vizualinės apsaugos zoną bei Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16076) teritoriją.

14

15

16

17

Lazdijų rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2VP-119-780/2016

Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Bižytės g. 2 A, Veisiejų m., Lazdijų r.,
patenka į Veisiejų miesto istorinės dalies (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 17121) teritoriją.

Lazdijų rajono apylinkės
teismo 2016 m. gegužės 26
d. nutartis.

Kauno apygardos
administracinio teismo
2016 m. kovo 14 d.
sprendimas.
Skundas tenkintas iš dalies.
Vilniaus apygardos teismo
2016 m. lapkričio 29 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-4547-406/2016

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Vila, M. K. Čiurliono g. 67, Druskininkuose
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30656).

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. e2A-338-619/2016

Vilniaus miesto apylinkė teismo 2015 m. balandžio 28 d.
Tretysis asmuo
spendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys, D. Poškos g. 6, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 33652), teritoriją.

Prašymas tenkintas.
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Eil. Nr.

18

19

20

21

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Vilniaus apygardos
teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-3408-863/2015

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-4471-815/2016

Telšių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-40-339/2016

Statinys, valstybinėje žemėje, Respublikos g. 41, Telšiuose, Suinteresuotas asmuo
patenka į Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 17113) teritoriją.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Statinys, D. Poškos g. 32, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 33652), teritoriją.

Nr. e2-912-937/2016
(tęstinė)

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d.
Tretysis asmuo
sprendimo.
Dėl valdymo teisės pažeidimų pašalinimo.
Pastatas, Gedimino pr. 44, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33653) teritoriją.
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Departamentas tretysis
Pastatas, Vokiečių g. 16, Vilniuje, yra valstybės saugomas asmuo / Vilniaus
kultūros paveldo objektas – Namas (unikalus kodas Kultūros teritorinis padalinys
vertybių registre – 754).
atsakovas

Bylos baigtis

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. vasario 17 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
2016 m. gegužės 16 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Telšių rajono apylinkės
teismo2016 m. balandžio
27 d. sprendimas.
Pareiškimas atmestas.
Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. gegužės 13
d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

22

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-2506-465/2016

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Birutės g. 38 A, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. kovo 2 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

105

Eil. Nr.

Teismas
Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Nr. eI-1302-609/2016

Žemės sklypas, Priestočio g. 1A, Klaipėdoje, patenka į
Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 22012) ir į valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – Geležinkelio stoties (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 2486) teritorijas.

23

24

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-1883-592/2016

26

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Atsakovas

Civilinė byla
Nr. 2e2-2395-566/2016

Baudžiamoji byla
Nr. 1A-347-209/2016

Bylos baigtis

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
2016 m. liepos 1 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.

Tretysis asmuo

Žemės sklypas, Vytauto g. 22, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinė dalis, vad. Žvėrynu, teritoriją (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652).

25

Vilniaus apygardos
teismas

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. rugpjūčio
23 d. nutartis.
Byla nutraukta.

Dėl naudojimosi tvarkos ir kitų sprendimų pripažinimo Tretysis asmuo
negaliojančiais.
Pastatas, Mėsinių g. 4, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. birželio 14
d. sprendimas.

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. Civilinis ieškovas
nuosprendžio.
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo,
sužalojus nekilnojamąją kultūros vertybę.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra valstybės saugomas
kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 24972).

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. rugsėjo 29 d.
nutartis.
Nuosprendis paliktas
nepakeistu.

Ieškinys atmestas.
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Eil. Nr.

Teismas
Kauno apylinkės
teismas

29

Dėl teisės pripažinimo.

Nr. e2-12171-192/2016

Pastatas, Raguvos g. 4, Kaune, patenka į kultūros paveldo
vietovės – Kauno Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 20171) ir
Pilies teritorijos ir
senamiesčio kultūrinio sluoksnio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 2978) teritorijas.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-6812-643/2016

Pastatas, Trakų g. 5, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre Atsakovas
registruota nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 12596).

tęstinė

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-14797-545/2016

Pastatas, Raugyklos g. 19, Vilniuje, yra Kultūros vertybių Tretysis asmuo
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 27986).

tęstinė

Šalčininkų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 31 d. Tretysis asmuo
sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Šalčininkų rajono
apylinkės teismo 2016 m.
gegužės 23 d. nutartis.

Tretysis asmuo

Nr. e2-761-419/2016
(tęstinė)

Pareiškimas tenkintas,
bylos nagrinėjimas
atnaujintas iš esmės.

Žemės sklypas su statiniai, Vasario 16-osios g. 15, Eišiškėse,
patenka į kultūros paveldo vietovės – Eišiškių unikalus kodas
kultūros vertybių registre – 17079) teritoriją.
Šiaulių apygardos
teismas

tęstinė

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

30

31

Bylos baigtis

Civilinė byla

27

28

Bylos esmė

Byla, jos Nr.

Procesinė
padėtis

Civilinė byla
Nr. e2-40-339/2016

Dėl Telšių rajono apylinkės teismo2016 m. balandžio 27 d.
sprendimo.
Statinys, valstybinėje žemėje, Respublikos g. 41, Telšiuose,
patenka į Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 17113) teritoriją.

Suinteresuotas asmuo

Šiaulių apygardos teismo
2016 m. rugpjūčio 18 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.
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Eil. Nr.

32

Teismas

Byla, jos Nr.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. AS-624-438/2016

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1049-110/2014

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. 2-422-129/2014

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla

33

34

Nr. e2-26470-566/2016
35

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 4 Tretysis asmuo
d. nutarties.
Dėl bylinėjimosi išlaidų.
Pastatas – Vila, M. K. Čiurliono g. 67, Druskininkuose
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30656).
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. Tretysis asmuo
nutarties.
Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, B. Radvilaitės g. 6, Vilniuje, yra valstybės
saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 20762).
Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra valstybės saugomas
kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 24972).
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Statinys, J. Jasinskio g. 10, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33653) teritoriją.

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. gegužės 18 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo nutartis palikta
nepakeista.
tęstinė

Vilniaus miesto apylinkės
teismo
2016 m. spalio 31 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)
36

Civilinė byla
Nr. e2YT-149-904/2016

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Ievų g. 12, Klemiškės I k., Klaipėdos r., yra
nekilnojamosios kultūros vertybės – Klemiškės I dvaro
sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 239)
kompleksinė dalis – Antras kumetynas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 36113).

Klaipėdos rajono apylinkės
teismo 2016 m. birželio 9
d. sprendimas.
Prašymas
tenkintas iš
dalies.
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Eil. Nr.
37

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-4534-465/2015

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydykla (unikalus
kodas kultūros vertybių registre – 31678), Vilkpėdės g. 3,
Vilniuje
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d.
Tretysis asmuo
sprendimo.

Nr. e2A-2425-653/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys, D. Poškos g. 32, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 33652), teritoriją.

38

Šilutės rajono
apylinkės teismas
39

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Nr. e2-2005-299/2016

Statinys, Tilžės g. 24, Šilutėje, patenka į Šilutės miesto
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
12331) teritoriją.

Civilinė byla

Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 29 d.
sprendimo.

Nr. 2A-145-340/2016
40

(tęstinė)

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Pastatas, Karaimų g. 22, Trakuose, patenka į Trakų
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17114; buvę kodai – K18, U18) teritoriją.

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. lapkričio 10 d.
nutartis.
Priimtas atsisakymas nuo
apeliacinio skundo.

Tretysis asmuo

tęstinė

Suinteresuotas asmuo

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. birželio 29 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistas.
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Bylos esmė

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. A2-26356-933/2016

(tęstinė)

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. Tretysis asmuo
sprendimo.

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. rugsėjo 6
d. nutartis.

Dėl proceso atnaujinimo.
Prašymas atmestas.
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją. Žemės sklype
stovi Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji
kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 31771).

41

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. Tretysis asmuo
nutarties.

tęstinė

Nr. e2-912-937/2016
42

(tęstinė)

Ukmergės rajono
apylinkės teismas

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys, D. Poškos g. 32, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 33652), teritoriją.
Civilinė byla
Nr. 2-1814-1040/2016

Tretysis asmuo

tęstinė

Dėl administracinių sprendimų bei sandorių pripažinimo Tretysis asmuo
negaliojančiais, restitucijos ir vindikacijos taikymo

tęstinė

Žemės sklypas, Sodo g. 16, Leonpolio k., patenka į
Leonpolio dvaro sodybos) (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 796), teritoriją.

43

Vilniaus apygardos
teismas
44

Dėl servituto nustatymo.

Civilinė byla
Nr. e2-5372-431/2016

Pastatas – sandėlis, Pranciškonų g. 4 A, Vilniuje (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 39725).
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Administracinė byla

Dėl reikalavimo panaikinimo.

Nr. eI-8569-208/2016

Pastatas, Ūlos g. 10 E, Zervynų k., Varėnos r. sav., patenka į
kultūros paveldo vietovės – Zervynų kaimo gyvenvietės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10305) teritoriją.

45

Procesinė
padėtis

Atsakovas

Bylos baigtis

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
2016 m. gruodžio 22 d.
sprendimas.
Skundas tenkintas iš dalies.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. eA2-670-635/2016

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Suinteresuotas asmuo
Sausgalvių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 24296).

Šilutės rajono apylinkės
teismo 2016 m. rugpjūčio
12 d. sprendimas.

46
Pareiškimas tenkintas iš
dalies.
Vilniaus apygardos
teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2A-2572-661/2016

Dėl naudojimosi tvarkos ir kitų sprendimų pripažinimo
negaliojančiais.

47

48

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. Tretysis asmuo
sprendimo.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. e2-4534-465/2015

Pastatas, Mėsinių g. 4, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydykla (unikalus
kodas kultūros vertybių registre – 31678), Vilkpėdės g. 3,
Vilniuje.

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. spalio 6 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos
teismo sprendimas paliktas
nepakeistas.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. rugpjūčio
12 d. nutartis.
Prašymas
tenkintas iš
dalies.
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. e2-25116-466/2016

49

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. A2-987-941/2016

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. Nr. 2-3-721/2016

50

51

Bylos esmė

Bylos baigtis

Dėl deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Tretysis asmuo
panaikinimo.
Pastatas, Mėsinių g. 4, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. gruodžio
12 d. nutartis.

Dėl proceso atnaujinimo.
Žemės sklypas, Mockaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.,
patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių unikalūs
numeriai – 5194, 13073, 6206, 5193, 5191, vizualinės
apsaugos pozonį.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Klaipėdos rajono apylinkės
teismo 2016 m. gegužės 23
d. nutartis.
Prašymas atmestas.

Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra
valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 28098).

(tęstinė)

Procesinė
padėtis

Priimtas atsisakymas nuo
ieškinio, byla nutraukta.

Mažeikių rajono apylinkės
teismo 2016 m. rugsėjo 22
d.
nutartis.
Ieškinys paliktas
nenagrinėtas.

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2S-1312-796/2016

52

Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 23
d. nutarties.
Dėl proceso atnaujinimo.
Žemės sklypas, Mockaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r.,
patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių unikalūs
numeriai – 5194, 13073, 6206, 5193, 5191, vizualinės
apsaugos pozonį.

Klaipėdos apygardos
teismo 2015 m. rugsėjo 22
d. nutartis.
Klaipėdos rajono apylinkės
teismo 2016 m. gegužės 23
d. nutartis palikta
nepakeista.
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. A2-26356-933/2016

Bylos esmė
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 6 d.
nutartis.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

tęstinė

Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją. Žemės sklype
stovi Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji
kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 31771).
Dėl nuomos sutarties nutraukimo.
Tretysis asmuo

tęstinė

Dėl proceso atnaujinimo.
53

54

Trakų rajono apylinkės Civilinė byla
teismas
Nr. e2-910-213/2016

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-41256-155/2016

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-60-262/2016

55

56

(tęstinė)

Šilutės rajono
apylinkės teismas
57

Civilinė byla
Nr. e2-583-635/2016

Užutrakio dvaro sodybos sarginė yra paminklas (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 24583).
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Kruopų g. 7, Vilniuje, yra valstybės saugomas
kultūros paveldo objektas – Namas (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 27984).

tęstinė

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. Tretysis asmuo
sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Pylimo g. 55, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją.

Vilniaus apygardos teismo
2016 m. rugsėjo 29 d.
sprendimas.

Dėl skolos priteisimo.
Išvadą teikianti
Pastatas, Turgaus g. 7, Šilutėje, patenka į Šilutės miesto institucija
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
12331) teritoriją.

tęstinė

Apeliacinis skundas
tenkinas.
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Eil. Nr.

58

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-22505-905/2016

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-47779-863/2016

Druskininkų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-138-182/2016

61

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-4738-505/2016

Administracinė byla
Nr. I-3937-583/2016

62

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-1462-340/2016

63
(tęstinė)

64

Dėl konkurso dalies rezultatų panaikinimo.
Tretysis asmuo
Statiniai, Liejyklos g. 4, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.
Dėl valdymo teisių gynimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Vokiečių g. 9, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.

59

60

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Civiline byla
Nr. e2-17653-769/2016

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, M. K. Čiurlionio g. 8, Druskininkuose,
patenka į vietovės – Druskininkų miesto istorinės dalias
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30185) teritoriją.
Dėl nurodymo įvykdymo termino pratęsimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, M. K. Čiurlionio g. 8, Druskininkuose,
patenka į vietovės – Druskininkų miesto istorinės dalias
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30185) teritoriją.
Dėl nutarimo juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar Atsakovas
jų padaliniui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo pažeidimo byloje panaikinimo.
Raudonės rezidencinės pilies komplekso malūnas (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 22714).
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 3 d. Ieškovas
sprendimo.
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus
Julijono Januševskio namą (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 15885), Vilniaus g. 21, Vilniuje, atlyginimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Pervalkos g. 10, Neringoje, patenka į
Pervalkos gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 2068) teritoriją.

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. gruodžio
22 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

tęstinė

tęstinė

tęstinė

tęstinė

tęstinė
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla

Bylos esmė
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo
2016 m. spalio 31 d. sprendimo.

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

tęstinė

Nr. e2-26470-566/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
65

Statinys, J. Jasinskio g. 10, Vilniuje, patenka į Vilniaus
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33653) teritoriją.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-4827-155/2012

66

(tęstinė)

Kauno apylinkės
teismas
67

Civilinė byla
Nr. e2-31656-955/2016

Šalčininkų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-761-419/2016

68

(tęstinė)

Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 Tretysis asmuo
d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4827-155/2012
vykdymo tvarkos pakeitimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Žvirgždyno g. 5, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) apsaugos zoną.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016 m. gruodžio
22 d. sprendimas.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, J. I. Kraševlskio g. 14 A, Kaune, patenka į
kultūros paveldo vietovės – Kauno miesto istorinė dalis, vad.
Žaliakalniu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių
registre – 22148) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
(13)
Žemės sklypas su statiniai, Vasario 16-osios g. 15, Eišiškėse,
patenka į kultūros paveldo vietovės – Eišiškių unikalus kodas
kultūros vertybių registre – 17079) teritoriją.

tęstinė

Skundas tenkintas.

Šalčininkų rajono
apylinkės teismo 2016 m.
gruodžio 29 d. nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis,
byla nutraukta.
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

69.

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. 2-55-820/2016

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pavasario g. Tretysis asmuo
13-5, Vilniuje

Civilinė byla
Nr. 2-332-890/2013

Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
dalies vadinamu Antakalniu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16076) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Medžiotojų Tretysis asmuo
g. 31, Palangoje

(tęstinė)

Palangos miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

Ginčo statinys patenka į patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės Palangos
miesto įstorinę dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 12613) teritoriją ir Palangos kapinyno II zoną
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1809)

70.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas
71.

(tęstinė)

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Civilinė byla
Nr. 2-6423-769/2013
Nr. 2-254-637/2015

Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį Tretysis asmuo
dokumentą padarinių šalinimo.
Gintaro įlankos g. 1, Neringa
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Juodkrantės gyvenvietės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2067) teritoriją.

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2016-11-30
sprendimu ieškinį tenkino
iš dalies.

Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas 2015-08-26
nutartimi panaikino
apeliacinės instancijos
teismo sprendimo dalį ir
perdavė bylą nagrinėti
apeliacinei instancijai
nagrinėti iš naujo.
Palangos miesto apylinkės
teismas 2017-01-23
prašymą tenkino iš dalies
Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 2015-10-17
sprendimu ieškinį
patenkino
Byla apeliacinėje
instancijoje
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. 2-34111-101/2013

Dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorių pripažinimo Išvadą teikianti
negaliojančiais ir teisinės registracijos panaikinimo.
institucija

Civilinė byla
Nr. 2-776-635/2014

Ginčo statinys Užupio g. 27, Vilniuje patenka į Kultūros
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
25504) teritorijas.
Dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento ir Ieškovas
savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

(tęstinė)
72.

Šilutės rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-1182-8232) Dvaro
g. 1, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. patenka į valstybės
saugomos ir Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Macikų dvaro sodybos
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 657) teritoriją.

73.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-9244-208/2014

Dėl sprendimo panaikinimo.
Tretysis asmuo
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija Čekiškės k., Riešės
sen., Vilniaus r. nepatenka į Kultūros vertybių registre
registruoto kultūros paveldo objekto teritoriją ar apsaugos
zoną.

Civilinė byla
Nr. e2-246-890/2015

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

74.
(tęstinė)

Palangos miesto
apylinkės teismas
75.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Statinys esantis Gintaro g. 4, Palangoje nėra registruotas
Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos ir valstybės saugomos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Palangos istorinės miesto dalies (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 12613) teritoriją.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2016-05-03
sprendimas.
Ieškinį atmetė.
Vilniaus apygardos teismas
2016-12-09 nutartimi
ieškinį patenkino iš dalies.

Klaipėdos apygardos
teismas 2015-09-14
sprendimu ieškinį atmetė.
Byla grįžusi iš LAT
nagrinėjama pirmoje
instancijoje

Vilniaus apygardos
administracinis teismas
2015-05-27 nutartimi bylą
sustabdė.
LVAT 2016-03-01
sprendimu pareiškimą
tenkino iš dalies.
Palangos miesto apylinkės
teismas 2015-03-19
nutartimi bylą sustabdė.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
tęstinė

Civilinė byla
Nr. e2-19631-465/2015

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-20489-864/2015

76.

77.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-23824-819/2015

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Tretysis asmuo

Statybos darbai Vilniaus g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 10940441-8020:0002, atlikti Kultūros vertybių registre
registruotame ir valstybės saugomame Vilniaus labdarybės
draugijos pastatų komplekso pastate (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 28106).
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tretysis asmuo
Statinys adresu Odminių g. 15, Vilniuje patenka į Kultūros
vertybių registre registruoto kultūros paminklo – Vilniaus
senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) ir Kultūros vertybių registre registruoto bei valstybės
saugomo Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504)
teritorijas.
Dėl įpareigojimo panaikinimo.
Tretysis asmuo
Statinys Skapo g. 10, Vilniuje yra Kultūros vertybių registre
registruota nekilnojamojo kultūros vertybė – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 37657).

78.

Kauno apylinkės
teismas
79.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Civilinė byla
Nr. e2-2730-584/2015

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Statinys esantis Ž .E. Žilibero g. 4, patenka į Kultūros
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės – Kauno miesto istorinės dalies vadinamos
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22149) teritoriją.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2016-06-13
sprendimu ieškinį
patenkino iš dalies

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2016-10-17
sprendimu ieškinį atmetė ir
priešieškinį tenkino iš
dalies.
Byla apeliacinėje
intsancijoje
Kauno apylinkės teismas
2016-03-23 sprendimu
ieškinį patenkino iš dalies.
Kauno apygardos teismas
2016-14-14 nutartimi
pakeitė Kauno apylinkės
teismo 2016-03-23
sprendimą
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus rajono
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. 2-407-341/2016

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-3883-505/2015

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-3056-423/2015

81.

Šakių rajono apylinkės Civilinė byla
teismas
Nr. 2-963-829/2015
83.

Dėl asmeninio ūkio žemės privatizavimo.

Tretysis asmuo

Žemės sklypai patenka į kultūros vertybės – Raudondvario
dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 917) teritoriją.

80.

82.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Žemės sklypas Sodo g. 11, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r.
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos –
nekilnojamosios kultūros vertybės – Jiezno dvaro sodybos
pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 1787) teritoriją.
Dėl administracinių aktų panaikinimo.
Tretysis asmuo
Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Salomėjos ir Bernardo
Bučų namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
10445) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8496/0004:14,
Žalvėderių k., Žvirgždaičių k., Šakių raj. sav., patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Antano Skelčio gimtosios sodybos
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 30576) teritoriją.

Bylos baigtis

Vilniaus rajono apylinkės
teismas 2016-04-11
sprendimu ieškinį
patenkino
Byla apeliacinėje
instancijoje
Kauno apygardos
administracinis teismas
2016-08-30 nutartimi bylą
nutraukė

Byla apeliacinėje
instancijoje

Šakių rajono apylinkės
teismas 2016-06-17
nutartimi ieškinį paliko
nenagrinėntu
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Eil. Nr.

Teismas

Administracinė byla
Nr. el.-3276-406/2015

Dėl sprendimo dalies panaikinimo, reikalavimo užtikrinimo Tretysis asmuo
priemonių taikymo.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-11285-877/2015

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla esanti Savanorių
pr. 91, Kaune (unikalus Nr. 1994-0032-4014) yra registruota
Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 36074).
Dėl kelio servituto nustatymo.
Išvadą teikianti
institucija
Žemės sklypas esantis A. Mickevičiaus g. 30, Kaune patenka
į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Kauno miesto išorinės dalies, vadinamos
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22149, buvęs kodas – U30) teritoriją.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-3366-406/2015

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-10985-281/2015

Kauno apygardos
administracinis
teismas
84.

85.

86.

87.

Bylos esmė

Byla, jos Nr.

Procesinė
padėtis

Dėl termino pratęsimo.

Trečiasis asmuo

Statinys esantis A. Juozapavičiaus pr. 40B, Kaune patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Kauno meišto išorinės dalies, vadinamos
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22149) teritoriją.
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Atsakovas
Paveldėjimo pažyma

Bylos baigtis

tęstinė

Kauno apylinkės teismas
2016-03-09 sprendimu
patikslintą ieškinį
patenkino
Kauno apygardos teismas
2016-10-12 nutartimi
sprendimą paliko
nepakeistą
Kauno apygardos
administracinis teismas
2015-10-16 nutartimi
skundą atmetė.
Byla apeliacinėje
instancijoje
Vilniaus apygardos
administracinis teismas
2016-05-30 sprendimu
skundą atmetė
Byla apeliacinėje
instancijoje
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Eil. Nr.

88.

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-10945-171/2015

Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Atsakovas
pagal
Orhuso konvenciją

Šiaulių apygardos
teismas

Civilinė byla Nr.
e2-945-569/2015

Dėl neteisėtų pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo ir Išvadą teikianti
pirkimo procedūrų nutraukimo.
institucija

Civilinė byla
Nr. 2-15097-924/2015

Pastatas esantis Respublikos g. 28, Telšiuose patenka į
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamosios
kultūros vertybės – Telšių senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 17113) teritoriją.
Dėl pripažinimo teisės gauti statybą leidžiantį dokumentą be Tretysis asmuo
bendraturčio sutikimo.

89.

Kauno apylinkės
teismas

Statinys esantis Minties ratas g. 46, Kaune patenka į kultūros
paveldo vietovės – Kauno miesto istorinės dalies vadinamu
Žaliakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22148) teritoriją

90.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

91.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Civilinė byla
Nr. e2-2000-215/2015

Dėl įstatymu numatyto termino atnaujinimo ir juridinę Suinteresuotas asmuo
reikšmę turinčių faktų nustatymo.
Statinys – užtvanka (unikalus Nr. 4400-2920-9936) esanti
Vytauto g. 36, Sedos mstl., Mažeikių r. yra Kultūros vertybių
registre registruotos nekilnojamųjų kultūros vertybės –
vandens malūno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
15982) teritorijos vertingoji savybė ir patenka į Kultūros
vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybės
– Sedos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17105)
teritoriją.

Bylos baigtis

Vilniaus apygardos teismas
2016-05-09 sprendimu
skundą tekino iš dalies
Byla apeliacinėje
instancijoje
Šiaulių apygardos teismas
2016-02-05 sprendimu
ieškinį atmetė

Kauno apylinkės teismas
2015-11-11 sprendimu
ieškinį patenkino.
Kauno apygardos teismas
2016-03-09 nutartimi
pirmosios instancijos
teismo sprendimą paliko
nepakeistą
tęstinė
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Eil. Nr.

Teismas
Kauno apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla
Nr. el.-4712-428/2015

Dėl sprendimo dalies panaikinimo, reikalavimo užtikrinimo Tretysis asmuo
priemonių taikymo.
Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla esanti Savanorių
pr. 91, Kaune (unikalus Nr. 1994-0032-4014) yra registruota
Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 36074).

92.

Ukmergės rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-254-759/2016

93.

Kauno apylinkės
teismas

94.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Civilinė byla
Nr. 2-242-214/2016

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto Suinteresuotas asmuo
nustatymo
Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos (unikalus Nr. 44002891-3200) esančios Gėlių g. 11B, Deltuvos mstl., Deltuvos
sen., Ukmergės r. yra Kultūros vertybių registre registruota
nekilnojamojo kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 1733)
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Trečiasis asmuo
Statinys esantis V. Putvinskio g. 25, Kaune yra Kultūros
vertybių registre registruoja nekilnojamojo kultūros vertybė –
Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10425) ir
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinė
dalies vadinamu Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 22149) teritoriją.

Bylos baigtis

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas
2016-01-13 nutartimi
pareiškėjų skundą tenkino
iš dalies ir pareikalavo
reikalavimą dėl
patikrinimo akto
panaikinimo, priimti
nagrinėti.
Ukmergės rajono apylinkės
teismas 2016-03-10
sprendimu prašymą
patenkino.

Kauno apylinkės teismas
2016-03-25 sprendimu
ieškinį ir priešieškinį
tenkino iš dalies.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Trakų rajono apylinkės Civilinė byla
teismas
Nr. e2-702-239/2016

Administracinė byla
Nr. eI-1602-423/2016

Statinys Puodžių g. 27, Kaune patenka į kultūros paveldo
vietovės – Kauno Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 20171, buvęs kodas – U15) ir
archeologinio pobūdžio kultūros paveldo objekto – Pilies
teritorijos ir senamiesčio kultūrinio sluoksnio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 2978) teritorijas.
Dėl sprendimų
panaikinimo bei įpareigojimo atlikti Tretysis asmuo
veiksmus

97.

98.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Trečiasis asmuo

Administracinė byla
Nr. I-6168-484/2016

96.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo

Žemės sklypas esantis Karaimų g. 39, Trakų m., Trakų r.
patenka į Kultūros vertybių registre registruotų
nekilnojamųjų kultūros vertybių – Trakų senojo miesto vieta
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27125) ir Trakų
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17114) teritorijas.
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016-01- Atsakovas
28 sprendimo Nr. 3R-37 (AG-14/01-2016) panaikinimo

95.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Administracinė byla
I-2731-422/2016

Žemės sklypas esantis Šv. Gertrūdos g. 16, Kaune patenka į
Kaune patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno
Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
20171, buvęs kodas – U15) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Tretysis asmuo
Statinys esantis V. Kudirkos g. 19, Druskininkuose patenka į
Kultūros vertybių registre registruoto ir valstybės saugomo –
Druskininkų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 30185, buvęs kodas U52) teritoriją

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
2016-07-29 sprendimu
skundą atmetė

Kauno apygardos
administracinis teismas
2016-04-20 sprendimu
skundą atmetė

Kauno apygardos
administracinis teismas
2016-05-18 prašymą
patenkino
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. 2-4534-465/2015

99.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-27416-871/2016

100.

101.

102.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. el.-7719-643/2016

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-734-824/2016

Bylos esmė
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Žemės sklypas, kuriame pastatytas ginčo statinys esantis
adresu Šlaito g. 20, Vilniuje patenka į Kultūros vestybių
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –
Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 31673) teritoriją.
Dėl įpareigojimo nugriauti pastatą
Tretysis asmuo
Žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0055-0069) su ginčo
statiniu (unikalus Nr. 1094-0161-0015), esančiu Kauno g. 27,
Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
dalies, vadinamu Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 33653, buvęs kodas UV70) teritoriją.
Dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo panaikinimo Tretysis asmuo
Tvarkomieji statybos darbai atlikti Linkuvoje. Nekilnojamoji
kultūros vertybė įrašyta į Kultūros vertybių registrą (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 17096)
Dėl įpareigojimo nugriauti savavališkos statybos pastatus
Tretysis asmuo
Ginčo statiniai, esantys Draugystės takas 5, Palangoje,
patenka į valstybės saugomos ir Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos
miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 12613, buvęs kodas U2) teritoriją.

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2016-09-22
sprendimu ieškinį
patenkino

tęstinė

tęstinė

Palangos miesto apylinkės
teismas 2016-08-08
sprendimu ieškinį
patenkino
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla
Nr. el-7902-331/2016

103.

Šiaulių apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. e2-7639-772/2016

Varėnos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-889-922/2016

104.

105.

Ukmergės rajono
apylinkės teismas
106.

Civilinė byla
Nr. e2-1183-981/2016

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo Tretysis asmuo
panaikinimo ir restitucijos taikymo
Dalis žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen.,
Buivydiškių k., kadastro Nr. 4110/0800:1113, unikalus Nr.
4400-0786-4524, patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Buivydiškių
dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
888) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Tretysis asmuo
Ginčo statinys, esantis Žemdirbių g. 11, Pakruojo k.,
Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. yra Kultūros vertybių registre
registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Pakruojo dvaro
sodybos spirito varykla (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 23304), kuriai suteiktas paminklo statusas.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Tretysis asmuo
Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 3828/0001:323) su ginčo
statiniu (pirtimi), esančiu Pagrūdžių g. 43, Kašėtų k.,
Marcinkonių sen., Varėnos r., patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –
kaimo gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
21321) teritoriją.
Dėl deklaracijos panaikinimo
Tretysis asmuo
Žemės sklypas su statiniais adresu Vilniaus g. 57, Ukmergėje
nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos kultūros paveldo
vietovės – Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 17116) teritoriją.

Bylos baigtis

tęstinė

Šiaulių apylinkės teismas
2016-09-01 sprendimu už
akių ieškinį patenkino

Varėnos rajono apylinkės
teismas 2016-10-04
nutartimi paliko ieškinį
nenagrinėtu.

Ukmergės rajono apylinkės
teismas 2016-12-20
nutartimi byla nutraukė
patvirtinęs taikos sutartį
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. e2-36805-545/2016

107.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-8614-473/2016

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. el-8183-789/2016

108.

109.

Bylos esmė
Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Pastatas Šv. Ignoto g. 5 yra Benediktinių vienuolyno
ansamblis (toliau – Ansamblis, unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 643, buvęs kodas G226KP), esantis
Vilniaus m. savivaldybėje, Vilniaus senamiestyje – vietovėje,
įtrauktoje į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą (unikalus
senamiesčio kodas Kultūros vertybių registre – 16073, buvęs
kodas U1P) paskelbtas valstybės saugoma nekilnojamąja
kultūros vertybe.
Dėl reikalavimo panaikinimo
Atsakovas
Kultūros paveldo objektas – Glitiškių dvaro sodybos
(unikalus kodas Kultūros vestybių registre 893) svirnas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37045), unikalus
numeris nekilnojamojo turto registre 4400-2126-0546, esantį
Liepų al. 3B, Glitiškių k., Paberžės sen.
Dėl reikalavimo panaikinimo
Atsakovas
Pučkorių palivarko sodybos kluonas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 27580; toliau – Kluonas), esantį
Pūčkorių g. 1, Vilniaus m., ir Pučkorių palivarko sodybos
tvarto liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
28328; toliau – Tvarto liekanos), esančios Pūčkorių g. 7,
Vilnius bei žemės sklypas (unik. Nr. 0101-0061-0011),
esantis Pūčkorių g. 5, Vilniuje, patenka į kompleksinio
kultūros paveldo objekto – Pučkorių palivarko sodybos
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27071; toliau –
Sodyba) teritoriją.

Bylos baigtis

tęstinė

Vilniaus apygardos
administracinis teismas
2016-09-22 sprendimu
prašymą tenkino iš dalies

tęstinė
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Eil. Nr.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. e2-34985-534/2016

110.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-39676-808/2016

111.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-39611-600/2016

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

Tretysis asmuo

Statinys esantis Trakų g. 14-28, Vilniuje (unikalus Nr. 44002021-8195:3236) patenka į Kultūros vertybių registre
registruoto kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs
kodas U1P, UR1) ir Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
25504, buvę kodas A1610K) teritorijas.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Tretysis asmuo
Žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7937/0002:500) su ginčo
statiniu (tvora), esančiu Kadriškių g. 8, Vilniuje, patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Grigiškių akveduko statinio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 14741) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2017-01-06
nutartimi cib. bylą
nutraukė.

tęstinė

tęstinė

Žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0058-0057, esantis
Subačiaus g. 12, Vilniuje patenka į Kultūros vertybių registre
registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – Vilniaus
senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) ir Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504)
teritorijas.

112.

113.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. el-9984-281/2016

Dėl vertinimo tarybos akto panaikinimo
Kultūros paveldo objektas – burinis jūrų laivas „Lady
Sophie“ (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 40614)

Tretysis asmuo

tęstinė
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Alytaus rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-1292/2015

Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apygardos
teismas

Administracinė byla Nr. I2654-505/2016

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I422-162/2016

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.eI1300-243/2016

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. e2A-14265/2016

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2A-71538/2016

114

115

116

117

118

Civilinė byla Nr. 2A-16230/2016

119

120

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Bukauciškių Tretysis asmuo
dvaro koplyčia-muziejus, Alytaus r. sav., Bukauciškių II k.
(Daugų sen.). Kultūros vertybių registrą įrašytas
nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 15938
Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos Tretysis asmuo
padarinius įvykdymo termino pratęsimo unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 39064)
Dėl Kauno apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimo dėl Atsakovas
administracinių aktų panaikinimo ir statybos padarinių
pašalinimo. unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149
teritorija.
Dėl Palangos m. savivaldybės administracijos direktoriaus Tretysis asmuo
2014-12-18 įsakymo Nr. A1-1310 dalies panaikinimo,
įpareigojimo atkurti nuosavybes teises, įpareigojimo atlikti
veiksmus. unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33571.
Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. Tretysis asmuo
vasario 1 d. rašto Nr. (4.27)-D3-268 panaikinimo, pareigų
nevykdymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 1289
dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Tretysis asmuo
adresu K. Donelaičio g. 5B, Klaipėda. unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 22012 teritorija

Dėl naudojimosi turtu tvarkos nustatymo. unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 4432.

Bylos baigtis

2015-12-30 nutartis ieškinį
palikti nenagrinėtą,
ieškovei atsiėmus ieškinį

2016-07-04 sprendimas
prašymą tenkinti
2016-03-23 nutartis leisti
perstatyti pastato dalį

2016-04-06 sprendimas
skundą tenkinti iš dalies

2016 m. birželio 3 d.
sprendimas patenkinti
pareiškėjos UAB „Jūros
smeltė“ skundą
2016 m. sausio 14 d.
nutartis panaikinti
Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 2015 m. birželio 26
d. sprendimo dalį
2016-02-10 nutartis
Palangos m. apylinkės
teismo 2015-09-15
sprendimo dalį pakeisti ir
grąžinti pirmosios
instancijos teismui
nagrinėti iš naujo
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Eil. Nr.

Teismas

Civilinė byla Nr. 2S-1080- dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos Tretysis asmuo
777/2016
padarymo grėsmę. unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17359

Klaipėdos apygardos
teismas
Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.

123

124
125
126

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas
Klaipėdos miesto
apylinkės teismas
Klaipėdos rajono
apylinkės teismas
Kretingos rajono
apylinkės teisma

127

Dėl 2016-10-31 Kretingos rajono apylinkės teismo Tretysis asmuo
sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4-474/2016
Civilinė byla Nr. eA2dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo (dėl įpareigojimo pašalinti Tretysis asmuo
1370-122/2016
savavališkos statybos padarinius). Statinys patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Juodkrantės gyvenvietės
(unikalus
kodas
Kultūros
vertybių registre – 2067) teritoriją
civilinė byla Nr. e2-9076- dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės unikalus Tretysis asmuo
512/2015
kodas Kultūros vertybių registre 4692)
Civilinė byla Nr. e2-890- Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Tretysis asmuo
328/2016
adresu Gintaro g. 3, Klaipėdoje
Civilinė byla Nr. e2-3076- dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Tretysis asmuo
904/2015
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33926
Civilinė byla Nr. e2-4Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendrosios Tretysis asmuo
474/2016
dalinės nuosavybės naudojimosi tvarkos nustatymo, statybas
leidžiančio dokumento gavimo be bendraturčių sutikimo,
įpareigojimų nustatymo. unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 318.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-4474/2016

Lazdijų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-683743/2016

128

129

Bylos esmė

Klaipėdos apygardos
teismas
121

122

Byla, jos Nr.

Procesinė
padėtis

Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendrosios Tretysis asmuo
dalinės nuosavybės naudojimosi tvarkos nustatymo, statybas
leidžiančio dokumento gavimo be bendraturčių sutikimo,
įpareigojimų nustatymo. unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 318.
dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 17121

Bylos baigtis

2016 m. rugpjūčio 4 d.
nutartis Palangos miesto
apylinkės teismo 2016-0503 nutartį palikti
nepakeistą
tęstinė
2016-01-25 nutartis
prašymą atmesti

tęstinė
2016-01-14 byla nutraukta
tęstinė
2016-12-01 nutartis
ištaisyti rašymo apsirikimą
2016-10-31 Kretingos
rajono apylinkės teismo
sprendimo rezoliucinėje
dalyje
2016-10-31 sprendimas
ieškinį atmesti

2016 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimas Ieškinį tenkinti
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Administracinė byla Nr. I- Dėl Departamento Vilniaus skyriaus 2015-04-02 sprendimo Tretysis asmuo
3135-426/2016
Nr. (12.7.-V)2V-398 „Dėl projektinių pasiūlymų derinimo“
panaikinimo. unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904
Administracinė byla Nr. A- dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015-03-18 Tretysis asmuo
413-822/2016
sprendimo. unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10339

tęstinė

Administracinė byla Nr.
AS-565-662-2016

dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-04-25 Atsakovas
nutarties. unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22105

133

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-664973/2015

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, Tretysis asmuo
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33571

134

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-681973/2015

135

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-328824/2016

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-994588/2016

Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos Tretysis asmuo
padarymo grėsmę unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17359 )
dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, nesusijusiu su Tretysis asmuo
valdymo netekimu. unikalus kodas Kultūros vertybių registre
4432
dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, Tretysis asmuo
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17139, 12613
teritorija

2016-10-19 nutartis
atskirąjį skundą tenkinti iš
dalies
2015-09-02 nutartis neskaitmenizuota - byla
pagal EPP išnagrinėta
2015-09-15 nutartis civ.
bylą sustabdyti

138

Panevėžio apygardos
teismas
Prienų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2S-183198/2016
Civilinė byla Nr. e2-1454950/2015

dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015-11-18 nutarties civ. Tretysis asmuo
B. 2-105-356/2015
dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (ne Kultūros Tretysis asmuo
vertybių registre)

139

Prienų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-28950/2016

dėl rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinimo ir Tretysis asmuo
savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Ne Kultūros
vertybių registre

130

131

132

136

137

2016-07-12 nutartis
apeliacinį skundą atmesti

2016-10-11 sprendimas
ieškinį tenkinti iš dalies
2016 m. gruodžio 12 d.
nutartis ieškovės prašymą
dėl ieškinio atsiėmimo
tenkinti.
2016-02-18 nutartis palikti
nepakeistą
2016 m. balandžio 20 d.
sprendimas 2015-08-18
ieškinį atmesti
2016 m. balandžio 20 d.
ieškinį atmesti
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Eil. Nr.

Teismas
Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

143

Šiaulių apylinkės
teismas
Šilutės rajono
apylinkės teismas
Varėnos rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr. I- prašymas pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos Tretysis asmuo
2561-257/2016
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų
planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 201603-15 sprendimu Nr. RE-48-(19.51) pratęstą privalomojo
nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.
PRN-60-150917-00027 įvykdymo terminą vieneriems
metams
Civilinė byla Nr. e2YTdėl pastato dalies pripažinimo bešeimininkiu turtu. unikalus Tretysis asmuo
7099-776/2016
kodas Kultūros vertybių registre 627, 23401
Civilinė byla Nr. 2-1266- dėl sprendimo vykdymo atidėjimo
Tretysis asmuo
385/2016
Civilinė byla Nr. e2-297- Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo
922/2016

144

Varėnos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e2-297922/2016

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr. I- dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Atsakovas
5420-244/2016
Ketvirtosios nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos
2015 m. gruodžio 1 d. sprendimo. Žemės sklypas patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Kloninių Mijaugonių
senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 22105) teritoriją.
Administracinė byla Nr. I- Dėl Vilniaus teritorinio padalinio 2015-04-02 rašto Tretysis asmuo
8576-426/2015
(sprendimo) Nr. (12.7-V)2V-398 „Dėl projektinių pasiūlymų
derinimo“ panaikinimo (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 904)
Administracinė byla Nr.
dėl administracinių aktų, paveldėjimo teisės liudijimų, Tretysis asmuo
eI-11976-189/2015
sandorių panaikinimo ir restitucijos taikymo (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 25504 teritorija)

140

141
142

145

146

147

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. ne Kultūros Tretysis asmuo
vertybių registre

Bylos baigtis

2016 m. birželio 22 d.
sprendimas prašymą
tenkinti

2016-09-15 sprendimas
ieškinį tenkinti
2016-05-25 nutartis
prašymą tenkinti iš dalies
2016 m. spalio 17 d.
sprendimas ieškinį tenkinti
iš dalies.
2016 m. spalio 17 d.
sprendimas ieškinį tenkinti
iš dalies.
2016-04-25 nutartis atmesti
prašymą ir administracinę
bylą nutraukti

2016-03-29 sprendimas
patenkinti prašymą ir
panaikinti sprendimą
2016 m. spalio 12 d.
sprendimas pareiškimą
tenkinti
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Eil. Nr.

148

149

150

151

152

153

154

156

157
158
159

Teismas

Bylos esmė

Byla, jos Nr.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas.
Vilniaus apygardos
teismas

Administracinė byla Nr
.eI-4749-189/2016

dėl sprendimų, paveldėjimo teisės liudijimų, sandorių Tretysis asmuo
panaikinimo, restitucijos taikymo. unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 25504 teritorija
Administracinė byla Nr. I- Dėl sprendimo panaikinimo , ne Kultūros vertybių registre
Tretysis asmuo
6126-629/2016

2016 m. spalio 12 d.
sprendimas pareiškimą
tenkinti
2016-11-10 nutartis priimti
atsisakymą nuo skundo

Administracinė byla Nr.I- Dėl UAB Forest Investment biokuro katilinės Jočionių g. 13, Tretysis asmuo
7839-171/2016
Vilniuje, galutinės atrankos išvados panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus. Ne Kultūros vertybių registre
Administracinė byla Nr.I- dėl bylinėjimosi išlaidų
Atsakovas
6016-596/2016

tęstinė

Administracinė byla Nr.I- dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
6016-596/2016

Atsakovas

2016-09-20 sprendimas
skundą tenkinti iš dalies

Administracinė byla Nr.I- dėl spendimo vykdymo užtikrinimo
5561-171/2016

Atsakovas

Administracinė byla Nr.I- dėl bylinėjimosi išlaidų
6016-596/2016

Atsakovas

2016-12-23 nutartis
administracinę bylą
nutraukti
2016-12-14 nutartis
prašymą atmesti

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. e219439-595/2015
Civilinė byla Nr. e2-8188912/2016

Administracinė byla Nr.I- Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Atsakovas
5420-244/2016
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22105
Civilinė byla Nr. 2A-137- dėl Vilniaus apylinkės teismo 204-12-09 sprendimo. unikalus teikianti išvadą
258/2016
kodas Kultūros vertybių registre 10619.
institucija
dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 12599 teritorija
dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Ne Kultūros Tretysis asmuo
vertybių registre

2016-12-14 nutartis
prašymą atmesti

2016-04-25 nutartis atmesti
prašymą ir administracinę
bylą nutraukti
2016-02-22 sprendimas
priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti
tęstinė
2016 m. liepos 14 d.
patvirtinti taikos sutartį

132

Eil. Nr.

160
161
162

163

164

165

166

167

168

169

Teismas

Byla, jos Nr.

dėl akto pripažinimo negaliojančiu, teisinės registracijos išvadą teikianti
panaikinimo ir nuosavybės teisių pripažinimo. unikalus institucija
kodas Kultūros vertybių registre 20632
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. e2dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. unikalus Tretysis asmuo
apylinkės teismas
41036-235/2016
kodas Kultūros vertybių registre 16073 teritorija
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. 2-25678- dėl pažeistų teisių gynimo. Ne Kultūros vertybių registre
Tretysis asmuo
apylinkės teismas
905/2016
Vilniaus rajono
civilinė byla Nr. 2-5200- dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vietinio Tretysis asmuo
apylinkės teismas
647-2014; 2-244-647/2015 ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus išduoto statybos
leidimo Nr. 0441 panaikinimo unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 16469 )
Lietuvos Apeliacinis Baudžiamoji byla
Dėl žalos, padarytos neteisėtais kasinėjimais Apuolės Civilinis ieškovas
teismas
Nr. 1A-204-518/2016
kapinyne (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3235),
(tęstinė)
atlyginimo
Druskininkų apylinkės Civilinė byla
Dėl savavališkų statybų Aštuoniolikos sodybų gatviniame Tretysis asmuo
teismas
Nr. e2-4-418/2016
kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10339).
(tęstinė)
Kauno apygardos
Civilinė byla
Dėl savavališkų statybų Aštuoniolikos sodybų gatviniame Tretysis asmuo
teismas
Nr. (numeris dar
kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10339).
(tęstinė)
nesuteiktas)
Kauno apylinkės
Civilinė byla
Dėl pastato Kauno g. 60 Jurbarke dalies nugriovimo Išvadą duodanti
teismas
Nr. e2-13630-918/2016
(Jurbarko miesto istorinio centro unikalus kodas Kultūros institucija
vertybių registre 17085 teritorija)
Kauno apygardos
Civilinė byla
Dėl juridinio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
teismas
Nr. e2-931-480/2016
(tęstinė)
Statiniai patenka į Belvederio dvaro sodybos (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 967) teritoriją ir priklauso VšĮ
„Belvederio dvaras“
Lietuvos vyriausiasis Administracinė byla
Dėl savavališkų statybų (tvoros) padarinių pašalinimo Tretysis asmuo
administracinis
Nr. A-413-822/2016
Aštuoniolikos sodybų gatviniame kaime (unikalus kodas
teismas
Kultūros vertybių registre 10339)
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-983816/2016

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

2016 m. rugsėjo 13 d.
sprendimas iš esmės
patenkinti ieškinį
tęstinė
tęstinė
tęstinė

tęstinė

Prokuroro prašymas iš
dalies patenkintas
tęstinė

tęstinė

Pareiškėjo prašymas
atmestas

Pareiškėjo prašymas
atmestas
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Eil. Nr.

170

171

Teismas

Byla, jos Nr.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. eI-18-756/2016

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. eI-2806-386/2016

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl kultūros ministro 2016-04-11 įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Informaciją teikianti
Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros institucija
paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ ir juo
patvirtinto Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano teisėtumo
Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos Tretysis asmuo
2016-05-31 sprendimo Nr. (4.17)-D3-1619 „Dėl žemės
sklypo J. Simpsono g. 4, Palangoje, detaliojo plano
koncepcijos“ panaikinimo

_______________________

Bylos baigtis

tęstinė

tęstinė

16. 2016 m. Departamento teritorinių skyrių surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus ir nagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos
Reikalavimai

ATP protokolai

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

3
9
3
3
10
1
5
4
16
7
8
7
2
9
4
4
0
0
0
9
1
0
1
5
5
2
1
5
2

3
6
1
3
7
0
4
4
11
5
7
1
2
5
3
3
0
0
0
1
1
0
0
4
4
2
1
5
2

1
1
0
0
0
0
1
0
4
1
1
0
0
0
1
0
0
6
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1

Alytaus

Lazdijų r. sav.

Alytaus

Varėnos r. sav.

Kauno

Birštono sav.

Kauno

Jonavos r. sav.

Kauno

Kaišiadorių r. sav.

Kauno

Kauno m. sav.

Kauno

Kauno r. sav.

Kauno

Kėdainių r. sav.

Kauno

Prienų r. sav.

Kauno

Raseinių r. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos

Kretingos r. sav.

Klaipėdos

Neringos sav.

Klaipėdos

Palangos m. sav.

Klaipėdos

Skuodo r. sav.

Klaipėdos

Šilutės r. sav.

Marijampolės

Kalvarijos sav.

Marijampolės

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.

Panevėžio
Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

0
2
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
1
2
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

742
196
150
0
0
0
72
0
868
0
863
0
0
0
144
0
0
870
0
868
0
30
300
0
500
0
0
0
72

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Reikalavimai

ATP protokolai

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Šiaulių

Kelmės r. sav.

1
1
2
2
0
4
4
4
5
13
3
6
6
9
3
0
9
14
9
11
9
0
6
0
3
5
3
4
2
71
12

1
1
2
1
0
4
3
0
4
13
3
6
5
5
2
0
7
11
4
6
4
0
5
0
2
3
2
4
1
51
8

0
0
0
2
0
1
2
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
2
9
5

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Utenos

Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

0
0
0
1
0
0
2
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0

0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
6
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
4
0
1
0
0
0
0
1
2
6
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
868
0
0
144
1012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
72
3112
8298
220

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Reikalavimai
Padalinys

Savivaldybė
Iš viso:

ATP protokolai

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

347

243

53

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

32

4

14

13

53

0

0

4

1

19401

0

_______________________
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17. 2016 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir kiti atlikti veiksmai dėl tvarkomųjų statybos darbų
Projektiniai pasiūlymai

Padalinys

Savivaldybė

Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Panevėžio

Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

5
5
19
10
9
3
5
4
137
20
18
0
4
1
0
0
4
0
0
0
2
0
4
4
2
9

0
4
7
4
3
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
2
2
1

5
6
19
11
11
4
4
4
190
51
15
2
8
195
43
53
48
99
10
51
8
1
6
15
17
29

0
1
6
4
2
0
0
0
1
1
0
0
0
25
1
7
8
10
1
6
0
0
1
0
0
2

7
0
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2
0
2
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
12
32
17
13
4
19
11
639
38
18
3
10
191
58
38
34
131
4
34
7
1
7
11
7
57

2
3
6
10
6
0
0
1
14
5
1
0
0
18
5
12
11
64
0
7
0
0
0
2
4
0

0
0
8
0
0
1
0
1
63
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
5

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
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Projektiniai pasiūlymai

Padalinys
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Telšių
Telšių
Telšių
Telšių
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Elektrėnų r. sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.

1
4
2
1
6
3
4
2
4
3
4
3
17
4
8
10
2
0
0
1
2
0
1
1
0
0
7
3
6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

1
12
4
1
10
5
20
9
2
6
21
11
17
4
8
10
27
6
6
39
9
7
7
6
0
10
5
10
16

0
3
1
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
3
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9
0
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
36
11
7
28
12
42
17
15
16
49
34
20
0
7
10
26
25
5
145
23
12
19
15
0
19
8
8
16

0
2
0
0
0
0
3
0
4
1
1
0
3
0
1
2
1
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Projektiniai pasiūlymai

Padalinys
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus

Savivaldybė
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
viso:

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

7
42
13
400
10

0
0
0
0
0

7
66
22
927
42

0
0
0
0
0

0
1
3
218
1

0
0
0
0
0

13
75
36
1141
43

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

836

40

2258

96

297

2

3339

198

108

3

_______________________

18. 2016 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir atlikti kiti veiksmai dėl tvarkomųjų paveldosaugos darbų

Padalinys
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio

Savivaldybė
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai
tvarkomiesiems paveldosaugos
darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

0
7
3
0
3
0
0
0
45
4
10
0
4
22
5
4
4
4
0
4
0
0
4
2
2
0
0
3

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
3
2
0
4
62
2
13
0
3
9
0
5
0
3
0
5
1
1
3
2
3
0
0
1

0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

141

Padalinys
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Telšių
Telšių
Telšių
Telšių
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus

Savivaldybė
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Elektrėnų r. sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai
tvarkomiesiems paveldosaugos
darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

1
1
3
3
2
6
5
8
5
3
5
0
0
2
0
1
1
7
4
0
1
1
0
0
2
2
1
3
9
5

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
2
3
1
3
8
3
3
5
0
1
2
1
5
0
4
3
1
2
2
0
0
1
4
1
4
8
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Padalinys
Vilniaus
Vilniaus

Savivaldybė
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
viso:

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai
tvarkomiesiems paveldosaugos
darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

96
3
310

0
0
28

110
3
312

0
0
13

_______________________

19. 2016 m. Departamento teritorinių skyrių teiktos išvados ir atlikti kiti veiksmai dėl teritorijų planavimo dokumentų sąlygų išdavimo bei tokių
dokumentų derinimo.

Padalinys
Alytaus

Savivaldybė
Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

Alytaus

Lazdijų r. sav.

Alytaus

Varėnos r. sav.

Kauno

Birštono sav.

Kauno

Jonavos r. sav.

Kauno

Kaišiadorių r. sav.

Kauno

Kauno m. sav.

Kauno

Kauno r. sav.

Kauno

Kėdainių r. sav.

Kauno

Prienų r. sav.

Kauno

Raseinių r. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos

Kretingos r. sav.

Klaipėdos

Neringos sav.

Klaipėdos

Palangos m. sav.

Klaipėdos

Skuodo r. sav.

Klaipėdos

Šilutės r. sav.

Marijampolės

Kalvarijos sav.

Marijampolės

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

-

+

0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
2
2
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
4
4
4
0
2
9
43
19
24
4
0
0
19
18
0
0
17
24
0
4
3
2
23
0

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0

11
47
8
10
10
6
29
103
339
169
132
29
1
5
44
22
7
7
10
29
19
17
3
62
93
18

0
0
0
0
0
5
10
0
20
13
16
1
2
23
5
14
4
45
0
1
0
0
0
0
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
1
2
3
20
0
1
0
0
0
0
0
2

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

2
0
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

4
0
0
0
0
0
1
0
10
2
14
0
0
11
6
2
3
35
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
1
1
1
1
2
0
1
5
2
29
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0

4
19
2
1
1
0
0
0
14
11
14
0
0
3
3
15
4
3
7
3
1
1
1
1
1
0

Detaliųjų
planų
derinimas

144

Padalinys
Panevėžio

Savivaldybė
Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Šiaulių

Kelmės r. sav.

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Utenos

Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
17
1
9
0
35
0
61
0
0
0
1
25
8
9
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

-

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
9
36
13
0
4
8
2
10
0
18
16
12
18
0
0
18
13
7
1

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
8
7
21
48
117
233
65
163
237
13
146
8
20
59
17
138
88
1
85
79
115
91
0
0
89
58
50
48

8
6
3
1
7
0
21
3
10
30
16
41
0
0
0
0
13
15
3
13
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
2
7
2
1
0
4
2
2
0
0
0
0
6
7
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
2
0
0
0
0
0
1

3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
69
29
7
24
3
6
9
0
0
7
0
0
0

Detaliųjų
planų
derinimas
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Padalinys
Vilniaus

Savivaldybė
Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

0
0
0
0
0
8

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
14

187

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

-

+

0
0
0
0
0
4

18
15
17
18
17
507

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

-

0
0
0
0
0
19

0
1
0
19
1
120

0
0
0
0
0
8

0
1
0
0
0
20

0
0
0
0
0
3

0
1
0
4
0
65

0
0
0
0
0
16

_______________________

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

138
89
25
449
210
4157

0
0
0
0
0
268

Detaliųjų
planų
derinimas
+

-i

0
1
0
21
2
381

0
0
0
0
0
70
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20. 2016 m. Departamento teritorinių skyrių vykdytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijos
Padalinys

Savivaldybė

Gautos atrankos
išvados

Prašymai
persvarstyti
atrankos išvadas

Gautos galutinės
atrankos išvados

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Nederintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
ataskaitos

Nederintos
poveikio aplinkai
vertinimo
ataskaitos

Prašymai priimti
neigiamą išvadą
dėl planuojamos
veiklos

Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Alytaus
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Kauno
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Klaipėdos
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Marijampolės
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Panevėžio
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių

Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.

7
9
2
8
4
0
7
7
12
21
8
14
8
16
11
5
0
0
1
4
6
2
9
14
6
11
4
3
5
6
6
8
7
13

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Padalinys

Savivaldybė

Gautos atrankos
išvados

Prašymai
persvarstyti
atrankos išvadas

Gautos galutinės
atrankos išvados

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Nederintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
ataskaitos

Nederintos
poveikio aplinkai
vertinimo
ataskaitos

Prašymai priimti
neigiamą išvadą
dėl planuojamos
veiklos

Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Šiaulių
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Tauragės
Telšių
Telšių
Telšių
Telšių
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Utenos
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus
Vilniaus

Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Elektrėnų r. sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
iš viso:

4
8
7
12
1
1
1
4
7
10
1
20
4
4
3
15
4
6
4
1
9
3
6
4
54
22
459

0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
3
2
22
10
54

0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
1
1
1
2
1
6
4
37

2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
6
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

_______________________
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21. 2016 m. Departamento teritorinių skyrių vykdytos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijos.
Padalinys

Savivaldybė

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

Alytaus

Lazdijų r. sav.

Alytaus

Varėnos r. sav.

Kauno

Birštono sav.

Kauno

Jonavos r. sav.

Kauno

Kaišiadorių r. sav.

Kauno

Kauno m. sav.

Kauno

Kauno r. sav.

Kauno

Kėdainių r. sav.

Kauno

Prienų r. sav.

Kauno

Raseinių r. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos

Kretingos r. sav.

Klaipėdos

Neringos sav.

Klaipėdos

Palangos m. sav.

Klaipėdos

Skuodo r. sav.

Klaipėdos

Šilutės r. sav.

Marijampolės

Kalvarijos sav.

Marijampolės

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Gauti vertinimo
atrankos
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Gauti vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Gautos
vertinimo
ataskaitos

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
4
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
1
3
1
0
0
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
1
3
1
0
0
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Padalinys

Savivaldybė

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Gauti vertinimo
atrankos
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Gauti vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Gautos
vertinimo
ataskaitos

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

0
0
0
0
0
0
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Šiaulių

Kelmės r. sav.

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

0
0
0
0
0
0
2
2

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

4
3
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
3
1
0
0
0
0
1
1

3
4
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
3
1
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Utenos

Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.
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Padalinys

Savivaldybė

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

Gauti vertinimo
atrankos
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Gauti vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Gautos
vertinimo
ataskaitos

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

0
0
5
6

0
0
5
6

0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

45

44

3

17

11

6

25

24

2

_______________________

22. Kultūros paveldo centro 2016 metų veiklos ataskaita (pateikiama atskiroje byloje)

