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I. VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS
2015 m. pabaigoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) struktūrą sudarė šeši centriniai skyriai su poskyriais ir dešimt teritorinių skyrių.
Departamente 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 121 specialistas. Pagal 2015 m. Kultūros ministerijos
skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04. „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ buvo numatyta 7 043 606 eur.
Departamentui buvo pavesta vykdyti 9 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 2015 m., vienas iš svarbiausių Departamento uždavinių buvo
spartinti kultūros paveldo apskaitą. Ataskaitiniais metais prie Departamento veikė penkios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, kurios suteikė teisinę apsaugą 211 objektų,
patikslino vertingąsias savybes 709 objektams ir nuėmė teisinę apsaugą 94 objektams. 2015 m.
suorganizuoti ir 9 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžiai, kuriuose
apsvarstytas 368 vnt. pavienių ir kompleksinių kilnojamųjų daiktų įrašymas į Kultūros vertybių
registrą.
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2015 metų programą, dvylikoje
kultūros paveldo objektų (jų tvarkomose dalyse) buvo baigti tvarkybos darbai: 1) Kauno tvirtovės
vadavietės pastatų komplekso komendanto rūmų patalpoje Nr. 202 restauruotas tapybinis dekoras,
auksuoti jo paviršiai, konservuotos ir restauruotos lubų tapybos netekčių vietos, durys, krosnių
kokliai, 2) Mykolo Sleževičiaus name įrengta terasos pamatų hidroizoliacija, drenažas, restauruotas
tinkas ir nudažytos sienos, 3) Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų pastogėje įrengtas medinis
paklotas, protezuotos perdangos sijos, medinės konstrukcijos padengtos antipirenais, apšiltinta
perdanga ir įrengtos lubos, 4) konservuotas ir restauruotas Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas,
žalvarinis Kristaus bareljefas, keraminė kario nuotrauka, metalinė tvorelė, 5) restauruotas
monumentalus kryžius su nukryžiuotojo skulptūra (aut. Vincas Svirskis) - užtaisyti plyšiai
medienoje ir apdoroti vaško terpentino tirpalu, pagamintos ir sumontuotos kryžių laikančios metalo
konstrukcijos, apskardintos kryžiaus plokštumos vario skardos lakštais, apatinė kryžiaus dalis
aptaisyta lauko akmenimis, 6) Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokykloje restauruotos fasado
siūlės ir plytos, pakeisti mediniai arkiniai langai, įrengtos palangės, sutvarkyti angokraščiai, įrengta
žaibosauga ir nuogrinda iš lauko akmenų, 7) Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų 110 ir 112 patalpose
restauruotos krosnys, parketo grindys, sienų tinkas, sienų ir lubų lipdiniai ir dekoras, langinės, langų
apvadai, durys, 8) Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentų ruože restauruotas akmens ir plytų
mūras, siūlės, stulpeliai ir stogeliai, hidrofobizuoti mūro paviršiai, 9) Alantos dvaro sodybos
rūmuose restauruotos ir suremontuotos rūsio patalpos, įrengtos grindys iš klinkerio plytelių dangos,
atkurtos vidinės bei lauko durys, 10) Vilniaus Bernardinų kapinių koplyčioje nudažyti ir apskardinti
fasadai, suremontuoti laiptai, restauruotos terasos grindys, įrengtas drenažas, lauko akmenų danga ir
latakai, įrengta koplyčios kritulių nuvedimo sistema, 11) Vilniaus Sapiegų rūmuose konservuota ir
restauruota II aukšto šiaurinės galerijos ir pietryčių kampinės patalpos dalies sienų tapyba, 12)
Lentvario dvaro sodybos parko grotoje nuimti betoninės apdailos elementai, sutvirtinti pavieniai
akmenys, užtaisyti plyšiai sienose, grota išramstyta.
2015 metais pradėti ženklinti valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, kuriuose nėra
arba neišliko statinių. Mokslinei archeologijos komisijai pritarus, ženklinimas pradėtas teritoriniu
principu ir ženklinimo stulpai su tipinėmis lentomis įrengti prie 11 Alytaus ir 48 Utenos apskrityse
esančių piliakalnių.
2015 m. prašymus dėl kompensacijų pateikė 29 kultūros paveldo objektų valdytojai.
Kompensacijos už tinkamas finansuoti išlaidas skirtos 20 kultūros paveldo objektų valdytojų, tačiau
dėl nepakankamų lėšų valdytojams išmokėta tik dalis kompensacijų. Gavus Kultūros ministerijos
pritarimą, 2015 m. išmokėta 363359 eurų kompensacijų. Neišmokėta kompensacijų dalis - 184409
eurų bus išmokėta 2016 m.
2015 m. vykdant teritorijų planavimo darbus, parengtos 6 koncepcijos, 2 sprendiniai, 3
objektų sprendiniai pradėti rengti, 3 objektų teritorijų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį
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etapą. Ataskaitiniais metais iš viso pabaigti rengti, patvirtinti ir užregistruoti Teritorijų planavimo
dokumentų registre 2 objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai: 1)
Liubavo dvaro sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas bei 2)
Rudaminos dvaro sodybos fragmentų teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos
projektas.
Į Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos objektų sąrašą 2015 metais buvo įrašytas
21 kultūros paveldo objektas, iš kurių pagal programą užbaigti šie darbai: Tryškių Švč. Trejybės
bažnyčiai parengtas avarijos grėsmės pašalinimo projektas ir atlikti darbai, Pikelių Švč. Trejybės
bažnyčiai parengtas stogo tvarkybos darbų projektas, Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo
bažnyčioje atlikti fasadų tvarkybos darbai, Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčiai parengtas
lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimo projekto keitimas ir atlikti darbai, Druskininkų Švč.
M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje atlikti stogo tvarkybos (restauravimo) darbai, parengti Šeduvos
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios stogo tvarkybos darbų bei Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios
stogo ir fasadų tvarkybos darbų projektai. Programoje numatyti tęstiniai darbai taip pat yra įvykdyti
(plačiau apie juos ataskaitos prieduose).
Įgyvendinant priemonę „Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos įgyvendinimą“, 7 kulto
pastatuose buvo atlikti apsaugos techninių priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai. Toliau buvo tęsiami Marijampolės Šv. Arkangelo
Mykolo bazilikos vidaus tvarkybos darbai – restauruotas prieškambarių ir zakristijos sienų mūras,
nudažytas sienų tinkas, lubos, restauruoti mediniai laiptai, langai, durys, atkurtos medinės choro
grindys, įrengtos keramikos plytelių grindys.
2014 m., vykdant Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus
minėjimo 2009-2017 metų programą, atlikti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos pastato vidaus I ir II etapo tvarkybos darbai, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčios archeologiniai tyrimai ir pamatų bei fasadų tvarkybos darbai, restauruoti langai ir
angokraščiai, taip pat atlikti Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų
tvarkybos ir stogo tvarkybos darbai.
2015 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.
Paryžiuje Lietuvos deleguotieji atstovai dalyvavo Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencijos šalių atstovų sesijoje, kurioje buvo svarstomi konvencijos įgyvendinimo ir ratifikavimo
strategijų, konvencijos veiklos gairių, visuomenės atsakomybės povandeninio kultūros paveldo
atžvilgiu skatinimo klausimai, Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto rekomendacijos. Šiame
komitete Lietuvą atstovavo povandeninės archeologijos ekspertas, Klaipėdos universiteto prof.
habil. dr. Vladas Žulkus, kuris išrinktas Lietuvos atstovu Moksliniame ir techniniame
patariamajame komitete antrai ketverių metų kadencijai.
Romoje vykusioje ICCROM Generalinės asamblėjos sesijoje buvo svarstyti aktualūs
kultūros paveldą įtakojantys veiksniai - klimato kaita, stichinės nelaimės bei terorizmas, pripažinta,
kad tokiomis aplinkybėmis iškyla nauji iššūkiai ir pokyčiai kultūros paveldo valdyme. Akcentuota,
kad kintant valstybių narių poreikiams, turi keistis ir pati ICCROM organizacija bei realiai įtakoti
vykstančius procesus. Kitoje asamblėjos sesijoje, vyksiančioje 2017 m., turėtų būti renkamas naujas
ICCROM generalinis direktorius, tad tikėtina, kad esminės pertvarkos šioje organizacijoje prasidės
po naujojo direktoriaus išrinkimo.
2015 m. toliau buvo plėtojami kultūriniai ryšiai bei dialogas tiek Europoje, tiek ir su
kitomis šalimis bei regionais, kuriant naujus kultūros kelius. Liuksemburge vykusio ET Ministrų
Komiteto patvirtinto Išplėsto dalinio susitarimo dėl Kultūros kelių (IDSKK) vykdomojo komiteto
susirinkime buvo aptartas Europos kultūros kelių programos įgyvendinimas 2014-2015 m., Europos
kultūros kelių patariamųjų forumų rengimas 2015-2016 m. Buvo nutarta, kad 2016 metais
patariamasis Europos kultūros kelių forumas vyks Vilniuje. Pasitarimo metu vyko ir nauji IDSKK
biuro rinkimai. Biuro pirmininku išrinktas Departamento atstovas A. Jomantas.
Tęsdamas darbą dėl Žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje sukūrimo, Departamentas 2015
metais organizavo du pasitarimus su potencialiais dalyviais dėl Žydų kultūros paveldo kelio
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asociacijos įsteigimo. Kėdainių, Ukmergės ir Joniškio rajonų savivaldybės, Rytų Europos žydų
kultūros ir istorijos tyrimų centras bei Lietuvos muziejų asociacija 2015 m. gruodžio mėn. pasirašė
Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos steigimo sutartį.
2015 m. organizuotos ir Europos paveldo dienos, kurių tema buvo „Paveldėkime savo
ateitį“. Ji buvo skirta aktualizuoti Lietuvos valstybingumą atspindinčius kultūros paveldo objektus.
Europos paveldo dienų renginiai vyko 51 savivaldybėje, buvo aplankyta daugiau nei 350 kultūros
paveldo objektų bei apžiūrėta daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta daugiau nei
180 renginių, kuriuose dalyvavo virš 8000 žmonių, iš jų apie 4 500 moksleivių.
2015 m. organizuotos ir Europos žydų kultūros dienos, kurių tema buvo „Tiltai“ - norėta
atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą ir saitus tiek tarp įvairių bendruomenių, tiek ir tarp laikmečių.
Europos žydų kultūros dienos renginiai vyko 14-oje Lietuvos miestų, į renginių organizavimą
įsitraukė arti 30 institucijų. Departamentas organizavo 2 pažintinius pasivaikščiojimus, 2 diskusijas,
kuriose dalyvavo įvairūs akademikai ir visuomenės veikėjai. Surengtos 4 paskaitos Vilniuje ir 2
paskaitos Kaune. Organizuotos 2 ekskursijos (Vilniuje ir Kaune). Per Europos žydų kultūros dienas
pasiūlyta beveik 50 veiklų, renginiuose dalyvavo daugiau nei 2700 žmonių.
2015 m. buvo tęsiamas darbas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo Monitoringo
grupėje ir trijose specializuotuose darbo grupėse. Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupės
pasitarimų Vilniuje ir Jūrmaloje metu buvo aptartos dalyvaujančių šalių jūrinio paveldo apsaugos
aktualijos bei tęsiamas pasirengimas 2016 m. rugsėjo mėn. vyksiančiam VI-ajam Baltijos jūros
regiono šalių kultūros paveldo forumui Kylyje, taip pat buvo nutarta surinkti informaciją apie
Baltijos jūros regiono šalių Jūrinio paveldo apsaugos įstatymus bei kitus reglamentuojančius aktus,
kurių pagrindu būtų rengiamos bendros jūrinio paveldo apsaugos gairės. Povandeninio kultūros
paveldo darbo grupės posėdyje buvo aptarti aktualūs povandeninio kultūros paveldo apsaugos
klausimai, vykdomi projektai ir programos. Aptariant atskirų valstybių veiklą povandeninio
kultūros paveldo tyrimų ir apsaugos srityje, Lietuvos atstovas prof. V. Žulkus informavo apie tai,
kad 2015 m. Lietuvoje į Kultūros vertybių registrą buvo įrašyta 10 nuskendusių laivų ir pateikta
trumpa informacija apie šiuos objektus, taip pat apie 2014 m. lapkričio mėn. į pakrantę išmesto
medinio XIX-XX a. pr. laivo liekanas ir priemones jų apsaugai. Be to, pateikta informacija apie
naujo Klaipėdos universiteto tyrimų laivo „Mintis“ įrangą ir galimybes tyrinėjant jūros dugną. XXojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupės pasitarimuose Helsinkyje ir Vilniuje aptarti pasirengimo
2016 m. forumui Kylyje, kuris bus skirtas XX-ojo a. antrosios pusės architektūrinio palikimo
išsaugojimo problematikai, darbai. Taip pat diskutuota apie moderniosios architektūros išsaugojimo
iššūkius šiomis dienomis: naudotinas medžiagas, socialinį įvairių visuomenės grupių švietimą,
akcentuojant, kad dalis šio laikmečio architektūrinio palikimo objektų yra vertingi ir liudija XX-ojo
a. meninius, kultūrinius, socialinius ir politinius procesus.
2015 m. dalyvauta ir tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas", kuriai šiais
metais pirmininkavo Italija. Dviejuose darbo grupės pasitarimuose buvo diskutuojama, kaip
užtikrinti sinergiją tarp Europos Parlamento ir Europos Komisijos veiksmų, kaip užtikrinti priimtų
Europos Komisijos sprendimų įgyvendinimą. Taip pat buvo diskutuota apie galimybę 2018 metus
paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Kol kas sprendimas šiuo klausimu nėra priimtas. Be to,
buvo aptarti Europos Tarybos 6-osios ministrų, atsakingų už kultūros paveldo apsaugą,
konferencijos, vykusios Namiure (Belgija) rezultatai.
2014 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
dalinio finansavimo projektams iš viso buvo skirta 145 000 eurų. Iš viso buvo gauta 216 paraiškų, iš
jų – 145 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams ir 71 leidybos projektams. Iš viso finansuoti
76 projektai ir lėšos paskirstytos taip: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo finansuotas 61 projektas ir
tam skirti 69 985 eurai, leidybos projektų finansuota 15, jiems skirta 75 015 eurų. Vertinant
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus, prioritetas buvo teikiamas ir finansuoti rekomenduota
projektus, prisidedančius prie Europos paveldo dienų renginių, Europos žydų kultūros dienos
renginių, aktualizuojančius dvarų ir medinės architektūros paveldą Lietuvoje, UNESCO minimų
sukakčių sąrašą, inicijuojančius ir plėtojančius paveldosaugines edukacines veiklas,
įgyvendinančius dvišalį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos kontekste. Pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m.) šimtmečio minėjimui
prioritetą įgyvendinantys projektai buvo vykdomi kaip sudedamoji Europos paveldo dienų dalis.
Vertinant leidybos projektus, prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo aktualijoms, į
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UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašą įtrauktų Lietuvos kultūrai ir istorinei atminčiai
svarbių datų temoms, moksliniams-informaciniams leidiniams, šviečiamojo pobūdžio, nedidelės
apimties pažintiniams informaciniams leidiniams moksleiviams ir jaunimui, nedidelės apimties
leidiniams, skirtiems konkretiems kultūros paveldo objektams pristatyti, Lietuvai reikšmingą
paveldą, esantį užsienyje, nušviečiantiems leidiniams.
Apibendrinant 2015 m. pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo
programą buvo prieita išvados, jog ateinančiais metais labiau skatintinas neformaliojo švietimo
priemonėmis mokyklose vykdomas paveldosauginis švietimas, o taip pat projektai, aktyvinantys
įvairių visuomenės grupių įsitraukimą į paveldosaugos ir kultūros paveldo pažinimo procesus.
2015 m. Departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, vykdė ir kitas funkcijas,
tokias kaip paveldosaugos pažeidimų fiksavimą, reikalavimų teikimą tiek fiziniams, tiek juridiniams
asmenims, teritorijų planavimo, statybos ir tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos derinimą ir
pan. 2015 m. Departamentas parengė arba dalyvavo rengiant 20 teisės aktų, susijusius su kultūros
paveldo apsauga. Šios funkcijos gana detaliai išdėstytos šios ataskaitos tekste.
2015 m. baigtas įgyvendinti projektas „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų sistemos
(KPEPIS) sukūrimas“, kurio metu sukurtos 8 pagrindinės (32 konkrečios) elektroninės paslaugos ir
atnaujintas Kultūros vertybių registras. Nuo 2015-09-01 per šią sistemą pradėtos teikti el.
paslaugos, kurių dėka supaprastintas administracinių procedūrų atlikimas Departamente.
Atnaujintame Kultūros vertybių registre sukurti patogūs paieškos įrankiai, kuriais galima atlikti
paiešką, reitinguoti pasirinktus Kultūros vertybių registre esančius objektus, teikti atsiliepimus,
komentarus bei nuotraukas.
Apibendrinant Departamento 2015 metų veiklą, galima konstatuoti, kad Departamentas
tęsė pradėtus svarbius kultūros paveldo apsaugos darbus bei 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
Pagal 2015 m. Kultūros ministerijos skirtus asignavimus programoje 02-04 „Lietuvos
kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
Departamentui buvo numatyta 7 043 606 Eur, iš jų pajamos – 7 241 Eur ir 1 740 446 Eur – darbo
užmokestis. Departamentui buvo pavesta vykdyti 9 priemones, iš jų Kultūros paveldo centras vykdė
priemonę Nr. 02.04.01.02.05 „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ (jos įgyvendinimui
buvo skirta 709 251 Eur, iš jų pajamos – 7 241 Eur ir 438 862 Eur darbo užmokestis). Įsigaliojus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimui Nr. 615 ir 2015-06-26 nutarimui Nr. 671
Finansų ministerija Kultūros paveldo centrui papildomai skyrė 16 966 Eur darbo užmokesčiui ir
5 256 Eur socialinio draudimo įmokoms.
2015 metų pirmajame pusmetyje inicijuotas viešasis pirkimas sukurti automatinę duomenų
apsikeitimo sąsają tarp Nekilnojamojo turto ir Kultūros vertybių registrų. Dėl užsitęsusių viešųjų
pirkimų procedūrų ir galimo asignavimų neįsisavinimo buvo nuspręsta 61 900 eurus perkelti iš
priemonės 02.04.01.02.06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui“ į
priemonę 02.04.01.02.01 „Įgyvendinti Paveldotvarkos programą“. Perkelti asignavimai panaudoti
privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimui bei kompensavimui
kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams.
Apibendrinti duomenys apie skirtus asignavimus bei vykdytas priemones pateikti šios
ataskaitos pav. 1 bei lentelėse 1, 2. Kultūros paveldo centro metinė veiklos ataskaita už 2015 metus
pridedama atskiroje byloje (20 priedas).
1 pav. Departamentui skirtos lėšos iš valstybės biudžeto 1995-2015 m. (mln. Eur; suapvalinta iki trijų skaičių
po kablelio; seniau skirti asignavimai perskaičiuoti į eurus, laikantis kurso 1 Eur = 3,4528 Lt).

1 lentelė. Departamento 2015 m. vykdytos dalies programos 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ asignavimų panaudojimo lentelė.
Programos priemonės kodas
ir pavadinimas
02-04-01-02-01. Įgyvendinti
Paveldotvarkos programą
02-04-01-02-02. Administruoti
kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (Eur)

Panaudoti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (Eur)

Panaudojimo
procentas

1897991

1897991

100%

2206111

2206111

100%

Priedai ir
kitos
pastabos
3, 4 priedai
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Programos priemonės kodas
ir pavadinimas

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (Eur)

Panaudoti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (Eur)

Panaudojimo
procentas

912303

912303

100%

5, 6 priedai

492354

492354

100%

7, 8 priedai

724232

724232

100%

2 priedas

33775

33775

100%

2 priedas

59621

59621

100%

11 priedas

152960

152960

100%

11 priedas

579240

579240

100%

9, 10 priedai

7058587

7058587

100%

02-04-01-02-03. Vykdyti
Lietuvos Respublikos ir
Šventojo sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka)
programą
02-04-01-02-04. Vykdyti Jono
Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms programos
įgyvendinimą
02-04-01-02-05. Tirti bei
kaupti duomenis apie kultūros
paveldą
02-04-01-02-06. Parengti
duomenis nekilnojamųjų
kultūros vertybių atskleidimui
02-04-01-02-07. Dalyvauti
tarptautinių organizacijų ir
Baltijos jūros regiono šalių
programose ir projektuose bei
tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros
paveldo apsaugos srityje
02-04-01-02-08. Užtikrinti
visuomenei galimybę pažinti ir
saugoti kultūros paveldą
02-04-01-02-09. Vykdyti
Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
metų programą
Viso biudžeto lėšos:

Priedai ir
kitos
pastabos

2 lentelė. 2015 m. planuotų gauti pajamų lentelė.
Programos priemonės kodas ir
pavadinimas
02-04-01-02-05 Tirti bei kaupti
duomenis apie kultūros paveldą

Vykdytojas

Planuotos 2015 m.
pajamos (Eur)

Gauta 2015 m.
pajamų (Eur)

Kultūros paveldo centras

7241

6979,13 (96,4%)

7241

6979,13

Viso:

III. ORGANIZACIJOS VALDYMAS
3.1. Personalo ir organizacijos struktūros valdymas
3.1.1. Organizacijos struktūra ir personalas
2015 m. Departamento struktūroje buvo įgyvendinti pokyčiai, kurie pakeitė Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2011-11-09 įsakymu Nr. ĮV-683 „Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ nuo 2012-03-15 galiojusią
Departamento struktūrą.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“
patvirtinta nauja struktūra, kurioje nuo 2015-07-01 įsteigta antrojo Departamento direktoriaus
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pavaduotojo pareigybė, jai deleguotos Administracinio bei Kontrolės skyrių, Departamento
teritorinių skyrių kontrolės funkcijos. Direktoriaus antrojo pavaduotojo pareigybė įsteigta perkeliant
laisvą vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigybę į centrinę buveinę iš Departamento Klaipėdos
teritorinio padalinio. Taip pat, vykdant Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2015-03-31
įsakymą Nr. ĮV-217, Departamento teritorinių padalinių pavadinimas pakeistas į Departamento
teritorinių skyrių pavadinimą (pav. 2).
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. Taip pat dešimt teritorinių skyrių išsidėstę buvusių apskričių centruose ir jų
veiklos teritorijos sutampa su buvusių apskričių ribomis.
2 pav. Departamento valdymo struktūra 2015 m.

2015 m. vienuolikai Departamento valstybės tarnautojų realizuota teisė į karjerą valstybės
tarnyboje - į aukštesnę karjeros valstybės tarnautojo pareigybę perkelta:

iš A lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybės į A lygio 11 kategorijos
valstybės tarnautojo pareigybę perkelta 2 - Kauno skyriaus, 4 - Klaipėdos skyriaus, 2 - Vilniaus
skyriaus valstybės tarnautojai;

iš B lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybės į A lygio 11 kategorijos
valstybės tarnautojo pareigybę perkeltas 1 Telšių skyriaus karjeros valstybės tarnautojas;

iš A lygio 11 kategorijos į A lygio 12 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybę
perkeltas 1 Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus karjeros valstybės tarnautojas;

iš A lygio 14 kategorijos valstybės tarnautojo pareigybės į A lygio 15 kategorijos
valstybės tarnautojo pareigybę perkeltas 1 Panevėžio skyriaus karjeros valstybės tarnautojas.
Atliekant šiuos pakeitimus, panaikintos viso 10 A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės
tarnautojų pareigybių (9 aukščiau nurodytos ir 1 - Klaipėdos skyriuje, steigiant Departamento
direktoriaus pavaduotojo pareigybę) 1- B lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojų
pareigybė, 1 - A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybė bei 1 – A lygio 14
kategorijos valstybės tarnautojo pareigybė.
Vyriausybės 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
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jų - 107 valstybės tarnautojų ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (3, 4 lentelės).
Departamento valstybės tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą 2015-12-31 datai pasiskirstė: A
lygio įstaigos vadovas – 1, A lygio karjeros valstybės tarnautojų pareigybės – 103 ir B lygio
karjeros valstybės tarnautojų pareigybės – 4. Pagal kategorijas valstybės tarnautojų pareigybės
pasiskirstė taip: 18 kategorija – 1, 17 – 2, 15 – 3, 14 – 13, 13 – 4, 12 – 9, 11 – 59, 10 – 1, 9 – 15.
3 lentelė. 2015 m. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių paskirstymas Departamento centriniuose
skyriuose.
Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Darbuotojai
tarnautojai
3
4

Struktūrinis padalinys

Vedėjas

Specialistai

Inspektoriai

Administracinis skyrius
Apskaitos, paveldotvarkos
planavimo skyrius
Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyrius
Juridinis skyrius
Juridinio skyriaus Personalo
administravimo ir
dokumentų poskyris
Kontrolės skyrius
Kontrolės skyriaus
Išvežamų į užsienį kultūros
vertybių poskyris
Registro tvarkymo, viešųjų
ryšių ir edukacijos skyrius

1

6

0

1

9

1

4

0

2

3

1

3

0

4

0

1

5

0

3

3

1

3

5

9

0

1

0

2

3

0

1

9

0

5

5

viso:
Iš viso:

8*

39
54*

7

39*

10

15
54*

* - į šios skaičius nėra įtraukti du valstybės tarnautojai: Departamento direktorius ir jo pavaduotojas.

4 lentelė. 2015 m. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių pasiskirstymas Departamento teritoriniuose
padaliniuose.
Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Teritorinis padalinys
Vedėjas
Specialistai Inspektoriai
Darbuotojai
tarnautojai
Alytaus
1
2
2
5
0
Kauno
1
6
4
10
1
Klaipėdos
1
6
3
9
1
Marijampolės
1
3
1
5
0
Panevėžio
1
2
1
4
0
Šiaulių
1
2
2
5
0
Tauragės
1
2
2
5
0
Telšių
1
2
2
5
0
Utenos
1
2
2
5
0
Vilniaus
1
8
4
12
1
Iš viso:
10
35
23
65
3
Bendras skaičius
68
68

Didžiąją darbuotojų dalį sudarė specialistai – 74 ( iš jų - 30 valstybiniai inspektoriai).
Departamento vadovaujančių asmenų skaičius – 21 (2011 m. – 24, 2014 m. - 20). Didžiausias
teritorinis skyrius – Vilniaus - 12 pareigybių; Kauno – 11; Klaipėdos – 10, kiti teritoriniai skyriai –
po 5, mažiausias – Panevėžio skyrius– 4 valstybės tarnautojai.
2015 m. gruodžio 31 d. Departamente pareigas ėjo 46 valstybės tarnautojai, turintys
kvalifikacines klases. Iš jų – I kvalifikacinę klasę turėjo 6, II - 9, III – 31 valstybės karjeros
tarnautojas.
2015-12-31 datai buvo neužimtos 4 valstybės tarnautojų pareigybės: 1 – Departamento
direktoriaus pavaduotojo, Klaipėdos skyriuje – 1 (vyriausiojo valstybinio inspektoriaus),
Marijampolės skyriuje -1 (vedėjo), Vilniaus skyriuje – 1 (vyriausiojo valstybinio inspektoriaus).
2015 m. Departamente darbuotojo prašymu atleistas 1 darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą
darbo sutartį, 1 darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį, priimtas į laisvą pareigybę.
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3 valstybės tarnautojai atsistatydino savo noru. 3 valstybės tarnautojai per 2015m. buvo laikinai
perkelti į laisvas pareigybes. 2015 metais Departamente, pasibaigus pakaitinio valstybės tarnauto
tarnybos terminui, atleistas 1 pakaitinis valstybės tarnautojas, 4 pakaitiniai valstybės tarnautojai
atsistatydino savo noru. 2015 m. VATARO sistemoje skelbtos 6 pakaitinių valstybės tarnautojų
atrankos (3- Panevėžio skyriuje Vyriausiojo valstybinio inspektoriaus pareigybei užimti iki kol grįš
negalintis eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojas) bei 5 konkursai į laisvas karjeros valstybės
tarnautojo pareigybes (2 - Marijampolės skyriuje laisvai vedėjo pareigybei užimti).
2015 m. valstybės tarnybos terminas buvo pratęstas 3 karjeros valstybės tarnautojams, 1 iš
jų - antras per karjerą tarnybos termino pratęsimas.
Pagal amžių bei lytį 2015 metais Departamento specialistai pasiskirstė taip:
Amžiaus grupės (metai ) / Lytis
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

Vid.
65 ir Iš viso darbuotojų
vyresni
amžius

vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo vy mo
r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t. r. t.
0

0

0

1

1

5

3 14 6 13 3

5

6 13 6 11 9 13 5

7

0

3 39 89

47

Taip pat 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, tarnybinių atlyginimų
dydis nustatomas vadovaujantis Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių
įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tobulinimo“.
2015 m. parengta ir su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderintos bei patvirtintos
karjeros valstybės tarnautojų pareigybės: Departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė (A
lygio 17 kategorijos), Panevėžio skyriaus vedėjo pareigybė (A lygio 15 kategorijos), Marijampolės
skyriaus vedėjo pareigybė (A lygio 14 kategorijos), Telšių skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybė (A lygio 11 kategorijos karjeros vyriausiojo specialisto - apskaitininko), Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (A lygio 12
kategorijos). Naujai patvirtinti visų 10 teritorinių skyrių tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybių aprašymai, teritorinių padalinių pavadinimą pakeitus į skyrių pavadinimą.
Iki 2015-07-01 buvo pakeisti ir registruoti VATARE ir VATYJE 69 Departamento specialistams
pareigybių aprašymai.
3.1.2. Organizacijos reformos
Kultūros ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta
Departamento struktūra nuo 2015-07-01 įsteigiant antrojo Departamento direktoriaus pavaduotojo
pareigybę. Direktoriaus antrojo pavaduotojo pareigybė įsteigta perkeliant laisvą vyresniojo
valstybinio inspektoriaus pareigybę į centrinę buveinę iš Departamento Klaipėdos teritorinio
padalinio. Vykdant Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2015-03-31 įsakymą Nr. ĮV-217,
Departamento teritorinių padalinių pavadinimas pakeistas į Departamento teritorinių skyrių
pavadinimą. Ši reforma įvykdyta, vadovaujantis Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių
sąrašu, patvirtintu Valstybės tarnybos įstatymo priede Nr. 3.
Departamento direktoriaus 2015
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.-Į-318 patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, motyvavimo tvarkos
aprašas. Jo paskirtis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimais bei kitais teisiniais dokumentais reglamentuoti Departamento karjeros
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimą materialinėmis ir
nematerialinėmis priemonėmis.
Įvertinus po pertraukos į pareigas grįžusio dirbančiojo adaptacijos laiką, 2015 m. spalio 9
d. įsakymu Nr. Į-237 patvirtinti Departamento Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
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darbo sutartį, adaptacijos sistemos aprašo, patvirtinto 2014 m. liepos 24 d. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu Nr. Į-172
„Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, adaptacijos sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.
Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Į-313 „Dėl Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinta tarnybinių komandiruočių ir vienos dienos leidimo vykti organizavimo bei
atsiskaitymo tvarka, žymiai sumažinusi vykimų atlikti pavestas funkcijas administravimo naštą
Departamente.
3.1.3. Personalo mokymai
2015 m. Departamento mokymas organizuotas, vadovaujantis valstybės tarnautojų
mokymo 2014-2017 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės
28 d. nutarimu Nr. 481, nustatanti valstybės tarnautojų mokymo prioritetus. Pagrindinis dėmesys
buvo skirtas profesinių žinių gilinimui, vadovavimo gebėjimų ugdymui, korupcijos prevencijai.
Departamento tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo vidiniuose, išvažiuojamuosiuose bei
išorės seminaruose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Viso vyko 47 seminarai,
mokymai, konferencijos. Viso Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai 438 kartus
dalyvavo nemokamuose konferencijose, išklausė seminarų ir mokymų kursą (5 lentelė).
2015 m. 94 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai (bent po 1 kartą) dalyvavo seminaruose,
kurie buvo apmokami iš Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų, t.y.
mokymuose dalyvavo 75,2 procentai visų Departamento dirbančiųjų. Dauguma tarnautojų
mokymuose kėlė kvalifikaciją ir po 2 ar 3 kartus.
Organizuoti 2 dienų komandinio darbo bei profesiniai mokymai Departamento teritorinių
skyrių valstybiniams inspektoriams ir Kontrolės skyriaus
vadovams bei valstybiniams
inspektoriams. Kartu organizuoti ir vidiniai mokymai naudojimosi administracinių teisės
pažeidimų el. duomenų baze. Juos išklausė 21 tarnautojas. Valstybiniai inspektoriai tobulino žinias
seminare „Administracinių nusižengimų kvalifikavimas ir nuobaudų skyrimas“ (6 tarnautojai).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2015-2019 m. korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 1.1.2. priemonę, naujai paskirti 4 valstybės
tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, išklausė mokymus korupcijos prevencijos
srityje: „Korupcija ir antikorupcinių priemonių vykdymas valstybės tarnyboje“, “Korupcija,
korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos prevencija Lietuvoje” bei išklausė antikorupcinio
švietimo paskaitą darbo vietoje (http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/antikorupcinissvietimas). Darbo vietoje nurodytu internetiniu adresu antikorupcinio švietimo paskaitą išklausė bei
atsakė į anketos antikorupcine tema klausimus dar 40 Departamento valstybės tarnautojų.
Korupcijos prevencijos tema organizuoti Departamente mokymai „Mažos dovanėlės
stiprina draugystę“, juos išklausė 68 tarnautojai.
Teritorinių skyrių vedėjai, stiprindami vadovavimo gebėjimus, išklausė „Lyderystės ir
sėkmingo vadovavimo“ seminarą, kartu su vyriausiais specialistais (derintojais) tobulinosi
„Statybos dalyvių teisinė atsakomybė: ko moko teismų praktika“ seminare, taip pat „Teritorijų
planavimas: reguliavimas, praktika, rekomendacijos“.
2015 m. valstybės tarnautojai, dirbę Departamente mažiau nei vienerius metus, išklausė
įvadinio valstybės tarnautojo mokymo kursą (2).
Vidiniai mokymai organizuoti specialiųjų pareigybių tarnautojams vyko metų pradžioje,
specialiosios ir bendrinės bei asmeninio tobulėjimo žinios nuolat gilinamos ir Departamento
metiniuose renginiuose, paveldo dienų kasmetiniuose minėjimuose.
Departamento 1 valstybės tarnautojas tęsė užsienių kalbų valstybės tarnautojams vokiečių
mokymų kursą.
Departamento specialistai dalyvavo ir nuolat tobulinosi mokymo seminaruose viešųjų
pirkimų, sutarčių sudarymo, teisės taikymo, turto valdymo bei buhalterinės apskaitos,
administracinės naštos mažinimo, civilinės saugos klausimais.
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5 lentelė. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimas nemokamose konferencijose,
mokymuose, seminaruose 2015 m.
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.
12
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

Mokymų tema
TP derintojų vidiniai mokymai
TP vedėjų ir TP vyr. inspektorių vidiniai mokymai
Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimo, diegimo ir naudojimo valstybės
turtui valdyti mokymai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) klausimyno rengimas
Aukščiausiojo lygio vadovų atrankos sistemos pristatymas
Vieša paskaita „Tarp Lietuvos ir Lenkijos: Vilniaus kultūros vertybių klausimas 19441947 m.“
Signatarų namų (Pilies g. 26, Vilnius, u. k. 1046) pritaikymas viešoms reikmėms
Tarptautinė konferencija „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros
organizavimo ypatumai Vokietijoje“ (Vokietijos R.)
Tarptautinė konferencija Rygoje „Kultūros paveldo, šiuolaikinės architektūros ir dizaino
sąveika“
Norvegijos fondų finansavimo mechanizmai
(vidinis)
Žydų kultūros keliai.
Tarptautinė mokslinė konferencija- seminaras “Pasaulietinių pastatų sienų tapyba:
aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos“.
Mokymai, skirti Europos ekonominės erdvės projektų vykdytojų ir Norvegijos kultūros
paveldo direktorato bendradarbiavimą gaisrų prevencijos srityje (Norvegija, Oslas)
Paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos minėjimas, Rietavas
Viešųjų pirkimų mokymai (organizatorius KM)
Infostatybos mokymai
Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas
Administracinių teisės pažeidimų registro mokymai
KPEPIO mokymai
Tiksliniai mokymai VSAFAS ir FVAIS (buhalterinė apskaita)
Valstybės tarnautojo diena: Kairėnų paveldo objektai ir botanikos sodas.
DVS @vilys mokymai
KPEPIO pristatymas - viešinimas
Apskrito staklo forumas „Turizmo plėtros galimybės, taikant universalaus dizaino
principus Molėtų krašte“
KPEPIO mokymai
Kompetencijų modelio pristatymo renginys
Aukštesniųjų vadovų vertinimo sistemos pristatymo renginys
Įstaigų prie ministerijų personalo vadovų mokymai (Policijos Departamento patirties
sklaida)
KPEPIO mokymai
Medinio kultūros paveldo tvarkymas ir priežiūra Dzūkijos regione
Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos prevencija Lietuvoje
Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazės plėtra
Darbo su vidiniu kultūros vertybių registru mokymai
Nesvyžiaus akademija
Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo)
sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra
UNESCO seminaras-mokymai „Pasaulio paveldo-kultūrinių kraštovaizdžių valdymas
vietiniu ir tarptautiniu mastu“
Tarptautinė konferencija „Jūra ir pakrantės‘ (V.Žulkaus 70)
Biudžetinių įstaigų apskaitos specialistams „Stekas-Naujovės 2015“
Mokymai „Priešgaisrinė sauga kultūros paveldo objektuose“ (Kaunas)
Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas (Mažeikių r. )
Mokymai „Priešgaisrinė sauga kultūros paveldo objektuose“ (Vilnius)
DVS @vilys atnaujintos sistemos privalumai
Seminaras „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas pasinaudojant energijos
efektyvumo fondo (ENEF) lėšomis
Konferencija „Dokumentų valdymo aktualijos ir perspektyvos“

Asmenų
skaičius
25
30
1
2
1
2
17
1
3
20
5
2
1
33
1
8
1
2
15
1
44
65
34
1
47
1
1
1
19
4
3
1
13
2
1
3
2
2
3
6
2
2
1
1
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Eil.
Nr.
45
46
47

Mokymų tema
Trijų Baltijos šalių kultūros paveldo administracijų atstovų darbo grupės posėdis Talinas
(Estija)
Dr. J.Glemžos paskaita „Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: jų išlikimas,
gaivinimas ir jų problemos“
LIVADIS mokymai „Mokymų nauda ir asmeninis efektyvumas“
Viso

Asmenų
skaičius
5
2
2
438

3.1.4. Tarnybinės ir drausminės nuobaudos
2015 m. Departamentas inicijavo 2 tarnybinius patikrinimus, pagrindo atlikti tarnybinio
nusižengimo tyrimą, nebuvo bei atliko 1 tarnybinio nusižengimo tyrimą, tarnybinė nuobauda skirta
nebuvo.
3.2. Dokumentų valdymas
Departamente dokumentai gaunami ir siunčiami paštu, faksu, el. paštu, per kurjerių
tarnybas, atnešami asmeniškai. 2015 m. elektroniniu paštu buvo gauti 2072 raštai, iš jų – 75
elektroniniai dokumentai. Elektroniniu paštu 2015 m. buvo išsiųsti – 484 raštai, per DVS Avilys
teritoriniams skyriams buvo perduota 761 dokumentas. Sertifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti
35 Departamento veiklos įsakymai.
Dokumentai, vadovaujantis Departamento 2015 m. dokumentacijos planu, buvo
registruojami atskiruose registruose pagal dokumentų tipą, sudarytoją, nustatytus saugojimo
terminus. Departamente (be teritorinių skyrių) 2015 m. pagrindiniuose registruose užregistruota:
1. Gautų dokumentų (viso 7325):
1.1. teismų ir teisėsaugos institucijų – 1175, iš jų 872 elektroniniai dokumentai (registras
T);
1.2.fizinių bei bendrovių prašymai, skundai, pareiškimai – 202 (registras 7);
1.3. Lietuvos Respublikos Seimo – 38 (registras S);
1.4. Prezidentūros kanceliarijos – 3 (registras PR);
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 162 (registras V);
1.6. įvairių institucijų ir organizacijų – 4922 (registras 1);
1.7. gautos archeologinės ataskaitos – 823 (registras AR).
2. Siunčiamų dokumentų - iniciatyvinių, atsakymų į pavedimus, prašymus, paklausimai
(viso 3228):
2.1. siunčiamų dokumentų – 3068 (registras 2);
2.2. siunčiamų teisėsaugos įstaigoms dokumentų – 160 (registras TS).
3. Vidaus dokumentų (viso 2282):
3.1. direktoriaus įsakymai veiklos klausimais – 318 (registras Į);
3.2. direktoriaus įsakymai turto valdymo klausimais – 52 (registras TĮ);
3.3. tarnybiniai pranešimai, prašymai, įgaliojimai – 1776 (registras LR);
3.4. paveldotvarkos darbų priėmimo aktai, sužalotos kultūros vertybės žalos nustatymo
aktai – 84 (registras RG);
3.5. viešųjų pirkimų įvykdymo aktai – 44 (registras Vš/A);
3.6. autorinių sutarčių įvykdymo aktai – 4 (registras 9/A);
3.7. direktoriaus nurodymai – 4 (registras N).
4. Sutartys (viso 308):
4.1. viešųjų pirkimų sutartys – 236 (registras Vš);
4.2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutartys – 18 (registras AS);
4.3. taikos sutartys, susitarimai, bendradarbiavimo ir kitos sutartys– 50 (registras SUT);
4.4. autorinės sutartys – 4 (registras 9).
Personalo administravimo dokumentai registruojami atskirai, su žyma „slaptas personalo
dokumentas“. 2015 m. direktoriaus įsakymų personalo klausimais registre P užregistruota 604
įsakymai, tarnybinių pranešimų, prašymų skirti pašalpas personaliniais klausimais registre PPP
užregistruota 214 dokumentų, darbo sutarčių registre D-1 darbo sutartis, pranešimų SODRAI
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registre 28 užregistruotas 41 dokumentas, Studentų praktikos atlikimo sutarčių registre PSS -15. Ne
dokumentų valdymo sistemoje (STEKAS) registruojami Departamento direktoriaus įsakymai
komandiruočių K-554 ir atostogų klausimais A-479. Dauguma elektroniniu sertifikuotu parašu
pasirašomi personalo bei buhalterinės apskaitos dokumentai neregistruojami DVS @vilys (VATIS
ir VATARAS).
Departamento per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų elektroninių
dokumentų (įskaitant ir siunčiamus dokumentus) skaičius - 4466 vnt. (suskaičiuoti tik el.
sertifikuotu parašu pasirašyti dokumentai). Tai būtų:
- 1059 (visi Avilyje užregistruoti dokumentai su teritoriniais skyriais);
- 131 (visi Personalo dokumentai, registruoti SODRAI IR VATARAS);
- 9 (visi dokumentai, pasirašyti Archyvų elektroninėje sistemoje);
- 1015 (visi Buhalterijos pasirašyti dokumentai);
- 2252 (visi teritorinių skyrių iš Infostatybos, ŽPDRIS ir Vilniaus skyriaus Teismų
portalo).
Viso Departamento dokumentų (gautų ir sudarytų, įskaitant ir siunčiamus) apyvarta per
ataskaitinius biudžetinius metus - 57 078 vnt. Tai: 54303 (visi DVS @vilys užregistruoti
dokumentai), - 637 (Kauno sk. iš INFOSTATYBOS), kurie nebuvo registruoti DVS @vilys) ir
1123 (visi Personalo dokumentai iš STEKO IR VATARO).
2015 m. dokumentų valdymą Departamente atliko bei dokumentų saugojimą užtikrino du
Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio specialistai. Taip pat buvo
užtikrintas ir Departamento archyvo tvarkymas, kurį atliko vyriausiasis specialistas (archyvaras).
2015 m. į Kultūros paveldo departamento archyvą iš skyrių, poskyrių ir teritorinių skyrių
buvo perimta 538 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 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, 209 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.
2015 m. sudaryti septyni nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai:
1. Veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 31 byla.
2. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 20 bylų.
3. Atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 5 bylos.
4. Atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 4, į
kurį įrašyta1 byla.
5. Išvežamų į užsienį kultūros vertybių nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyta
25 bylos.
6. Kauno teritorinio padalinio veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyta 69
bylos.
7. Apygardų veiklos dokumentų nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 6, į kurį įrašyta 58
bylos.
Parengtos 6 pažymos apie veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.
Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktoriaus suderinti apskaitos dokumentai 9 kartus
buvo patvirtinti elektroniniu parašu Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje.
2015 m. iš Departamento skyrių ir poskyrių buvo perimta 16 bylų (dokumentų) perdavimo
aktų, kuriais į Departamento archyvą buvo priimtos 448 bylos. Iš teritorinių skyrių į Departamento
archyvą buvo perduota 90 bylų.
Iš VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB Projektavimo ir restauravimo institutas buvo perimtos
2 teritorijų planavimo ir apsaugos zonų ribų planų ir paveldotvarkos projektų bylos.
2015 m. buvo atrinkta naikinti 1991 - 2011 m. dokumentai, kurių saugojimo terminas yra
pasibaigęs, viso 401 byla.
2015 m. buvo prižiūrimos ir tvarkomos trys Departamento dokumentų saugyklos. Gauti 2
prašymai iš asmenų, pageidaujančių susipažinti su Departamento veiklos dokumentais bei parengti
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7 raštai, iš kurių 3 kartus buvo atlikta dokumentų paieška Departamento archyve. Iš archyvo buvo
išduotos 67 bylos tarnybiniam naudojimui Departamento darbuotojams ir 48 bylos, iš kurių reikėjo
daryti reikalingų dokumentų kopijas.
Atskira raštvedyba (gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracija) vedama ir
Departamento teritoriniuose padaliniuose. Iš viso 2015 m. Departamento teritoriniai padaliniai
užregistravo apie 17 tūkst. dokumentų (2014 m. – apie 18 tūkst., 2013 m. – apie 21 tūkst.). Per
ataskaitinį laikotarpį teritoriniai padaliniai parengė ir išdavė apie 9,5 tūkst. dokumentų (2014 m. –
apie 8 tūkst., 2013 m. – apie 12 tūkst.). 2013 m. daugiausiai dokumentų užregistravo Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos teritoriniai padalinai. Daugiausia susirašinėta su verslo subjektais,
savivaldybėmis bei pavieniais fiziniais asmenimis.
3.3. Turto valdymas
Departamento administracinio pastato bei teritorijos Šnipiškių g. 3, Vilniuje apsaugą
atlieka UAB ,,Vilsauga“. Pastato priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos priežiūrą atlieka UAB
,,Fosus“. Departamento teritorijos tvarkymo paslaugas atlieka UAB ,,Valumina“. Pastato techninės
priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Baltservis“, valymo - UAB ,,Švarus pasaulis“.
Administraciniame pastate Departamento naudojamos oro kondicionavimo sistemos
priežiūros ir įrenginių remonto paslaugos atliekamos pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Corpus A“
(atliekami profilaktiniai patikrinimai, šalinami gedimai).
Pastate esančios serverinės patalpose sumontuotos automatinės dujinės gaisro gesinimo
sistemos techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Euroelektronika“ .
Pastato vandentiekio, nuotekų, inžinerinių sistemų remonto bei techninio aptaranavimo
paslaugas atlieka UAB ,,Caverion Lietuva“, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų, elektros
skydinės techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas - UAB ,,Elsita“.
Pastate esančios ir departamento naudojamos stacionarios telefono stoties ,,Panasonic“
priežiūros paslaugos atliekamos pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Čeli“ telekomunikacijos“.
Pastato deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugas atlieka UAB ,,Dezinfekcijos paslaugos“,
kilimėlių guminiu pagrindu (naudojamų ties pagrindiniais įėjimais) nuomos ir keitimo paslaugas
teikia UAB ,,Švarus pasaulis“.
Pastato Šnipiškių g, 3, Vilniuje šilumos sistemos priežiūros paslaugas teikia UAB
,,Caverion Lietuva“, avarinių situacijų nebuvo.
Departamento finansinės valdymo ir apskaitos sistemos (FAVS) programinės įrangos
konsultavimo paslaugas teikia UAB ,,Alna Business Solutions“, valstybinės biudžeto, apskaitos ir
mokėjimo sistemos ,,Navision“ programinės įrangos aptarnavimo paslaugas teikia ,,UAB ,,Iteks“,
dokumentų valdymo sistemos (DVS) ,,Avilys“ – UAB ,,Asseco Lietuva“.
Pastato ir kitų statinių (L. Sapiegos g. 13, Vilniuje) techninės priežiūros paslaugas atlieka
UAB ,,Verslo aljansas“. Administracinio pastato (Sapiegų rūmai) bei teritorijos, su esančiais kitais
pastatais, L. Sapiegos g. 13, Vilniuje, apsaugą atlieka UAB ,,Vilsauga“. Pasirašyta 31
bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus gidais, siekiant supažindinti visuomenę su Sapiegų rūmais.
Užvestas ir pildomas lankytojų registravimo žurnalas. Sapiegų rūmų teritorija buvo nušienauta ir
iškirsti krūmai. Buvo pašalinta Sapiegų rūmus juosiančios tvoros avarinė būklė (pašalintas
atsisluoksniavęs tvoros tinkas, grėsęs praeivių saugumui). Taip pat buvo pakeisti pavojingai
susidėvėję statybos rangovų palikti laikini laiptai į rūmus. Parengtas ir priimtas Sapiegų rūmų, L.
Sapiegos g. 13, Vilniuje restauravimo ir pritaikymo techninis projektas.
Klaipėdos skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų techninę priežiūrą
atlieka UAB ,,Vakarų regiono statybų konsultacinis centras“, valymo paslaugas atlieka UAB
,,Būsto švara“.
Kauno skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų techninę priežiūrą
atlieka UAB ,,Baltservis“, valymo paslaugas atlieka UAB ,,Ideali švara“. Patalpų apsaugą vykdo
UAB ,,Tigro šuolis“, apsaugos sistemų priežiūrą vykdo UAB ,,G4S Lietuva“. Šilumos sistemos
priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Santermita“. Patalpose buvo sutvarkyti instaliavimo laidai.
Panevėžio skyriaus naudojamose (patikėjimo teise) negyvenamosiose patalpose įrengta
apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistema, atliekamas jos stebėjimas ir priežiūra pagal sutartį,
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sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“. Patalpas tvarko UAB ,,Ideali švara“, teritorija tvarkoma
pagal sutartį, sudarytą su AB ,,Panevėžio specialus autotransportas“.
Utenos skyriaus naudojamų (panaudos teise) patalpų valymo paslaugas atlieka UAB
,,Ideali švara“. Patalpose įrengta apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistema, atliekamas jos
stebėjimas ir priežiūra pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“.
Telšių skyriaus naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų valymo paslaugos
atlieka UAB ,,Tifoja“.
Marijampolės skyriaus patalpose įrengta apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistema,
atliekamas jos stebėjimas ir priežiūra pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“.
Patalpos tvarkomos pagal sutartį, sudarytą su Natalija Mikalainiene.
Šiaulių skyriaus naudojamų (panaudos teise) negyvenamųjų patalpų valymo paslaugas
atlieka UAB ,,Valymo profesionalai“. Patalpų administravimo paslaugos teikiamos pagal sutartį,
sudarytą su UAB ,,Bendrabutis“, dalies bendrojo naudojimo patalpų – pagal sutartį, sudarytą su
biudžetine įstaiga Šiaulių valstybiniu kameriniu choru ,,Polifonija“.
Tauragės skyriaus naudojamos (panaudos teise) negyvenamosios patalpos Dariaus ir
Girėno g. 5, Tauragės m. tvarkomos pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Ideali švara“. Patalpų
apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų stebėjimo ir priežiūros paslaugas atlieka UAB
,,Rimsauga“.
Buvo sutvarkyta Departamento teritorijos asfalto danga, šaligatvio trinkelės, atlikti medžių
genėjimo darbai.
Dėl Departamento patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamų nuomos ar
panaudos teise negyvenamųjų patalpų bei turto sudarytos draudimo sutartys.
Vykdoma sutarčių terminų kontrolė, rengiami susitarimų dėl jų pratęsimų, raštų dėl jų
nutraukimo, projektai.
Departamento informacinių technologijų įrangos ir orgtechnikos įrenginių priežiūros ir
remonto paslaugos buvo teikiamos pagal sutartis su UAB ,,REO Investment“.
Departamentui didelio formato dokumentų kopijavimo, laminavimo, lankstymo, įrišimo
paslaugos buvo teikiamos pagal sudarytą su UAB ,,Biznio mašinų kompanijos kopijavimo centras“
sutartį.
Pagal prašymus, gavus Kultūros ministerijos sutikimą, perduoti biudžetinėms įstaigoms
departamento leidiniai (1923,31 Eur sumai (68 vnt.), reprezentacijai perduota leidinių ir DVD
(14181,73 Eur sumai (797 vnt.)). Steigėjui pateiktas Lietuvos Respublikos nutarimo dėl leidinių
perdavimo aukštosioms mokyklos projektas.
Parengti siūlomo pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti departamento turto sąrašai,
direktoriaus įsakymų projektai dėl tokio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) ar nereikalingu
naudoti. Nurašytas ir likviduotas netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas,
atsargos.
Inventorizuotas Departamento (įskaitant teritorinius skyrius) 2015 m. turtas, parengti
inventorizacijos aprašai.
Parengta ir pateikta informacija (statistinės lentelės) apie naudojamą valstybės turtą,
informacinių technologijų ir programinės įrangos naudojimą.
Nagrinėjami ir derinami Kultūros paveldo centro pateikti sutarčių projektai.
2015 m. Departamentas tarnybinėms reikmėms naudojo 14 tarnybinių lengvųjų
automobilių (limitas – 14).
Dėl dažnų komandiruočių, teismo posėdžių kituose miestuose, buvo poreikis nuomotis
lengvuosius automobilius (pagal sutartį su UAB „Olego transportas“).
Departamento administracijos ir Vilniaus skyriaus naudojamų automobilių plovimo
paslaugas teikia UAB ,,Transjusta“, Kauno skyriaus - V. Šuliauskienės įmonė.
Pagal automobilio nuomos sutartį (UAB ,,Aljuva“), objektų apskaitos funkcijos vykdymui
departamento specialistei, kurios darbo vieta Ukmergės mieste, nuomojamas lengvasis automobilis
(be vairuotojo).
Departamentas, pagal sudarytą su AB ,,Smiltynės perkėla“ sutartį, naudojasi tarnybos
reikmėms perkėlos paslaugomis, perkelti tarnybinį transportą per Kuršių marias.
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Buvo išduodami tarnybiniams automobiliams kelionės lapai, nustatomi limitai kurui,
atliekamos departamentui, įskaitant Vilniaus skyrių, priskirtų automobilių odometrų patikros (kas
ketvirtį ir esant poreikiui).
Išduoti leidimai transporto priemonėms statyti Departamento teritorijoje (departamento,
valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai“ darbuotojams, sudarytų vertinimo tarybų nariams, kt.). Apie
pažeidėjus pranešama policijai.
Dėl dažnų tarnybinių automobilių gedimų vykdomi einamieji remontai. Dėl Telšių
skyriaus tarnybinio automobilio pagrindinio kompiuterio gedimo tam tikrą laiką nebuvo galima
tolimesnė transporto priemonės eksploatacija, buvo pasirašyta automobilio nuomos (be vairuotojo)
sutartis (UAB „Auto Regis“) 10 darbo dienų laikotarpiui, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus
tarnybinių funkcijų vykdymą.
Atliktos tarnybinių automobilių techninės apžiūros, užtikrintas transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei KASKO draudimo paslaugų teikimas.
Atsižvelgiant į departamento nuostatų pakeitimą (teritoriniai padaliniai pavadinti skyriais),
visų teritorinių skyrių automobiliai buvo pažymėti užrašais su įstaigos ir skyriaus pavadinimu.
3.4. Viešųjų pirkimų vykdymas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Viešųjų pirkimų
įstatymas) nuostatas dėl viešųjų pirkimų planavimo perkančiojoje organizacijoje, 2015 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 skelbiam viešųjų pirkimų plano pakeitimai. Administracinio skyriaus specialistai
vykdė viešųjų pirkimų verčių apskaitą, vedė viešųjų pirkimų žurnalą.
Pirkimai viršijantys mažos vertės pirkimo ribą (supaprastinti pirkimai).
Administracinio skyriaus darbuotojai organizavo ir kartu su komisija vykdė 9
supaprastintus pirkimus, iš kurių 8 buvo atlikti apklausos būdu (pirktos ekspertų paslaugos), o 1 taikant supaprastinto atviro konkurso pirkimo būdą.
Taip pat, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimą
Nr.1333, atlikti 6 pirkimai per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO). CPO pagalba buvo
pirktos kanceliarinės prekės, biuro popierius, elektros energija.
Mažos vertės pirkimai.
Mažos vertės viešieji pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso ir apklausos
pirkimo būdais. Buvo atlikta apie 410 pirkimų.
10 pirkimų atliko Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisija
(nuolatinė ir atskirai sudarytos), iš kurių 5 atliko organizuojant supaprastintus atvirus konkursus ir 5
vykdė apklausos būdu, dar 4 pirkimo procedūros buvo baigtos nesudarius pirkimo pardavimo
sutarties.
Likę mažos vertės mažos vertės pirkimai atlikti pirkimų organizatorių apklausos būdu.
Administracinio skyriaus specialistai parengė, suderino ir pateikė pasirašymui apie 236
viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
Parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai 14 skelbimų apie vykdomus viešuosius
pirkimus: Sk-1 (1 skelbimas), Sk-6 (8 skelbimai) formos. Parengtos 7 viešųjų pirkimų procedūrų
ataskaitos, 2 įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarties ataskaitos ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai.
Buvo gautos dvi 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 2015 m. dalyvavo rengiant šiuos teisės aktų projektus:
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1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
2.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 9 d.
įsakymo Nr. Į 040 „Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba
kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais
siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
3.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ĮV 231 „Dėl Kompensavimo kilnojamųjų kultūros
vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
4.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. ĮV 239 „Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų
užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų valdytojams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
5.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. ĮV 157 „Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų
visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų
paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
6.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. ĮV 2 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir
kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
7.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. ĮV 627 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
8.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV 975 „Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
(laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
9.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV 125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos
reglamento formos ir kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV 159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ pakeitimo“ projektas.
11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV 153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
12. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2007 09 10 įsakymo Nr. P 236 „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių padalinių nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
13. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2011 08 01 įsakymo Nr. Į 251 „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
14. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Kultūros paveldo objektų
individualių apsaugos reglamentų duomenų perdavimo Kultūros vertybių registro tvarkytojui
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
15. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 02 25 įsakymo Nr. ĮV 66 „Dėl
Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
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16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1053 „Dėl
Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
17. Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos teritorinių skyrių veiklos stebėsenos aprašo patvirtinimo“ projektas.
18. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733
2, 5, 22, 18, ir 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas Nr.
XIIP-3481 (2).
19. Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų
patvirtinimo“ projektas.
20. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” projektas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat dalyvavo, derinant kitų institucijų
parengtus ir pateiktus teisės aktų projektus:
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo Kauno rajono
savivaldybei“ projektas Nr. 15-3280.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo Marijampolės
savivaldybei“ projektas Nr. 15-3472.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų
okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektas.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Gintaro išteklių geologinio
tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų vykdymo ir valstybinės kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projektas.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-5091.
7. 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. 15-5504.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo Marijampolės
savivaldybei“ projektas Nr. 15-3472.
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I 733 1
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymo Nr. 1P (1.3.)-295 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų
reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Šv. Jokūbo kelio kūrimo ir jo
objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų bei turizmo reikmėms“ projektas.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas.
13. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Planuojamų atlikti žemės gelmių tyrimų valstybinėje žemėje derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektas Nr. 15-10950.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Administracinės naštos mažinimo
2016 2017 metais priemonių plano patvirtinimo” projektas Nr. 15-12472.
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15. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4
straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
16. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5,
6, ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“10990 projektas.
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo“
projektas Nr. 15-12357
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-12141.
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 15-10866.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-14341.
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-7828.
23. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl
techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 15-7797.
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ projektas. Nr. 15-6142.
25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-12221.
26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-10306.
27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 15-1285.
4.2. Atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose
2015 m. Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo Departamentui 172 bylose
(2014 m. – 199, 2013 m. -182). 19 bylų Departamentas buvo atsakovu (2014 m. – 29, 2013 m. –
20), 122 – trečiuoju asmeniu (2014 m. – 148, 2013 m. – 147), 7 – institucija, teikiančia išvadą, 7 –
civiliniu ieškovu, 6 – pareiškėju, 4 – suinteresuotu asmeniu (12 priedas). Pagal proceso tipą bylos
pasiskirsto: 134 civilinės (2014 m. – 145, 2013 m. – 131), 36 administracinės, 1 baudžiamoji ir 1
ikiteisminio tyrimo byla. 30 bylų nagrinėtos apygardų (2014 m. – 33, 2013 m. – 39), 101 –
apylinkių (2014 m. – 111, 2013 m. – 85), 28 – apygardų administraciniuose (2014 m. – 32, 2013 m.
– 32), 9 – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (2014 m. – 16, 2013 m. – 17), 1 –
Lietuvos apeliaciniame teisme (2014 m. – 3, 2013 m. – 3), 3 – Lietuvos aukščiausiajame teisme. 64
teisminio ginčo bylos (2014 m. – 105, 2013 m. – 46) buvo tęstinės (37 proc.; 2014 m. - 53 proc.;
2013 m. - 25 proc.).
2015 m. teismuose ir kitose teisėsaugose institucijose Departamentą pagal įgaliojimus
atstovavo ir teritoriniai padaliniai (13 priedas). Iš viso atstovauta 97 (2014 m. – 148, 2013 m. –
152) bylose: civilinio proceso – 55 (2014 m. – 68, 2013 m. – 61), administracinio proceso – 33
(2014 m. – 68, 2013 m. – 83), ikiteisminių tyrimų – 8 (2014 m. – 10, 2013 m. – 4), baudžiamojo
proceso – 1 (2014 m. – 2, 2013 m. – 2) byloje.
Pagal procesinę padėtį atstovavimas pasiskirsto: ieškovais (pareiškėjais) – 11 (2014 m. –
19, 2013 m. – 30), atsakovais – 14 (2014 m. – 28, 2013 m. – 35), trečiaisiais asmenimis – 66 (2014
m. – 86, 2013 m. – 77), suinteresuotu asmeniu – 1, institucija, surašiusia protokolą – 1, išvadą
teikiančia institucija – 3 ir liudytoju - 1. 2015 m. daugiausia teismuose ir teisėsaugos institucijose
Departamentą atstovavo Kauno teritorinis skyrius – 29 bylose ir Klaipėdos teritorinis skyrius – 21
byloje.
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4.3. Administraciniai teisės pažeidimai kultūros vertybių apsaugos srityje
2015 m. gruodžio 31 d. Departamento valstybės tarnautojai surašė 80 (2014 m. – 118, 2013
m.- 109) administracinių teisės pažeidimų protokolų, 404 (2014 m. – 329, 2013 m. – 417)
reikalavimus pašalinti pažeidimus, priėmė 23 (2014 m. – 49, 2013 m. – 49) nutarimus
administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais skirtos baudos, bei 34 (2014 m. – 43, 2013 m. – 37)
nutarimus, kuriais skirti įspėjimai (pav. 3, 14 priedas).
3 pav. Surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus (buv. privalomi nurodymai) bei administracinių teisės
pažeidimų protokolai (2005-2015 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), 13 (2014 m. – 26, 2013 m. – 35) - pagal ATPK 188(4) straipsnį (už teisėtų
Departamento pareigūnų reikalavimų nevykdymą) bei 9 pagal kitus ATPK straipsnius. Iš viso 2015
m. skirta baudų – 11 728,6 eur (2014 m. – 107220 Lt, 2013 m.- 52619 Lt).
Iš surašytų 404 reikalavimų pašalinti pažeidimus 2015-12-31 d. įvykdyti buvo 275 arba 68
proc. (2014 m. – 265 arba 80 proc., 2013 m. – 227 arba 54 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad daliai
2015 m. įteiktų reikalavimų dar nebuvo suėjęs terminas.
4.4. Kultūros vertybėms padarytos žalos nustatymas ir nuostolių sureguliavimas
Vadovaujantis Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio
nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.
Į-315, 7 ir 8 punktais, prie komisijos sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdui ir
nuostolių dydžiui nustatyti akto taip pat pridedamas nuostolių dydžio apskaičiavimas, pasirašytas jį
atlikusio specialisto, o nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal darbų medžiagų, mechanizmų, darbo
sąnaudų normatyvus, žalos ir nuostolių atlyginimo normatyvus bei kitais vertės nustatymo būdais.
2012-02-20 tarp Departamento ir UAB ,,A.J.K.K.“ buvo pasirašyta sutartis Nr. Vš-2 dėl žalų,
padarytų nekilnojamosioms kultūros vertybėms, paskaičiavimo sąmatų rengimo ir sąmatų, pateiktų
su prašymais kompensuoti privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų
projektavimo bei tyrimų (taikomųjų) išlaidas, įvertinimo. Ši sutartis du kartus kasmet buvo
pratęsiama atskirais susitarimais ir baigė galioti 2015-02-20, o UAB ,,A.J.K.K.“ nuo 2015-01-01
nusprendė nutraukti savo veiklą ir likviduoti juridinį asmenį.
2015 metais buvo paskelbti du viešieji pirkimai Sąmatų, nustatant sužalotų kultūros
paveldo objektų atkūrimo būdą ir nuostolių dydį, parengimui bei Sąmatų, pateiktų su prašymais
kompensuoti privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, jų projektavimo bei
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tyrimų (taikomųjų) išlaidas, įvertinimui, tačiau vienas paskelbtas viešasis pirkimas neįvyko, nes
niekas nepateikė pasiūlymų, o antrajam buvo pateikti keli pasiūlymai, kurie buvo atmesti, kaip
neatitinkantys pirkimo kvalifikacinių reikalavimų.
Atsižvelgus į tai, 2015 m. kultūros vertybėms padarytos žalos nustatymo procedūros
nebuvo vykdomos, pastaruoju metu vėl paskelbtas konkursas šių paslaugų pirkimui. Tačiau dėl
kultūros paveldo objektams padarytos žalos atlyginimo toliau vyko teisminiai procesai.
2015 metais tęsėsi teisminis procesas dėl 2012-01-26 kilusio gaisro architektūros paminkle
– Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblyje (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 975) nukentėjusiems vienuolyno pastatui, jame esančiai sieninei
tapybai ir bažnytinio paveldo ekspozicijos salėje buvusioms kilnojamosioms kultūros vertybėms
padarytos žalos atlyginimo. Kelmės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje
kaltinimai tarnybos pareigų neatlikimu ir dėl neatsargumo didelės kultūrinės reikšmės turinčių
vertybių sunaikinimu ir sugadinimu, dėl kurių didelės žalos patyrė valstybė bei Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos parapija, pateikti buvusiam viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“
vadovui P. J. Departamentas šioje baudžiamojoje byloje pareiškė 11 mln. 613 tūkst. litų civilinį
ieškinį dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo. 2015 m. gruodžio 22 d. Kelmės
rajono apylinkės teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-3-471/2015, kuriuo P.J.
pripažino kaltu ir pripažino Departamento teisę į civilinio ieškinio patenkinimą, jo dydžio klausimą
perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.
2015 metais tęsėsi teisminis procesas baudžiamojoje byloje Nr. 1-42-190/2013 dėl kultūros
paminklo - Apuolės kapinyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 3235) sužalojimo.
Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio
teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nuosprendžio dalį palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
gegužės 24 d. nuosprendį, kuriuo buvo tenkintas Departamento civilinis ieškinys - iš kaltų asmenų
O.S. ir V.Č. priteisė solidariai atlyginti valstybės naudai 492 945 Lt. Baudžiamosios bylos dalis dėl
civilinio ieškinio perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
2015 metais tęsėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros
vertybės - Julijono Januševskio namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 15885) laiptinės
niokojimo ir vandalizmo padarytos žalos atlyginimo. Departamentas 2014 m. gruodžio 16 d.
Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį atsakovų grupei dėl 87 222,87 Lt.
visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.
gruodžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1699-905/2015 atmetė ieškinį. Departamentas 2016
m. sausio 4 d. pateikė apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui.
2015 metais tęsėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomai nekilnojamajai kultūros
vertybei - Palangos kurhauzo pastato medinei daliai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1291) dėl netinkamos priežiūros po gaisro padarytos žalos atlyginimo. Departamentas Palangos
miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-18-890/2014 pareiškė ieškinį atsakovams V.J., V.J.,
G.E.J., V.J., G.J. dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn,
atlyginant jiems likutinę sunykusios kultūros vertybės dalies vertę - 35 010 Lt. Palangos miesto
apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi atsisakyta tenkinti G.J. prašymą sustabdyti
civilinės bylos Nr. 2-8-588/2015 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita administracinė byla. Klaipėdos
apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-252-460/2016 Palangos
miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartis palikta nepakeista.
2015 metais tęsėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomoje nekilnojamojoje kultūros
vertybėje - Trakų Vokės dvaro sodybos rūmuose (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
24972) įgyvendinant rūmų infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo kultūros bei kitoms viešoms
reikmėms projektą padarytos žalos atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje
baudžiamojoje byloje Nr. 1-39-119/2016 Departamentas atsakovams – Asociacijai "Lietuvos bajorų
karališkoji sąjunga" ir BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pateikė civilinį ieškinį dėl
visuomenei (valstybei) padarytos 133 033,61 Lt. žalos atlyginimo. Baudžiamosios bylos
nagrinėjimas tęsiasi.
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V. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITA
5.1. Kultūros vertybių registras
2015 m. Kultūros vertybių registro duomenų bazėje buvo 19681 (kompleksinės dalys
10420) kultūros vertybė, iš jų: pavieniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 14774;
kompleksiniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 1763; kilnojamosios kultūros vertybės –
2985; kultūros paveldo vietovės – 159; kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta – 429 (6, 7
lentelės).
6 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios pavienės ir kompleksinės kultūros vertybės (kartu su kultūros
paveldo vietovėmis).

Nekilnojami

Kilnojami
Viso

Pavieniai ir kompleksai
2
9
429
1107
10159
17
4973
70
2915
19681

Statusas
Inicijuotas skelbti Savivaldybės saugomu
Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu
Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
Paminklas
Įrašytas į registrą (registrinis)
Savivaldybės saugomas
Valstybės saugomas
Paminklas
Įrašytas į registrą (registrinis)

7 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios kompleksinės kultūros vertybių dalys.
Kompleksų dalys
Nekilnojami

Kilnojami
Viso

12
23
1190
2949
8
3114
25
3099
10420

Statusas
Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu
Kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta
Paminklas
Įrašytas į registrą (registrinis)
Savivaldybės saugomas
Valstybės saugomas
Paminklas
Įrašytas į registrą (registrinis)

2015 m. kultūros vertybės pagal jų statusą Kultūros vertybių registre pasiskirstė: paskelbta
kultūros paminklais – 1107 nekilnojamųjų kultūros vertybių, 70 kilnojamųjų kultūros vertybių;
paskelbta valstybės saugomais – 4973 pavieniai objektai ir kompleksai, 3114 kompleksinių objektų
dalių; paskelbta savivaldybės saugomais – 17 pavienių objektų ir kompleksų, 8 kompleksinių
objektų dalys.
Kultūros vertybių teritorijos nustatytos 9654 nekilnojamosioms kultūros vertybėms,
nustatyta 3560 apsaugos zonų.
2015 m. Kultūros vertybių registre įregistruota 18 apsaugos sutarčių, išduotos 305
pažymos apie kultūros paveldo objektų bei kito nekilnojamojo turto statusą.
Ataskaitiniu laikotarpiu sąveikauta ir su kitais valstybės registrais:

pagal duomenų teikimo sutartį su Gyventojų registru, parengti pranešimai
Departamento skyriams dėl kultūros paveldo objektų savininkų informavimo – pateikta 1633 fizinių
asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos;

pagal duomenų teikimo sutartį su Juridinių asmenų registru, Departamento
teritoriniams skyriams pateikta 12 minėto registro išrašų bei parengti pranešimai dėl kultūros
paveldo objektų savininkų – 303 juridinių asmenų deklaruotų adresų.

periodiškai teikiami duomenys Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų tarnybai ir
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.
2015 m. baigus įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų sistemos
(KPEPIS) sukūrimas“, buvo atnaujintas ir Kultūros vertybių registras.
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Atnaujintame Kultūros vertybių registre:
1.
parengtos sąsajos, skirtos Kultūros vertybių registre pildyti kilnojamųjų kultūros
vertybių savybes ir jas viešai publikuoti;
2.
sukurta atskira duomenų bazės vartotojų grupė kilnojamosios kultūros vertybėms;
3.
sukurtos duomenų bazės struktūros, skirtos saugoti kilnojamųjų kultūros vertybių
duomenis bei jų archyvines kopijas ir duomenų funkcionavimo schemos, atitinkančios Lietuvos
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą;
4.
kilnojamieji kultūros vertybių objektai atskirti nuo nekilnojamųjų kultūros vertybių
objektų;
5.
išplėstas esamas funkcionalumas kultūros vertybių duomenų tvarkymui (toks kaip,
funkcionalumas, leidžiantis atskiras kultūros vertybes, esančias nekilnojamųjų kultūros vertybių
schemoje, pervesti į kilnojamųjų kultūros vertybių schemą ir atvirkščiai, nepažeidžiant duomenų
vientisumo taisyklių);
6.
naudojant tą patį programinį kodą sukurta vieninga kilnojamųjų ir nekilnojamųjų
kultūros vertybių objektų seka;
7.
sukruta kilnojamosios kultūros vertybės paso ir duomenų formos generavimo
programa;
8.
ORTOFOTO ir GDB10LT georeferencinės duomenų bazės padalintos į atskiras
schemas ir sukurti duomenų pateikimo reikalavimai;
9.
atnaujinta GIS serverio licencijuojama įranga, t. y. įsigyta atnaujinta registro
duomenų publikavimui bei tvarkymui reikalinga licencijuojama GIS programinė įranga;
10. modernizuota Kultūros vertybių registro duomenų bazės valdymo sistemos struktūra
bei Kultūros vertybių registro duomenų bazės administravimo priemonės;
11. modernizuotas naudotojų teisių ir vaidmenų valdymas ir administravimas, viską
sujungiant į vieningą Sistemos naudotojų administravimo sistemą;
Taip pat sukurti patogūs paieškos įrankiai, kuriais galima atlikti paiešką Kultūros vertybių
registre, reitinguoti pasirinktus Kultūros vertybių registre esančius objektus, teikti atsiliepimus,
komentarus bei nuotraukas.
5.2. Atlikti kultūros vertybių apskaitos darbai
2015 m. prie Departamento veikė penkios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos (toliau – vertinimo taryba).
Per 2015 m. suorganizuoti 70 Departamento pirmosios vertinimo tarybos posėdžių, iš viso
svarstyta dėl 141 kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo bei
įrašymo į Kultūros vertybių registrą, iš jų 107 objektams patikslinti duomenys Kultūros vertybių
registre, 12 naujai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, 22 nuimta teisinė apsauga.
2015 m. ši vertinimo taryba dalyvavo dviejose bylose kaip atsakovas Vilniaus apygardos
administraciniame teisme: administracinėje byloje Nr.I-6054-142/2015 dėl Klaipėdos geležinkelio
stoties pėsčiųjų tilto (32423) teisinės apsaugos reikalingumo bei administracinėje byloje Nr. I8576-426/2015 dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (904) Vilniaus rajone.
2015 m. suorganizuoti 73 Departamento antrosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu
priimti 159 sprendimai – t.y. patikslinti duomenys 110 objektų, suteikta teisinė apsauga 7
objektams, teisinė apsauga panaikinta – 42 kultūros paveldo objektams.
2 valstybės saugomiems objektams ,,Union“ fabriko sandėlių komplekso (u.k. 15972,
G19K), pirmam sandėliui (u.k. 22188, G19K1), Artojo 7E, Klaipėdos m. bei režisieriaus Juozo
Vaičkaus sodybos (u.k. 16554, G412K), kompleksinėms dalims: namui (u.k. 28097, G412K1),
namui-muziejui (u.k. 28098, G412K2) ir klojimui (u.k. 28099, G412K3) panaikinus teisinę
apsaugą, pradėtos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytos
procedūros dėl valstybės saugojamo objekto statuso panaikinimo.
Taip pat nuspręsta nesuteikti teisinės apsaugos 3 objektams: Beit Midrašo pastatui,
esančiam Sodų g. 5A, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav., Latežerio etnoarchitektūrinei
sodybai, esančiai Latežerio k., Druskininkų sav., Vilkupių dvaro sodybai, esančiai Vilkaviškio r.
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Antroji vertinimo taryba 2015-04-27 dalyvavo Šilutės rajono apylinkės teismo
baudžiamojoje byloje dėl Minijos etnoarchitektūrinio kaimo u.k. 10322 nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos akto Nr. KPD-AV-697.
2015 m. surengtas 21 trečiosios vertinimo tarybos posėdis. Apsvarstyti 93 pavieniai ir į
kompleksus įeinantys kultūros paveldo objektai. 46 pavieniams ir kompleksiniams objektams buvo
patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre. 1 vertybei suteikta teisinė apsauga. 21 objektui
panaikinta teisinė apsauga. 9 objektams nuspręsta rengti apskaitos dokumentaciją. 12 klausimų
atidėta. 2 siūlytiems objektams teisinė apsauga nesuteikta.
2015 m. suorganizuotas 31 Departamento ketvirtosios vertinimo tarybos posėdis, kurių
metu svarstyta 163 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija. 119 nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre (apibrėžtos teritorijos
ribos, nustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo). 43 nekilnojamojo kultūros paveldo
objektams suteikta teisinė apsauga ir jie įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Nemažą dalį objektų,
kuriems 2015 m. suteikta teisinė apsauga sudaro naujai atrasti piliakalniai (pvz. Matiešionių
piliakalnis (u.k. 38302), Birštono sav., Matiešionių k., Marvelės piliakalnis II (u.k. 38306), Kauno r.
sav., Noreikiškių k., Gariūnų piliakalnis (38301), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Stakėnų piliakalnis
(u.k. 38570), Jonavos r. sav., Stakėnų k., Paberžės piliakalnis (u.k. 38560), Jonavos r. sav.,
Vilkatėnų piliakalnis (u.k. 38561), Anykščių r. sav., Vilkatėnų k.), akmens amžiumi datuojamos
senovės gyvenvietės (pvz.: Rudnios, Titno senovės gyvenvietė (u.k. 32940), Varėnos r. sav.,
Rudnios k., Dubičių, Katros senovės gyvenvietė (u.k. 38414), Varėnos r. sav., Dubičių k., Dubičių,
Draciliškės senovės gyvenvietė (u.k. 38416), Varėnos r. sav., Dubičių k., Kajučių, Matarų senovės
gyvenvietė (u.k. 38418), Varėnor r. sav., Dubičių k.) bei povandeninio paveldo objektai – Baltijos
jūroje nuskendę laivai; į Kultūros vertybių registrą 2015 m. įrašyta 10 tokio pobūdžio objektų.
Dėl 1 kultūros paveldo objekto – Sudargo, Burgaičių piliakalio IV, vad. Vorpiliu (u.k.
3265, AR985) pradėta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatyta
procedūra dėl valstybės saugomo objekto statuso panaikinimo.
2015 m. suorganizuoti 74 Departamento penktosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių
metu priimti 464 sprendimai – t.y. patikslinti duomenys 321 objektui, suteikta teisinė apsauga 137
objektams, teisinė apsauga panaikinta – 6 kultūros paveldo objektams.
Taip pat nuspręsta nesuteikti teisinės apsaugos 2 objektams: Beviršių senovės žemdirbystės
vietai, esančiai Beviršių k., Lazdijų r. sav. bei Kulpių kaimo senosioms kapinėms, Kulpių k.,
Joniškio r. sav.
Kultūros vertybių registrui duomenis teikė ir savivaldybių vertinimo tarybos. Per
ataskaitinį 2015 m. laikotarpį pateikta 19 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų. Iš
jų:

Kauno m. savivaldybės vertinimo taryba pateikė – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 2 objektams. Viso 3 objektai.

Klaipėdos m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui. Viso 2 objektai.

Klaipėdos r. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 3 objektas. Viso
3 objektai.

Anykščių r. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 5 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui. Viso 6 objektai.

Vilniaus m. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 1
objektui. Viso 1 objektas.

Panevėžio m. savivaldybės vertinimo taryba - suteikė teisinę apsaugą 1 objektui.
Viso 1 objektas.

Ukmergės r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 1
objektui. Viso 1 objektas.

Marijampolės savivaldybės vertinimo taryba – panaikino teisinę apsaugą 2
objektams. Viso 2 objektai.
Viso svarstyta: 1014 objektų, iš jų: 709 – patikslintos vertingosios savybės, 211 – suteikta
teisinė apsauga, 94 – teisinė apsauga panaikinta.
2015 m. suorganizuoti 9 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos (toliau –
Komisija) posėdžiai. 2015 m. Komisijoje svarstyta 11 klausimų dėl archeologinių radinių kultūrinės
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vertės nustatymo (97 vnt.), 1 klausimas dėl lobio (339 vnt.) kultūrinės vertės nustatymo, 2 dėl
objektų į kuriuos Kultūros ministro įsakymais Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė įrašymo
į Kultūros vertybių registrą (7 vnt.), 1 posėdis, dalyvaujant Kultūros ministerijos atstovui Romanui
Senapėdžiui dėl Komisijos nuostatų ir Komisijos sudėties pakeitimų, 20 dėl Kultūros vertybių
registre registruotų kultūros objektų duomenų tikslinimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą
(368 vnt.).
2015 m. gegužės 26 d. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nariai ir
Komisijos sekretorė vyko į Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį į apklausą baudžiamojoje
byloje.
2015 m. liepos 1 dieną baigėsi Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos
kadencija. 2015 m. buvo parengta paraiška ir atlikti viešieji pirkimai specialistų, kompetetingų
vykdyti Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos (toliau – Komisija) nariui Komisijos
nuostatais reglamentuotas funkcijas ir sudarytos intelektinių paslaugų pirkimo sutartys.
2015 m. buvo parengti ir Kultūros ministerijai pateikti (2015-07-22 rašto Nr. (1.36.)21762) Lietuvos Respublikos ministro įsakymų projektai „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių
vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo
komisijos sudėties patvirtinimo“.
2015 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-548 trijų
metų laikotarpiui patvirtinta Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos sudėtis, o 2015-m.
rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-565 patvirtinti Kilnojamųjų
kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatai.
2015 m. kultūros vertybių apskaitos darbus atliko ir Departamentui pavaldi biudžetinė
įstaiga Kultūros paveldo centras, kurios metinė veiklos ataskaita pateikta prieduose (20 priedas;
atskiroje byloje). Taip pat apskaitos darbus vykdė ir Departamento teritoriniuose skyriuose esantys
valstybės tarnautojai, atsakingi už kultūros vertybių apskaitą (8, 9 lentelės).
8 lentelė. 2015 m. Departamento teritorinių skyrių parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos aktų tekstinės dalys.
Teritorinis padalinys
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
viso:

Vertinimo tarybos akto tekstinės
dalys
58
10
41
31
55
50
42
46
42
43
418

Dokumentai dėl teisinės
apsaugos panaikinimo
7
22
21
19
8
10
12
15
8
9
131

Viso

9 lentelė. 2015 m. Departamento teritorinių skyrių atlikta kultūros paveldo objektų fotofiksacija.
Teritorinis padalinys
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
viso:

Kultūros paveldo objektų skaičius
100
100
102
39
104
100
100
129
85
109
968

Fotografijų skaičius
313
219
559
262
532
594
276
700
117
245
3817

65
32
62
50
63
60
54
61
50
52
549
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VI. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
6.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimui 2015 m. skirti 26525 Eur (2014 m. - 3069,63
Lt). Už šias lėšas paženklinti 59 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, kuriuose nėra arba
neišliko statinių (10 lentelė).
10 lentelė. 2015 m. paženklinti kultūros paveldo objektai.
Eil. Unikalus
Nr.
kodas
1
2
3
4
5

22599
22601
22621
22607
22957

6

3658

7

23142

8
9
10
11

22611
22941
22931
22947

12

5361

13

24964

14
15
16

24073
3592
24085

17

1886

18

24069

19

17149

20

24545

21

24027

22

24764

23

24035

24

24756

25

3596

26
27
28

24071
24057
24095

29

16343

30
31
32
33

24045
24043
4270
24091

Statusas

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Alytaus apskritis
Alytaus piliakalnis su gyvenviete, Alytaus m.
Alytaus, Radžiūnų piliakalnis su gyvenviete, Alytaus m.
Punios piliakalnis su gyvenviete, Alytaus r. sav., Punios k.
Poteronių piliakalnis su gyvenviete, Alytaus r. sav., Poteronių k.
Merkinės piliakalnis su papiliu, Varėnos r. sav., Merkinės mstl.
Liškiavos piliakalnis, vad. Liškiavos pilies kalnu, Raganos mūru, Perkūno
Paminklas
šventinyčia, Varėnos r. sav., Liškiavos k.
Valstybės
Liškiavos Kalnas ir akmuo, Varėnos r. sav. Liškiavos k.
saugomas
Paminklas Kaukų piliakalnis su gyvenviete, Alytaus r. sav., Kaukų I k.
Paminklas Rudaminos piliakalnis su gyvenviete, Lazdijų r. sav., Rudaminos mstl.
Paminklas Paveisininkų piliakalnis su gyvenviete, Lazdijų r. sav., Paveisininkų k.
Paminklas Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete, Lazdijų r. sav., Prelomčiškės k.
Utenos apskritis
Paminklas Dubingių piliavietė, vad. Pilies kalnu, Molėtų r. sav., Dubingių mstl.
Papiliakalnės, Ginučių piliakanis su priešpiliu, papiliais ir gyvenviete,
Paminklas
Ignalinos r. sav., Papiliakalnės k.
Paminklas Taurapilio piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Taurapilio k.
Paminklas Narkūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete, Utenos r. sav., Narkūnų k.
Paminklas Šeimyniškių piliakalnis su papiliu, Utenos r. sav., Šeimyniškių k.
Valstybės Šeimyniškėlių piliakalnis su papiliais ir gyvenviete, Anykščių r. sav.,
saugomas Šeimyniškėlių k.
Paminklas Pakalnių piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Pakalnių k.
Valstybės
Liudiškių piliakalnis su gyvenviete, Anykščių r. sav., Liudiškių k.
saugomas
Valstybės
Svirnų, Žiogų piliakalnis su gyvenviete. Anykščių r. sav., Domeikių k.
saugomas
Paminklas Kulionių piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav., Kulionių k.
Valstybės
Mažulonių piliakalnis su gyvenviete, Ignalinos r. sav.
saugomas
Paminklas Kertuojos piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav., Kertuojos k.
Valstybės
Sokiškių piliakalnis su gyvenviete, Ignalinos r. sav., Sokiškių k.
saugomas
Valstybės
Dryžių piliakalnis, Utenos r. sav., Dryžių k.
saugomas
Paminklas Tauragnų piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Tauragnų k.
Paminklas Lygamiškio piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Lygamiškio k.
Paminklas Velikškių piliakalnis II su gyvenviete, Zarasų r. sav., Velikuškių k.
Valstybės
Puziniškio piliakalnis, Ignalinos r. sav., Puziniškio k.
saugomas
Paminklas Liesėnų, Bendrių piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav., Liesėnų k.
Paminklas Vorėnų piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav., Vorėnų k.
Paminklas Maneičių piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Maneičių k.
Paminklas Verslavos piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r. sav., Verslavos k.
Paminklas
Paminklas
Paminklas
Paminklas
Paminklas

Paženklinimo
akto Nr.
1
2
3
4
6
7
8, 9
(du ženklai)
5
10
11
12
31
39
1
2
3
45
4
46
47
32
40
33
41
5
6
7
20
42
34
35
8
21

30
Eil. Unikalus
Nr.
kodas
34

3574

35

24089

36

3607

37
38

5686
24099

39

24760

40
41

24111
24021

42

24104

43

5347

44

24535

45

17157

46
47

24075
24041

48

7135

49

3627

50
51
52
53
54

24077
24097
24065
16485
24055

55

24060

56

5701

57

3572

58
59

3604
5689

Statusas
Valstybės
saugomas
Paminklas
Valstybės
saugomas
Paminklas
Paminklas
Valstybės
saugomas
Paminklas
Paminklas

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Paženklinimo
akto Nr.

Daugailių piliakalnis, Utenos r. sav., Daugailių mstl.

9

Gutaučių piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r., Gutaučių k.

22

Vaikutėnų piliakalnis, Utenos r. sav., Vaikutėnų k.

10

Lūžų piliakalnis, Zarasų r. sav.
Kiemonių piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r. sav., Kiemonių k.
Dūkštelių, Senojo Dūkto piliakalnis su gyvenviete, Ignalinos r. sav.,
Dūkštelių k.
Pakalniškių piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r. sav., Pakalniškių k.
Pakryžės piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav.
Liaudiškių, Laukesos piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r. sav., Liaudiškių
Paminklas
k.
Paminklas Maišiakulės piliakalnis, Molėtų r. sav., Maišiakulės k.
Valstybės
Buivydų piliakalnis su gyvenviete, Anykščių r. sav.
saugomas
Valstybės
Ažušilės piliakalnis su gyvenviete, Ignalinos r. sav., Ažušilės k.
saugomas
Paminklas Užpalių piliakalnis su gyvenviete, Utenos r., Užpalių k.
Paminklas Suginčių piliakalnis su gyvenviete, Molėtų r. sav., Suginčių k.
Valstybės
Nolėnų piliakalnis, Utenos r. sav., Nolėnų k.
saugomas
Valstybės Papirčių, Kamšos piliakalnis, vad. Dovydo, Barsuko kalnu, Utenos r. sav.,
saugomas Papirčių k.
Paminklas Vitkūnų piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Vitkūnų k.
Paminklas Ūžėniškių piliakalnis su gyvenviete, Zarasų r. sav., Ūžėniškių k.
Paminklas Nuodėgulių piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Nuodėgulių k.
Paminklas Zokorių piliakalnis, Zarasų r. sav., Zokorių k.
Paminklas Likančių piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav., Likančių k.
Valstybės
Šeimaties piliakalnis su gyvenviete, Utenos r. sav.
saugomas
Degučių piliakalnis, vad. Ažusamanės piliakalniu, Zarasų r. sav., Degučių
Paminklas
k.
Valstybės
Antilgės, Untilgės piliakalnis, Utenos r. sav., Antilgės k.
saugomas
Paminklas Jaurelio piliakalnis, Utenos r. sav., Jaurelio k.
Paminklas Zabičiūnų piliakalnis, Zarasų r. sav., Zabičiūnų k.

23
24
43
25
36
26
37
48
44
11
38
12
13
14
27
15
28
16
19
29
17
18
30

6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena
Departamento 2015 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
2015 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.
2015 m. vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis, Departamento teritoriniai skyriai atliko
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną.
2015 m. vasario 9 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-28 Departamento
teritoriniams skyriams buvo pavesta sudaryti 2015 metais numatomų apžiūrėti kultūros paveldo
objektų sąrašus, prioritetą teikiant buvusių dvarų sodyboms, etnografiniams kaimams ir pavieniams
statiniams, kurie buvo įtraukti į LR respublikinės ar vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklų
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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 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
priemonių juos panaikinti), 5 balais – būklė labai pagerėjo (objektas restauruotas, pritaikytas ar
atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra).
2015 m. pradžioje KVR buvo 12 502 nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 2015 m.
pabaigoje pagal Departamento teritorinių skyrių pateiktus duomenis, nustatyta, kad viso buvo
apžiūrėti 2537 kultūros paveldo objektai, iš kurių 2433 kultūros paveldo objektai pagal 2015 m.
vasario 9 d. Departamento direktoriaus įsakymą Nr. Į-28. Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad
per 2015 m. apžiūrėta 20,29 proc. KVR registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti
valstybės arba savivaldybės saugomais. Dėl stebėsenos metu nustatytų faktinių aplinkybių
Departamento teritoriniai skyriai pradėjo administracines procedūras dėl 87 kultūros paveldo
objektų 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 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.
Apibendrinus Departamento teritorinių skyrių pateiktus duomenis, nustatyta, kad iš 2433
patikrintų kultūros paveldo objektų, vertingosios savybės yra nustatytos tik 1135 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. Vertingųjų savybių
nebuvimo problema ypač pabrėžtina kalbant apie dvarų sodybas ir istorinio pobūdžio vertybes (seni
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kodai IR ir IV). Buvusios dvarų sodybos dažnai turi tik 1991 metais parengtus teritorijos planus,
kurie šiuo metu neatitinka realybės, o istorijos objektai turi tik informaciją apie gyvenusio asmens
vardą bei pavardę ir apie laikotarpį. Tuo tarpu architektūros sąrašo objektai dažnai turi tik įrašą apie
atsiradimo laiką. Taigi fragmentiškas apskaitos dokumentų buvimas apsunkina objektų patikrinimą,
neįmanoma objektyviai apžvelgti objektų vertingųjų savybių kitimo tendencijų, todėl tenka
vadovautis prielaida, kad objektų vertingųjų savybių būklės kitimo tendencijos iš esmės sutampa su
objektų fizinės būklės kitimo tendencijomis.
Išvados apie kultūros paveldo objektų fizinės būklės ir objekto aplinkos, įtakojančios jo būklę ir
apžvalgą, būklės kitimo tendencijas
Pagal pateiktus vertinimus nustatyta, kad iš 2102 objektų įvertintų būklės balais (331
būklės balais neįvertinti, nes dalis objektų nurodyti kaip sunykę, dingę, dalis yra bendri dvarų
sodybų unikalūs kodai), 1 balu vertinami 67 objektai, 2 - 158, 3 – 1672, 4 - 172, 5 – 33. Pagal
pateiktus duomenis, fizinės būklės vidurkis siekia 2,97 balo. Vertinant pateiktą statinių fizinės
būklės vidurkį, galima teigti, kad nors pastatų būklė daugumai kultūros paveldo objektų nekinta,
tačiau nustatyti pokyčiai daugiausia fiksuojami į pablogėjimo pusę. Dažniausiai nurodoma, kad taip
yra dėl natūralių statybinių medžiagų senėjimo priežasčių, tai ypač ryšku medinių pastatų atžvilgiu.
Iš įvertintų atskirų pastatų dalių, pamatai ir nuogrindos vertinamos geriausiai - 3,05 balo,
blogiausiai vertinama stogo danga - 2,90 balo, kiek geriau vertinamos stogo konstrukcijos - 2,99
balo, langai - 2,95 balo, lauko durys - 2,98 balo, puošyba - 2,96 balo. Nurodoma, kad stogų dangos
susidėvėję, kai kurių pastatų sunykusios stogų konstrukcijos, nėra lietaus nuvedimo sistemų, sienų
tinkas trūkinėjantis, trupantis, paveiktas drėgmės. Stogų dangų ir konstrukcijų dalys labiausiai
veikiamos gamtinių faktorių, medinės statinių dalys (langai, durys ir kt.) yra niokojamos ir vandalų.
Aplinkos būklė būklės balais įvertinta 2202 objektams, o vertinimo balai pasiskirstė taip: 1
balu įvertinta 36 kultūros paveldo objektų aplinka, 2 – 66, 3 – 1958, 4 - 122, 5 - 20 objektų aplinka.
Bendrai aplinkos būklė vertinama 3,01 balo vidurkiu, kas leidžia daryti išvadą, jog aplinkos būklė
nekinta arba kinta labai nežymiai ir yra geresnė nei fizinė objektų būklė. Tai patvirtina ir iš
Departamento teritorinių skyrių gauta informacija. Konstatuota, kad kultūros paveldo objektų
aplinka prižiūrima geriau nei patys pastatai (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 laikydami prie dvarų ūkinių pastatų nenaudojamą žemės ūkio
techniką, metalo laužą, statybines atliekas.
Stebėsenos metu nustatyta, kad labai mažai kultūros paveldo objektų, ypatingai buvusių
dvarų sodybų, yra valdomų vieno valdytojo. Daug dvarų pastatų yra neregistruoti Nekilnojamojo
turto registre, nuosavybė tokiu atveju nustatinėjama pasitelkiant kitus įmanomus šaltinius. Tačiau
yra nemažai atvejų, kada sklypai apie dvaro pastatus nesuformuoti ir teisiškai tokie statiniai
laikytini bešeimininkiais. Departamento teritoriniai skyriai pateikė duomenis dėl 409 objektų kaip
neįdentifikuotų, neįteisintų, bešeimininkių ar neregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Tai yra
didelė problema, nes neįteisintas nekilnojamasis turtas nėra patrauklus rinkoje, todėl tokių paveldo
objektų negali įsigyti asmenys, galintys tvarkyti ir prižiūrėti nuosavybę, o skelbimo bešeimininkiais
procesai yra ilgi ir vyksta labai vangiai.
Patikrinus 2433 kultūros paveldo objektus nustatyta, kad 837 iš jų yra visai nenaudojami,
tai sudaro 34 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.
Čia pateikta tik maža dalis pavyzdžių, kai kultūros paveldo objektų valdytojai 2015 metais ignoravo
institucijų raginimus susitvarkyti ir tinkamai neprižiūrėjo kultūros paveldo pastatų fizinės būklės:
Leipalingio dvaro sodybos spirito varyklos pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
32952 (toliau - u.k)), Vandens malūnas su technologine įranga (u.k. 23167), Pastatas (u.k. 24682)
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Vila (u.k. 30602), Kėdainių ligoninės pastatų komplekso Pirmas ligoninės pastatas (u.k 32754) ir
Transformatorinės pastatas (u.k 32757), Mikalojaus Katkaus sodyba-memorialinis muziejus (u.k
37469), Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčia (u.k 1346), buv. mokykla (u.k 17065), Pakruojo malūnas
lentpjūvė (u.k 31823), Linkaičių ginklų dirbtuvės (u.k 32103), Šventos dvaro sodyba (u.k. 716),
buv. dvaro sodyba (u.k 683), Siesikų bažnyčia ir varpinė (u. k. 1024), Vaivadiškių dvaro sodybos
rūmai (u.k. 812), Žemaitkiemio dvaro sodybos tvartas (u.k. 814), Labanoro bažnyčios klėtis (u.k.
33647), Zalavo dvaro sodybos fragmentų rūkyklos pastatas (u.k. 32467).
2015 m. kaip neprižiūrimų kultūros paveldo objektų, kurių fizinė būklė prasta, išskirtina
archeologinė ir memorialinė/sakralinė objektų grupė: Mankūnų pilkapių vieta (u.k 2371), Mankūnų
senovės gyvenvietė (u.k 38331), Ponkiškių k. senosios kapinės (u.k 12285), Paminklinis akmuo
(u.k 16735), Aukupėnų kaimo kapinių laidojimo koplyčia (u.k 37328), Rezgių senųjų kapinių
kompleksas (u.k 36685), Pirmojo žuvusio Lietuvos kariuomenės savanorio Povilo Lukšio kovos ir
žūties vieta (u.k 16597), Pagirių kapinių koplyčia (u.k 36586), Aukupėnų kaimo kapinių laidojimo
koplyčia (u.k 37328), Šėtos kapinių koplyčia (u.k 1413) ir daugelis kitų kultūros paveldo objektų.
Kultūros paveldo objektų būklei neigiamą įtaką daro keleto objekto savininkų buvimas, nes
atsakomybe prižiūrėti objektą nepasidalijama. Taip pat pasitaiko atvejų, kai paveldo objektuose
atliekami su paveldosaugos institucijomis nesuderinti remonto, rekonstravimo, griovimo, žemės
kasimo darbai. 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.
Dailės paveldo objektai, tokie kaip kryžiai, ,koplytstulpiai ar stogastulpiai dėl valdytojų
nepriežiūros yra stipriai veikiami gamtinių veiksnių ir laikui bėgant nuvirsta, o tada galutinai
sunyksta. 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 pastatams,
nes tai nereikalauja didelių investicijų (teritorijos šienavimas ar pan.), išskirtina kapinių priežiūra,
kurią atlieka pačios savivaldybės. Pavieniai pastatai miestuose, miesteliuose yra geros būklės, jų
fizinė bei aplinkos būklė gerėjo, nes remonto, tvarkymo, defektų šalinimo darbai atliekami dažniau
nei kaimo vietovėse.
Prognozė veiksnių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus
Atsižvelgiant į Departamento teritorinių skyrių pateiktus stebėsenos apibendrinimus ir
prognozavimą, galima išskirti tokias bendrines prielaidas dėl kultūros paveldo objektų ateities:
1. Neigiamą įtaką kultūros paveldo objektų išsaugojimui daro pakitus demografinei
situacijai ir socialinei aplinkai sumažėjęs arba išvis išnykęs šių objektų panaudojimo, pritaikymo
poreikis (ištuštėjusiuose kaimuose atokių dvarų sodybų nenaudojami ir blogos fizinės būklės ūkiniai
pastatai neturi jokių perspektyvų būti pritaikomi – tam nėra ne tik galimybių, bet ir poreikio). Iš
kitos pusės sunku istorinius pastatus pritaikyti paskirčiai nepažeidžiant vertingųjų savybių,
nesumažinant jų kultūrinės vertės.
2. 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.
3. 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.
4. Nenaudojami, nepritaikyti, praradę savo funkcijas bei neįveiklinti kultūros paveldo
objektai, veikiami gamtinių sąlygų, pamažu nyks toliau. Tas pats galioja ir pastatų fragmentų
liekanoms - jų neužkonservavus, irgi gresia sunykimas.
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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. Po 2015 m. vykdyto neplanuoto žydų žudynių vietų, kapų bei kapaviečių patikrinimo,
savivaldybių įsipareigojimas atidžiau prižiūrėti žydų kapavietes, žudynių vietas, leidžia manyti, kad
tai teigiamai paveiks šios kultūros paveldo objektų grupės būklę.
8. 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.
9. Pažymėtina, kad nedidelį kultūros paveldo objektų finansavimą valstybės ir
savivaldybės lėšomis dalinai kompensuoja savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai
pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
10. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (rajonų savivaldybių bendrieji planai,
miestelių bendrieji planai, saugomų teritorijų planai) iš esmės mažina pažeidimų kultūros paveldo
objektų teritorijose skaičių, taip pat informacijos apie kultūros paveldo objektus, jų teritorijas ir
apsaugos zonas sklaida, viešų elektroninių duomenų bazių diegimas ir tobulinimas mažina kultūros
paveldo objektų netyčinio sužalojimo tikimybę.
Rekomendacijos dėl reikalingų priemonių (valstybės, 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 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
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skatinti pavyzdingus kultūros paveldo objektų savininkus (fizinius ir juridinius asmenis)
mokestinėmis lengvatomis.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos apibendrinimas ir prognozavimas valstybės
mastu (pagal rajonų savivaldybes)
2015 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 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
priemonių juos panaikinti), 5 balais – būklė labai pagerėjo (objektas restauruotas, pritaikytas ar
atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra).
Atkreiptinas dėmesys, kad Departamento teritorinių skyrių rengtuose apskričių stebėsenos
apibendrinimuose ir prognozavime neišvengta netikslumų. Dažnai yra išvardinami savivaldybių
administracijų ar net pačių Departamento teritorinių skyrių apžiūrėti kultūros paveldo objektai,
nurodant jų būklę kaip blogą ar gerą. Toks vertinimas prieštarauja Stebėsenos taisyklių nuostatoms,
kadangi nėra nurodomas vertinimo balas, nėra paaiškinama būklės „gera“ ar „bloga“ reikšmė.
Apibendrinant apžiūrėtus objektus nepadaromos išvados apie kultūros paveldo objektų bendros
fizinės būklės kitimo tendencijas, o pateikiama tik bendra nuomonė dėl kultūros paveldo apsaugos,
kuri nesusijusi su apžiūrėtais kultūros paveldo objektais. Tokiu būdu pateikiamos rekomendacijos
dėl reikalingų priemonių stabdant ar stabilizuojant poveikius yra bendro, neinformatyvaus
pobūdžio. Taip pat ne visi Departamento teritoriniai skyriai nurodo kiek kultūros paveldo objektų
savivaldybės apžiūrėjo procentaliai, nevedama statistika kiek kultūros paveldo objektų apžiūrėta per
penkerius metus ar kiek liko.
Apibendrinant aukščiau išdėstytą, reikia nepamiršti, kad savivaldybių stebėsenos
duomenys yra vertinamojo pobūdžio - priklauso nuo vertintojo patirties (žinių). 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.
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
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Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas iš savivaldybių gavo 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. 4).
Daugiausiai būklės patikrinimo aktų gavo Departamento Kauno (532), Klaipėdos (294),
Vilniaus (235), Šiaulių (212) ir Panevėžio (149) teritoriniai skyriai. Vertinant 2014 m. pateiktus
stebėsenos duomenis iš visų savivaldybių, pastebėtas nežymus pateikiamų būklės aktų skaičiaus
didėjimas.
4 pav. 2006 - 2015 m. savivaldybių apžiūrėtų nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius.
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10 (2014 – 18; 2013 – 8; 2012 m. - 10; 2011 m. – 9; 2010 m. – 13; 2009 m. – 16, 2008 m.
– 29, 2007 m. – 14, 2006 m. – 29) savivaldybių 2015 m. nepateikė nė vieno būklės patikrinimo
akto. Pažymėtina, kad keletas savivaldybių (pvz. Vilniaus r. sav., Pasvalio r. sav.) jau patikrino
visus savo teritorijoje esančius valstybės ir savivaldybės saugomus kultūros paveldo objektus, bet
nevykdo antrojo patikrinimo ciklo. Visumoje apie 16 proc. savivaldybių stebėsenos nevykdė.
Atsižvelgiant į pateiktą, ir lyginant su 2014 m., nustatytas stebėsenos našumo savivaldybėse
didėjimas.
Apibendrinus 2015 m. savivaldybių pateiktus duomenis, išlieka ta pati 2014 m. 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
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, jog ataskaitiniais metais blogiau vertinama statinių, kulto pastatų
ir techninio paveldo būklė (būklės vidurkis - 3 balai), geriau prižiūrimi yra viešosios pagarbos
kultūros paveldo objektai, kapinės ir atskiri kapai, archeologijos ir mažosios architektūros kultūros
paveldo objektai (būklės vidurkis - 3,2 balo). Statiniai ataskaitiniais metais vertinami panašiai kaip
ir 2014 m., jų būklės vidurkis - 3 balai (2014 m. statinių būklės vidurkis siekė 3,1 balo).
Preliminariai nekilnojamųjų kultūros vertybių būklė stabili iš esmės visose apskrityse arba yra
nepakitusi, lyginant su 2014 m. duomenimis.
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Pažymėtina, kad 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, kadangi
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 dažnais atvejais pasireiškia atsainus savivaldybių darbuotojų požiūris į kultūros paveldą,
prisidengiant tuo, kad nėra įsteigti savivaldybių paveldosaugos padaliniai, kad atsakingam
specialistui prie paveldosaugos yra priskirtos papildomos funkcijos, dėl to nespėjantys laiku ir
tinkamai vykdyti užduočių. Kadangi gautuose savivaldybių vertinimo aktuose dėl aukščiau
išdėstytų priežasčių atsispindi pasyvumas ir abejingumas, sunku tokias užduotis vertinti kaip
atliktas.
Be abejonės, 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. 2015m. Savivaldybių paveldosaugos padaliniai kai
kuriuose patikrinimo aktuose vis dar fiksavo vertingųjų savybių pokytį.
Pastebėtos ir tokios klaidos, kai savivaldybių specialistai patikrina ne savo savivaldybės
ribose esančius kultūros paveldo objektus (pvz. Anykščių rajono savivaldybė patikrino 2 kultūros
paveldo objektus, kurie yra Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje).
Atsainus būklės vertinimas. Žvelgiant į savivaldybių užpildytų valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų būklės pokyčio vertinimo balus galima spręsti, kad kinta tik registrinių ir valstybės
saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuos neplanuotai apžiūri Departamento teritorinių skyrių
specialistai, būklė. Dažnai neplaniniais Departamento teritorinių skyrių valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų būklės patikrinimo atvejais, nustatomi ženklūs pokyčiai, nors savivaldybių kultūros
paveldo objektų patikrinimo aktuose pokyčiai neatsispindi. Dėl to kyla abejonių, ar savivaldybių
atliekamas vertinimas yra objektyvus ir ar pateikti duomenys gali būti laikomi patikimais,
atspindinčiais realią objekto būklę.
Iš savivaldybių teikiamų stebėsenos ataskaitų galima spręsti, kad dauguma savivaldybių
nesilaiko stebėsenos apibendrinimo ir prognozavimo struktūros, kaip tai nurodo LR 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. Gamtinis faktorius yra nuolatinis ir dažnu atveju
neprognozuojamas.
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.
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Apibendrinant pateiktą Departamento teritorinių skyrių ir savivaldybių informaciją galima
išskirti tokias bendrines prielaidas:
1. Lėšų trūkumas kultūros paveldo objektų priežiūrai ir tvarkymui (pvz. kai kurios
savivaldybės savo 2015 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).
2. Riboto naudojimo kapinėse paprastai yra du-trys prižiūrimi kapai, jų būklė geresnė,
giminaičiai sutvarko ne tik artimųjų kapus, bet nušienauja ir prižiūri visą kapinių teritoriją. Tačiau
nuo kritulių rūdija ir dūlėja metaliniai antkapiai, tvorelės, nyksta kapinių vartai. Kituose viešosios
pagarbos kultūros paveldo objektuose yra problemų su krūmų ir žolynų valymu.
3. Dauguma blogiau vertinamų kultūros paveldo statinių turi kelis ar keliolika savininkų,
todėl tokių pastatų tvarkyba yra komplikuota. Dėl skirtingų interesų statiniai dešimtmečiais
nerestauruojami, apsiribojama tik būtiniausiais priežiūros darbais.
4. 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.
5. 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, 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.
6. Stebėsenos metu konstatuota, kad didesnių pastangų trūksta prižiūrint religinės
paskirties statinius, pvz., Pagirių kapinių koplyčios (u.k. - 36586), Kėdainių r. sav., Šėtos sen.,
Pagirių k., Ramioji g. 10; Aukupėnų kaimo kapinių laidojimo koplyčios (u.k. - 37328), Kėdainių r.
sav., Pelėdnagių sen., Užkapių k.; Šėtos kapinių koplyčios (u.k. - 1413), Kėdainių r. sav., Šėtos
sen., Šėtos mstl. Tačiau pagrindinė priežastis yra ta, kad statiniai priklauso ne arkivyskupijai, bet
Kėdainių rajono savivaldybei, kai kurie šios paskirties statiniai yra net neįregistruoti Nekilnojamojo
turto registre. Būtinas koplyčių ar net bažnyčių, perdavimas tikriesiems savininkams.
7. 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.
8. Kultūros paveldo objektų aplinkos būklės kitimas yra tiesiogiai susijęs su jų fizinės
būklės kitimu. Tvarkant objektą, dažniausiai sutvarkoma ir jo aplinka pvz. Burbiškio dvaro sodyba
(u.k. – 472).
9. Gerėja valstybės saugomų kapinių fizinė būklė. Pastebimas didesnis savivaldybių
dėmesys tokiems objektams.
10. 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 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.
11. Stebėtų kultūros paveldo objektų fizinė, kaip ir vertingųjų savybių, būklė gerėja
vykdant tvarkybos darbus, būklės stabilizavimo darbus, esant tinkamai objektų priežiūrai,
panaudojimui.
Prognozė veiksnių, galinčių neigiamai ar teigiamai paveikti kultūros paveldo objektus
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Atsižvelgiant į Departamento teritorinių skyrių bei savivaldybių pateiktus stebėsenos
apibendrinimus ir prognozavimą, galima išskirti tokius veiksnius:
Neigiami veiksniai:
1. Didžiosios dalies kultūros paveldo objektų būklė 2016 m. neturėtų žymiai keistis dėl
savivaldybių ir kitų valdytojų vykdomų pareigų, vykdant paveldo objektų priežiūrą.
2. 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.
3. 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.).
4. 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 esančių tiek jau įrašytų į Kultūros vertybių registrą, tiek turinčių kultūros vertybių
objektų požymių paveldo 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.
5. 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.
6. Taip pat dėl ilgų turto pardavimo procedūrų blogėja būklė kultūros paveldo pastatų,
kuriuos valdo VĮ „Turto bankas“ (Gruzdžių dvaro sodyba, u. k. 611) ir bankroto administratoriai
(Pakruojo malūno – lentpjūvės pastatų kompleksas, u. k. 31823). Tokių objektų skaičius ateityje
gali didėti.
7. 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 ir kiti tvarkomi objektai. 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,
konstatuotinas 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. Taip pat nuosekli
objekto fizinės būklės ir aplinkos priežiūra užtikrina stabilią būklę, o apleistų kultūros paveldo
objektų sutvarkymas reikalauja didelių finansinių išteklių. 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. Kasmet vykdoma
neprižiūrimų kultūros paveldo objektų kontrolė nemaža dalimi prisideda prie kultūros vertybių
būklės stabilizavimo.
7. Teigiamas 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.
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. Sukurti stebėsenos ataskaitų rekomendacinę formą savivaldybių darbuotojams.
Dabartinių ataskaitų reikalavimai yra bendro pobūdžio ir savivaldybių darbuotojai dažnai klausia,
ką joje rašyti. Dokumentacija pateikiama etapais, po nustatyto termino, siunčiama paštu arba
elektroniniu paštu.
5. Stebėsenos metu pastebėta, kad savivaldybių administracijos stebėsenos aktus turi
pateikti 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.
6. Tikslinga savivaldybėms (ar valstybei) išleisti objektų valdytojams metodines
rekomendacijas, kuriose būtų nurodyta kaip objektą prižiūrėti ir tvarkyti, pateikti jose pavyzdžius ir
kitą susijusią informaciją. 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. Tikslinga keisti pačias stebėsenos vykdymo taisykles, kadangi kultūros ministro 201210-09 įsakymu Nr. ĮV-685, „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d.
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įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo pakeistas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme
nustatytas stebėsenos reglamentavimas: Departamentui buvo priskirta Kultūros vertybių registre
registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės ar savivaldybės saugomais,
stebėsenos vykdymas.
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. Taip pat inventorizuoti
dailės objektus, nustatant jų dar išlikusias sudedamąsias dalis ir komponentus ir pagal tai tikslinti
duomenis Kultūros vertybių registre.
11. Rekomenduojama tęsti neprižiūrimų, blogėjančios būklės kultūros paveldo objektų,
stebėseną, taikant visas būtinas priemones stabdyti, stabilizuoti neigiamus poveikius bei nuosekliai
tęsti registrinių kultūros paveldo objektų ir vietovių stebėsenos vykdymą.
12. Prognozuojamas ekonominės būklės gerėjimas, naujas 2014-2020 m. Europos Sąjungos
finansavimo periodas, tikėtina turėtų pokyčius pakreipti teigiama linkme.
Departamento direktoriaus 2014-12-10 įsakymu Nr. Į-294 „Dėl 2015 metų kultūros
paveldo vietovių stebėsenos plano patvirtinimo“ patvirtintame 2015 metų kultūros paveldo vietovių
stebėsenos plane buvo numatyta per metus atlikti stebėseną 41 kultūros paveldo vietovėje. 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. ĮV94 „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 2015-11-03 raštu Nr. (11.13.)2-2534 „Dėl Vilniaus
senamiesčio apžiūros akto pateikimo“ Kultūros ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybės
administracijai pateikė Vilniaus senamiesčio apžiūros akto kopiją, o 2015-11-03 raštu Nr. (11.13.)22537 „Dėl Kuršių nerijoje esačių kultūros paveldo vietovių apžiūros 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, 2015 m. gruodžio mėn. buvo parengtas ir Departamento 2015-12-17 raštu Nr.
(1.36.)2-2932 „Dėl kultūros paveldo vietovių stebėsenos 2016 m. vykdymo“ Kultūros ministerijai
pateiktas derinti vietovių, kuriose 2016 m. numatoma atlikti stebėseną, sąrašas, kuriam Kultūros
ministerija 2015-12-29 raštu Nr. S2-3400 pritarė. Kultūros ministerijai pritarus, Departamento
direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. Į-316 „Dėl 2016 metų kultūros paveldo vietovių stebėsenos
plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2016 metų kultūros paveldo vietovių stebėsenos planas, pagal
kurį 2016 m. stebėsena bus atlikta 32 kultūros paveldo vietovėse.
2015 m. kultūros paveldo objektų patikrinimas
Vykdant Departamento sustiprintą kultūros paveldo objektų priežiūros ir naudojimo
kontrolės programą, į 2015 m. sąrašą buvo įtraukti 56 kultūros paveldo objektai, iš kurių 24 dvarų
sodybų statiniai, 18 kitų statinių, 4 kapinės, 3 piliakalniai, 3 malūnai ir 4 sakralinės paskirties
objektai. Taigi didžiausią objektų grupę (kaip ir 2014 m.) sudarė dvarų sodybų statiniai, t.y. 43%
visų objektų. Daugiausiai dvarų statinių į sąrašą buvo įtraukta Departamento Kauno, Klaipėdos,
Vilniaus, Šiaulių, ir Utenos teritoriniuose skyriuose.
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Susisteminus iki 2015-12-31 iš Departamento teritorinių skyrių gautus duomenis,
nustatyta, kad per 2015 m. pavyko stabilizuoti 41 objektų būklę, kas sudaro 73% visų objektų.
Administracinėmis priemonėmis nepavyko stabilizuoti 15 objektų būklės, tai sudaro 27%.
Bendrai vertinat pasiektus rezultatus pagal objektų fizinės būklės stabilizavimą, nustatyta,
kad visuose pasirinktuose objektuose būklė buvo stabilizuota Departamento Alytaus, Panevėžio,
Šiaulių, Telšių ir Utenos teritoriniuose skyriuose, vienas objektas, kurio būklė nestabilizuota, liko
Departamento Tauragės teritoriniame skyriuje, todėl jų veikla vykdant šią užduotį laikytina
geriausia. Po tris objektus liko Departamento Klaipėdos, Marijampolės ir Vilniaus teritoriniams
skyriams, penki - Departamento Kauno teritoriniam skyriui. Atsižvelgiant į pateiktą, Departamento
Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus ir Kauno teritorinių skyrių veikla vertintina prasčiausiai.
Vertinant atliktus veiksmus pagal administracines procedūras, nustatyta, kad reikalavimais
pašalinti pažeidimus administracinės procedūros buvo pradėtos dėl 52 objektų (93%), tačiau dėl
atskirų konkrečių priežasčių (rizikų), susijusių su valdytojų paieškomis, lėšų kultūros paveldo
objekto neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkumu, pavėluotos administracinės procedūros
pradėjimo ar ilgo tarpo tarp jų, neišnaudotų visų administracinių priemonių, reikalavimų pašalinti
pažeidimus nevykdymo, dalis procedūrų nebuvo užbaigtos ir administraciniai veiksmai dėl 15
objektų persikėlė į 2016 m.
EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos lėšomis tvarkomų kultūros paveldo
objektų kontrolė
2015 m. organizuota ir koordinuota Departamento teritorinių skyrių veikla, atliekant
sustiprintą atliekamų tvarkybos darbų kontrolę objektuose, finansuojamuose EEE ir Norvegijos
finansinio mechanizmo paramos lėšomis.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis numatyta įgyvendinti 19
projektų: Alytaus teritorinio skyriaus teritorijoje – 2, Kauno – 3, Klaipėdos – 4, Šiaulių – 2,
Tauragės – 2, Telšių – 2, Utenos – 1, Vilniaus – 3.
Iš 19 parengtų projektų išskaidant pagal atskirus statinius EEE finansinio mechanizmo
lėšomis numatyta sutvarkyti viso 91 statinį. Varėnos r. Musteikos kaime 1 projektas – 36 statiniai,
Zervynų kaime 1 projektas – 32 statiniai, 14 statinių parengta atskirai po 1 projektą, Ignalinos raj.
Salų kaime 1 projektas – 5 statiniai, Liubavo dvaro sodybos 1 projektas - 2 statiniai (oficina ir
oranžerija) ir Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso 1
projektas – 2 statiniai (Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir vienuolynas).
Išduotos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos - 90 statinių
(projektavimo sąlygos nebuvo išduoto Aristavėlės dvarui (1987 m. išrinktas ir 2010 m. perstatytas
Rumšiškėse). Išduoti leidimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams – 89 statiniams (Aristavėlės
dvarui ir Pastatui Telšiuose, Kęstučio g. 3, išduoti leidimai statybos darbams).
Skaičiuojant pagal projektus (19 projektų), darbai pradėti 15 objektų. Darbai iki 2015-1231 dar nepradėti 4 objektuose: a) Zervynų kaimo gyvenvietėje, b) Neringos forte, c) Pakruojo
sinagogoje, d) Salų etnoarchitektūriniame kaime.
Iki 2016 m. pradžios dėl 4 objektų pasirašytos sutartys dėl projektų sutarties pratęsimo:
a) Zervynų kaimo gyvenvietė, b) Musteikos etnografinis kaimas, c) Pastatas Telšiuose Kęstučio g.
3, d) Liubavo dvaro sodybos oficina ir oranžerija. Dar 12 objektų planuojamas darbų pratęsimo
terminas. Vėliausias darbų pratęsimo terminas numatytas 2017-04-30.
Objektai kuriuose iki 2016 m. vyko tvarkybos darbai Departamento skyrių vykdyti
patikrinimai ir objekte atliekamų darbų baigtumas:
1. Septyniasdešimt penkių sodybų Musteikos kaimas - per 2015 m. vyko 1 patikrinimas.
Darbai objekte pradėti 2015-11-02. Pasirašyta sutartis dėl projekto sutarties pratęsimo iki 2017-0431. Darbų baigtumas – 10%.
2. Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų kompleksas, Šv.
Jurgio Kankinio bažnyčia ir vienuolynas – per 2015 m. vyko 9 patikrinimai taip pat 3 kartus
suderinti pasikeitę tvarkybos ir restauravimo projektų sprendiniai. Darbų baigtumas – 100%.
3. Kauno Jėzuitų vienuolyno komplekso Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia - per 2015 m.
vyko 7 patikrinimai. Darbų baigtumas – 30%. Bažnyčios fasado dažymas nukeltas 2016 m. vasarai.
Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2016-12-31.

43

4. Aristavėlės sodybos dvaras – įvykdyta 15% rangos darbų. Planuojamas darbų pratęsimo
terminas iki 2016-10-31.
5. Vilos pastatas, vad. „Anapiliu“ - per 2015 m. vyko 4 patikrinimai. Darbų baigtumas –
40%. Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2016-07-31.
6. Namas, Preilos g. 85 - per 2015 m. vyko 5 patikrinimai. Tame tarpe 1 neplaninis ir 1
kartu su CPVA atstovais. Atlikta 50% darbų. Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2016-0831.
7. Evangelikų liuteronų bažnyčia Kintuose - per 2015 m. vyko 4 patikrinimai. Tame tarpe
1 kartu su CPVA atstovais. Darbų baigtumas – 80%, liko fasado dažymas, šiltuoju periodu.
Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2016-06-31.
8. Joniškio sinagogų komplekso, Baltoji sinagoga - per 2015 m. vyko 4 patikrinimai.
Darbų baigtumas – 95%. Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2016-06-31.
9. Šv. Kryžiaus bažnyčia Skaudvilėje - per 2015 m. vyko 9 patikrinimai. Darbų baigtumas
– 100%. Rengiamasi pasirašyti darbų priėmimo aktą.
10. Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų, rūmai - per 2015 m. vyko 5 patikrinimai.
Tame tarpe 1 kartu su CPVA atstovais. Darbų baigtumas – 50% Planuojamas darbų pratęsimo
terminas iki 2017-04-31, dėl didelės apimties darbų.
11. Pastatas Telšiuose Kęstučio g. 3 - Darbų baigtumas – 100%. Projektas pratęsiamas iki
2016-06-30 d. dėl renginių organizavimo.
12. Pavirvytės dvaro sodyba - per 2015 m. vyko 7 patikrinimai. Bendras darbų baigtumas
75 %. Tvarkybos darbai – 90 %. Statybos darbai – 50%. Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki
2016-12-31.
13. Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčia – mauzoliejus - per 2015 m. vyko 3 patikrinimai.
Remonto darbai 100%, Restauravimo darbai 75%. Darbų termino pratęsimas neplanuojamas.
14. Abromiškių dvaro rūmai - per 2015 m. vyko 3 patikrinimai. Darbų baigtumas – 50%
Planuojamas darbų pratęsimo terminas iki 2017-04-31, dėl užtrukusio statybos darbų leidimo
gavimo.
15. Liubavo dvaro sodybos oficina ir oranžerija - per 2015 m. vyko 3 patikrinimai. Darbų
baigtumas – 77%. Pasirašyta sutartis dėl projekto sutarties pratęsimo iki 2016-12-31.
Tvarkybos darbai iki 2016 metų praktiškai baigti pagal 3 projektus 4 statiniuose: a) Kauno
bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje ir vienuolyne, b) Šv. Kryžiaus bažnyčioje Skaudvilėje,
c) Pastate Telšiuose, Kęstučio g. 3.
6.3. Veiksmai dėl asmenų planuojamos veiklos
6.3.1. Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai
2015 m. Departamento teritoriniai padaliniai pritarė 733 (2014 m. – 821, 2013 m. – 769)
projektiniams pasiūlymams bei išdavė 1053 (2014 m. – 1940, 2013 m. – 1721) specialiųjų
paveldosaugos reikalavimų bei 292 (2014 m. – 280, 2013 m. – 153) atskiras sąlygas žemės darbams
atlikti. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išduota 2078 (2014 m. – 3401, 2013 m. – 2605) įvairios
sąlygos (specialieji reikalavimai) tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti (15 priedas; pav. 5).
Per ataskaitinį laikotarpį Departamento teritoriniai padaliniai 85 kartus (2014 m. – 80,
2013 m. – 149) atsisakė pritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams bei 90 (2014 m. – 181,
2013 m. – 153) kartų nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus statinio projektui rengti.
2015 m. Departamento teritoriniai padaliniai suteikė 3323 rašytinius pritarimus (derinimus)
statinių projektams (2014 m. – 3450, 2013 m. – 3379) (pav. 6). Per ataskaitinį laikotarpį 194 kartus
buvo atsisakyta suderinti pateiktą statinio projektą (2014 m. – 289, 2013 m. – 399). Departamento
teritorinių padalinių atstovai 2015 m. pritarė 227 statinio užbaigimo aktams (dviejais atvejais
atsisakė tai padaryti).
Pagal PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų
(laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ Departamento teritoriniai padaliniai 2015 m.
išdavė 1183 (2014 m. – 189, 2013 m. – 371, 2012 m. – 154) projektavimo sąlygas (laikinuosius
apsaugos reglamentus) tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti (16 priedas) bei 14 kartų
atsisakė tai padaryti. Iš viso per 2015 m. Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 240 (2014 m. –
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228, 2013 m. – 170) leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus (pav. 7), o trylika atvejų
buvo atsisakyta juos išduoti. Departamento direktoriaus buvo patvirtinti 63 (2014 m. – 58, 2013 m.
– 45, 2012 m. – 69) tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo komisijų aktai, kuriais 2014 m.,
vadovaujant Departamento teritorinių padalinių tarnautojams (komisijų pirmininkai), priimti
kultūros paveldo objektų ar jų dalių tvarkomieji paveldosaugos darbai.
5 pav. 2013 - 2015 m. Departamento išduotų sąlygų tvarkomiesiems statybos darbams pasiskirstymas pagal
teritorinius padalinius.

6 pav. 2013 - 2015 m. Departamento derinti tvarkomieji statybos darbai pagal teritorinius padalinius.
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7 pav. Išduoti leidimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams 2013-2015 m. pagal Departamento
teritorinius padalinius.

2015 m. atliekant Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos, Lietuvos
Respublikos ir Šv. Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka)
įgyvendinimo programos, Jono Pauliaus II Piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo
piligrimų ir turizmo reikmėms programos, Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600
metų jubiliejaus minėjimo programos (toliau - Paveldotvarkos programos) priemonių įgyvendinimo
kontrolę patikrinta 12-je kultūros paveldo objektų atlikti tvarkybos darbai (11 lentelė).
11 lentelė. Paveldotvarkos programų kontrolės komisijos 2015 m. patikrinti kultūros paveldo objektai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir unikalus
kodas Kultūros vertybių registre
Zyplių dvaro sodybos (1616) rūmai (24737); antroji
oficina (24739); virtuvė (24740); arklidė (24742), Tubelių
k., Lukšių sen., Šakių r. sav.
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (1619), Kurtuvėnai, Šiaulių
r.
Bobriškio sentikių cerkvė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 30760), Bobriškio kaimas 7, Kriaunų
sen., Rokiškio r. sav.,
Mykolo Sleževičiaus namas (10401), K. Donelaičio g. 13,
Kaunas
Šančių gimnazijos pastatas (1148), Skuodo g. 27, Kaunas
Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai (25745), Ž. E.
Žilibero g. 6, Kaunas
Vilniaus senųjų kapinių koplyčia, vad. Bernardinų
kapinėmis (30412), Žvirgždyno g. 3, Vilnius
Vilniaus sinagogos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 27998), Gėlių g. 6, Vilnius,
Vilniaus miesto senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Oginskių
šeimos koplyčia- mauzoliejus (30388), Saulės g., Vilnius
Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio (681)
Švč. Trejybės bažnyčia, Aušros Vartų g. 7B, Vilnius
Medininkų (Aušros) - Subačiaus vartų gynybinės siena
(26161), Aušros Vartų g. 8, 10, 12, Vilnius
Šv. Stepono bažnyčia (1042), Šv. Stepono g. 41, Vilnius

Tikrinti tvarkybos ir/ar neatidėliotini
saugojimo darbai
tvarkybos darbai
stogo ir sienų priešavariniai ir avarijos grėsmės
pašalinimo darbai
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) darbai
terasos su laiptais ir balkono tvarkybos
(restauravimo, remonto) darbai
pietvakariniame fasade esančių laiptų tvarkybos
darbai
antro aukšto perdangos restauravimo ir remonto
darbai
eksterjero remonto ir restauravimo darbai
tvarkybos darbai
tvarkybos darbai
stogo ir bokštelių tvarkybos darbai
sienos dalies tvarkybos darbai
fasadų konservavimo, restauravimo darbai
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6.3.2. Teritorijų planavimo dokumentai
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 17 (2014 m. – 26, 2013
m. – 10) sąlygų bendriesiems planams, 33 (2014 m. – 90, 2013 m. – 200) - specialiesiems planams,
141 (2014 m.- 134, 2013 m. – 60) - žemėtvarkos ir miškotvarkos teritorijų planavimo dokumentams
bei 124 (2014 m.- 206, 2013 m. – 424) sąlygų - detaliesiems planams rengti. Iš viso išduotos 174
(2014 m.- 456, 2013 m. – 694) sąlygos įvairiems teritorijų planavimo dokumentams parengti (pav.
8; 17 priedas).
8 pav. 2013-2015 m. Departamento išduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti pasiskirstymas
pagal teritorinius padalinius (sąlygos, kai planavimo teritorija yra apskritis, neįtrauktos, taip pat neįtrauktos sąlygos
išduotos specialiesiems žemėtvarkos ar miškotvarkos projektams rengti).

9 pav. Suderinti bendrieji planai, specialieji planai, išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo
dokumentus, ir detalieji planai 2013-2015 m. pagal Departamento teritorinius padalinius (teritorijų planavimo
dokumentai, kurie yra regiono lygmens į statistiką neįtraukti).

Per 2015 m. 19 atvejais buvo atsisakyta išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams
rengti (2014 m. – 47, 2013 m. – 201). Departamento teritorinių padalinių atstovai per 2015 m. iš
viso suderino 4675 (2014 m. – 4094, 2013 m. – 4114) teritorijų planavimo dokumentų, o,
neskaičiuojant žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo dokumentų, tai būtų atitinkamai: 2015 m. 558, 2014 m. – 548 , 2013 m. – 595 (pav. 9).
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Derinimo metu per ataskaitinį laikotarpį 18 kartų atsisakyta derinti detaliuosius planus
(2014 m. – 70, 2013 m. – 90). 2015 m. tiek pat atvejų atsisakyta derinti pateiktą specialųjį ar
bendrąjį planą (2014 m. – 20, 2013 m. – 29).
6.3.3. Poveikio aplinkai vertinimas
Vadovaujantis NKPAĮ bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu, Departamento teritoriniai padaliniai 2015 m. atliko poveikio aplinkai vertinimo subjekto
funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas gavo 437 (2014 m. – 347, 2013 m. – 621)
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas bei 57 kartus (2014 m. – 58, 2013 m. – 25) prašė
tokias išvadas persvarstyti (pav. 10).
10 pav. 2013 - 2015 m. gautos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pagal Departamento teritorinius
padalinius.

2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai gavo 49 (2014 m. – 52, 2013 m. – 26)
galutines poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 25 (2014 m. – 30, 2013 m. – 13) poveikio
aplinkai vertinimo programų bei 16 (2014 m. – 18, 2013 m. – 16) poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitų (18 priedas).
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat vykdė ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjekto funkcijas (19 priedas): 2013 m. gavo 120 (2014 m. – 189, 2013 m. – 163)
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų, 58 (2014 m. – 47,
2013 m. – 41) SPAV apimties nustatymo dokumentus bei 67 (2014 m. – 56, 2013 m. – 54) SPAV
ataskaitos.
6.3.4. Kitos asmenų planuotos veiklos
Iš viso per ataskaitinius metus Departamento atstovai suderino 970 (2014 m. – 947, 2013
m. – 741) leidimų kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius. Daugiausia leidimų kirsti, genėti ir
tvarkyti saugotinus želdinius suderino teritoriniai padaliniai, įsikūrę Lietuvos didžiuosiuose
miestuose (pav. 11; pastaba - kitame puslapyje).
6.4. Archeologinių tyrimų kontrolė
2015 m. Departamente toliau buvo organizuojamas Mokslinės archeologijos komisijos
darbas. Per 2015 m. įvyko 48 Mokslinės archeologijos komisijos posėdžiai. Jų metu buvo spręsta
nemažai problemų, susijusių su archeologinių objektų apsauga, apskaita bei tyrimais.
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11 pav. 2013 - 2015 m. suderinti leidimai kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje, pagal Departamento teritorinius padalinius.

12 pav. Departamento išduoti leidimai archeologiniams tyrimams 2001-2015 m.

Mokslinė archeologijos komisija 2015 m. apsvarstė archeologų 2014 m., 2013 m. ir
anksčiau vykdytų tyrimų 468 ataskaitas. Remiantis Departamento Mokslinės archeologijos
komisijos rekomendacijomis, 2015 m. Departamente išduoti 451 leidimai archeologiniams
žvalgymams, žvalgomiesiems archeologijos tyrimams bei detaliesiems archeologijos tyrimams
(pav. 12).
6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
(toliau – specialieji planai) rengimo darbams 2015 metais iš viso buvo skirta 104 263 eur (2014 m. 601 400 Lt). finansavimas buvo skirtas tęsti 14 objektų specialųjį planavimą. Iš jų, 2015 m. vykdant
specialiojo planavimo darbus, parengta: 6 koncepcijos, 2 sprendiniai, 3 objektų sprendiniai pradėti
rengti, 3 objektų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį etapą (12 lentelė).
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12 lentelė. Specialiųjų planų rengimo sąrašas 2015 m.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys

1.

Vilniaus senamiesčio (16073; U1P)
Tvarkymo planas

2.

Telšių senamiesčio (17113, U32)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

3.

Klaipėdos senamiesčio (16075, U17)
Tvarkymo planas

4.

Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012, U16)
Tvarkymo planas

5.

Kauno miesto istorinė dalies, vad.
Naujamiesčiu, (22149, U30)
Tvarkymo planas

6.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
Teritorijos ribų planas

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Šilutės miesto istorinės dalies (12331, U45)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas,
Tvarkymo planas
Rusnės miesto istorinės dalies (2933, U46)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
Tvarkymo planas
Rusnės miesto dalies, vad. Skirvytėle (10304,
U47)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
Tvarkymo planas
Preilos gyvenvietės (2069, U9),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas
Pervalkos gyvenvietės (2068, U11)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas
Nidos gyvenvietės (17098, U10)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas
Juodkrantės gyvenvietės (2067, U12),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas
Smiltynės gyvenvietės (21809, U14),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas
Palangos miesto istorinės dalies (12613, U2),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas

16.

Liubavo dvaro sodybos (899),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

17.

Rudaminos dvaro sodybos fragmentai (267,
IP404 )
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus
2008-11-05 įsak. Nr. Į-440
2014-04-24 Nr. Į-97
2008-05-30 įsak. Nr. Į-194
2013-02-15 įsak. Nr. Į-56
2014-04-18 Nr. Į-84
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4645)
2012-04-23 įsak. Nr. Į-151
2014-04-18 Nr. Į-86
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4643)
2012-04-23 Nr. Į-152 (Žin.,
2012, Nr. 49-2433)
2014-04-18 Nr. Į-85
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4644)
2012-04-23 Nr. Į-153
2014-04-18 Nr. Į-87
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4642)
2012-04-25 Nr. Į-156
2007-04-03 Nr. Į-117 2014-0714 Nr. Į-165
2008-05-30 Nr. Į-192
2014-07-14 Nr. Į-166
2008-05-30 Nr. Į-191
2014-07-14 Nr. Į-167
2011-11-25 įsak. Nr. Į-393
2014-04-18 Nr. Į-90
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4639)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-394
2014-04-18 Nr. Į-89
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4640)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-391
2014-04-18 Nr. Į-91
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4638)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-392
2014-04-18 Nr. Į-92
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4637)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-395
2014-04-18 Nr. Į-88
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4641)
2011-11-07 įsak. Nr. Į-362;
2014-04-18 Nr. Į-93
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4636)
Inicijav. saug. 2011-06-10 Nr. Į184
KPD direkt. 2012-03-16 įsak.
Nr. Į-93
Inicijav. saug. 2008-01-11 Nr. Į18, 2009-10-26 Nr. Į-533 200801-28 Nr Į-40

Planavimo darbų etapai
Baigiamasis etapas,
parengti ir viešinami
sprendiniai
Rengiami sprendiniai

Parengti sprendiniai

Rengiami sprendiniai

Rengiami sprendiniai
Parengta, pateikta
Kultūros ministerijai
teikti Vyriausybei
tvirtinti
Gautas pritarimas
koncepcijai,
rengiami sprendiniai
Gautas pritarimas
koncepcijai,
rengiami sprendiniai
Gautas pritarimas
koncepcijai,
rengiami sprendiniai
Parengti sprendiniai
Parengti sprendiniai

Parengti sprendiniai
Parengti sprendiniai
Parengti sprendiniai
Baigiamasis etapas,
parengti sprendiniai,
pateikti tikrinti
Parengtas, patvirtintas

Patvirtintas
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Eil.
Nr.
18.

19.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys
Tado Ivanausko Obelynės sodybos (30812)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas
Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (904, IP
902)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

20.

Trakų senamiesčio (17114)
Tvarkymo planas

21.

Kėdainių senamiestis (16074)
Tvarkymo planas

22.

Biržų pilies (10483, G54KP)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus
Inicijav. saug . 2007-08-23 įsak.
Nr. Į-339,
2007-09-03 įsak. Nr. Į-351
2014-04-07 KPD dir. įsak. Nr. Į77 inicijuoti SP pakeit.
2014-05-30 KPD dir. įsak. Nr. Į126 dėl SP pakeit. pradžios
KPD dir 2015-02-19 įsak. Nr. Į35 (TAR 2015- 2490) galioja
nuo 2015-02-20
KPD dir. 2015-03-18 įsak. Nr. Į64 pradėti rengti tvark. planą
(TAR 2015-03957)
KPD dir. 2015-02-19 įsak. Nr. Į34 (TAR 2015-0 2489)
KPD dir. 2015-03-18 įsak. Nr. Į64 pradėti rengti tvark planą
(TAR 2015-03956)
2007-03-13 Nr. Į-82

Planavimo darbų etapai
Gautas pritarimas
koncepcijai
Gautas pritarimas
koncepcijai, rengiami
sprendiniai

Esamos būklės analizė

Parengta koncepcija

Rengimas pristabdytas
dėl vykusių teismų

Ataskaitiniais metais iš viso pabaigti rengti, patvirtinti ir užregistruoti Teritorijų planavimo
dokumentų registre 2 objektų specialieji planai (13 lentelė).
13 lentelė. 2014 metais pabaigti rengti ir patvirtinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji
planai.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas
Specialiųjų planų rūšys

Specialųjį planą tvirtinantis
dokumentas

Įregistravimo Teritorijų
planavimo dokumentų
registre data

1.

Liubavo dvaro sodybos (899),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

Inicijav. saug. 2011-06-10 Nr. Į184
KPD direkt. 2012-03-16 įsak.
Nr. Į-93

Parengtas, patvirtintas

2.

Rudaminos dvaro sodybos fragmentai (267,
IP404 )
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

Inic. saug. 2008-01-11 Nr. Į-18,
2009-10-26 Nr. Į-533 2008-0128 Nr Į-40

Patvirtintas

6.6. 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
2015 m. suorganizuotas 28 atestavimo komisijos posėdžiai (iš jų 3 išvažiuojamieji). Iš viso 2015 m.
buvo išduoti 543 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatai. Iš jų:
1. Atestuota naujai 267:
1.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 48 (I kat. 33, II kat. 12, III kat. 3);
1.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui - 45 (I kat. 17, II kat. 24, III kat.
4);
1.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 1;
1.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 75 (I kat. 26, II kat. 42, III kat. 7);
1.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 97 (I kat. 10, II kat. 25, III kat. 62);
1.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 1.
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2. Pratęstas atestato galiojimas, išduodant naują atestatą 276:
2.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 86 (I kat. 8, II kat. 13, III kat. 65);
2.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui – 121 (I kat. 8, II kat. 48, III kat.
65);
2.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 50;
2.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 97 (I kat. 6, II kat. 27, III kat. 64);
2.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 29 (II kat. 5, III kat. 24);
2.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 24.
Per 2015 m. neteko galios – 10 atestatų, dėl kurių pratęsimo kreiptasi nebuvo.
VII. KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
7.1. Kilnojamųjų kultūros ir dailės vertybių bei prekybos antikvariniais daiktais kontrolė
2015 m. buvo išduota 1 licencija verstis prekyba antikvariniais daiktais (iš viso išduotos 72
licencijos). Vadovaujantis Departamento direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Į-321
patvirtintu Departamento teritorinių padalinių 2015 metų metiniu ūkio subjektų veiklos patikrinimo
planu, patikrinti 5 asmenys, prekiaujantys antikvariniais daiktais (2 įmonės prekybos antikvariniais
daiktais nebevykdo, viena iš jų bankrutavusi, kita likviduojama).
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliekama kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių,
kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymo – tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darbų kontrolė, kurią vykdė Restauravimo taryba.
2015 m. įvyko 87 Restauravimo tarybos ekspertų posėdžiai, kurių metų surašyti 129
pasitarimų protokolai, dalyvauta 20 objektų užbaigtų restauravimo darbų priėmimo komisijų darbe.
Devyniems (9) 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. Visi gamybinių pasitarimų bei tarpinių peržiūrų posėdžiai
kiekvienam tvarkomam objektui buvo protokoluojami atskirai.
Departamento lėšomis 2015 m. restauruoti 9 dailės objektai, kuriais gali gerėtis ne tik
Lietuvos gyventojai, bet ir mūsų šalies svečiai iš užsienio: Šaukoto bažnyčios sienų tapyba,
Rokiškio Šv. Mato bažnyčios vitražai, Žiobiškio bažnyčios vitražai, Gelgaudiškio dvaro interjeras,
Sapiegų rūmų sienų tapyba, Pivašiūnų bažnyčios altoriai, Simno bažnyčios paveikslas, tabernakulis,
Palėvenės bažnyčios triumfo arka, Stepono bažnyčios Vilniuje sgrafitas.
2015 m. taip pat buvo kontroliuojami šiuose savininkų, valdytojų bei Europos Sąjungos
paramos lėšomis tvarkomuose objektuose atliekami darbai:

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus statinių komplekso Vytauto Didžiojo karo
ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rūmų (unikalus kodas 1125), Kauno m. sav.,
pietų fasade esantį pagrindinį įėjimą puošiančių dviejų liūtų skulptūrų restauravimo darbai (darbai
priimti);

Paveikslo „Marija“ su aptaisu (unikalus kodas 10273) iš „Šv. Onos“ bažnyčios
(neregistrinė), Vilniaus r. sav., konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso komendanto rūmų (unikalus kodas
27046), Kauno m. sav., interjero (202 patalpos) konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Jurgio
bažnyčios (unikalus kodas 28123), Vilniaus m. sav., paveikslo „Marija, pamynusi žaltį“ („Nekaltojo
prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“) (unikalus kodas 8308) konservavimo restauravimo darbai
(darbai priimti);

Pastato Pilies g. 5 (unikalus kodas 647), Vilniaus m. sav., antro aukšto patalpų
polichrominio dekoro konservavimo ir retušavimo darbai (darbai priimti);
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Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblio Šv.
arkangelo Rapolo bažnyčios (unikalus kodas 28335), Vilniaus m. sav., vitražinių langų tvarkybos
darbai (darbai priimti);

Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
bažnyčios statinių komplekso Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (unikalus
kodas 27495), Kretingos r. sav., vidaus dekoro - skulptūros „Šv. Antanas, dalijantis duoną“
konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Šv. Juozapo bažnyčios (unikalus kodas 16071), Vilniaus r. sav., paveikslo „Marija
Rožančinė“ (unikalus kodas 14610) konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Šv. Juozapo bažnyčios (unikalus kodas 16071), Vilniaus r. sav., paveikslo „Trys
karaliai“ (unikalus kodas 14609) konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo (unikalus kodas 13510), esančio
Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje, Rokiškio r. sav., konservavimo ir restauravimo darbai
(darbai priimti);

Skulptūros „Vandens nešėja“ (unikalus kodas 7559), Kauno m. sav., konservavimo
restauravimo darbai (darbai priimti);

Paveikslo „Marija su kūdikiu“ (unikalus kodas 7705) iš Rūdninkų Švč. Trejybės
bažnyčios, Šalčininkų r. sav., konservavimo restauravimo darbai (darbai vertinti);

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios (unikalus kodas 21847), Kelmės r. sav., vakarinio fasado ir portalo
skulptūros bei lipdybos konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Sapiegų rūmų Vilniuje (unikalus kodas 25771), Vilniaus m. sav., interjero sienų
tapybos konservavimo, restauravimo darbai (darbai priimti);

Eišiškių Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios (unikalus kodas 24487), Šalčininkų r.
sav., šoninio altoriaus konservavimo, restauravimo darbai (darbai priimti);

Vilniaus Augustinų vienuolyno statinių ansamblio rytų vienuolyno namo (unikalus
kodas 27334), Vilniaus m. sav., sienų tapybos konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapinės bažnyčios komplekso Šv. apaštalo
evangelisto Mato parapinės bažnyčios (unikalus kodas 22373), Rokiškio r. sav., trijų vitražų
konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Kryžiaus, aut. Vincas Svirskis (unikalus kodas 20041), Pakruostės k., Kėdainių r.
sav., restauravimo darbai (darbai priimti);

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso (unikalus kodas 10384)
gydytojo Donato Reikovskio, kunigo Jozefo Daukšos ir kunigo Adomo Kozmiano antkapinių
paminklų konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);

Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus kodas 852) didžiojo
altoriaus skulptūrų, tabernakulio restauravimo darbai (darbai priimti).
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 polichrominio dažymo darbus, Gelgaudiškio rūmų
polichrominio dažymo, lipdybos ir krosnių restauravimo darbus, Rokiškio Šv. Mato bažnyčios
restauruotus vitražus, Sapiegų rūmų sienų tapybos atradimus ir konservavimo darbus ir kt.
Vykdant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio
audito ataskaitos „Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios kultūros vertybės“ rekomendacijų
įgyvendinimo planą ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerio 2014 m. sausio 2 d.
potvarkį Nr. PV-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio
audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo plano vykdymo“, Departamento direktoriaus 201412-22 įsakymu Nr. Į-311 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo savininkams, kuriems
šie pasai neišduoti, plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kilnojamųjų kultūros vertybių pasų
išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti, planas. Plane numatyta, kad Departamento trys
teritoriniai skyriai (Alytaus, Kauno ir Vilniaus) iki 2017-10-01 turi parengti 2387 kilnojamųjų
kultūros vertybių pasus. Departamento 2015 m. metiniame veiklos plane, patvirtintame Kultūros
ministro, per 2015 m. buvo suplanuota parengti 1014 kilnojamųjų kultūros vertybių pasų, tačiau
siekiant parengti pasus ne per maksimaliai nustatytą terminą, o kuo operatyviau, per 2015 m. buvo
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parengti ir išduoti 1535 pasai. Be to, papildomai per metus į Kultūros vertybių registrą įrašytoms
kilnojamosioms kultūros vertybėms dar buvo parengti ir jų savininkams įteikti 155 pasai. Tokiu
būdu, viso per 2015 m. buvo parengta ir išduota vertybių savininkams, valdytojams 1690
kilnojamųjų kultūros vertybių pasų.
2015 m., atlikus Departamento direktoriaus 2010-09-15 įsakymu Nr. Į-323 „Dėl
registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros
vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo ir juo patvirtintos Registruojamos Kultūros vertybių
registre kilnojamosios kultūros vertybės duomenų formos (toliau – Duomenų forma) bei Kultūros
ministro 2010-01-05 įsakymu Nr. ĮV-2 „Dėl kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir
kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Kilnojamosios
kultūros vertybės paso formos (toliau – Paso forma) palyginimą, nustatyta, kad 20 pildymo laukų
(Duomenų formoje jų yra 26, Paso formoje – 25) šiose formose yra identiškos. Todėl Kultūros
paveldo centro specialistams pildant Duomenų formas, o vėliau Departamento teritorinių skyrių
specialistams pildant Pasų formas iš esmės tą pačią informaciją mechaniškai reikėjo perkelti į
nustatytas formas, kas lėtino šį procesą ir reikalavo nemažų laiko ir žmogiškųjų išteklių.
Ataskaitiniais metais Departamente įdiegta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų
informacine sistema (KPEPIS) ir modernizuotas Kultūros vertybių registras, o Kilnojamųjų
vertybių registro sistemoje yra realizuota galimybė visų duomenų, apimančių tiek Duomenų
formoje, tiek Paso formoje nurodytos informacijos, suvedimui. Taip pat numatyta galimybė kurti
generuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių pasų šablonus bei galimybė sugeneruoti Kilnojamosios
kultūros vertybės pasą pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintą formą. Tokiu būdu
modernizuotame Kultūros vertybių registre suvedus visus duomenis nurodytus Duomenų formoje ir
kai kuriuos papildomus duomenis (Kultūros ministrui įsakymu įrašius kilnojamąją kultūros vertybę
į Kultūros vertybių registrą) nurodytus Paso formoje, per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų
informacinę sistemą (KPEPIS) galima automatiškai sugeneruoti kilnojamosios kultūros vertybės
pasą. Taigi mechaniškai duomenų, rengiant kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, Departamento
teritorinių skyrių specialistams perkelti nereikės ir tikėtina, kad šis procesas taps ženkliai spartesnis.
7.2. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolė
Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris (toliau – Poskyris),
vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, 2015 metais iš juridinių ir fizinių asmenų priėmė
282 rašytinius prašymus ir reikalingus dokumentus dėl 4471 kultūros objekto išvežimo iš Lietuvos
Respublikos leidimo (toliau - Leidimas) gavimo. 4727 kultūros objektai Poskyrio darbuotojų buvo
apžiūrėti, patikrinti ar nėra paieškomi INTERPOLO, 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 261
leidimas išvežti iš Lietuvos Respublikos 4385 antikvarinius daiktus ir muziejinius eksponatus (14
lentelė). Iš jų laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos 459 muziejiniai eksponatai ir 1627
antikvariniai daiktai. Pasibaigus laikino išvežimo iš Lietuvos Respublikos terminui, grąžinti 356
muziejiniai eksponatai (102 eksponatai bus grąžinti 2016 metais, 1 eksponatas - 2025 metais) ir
1202 antikvariniai daiktai (425 antikvariniai daiktai bus grąžinti 2016 metais).
14 lentelė. 2015 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 skaičiuas
Laikinai išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų skaičius

261 vnt.
189 vnt.
7 vnt.
65 vnt.
2299 vnt.
2086 vnt.
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Sumokėta valstybės rinkliava už leidimų išvežti kultūros vertybes išdavimą
Kilnojamųjų kultūros
Vertintų kilnojamųjų kultūros vertybių ir
vertybių išvežimo taryba
antikvarinių daiktų bendras kiekis

Posėdžių protokolų skaičius

(iš jų 459 muziejiniai eksponatai ir
1627 antikvariniai daiktai)
4418,97€
4727 vnt.
(iš jų 3926 antikvariniai daiktai,
kuriems išvežimo leidimas
reikalingas; 86 kultūros objektai,
kuriems išvežimo leidimas
nereikalingas ir 715 kultūros
objektai pateikti Vilniaus aukciono
bei Dailės aukciono „Arkadija“)
294

2015 metais įvyko keturi Meno rinkos agentūros rengti Vilniaus aukcionai. Jų rengėjams ir
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo
departamentas) Vilniaus skyriui pateiktos išvados dėl šiuose aukcionuose norimų parduoti kultūros
objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų:
XXXVI Vilniaus aukcionui dėl 143 kultūros objektų;
XXXVII Vilniaus aukcionui dėl 115 kultūros objektų;
XXXVIII Vilniaus aukcionui dėl 190 kultūros objektų;
XXXIX Vilniaus aukcionui dėl 122 kultūros objektų.
„Arkadija“ dailės aukciono (2) rengėjams ir Kultūros paveldo departamento Kauno skyriui
pateiktos išvados dėl aukcione norimų parduoti 145 kultūros objektų 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:
Muitinės kriminalinei tarnybos Klaipėdos skyriui dėl 1 medalio;
Klaipėdos teritorinei muitinei dėl 1 paveikslo, 1 vazos, 2 laikrodžių, 18 monetų, 17
nuotraukų, 1 medalio, 39 popierinių pinigų, 1 ikonos ir 1 fotoaparato;
Kauno teritorinei muitinei dėl 1 durtuvo;
- Telšių rajono Kriminalinės policijos skyriui dėl 1 skulptūros.
2015 metais Poskyrio specialistai teikė pastabas ir pasiūlymus 2 projektams, t.y. „Muitinės
deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“ ir
„Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas“.
VIII. KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA IR BENDRADARBIAVIMAS
8.1. Ryšiai su visuomene
Žiniasklaidos monitoringo duomenimis, 2015 m. sausio–gruodžio mėnesiais
Departamentas įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo paminėtas 1147 kartus: nacionalinėje
spaudoje – 141 kartą, regioninėje spaudoje – 278 kartus, rajoninėje spaudoje – 313, kituose
nacionaliniuose leidiniuose – 5 kartus, internete – 410 kartų.
To paties monitoringo duomenimis, 2015 metų sausio–gruodžio mėnesiais paveldo tema
įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta 2730 kartų: nacionalinėje spaudoje – 281,
regioninėje spaudoje – 660, rajoninėje spaudoje – 953, kituose nacionaliniuose leidiniuose – 17
kartų, internete – 819 kartų. Būtina atkreipti dėmesį, kad skaičiuojami tik tie žiniasklaidos kanalai,
kurie yra įtraukti į „Mediaskopo“ žiniasklaidos stebėsenos sutartį (pavyzdžiui, nėra pateikiamas
radijo ir televizijos, kai kurių internetinių portalų paminėjimų skaičius), todėl žiniasklaidos
monitoringo duomenys negali būti lyginami su 2014 m. duomenimis. 2015 metais parengta 40
pranešimų žiniasklaidai apie restauruojamus arba baigtus restauruoti kultūros paveldo objektus, į
Kultūros vertybių registrą įtrauktus naujus kultūros paveldo objektus, valstybės saugomais
paskelbtus kultūros paveldo objektus, Departamento veiklą, dalyvavimą Europos Tarybos
programose, bendradarbiavimą su kitomis valstybinėmis institucijomis, saugant kultūros paveldą,
išskirtinius objektų atgaivinimo arba nepriežiūros atvejus, kultūros paveldo objektuose vykstančius
renginius ir kita.
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Surengtos 2 spaudos konferencijos Departamente: dėl Užupio bendruomenės informacijos
Lietuvos ir pasaulio žiniasklaidos priemonėms „Dėl Vilniaus senamiestyje (adresu Polocko g. 17)
vykdomų didelio masto statybų“ ir spaudos konferencija „Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano
sprendinių pristatymas“. Vykdyta spaudos konferencijos, kurioje pristatyti Švč. Trejybės bažnyčios
Vilniuje tyrimai, tvarkybos darbai bei Lietuvos unitų bendruomenė, komunikacija kartu su Vilniaus
universitetu bei unitų bendruomene. Ši spaudos konferencija susilaukė didelio žiniasklaidos
susidomėjimo ir daugybės publikacijų bei reportažų (LRT, TV3, 15min.lt – Departamentas išvertė
šį straipsnį ir į ukrainiečių kalbą, lrytas.lt, vu.lt, Madeinvilnius.com, kt. šaltiniai).
2015 m. įvyko 5 iš planuojamų 7 (2 vyks 2016 m.) Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano-tvarkymo plano sprendinių pristatymai visuomenei
Departamente: bendrasis plano pristatymas bei atskirų Vilniaus senamiesčio dalių pristatymai. Jų
grafikas buvo skelbiamas ir kartojamas kpd.lt svetainėje aktualijų bei pranešimų skiltyje, taip pat
Departamento Facebook paskyroje skelbiamos žinutės, aktualizuojančios ir kviečiančios į viešus
pristatymus. Specialiojo plano parengti sprendiniai nuo 2015 metų lapkričio 5 d. buvo
eksponuojami planavimo organizatoriaus (Departamento) interneto svetainėje.
Departamento internetinės svetainės naujienų skiltyse (rubrikose „Aktualijos“, „Pranešimai
žiniasklaidai“ ir „Renginių anonsai“) nuolat skelbta informacija apie Departamento veiklą (su
nuotraukų galerijomis ir reportažais), skubi informacija apie Departamento veiksmus krizinių
situacijų metu (pavyzdžiui, parengtos skubios aktualijos po inspektorių patikrinimų sugriautoje
Kauno VII forto ledainėje, skelbiamos naujausios žinios apie kreipimąsi į ikiteisminę instituciją,
skubiai informuojama, kokie bus Departamento veiksmai po gaisrų objektuose, pan.), apžiūrimus
kultūros paveldo objektus regionuose (išsamūs reportažai, atskleidžiant paveldo objektų
išskirtinumą), kultūros paveldo objektų būklę, su kultūros paveldu susijusius renginius
(konferencijas, paskaitas, knygų pristatymus, kt.), finansavimo galimybes kultūros paveldo objektų
valdytojams. 2015 metų sausio–gruodžio mėnesiais į www.kpd.lt „Naujienų“ skiltį patalpinti 188
pranešimai. Taip pat aktyviai pildytos Departamento svetainės skiltys: „Pažinimo ir sklaidos
leidybos projektai 2015“ (31 pranešimas), „Sugrįžtantys dvarai“ ir kitos.
Atnaujintas (sujungus ankstesnius kelis profilius bei pritraukus naujų vartotojų) socialinio
tinklo „Facebook“ pagrindinis Departamento profilis. Visuose profiliuose (Departamento, Europos
paveldo dienų Lietuvoje ir Europos žydų kultūros dienos Lietuvoje), populiarinančiuose kultūros
paveldo temą, Departamento veiklą, Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros dienos programas, yra
4297 gerbėjai (paspaudusieji puslapio „patinka“). Gerbėjų skaičius nuolatos auga, atnaujinimai ir
aktualiausia informacija skelbiama kasdien, keliant kokybinę turinio kartelę. Šiuose profiliuose,
siekiant gausios auditorijos peržiūrų, talpinti Departamento internetinėje svetainėje skelbti
pranešimai, informacija apie Departamento vadovų bei specialistų kasdienę veiklą, susitikimus,
apsilankymus kultūros paveldo objektuose, Departamento pasirašytas sutartis su mokslo ir kitų šalių
kultūros paveldo institucijomis, tarptautinių darbo grupių vizitus bei sprendžiamus klausimus
Departamente, nuotraukų albumai, kultūros paveldą populiarinančių renginių anonsai, paveldo
pažinimą skatinanti publicistika. Iš viso 2015 m. Departamento profiliuose skirtingo formato
pranešimai buvo patalpinti apie 1560 kartų. Didžiausias savaitės KPD profilio pasiekiamumas buvo
virš 12 tūkst. vartotojų, didžiausia vieno įrašo peržiūra KPD profilyje – 11, 3 tūkst.
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos KPEPIS viešinimas
pradėtas 2015 m. birželį viešinimo renginiu projekto partneriams, jame dalyvaujantiems ir
besidomintiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Taip pat išleista ir išplatinta 15 000 egz.
lankstinukų. 2015 m. liepą išspausdintas straipsnis žurnale Statyba ir architektūra “Viskas apie
kultūros paveldą – naujoje informacinėje sistemoje” (popieriniame leidinyje ir intertetinėje
svetainėje). Anglų kalba išspausdintas straipsnis “All about cultural heritage contained in the new
information system” „Lithuanian Export“ leidinyje, kuris platintas 9500 egz. tiražu Lietuvos
paviljone pasaulinėje parodoje EXPO 2015 Milane (2015 metais), taip pat minėtas leidinys
išplatintas per Lietuvos ambasadas Jungtinėje Karalystėje (Anglija, Šiaurės Airija, Škotija, Velsas),
Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose). Rugsėjį inicijuotas straipsnis
interneto tinklalapyje Statybunaujienos.lt „Atnaujinta Kultūros vertybių registro svetainė palengvins
leidimų statyboms išdavimą”. Spalį ESRI vartotojų konferencijoje skaitytas pranešimas apie
KPEPIS ir atnaujintą Kultūros vertybių registrą (KVR). Pranešimas patalpintas youtube.com
(https://www.youtube.com/watch?v=1Poz16B6MRk&index=22&list=PLRp-Yf-
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V8FEpoNIKmJz0XIGHC3sX7tHMS) bei Departamento Facebook paskyroje. Lapkritį skaitytas
pranešimas “Projekto “Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimas”
rezultatai” Respublikliniame paveldosaugininkų seminare Palangoje.
Parengtas Departamento veiklos ir esminių projektų pristatymas leidinyje „Kas yra kas
Lietuvoje 2015”. Taip pat inicijuoti straipsniai ir reportažai: apie juodųjų archeologų daromą žalą
valstybei ir mūsų istorijai (15min.lt, LRT); straipsnis apie Departamento rekomenduotus kultūros
paveldo objektus Mototurizmo ralio dalyviams (Oginskio ir muzikos tema) savaitraštyje „Savaitė“
(tiražas 120 tūkst. – skaitomiausias savaitraštis), interviu su Departamento direktore Diana Varnaite
Mindaugo karūnavimo dienai apie valstybingumą labiausiai atspindinčius paveldo objektus
(Statybunaujienos.lt) „Valstybė. Kiekvienas laikotarpis pagimdo savo pastatus“; LRT reportažas
apie Videniškių vienuolyne įkurto amatų centro atidarymą bei straipsnis apie tai „Lietuvos žiniose“;
straipsnis apie Išganytojo bažnyčią Antakalnyje ir vienuolių iniciatyvą surinkti lėšų jos
restauravimui, kurią palaikė Departamentas („Savaitė“); straipsniai apie medinį kultūros paveldą ir
kt. („Lietuvos žinios“).
2015 metais Departamentas rengė ir koordinavo tradicinius renginius visuomenei –
Europos paveldo dienas ir Europos žydų kultūros dieną. Renginiai buvo išsamiai ir gausiai nušviesti
žiniasklaidoje.
Europos paveldo dienų renginių tema išplatinti 2 pranešimai žiniasklaidai. Informacija
buvo skelbiama nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje, radijo ir televizijos transliacijų
metu, internete (http://kpd.lt/epd2015). Taip pat Europos paveldo dienų renginiai buvo viešinami
reklaminiais skydeliais internetiniuose žiniasklaidos šaltiniuose bei klipais viešajame Vilniaus
transporte (pamatymų kiekis: 597800, bendras transliacijų kiekis per visus ekranus ─ 129600).
Reklaminiai skydeliai pasirodė internetiniuose naujienų portaluose www.lrytas.lt (255 842
parodymai, pasiekta 195 119 unikalių vartotojų), www.bernardinai.lt (105 000 parodymų) ir
www.kaunodiena.lt (66 500 parodymų). Pagal Departamento užsakymą straipsniai „Europos
paveldo dienos: paveldėkime savo ateitį“ buvo išspausdinti savaitraštyje „Savaitė“, dienraštyje
„Lietuvos žinios“ bei žurnale „Šeimai“. Vykdant tiesioginį darbą su žiniasklaida bei viešinant EPD
išsamią programą, inicijuoti reportažai, kuriuose kalbėjo Departamento atstovai, televizijos laidoje
„Laba diena, Lietuva“, Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“, Žinių radijuje, kt. Informacija apie
renginius skelbta Departamento internetinėje svetainėje, Europos paveldo dienų Lietuvoje
internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/epd2015/, Departamento ir Europos paveldo dienų
„Facebook“ profiliuose (paskelbta apie 30 įrašų).
Apie Europos žydų kultūros dienos renginius išplatintas pranešimas spaudai. Europos žydų
kultūros dienos renginiai buvo viešinami reklaminiu skydeliu internetinėse svetainėse
www.15min.lt (150 000 parodymų) ir www.bernardinai.lt (84 000 parodymų). Pagal Departamento
užsakymą laikraštyje "Lietuvos žinios" išspausdintas straipsnis Europosžydų kultūros dienos tema
"Tiltai". Informacija buvo skelbiama nacionaliniuose („Lietuvos žinios“), regioniniuose („Kauno
diena“, „Šiaulių kraštas“, „Šilutės naujienos“, „Kėdainietis“, „Šilutės naujienos“, „Šilainės sodas“)
laikraščiuose ir radijo (LRT, „Žinių radijas“) bei televizijos (LRT) transliacijų metu, anonsuojama
internete
(pavyzdžiui,
www.bernardinai.lt,
www.lzinios.lt,
www.lrt.lt,
www.alkas.lt,
www.kaunodiena.lt, www.suduvis.lt ir kt.). Renginiai taip pat viešinti Departamento internetinėje
svetainėje, Departamento ir Europos žydų kultūros dienos Lietuvoje „Facebook“ profiliuose
(publikuota apie 40 įrašų).
8.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis
finansavimas valstybės biudžeto lėšomis
2015 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
dalinio finansavimo projektams iš viso buvo skirta 145 000 eurų.
2015 m. buvo gauta 216 paraiškų, iš jų – 145 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams
ir 71 leidybos projektams. Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškose pateikta bendra lėšų suma –
835 041,8 Eur, prašoma dalinai finansuoti suma – 640 590,8 Eur. Leidybos paraiškose pateikta
bendra lėšų suma – 628 627,6 Eur, prašoma dalinai finansuoti suma – 432 194,8 Eur. Turimas
biudžetas sudaro, atitinkamai, 23 proc. prašomo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškų biudžeto
ir 34 proc. prašomo leidybos paraiškų biudžeto arba 57 proc. visų paraiškų prašomo biudžeto.

57

Remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų nagrinėjimo Ekspertų komisijos bei
nepriklausomo leidybos projektų sąmatų vertintojo rekomendacijomis, Departamento direktoriaus
įsakymu iš viso finansuoti 76 projektai ir lėšos paskirstytos taip: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
viso finansuota 61 projektas ir jiems skirta 69 985 eurai, leidybos projektų finansuota 15, jiems
skirta 75 015 eurų. Informaciją apie projektų finansavimą ir lėšų paskirstymą galima matyti čia:
http://www.kpd.lt/patvirtintas-finansuojamu-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-iratgaivinimo-projektu-sarasas/
ir
http://www.kpd.lt/patvirtintas-finansuojamu-nekilnojamojokulturos-paveldo-leidybos-projektu-sarasas/
Vertinant pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus, prioritetas buvo teikiamas ir
finansuoti rekomenduota projektus, prisidedančius prie Europos paveldo dienų renginių, kurių tema
2015 m. – „Paveldėkime savo ateitį“ (finansuoti 22 projektai iš 42 ), Europos žydų kultūros dienos
renginių, kurių tema 2015 m. – „Tiltai“ (10 projektai iš 11), aktualizuojančius dvarų ir medinės
architektūros paveldą Lietuvoje (3 projektai iš 7), UNESCO minimų sukakčių sąrašą (2 projektai iš
4), inicijuojančius ir plėtojančius paveldosaugines edukacines veiklas (23 projektai iš 68),
įgyvendinančius dvišalio Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo
išsaugojimo ekspertų grupių VIII posėdžio protokolą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
kontekste (Vilnius, 2014 m. balandžio 2-4 d., 1 projektas). Pasirengimo Lietuvos valstybės
atkūrimo (1918 m.) šimtmečio minėjimui prioritetą įgyvendinantys projektai buvo vykdomi kaip
sudedamoji Europos paveldo dienų dalis (9 projektai). Dalinis finansavimas neskirtas
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų žalojimo prevencijos prioritetą atitikusiems projektams (3
vnt.).
Vertinant leidybos projektus, prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo
aktualijoms (1 projektas iš 3, dalinai finansuotas parengimas spaudai), į UNESCO ir valstybių narių
minimų sukakčių sąrašą įtrauktų Lietuvos kultūrai ir istorinei atminčiai svarbių datų temoms (1
projektas pateiktas ir finansuotas), moksliniams-informaciniams leidiniams, skirtiems archeologinių
tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti (2 projektai iš 5), šviečiamojo
pobūdžio, nedidelės apimties pažintiniams informaciniams leidiniams moksleiviams ir jaunimui (3
projektai ir 1 projekto parengimas spaudai iš 31), nedidelės apimties leidiniams, skirtiems
konkretiems kultūros paveldo objektams pristatyti (2 projektai ir 2 projektų parengimas spaudai iš
15), Lietuvai reikšmingą paveldą, esantį užsienyje, nušviečiantiems leidiniams (1 projektas iš 4),
kita (2 projektai iš 10). Dalinis finansavimas neskirtas tarptautinės paveldosauginės minties
prioritetą atitikusiems projektams (2 vnt.).
Buvo parengta ir spaudoje (dienraštis „Lietuvos žinios“) bei Departamento interneto
svetainėje http://www.kpd.lt/skelbiamas-paraisku-2015-priemimas/ išplatinta informacija apie
minėtų projektų dalinio finansavimo galimybes. Projektų vadovai buvo nuolat konsultuojami
paraiškų ruošimo, 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-3/2015-4.html.
Apibendrinant 2015 m. pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo
programą buvo prieita išvados, jog ateinančiais metais labiau skatintinas neformaliojo švietimo
priemonėmis mokyklose vykdomas paveldosauginis švietimas, o taip pat projektai, aktyvinantys
įvairių visuomenės grupių įsitraukimą į paveldosaugos ir kultūros paveldo pažinimo procesus.
8.3. Tarptautinis bendradarbiavimas
2015 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 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
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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 – Komitetas).
Šiame Komitete Lietuvai atstovauja Departamento deleguotas atstovas – povandeninės
archeologijos ekspertas, Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Balandžio 30 d.
Paryžiuje vykusiame 6-ajame Komiteto posėdyje jis išrinktas Lietuvos atstovu Moksliniame ir
techniniame patariamajame komitete antrai ketverių metų kadencijai.
Balandžio 27-29 d. Paryžiuje (Prancūzija) Lietuvos atstovas A. Degutis dalyvavo 5-ojoje
Konvencijos valstybių narių sesijoje, kurioje buvo svarstomi šie pagrindiniai klausimai:
Konvencijos įgyvendinimo ir ratifikavimo strategijų aptarimas; Konvencijos veiklos gairių
aptarimas; visuomenės atsakomybės povandeninio kultūros paveldo atžvilgiu skatinimas; Mokslinio
ir techninio patariamojo komiteto rekomendacijos bei šešių naujų Komiteto narių rinkimas;
nacionalinių vyriausybinių organizacijų akreditacija; kiti aktualūs klausimai.
Tarptautinė paminklų apsaugos organizacija (ICCROM, International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property) yra tarptautinė vyriausybinė organizacija
kultūros paveldo išsaugojimo srityje, kuri siekia gerinti kultūros paveldo išsaugojimo kokybę ir
didinti supratimą apie kultūros paveldo apsaugos svarbą. Mokymai, informacija, moksliniai tyrimai,
bendradarbiavimas ir atstovavimas – tai penkios pagrindinės veiklos sritys, kuriomis ICCROM
prisideda prie kultūros paveldo apsaugos visame pasaulyje. Lietuva yra šios organizacijos narė nuo
1991 metų.
Lapkričio 18-20 d. Romoje (Italija) vyko ICCROM 29-oji Generalinės asamblėjos sesija,
kurioje LR Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 211 „Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo centro (ICCROM) 29ojoje Generalinės asamblėjos sesijoje“ Lietuvos atstovu buvo deleguotas Departamento Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. Sesijos metu buvo
svarstyti aktualūs kultūros paveldą įtakojantys veiksniai – klimato kaita, stichinės nelaimės bei
terorizmas, pripažinta, kad tokiomis aplinkybėmis iškyla nauji iššūkiai ir pokyčiai kultūros paveldo
valdyme. Pabrėžta, kad kintant valstybių narių poreikiams, turi keistis ir pati ICCROM organizacija
bei realiai įtakoti vykstančius procesus. Šioje asamblėjoje buvo išrinkti nauji ICCROM Tarybos
nariai (Norvegijos atstovė iš Baltijos jūros šalių regiono), o kitoje asamblėjoje, vyksiančioje 2017
metais, turėtų būti renkamas naujas ICCROM generalinis direktorius, , todėl tolimesnės pertvarkos
šioje organizacijoje tęsis po naujojo direktoriaus išrinkimo. Lietuva turėtų aktyviau bendradarbiauti
su ICCROM organizacija, visų pirma politiniame lygmenyje, pristatyti jai Lietuvos ekspertų
sukauptą patirtį, kad kultūros paveldo apsaugos ir restauravimo srityje Lietuva užimtų deramą vietą
ICCROM organizacijoje. .
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.
Balandžio 22-24 d. Namiūre (Belgija) vyko 6-oji ET Ministrų, atsakingų už kultūros
paveldo apsaugą, konferencija, kurioje Lietuvai atstovavo Kultūros viceministras Romas Jarockis ir
Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas A. Jomantas, kuris
Belgijos Valonijos regiono kultūros paveldo departamento kvietimu dalyvavo dviejuose darbo
grupės pasitarimuose dėl pasirengimo šiai konferencijai (sausio 20 d. Paryžiuje ir kovo 9 d.
Briuselyje). Į darbo grupę taip pat buvo pakviesti Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos,
Slovėnijos, Airijos, Nyderlandų, Bulgarijos, ICCROM, ICOMOS, Europos urbanistų sąjungos,
Europa Nostra, aukštųjų mokyklų profesūros atstovai. Darbo grupės susitikimų metu buvo
suformuluoti būsimos konferencijos tikslai ir iššūkiai, aptarta darbotvarkė, prioritetinės pranešimų
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temos, galimi pranešėjai, konferencijos rezoliucijos projektas bei kiti pasirengimo konferencijai
aspektai.
Šioje konferencija, skirtoje Belgijos Karalystės pirmininkavimui ET Ministrų komitetui,
Belgijos (Valonijos regiono) iniciatyva, buvo pasiūlyta kurti bendrą Europos paveldo strategiją, ET
pavedant Belgijai šios strategijos kūrimo organizavimą ir koordinavimą, o valstybėms narėms – jos
įgyvendinimą. Konferencijos metu akcentuota, kad valstybės narės yra atsakingos už konvencijų
įgyvendinimą, kad būtina formuoti bendras darbo grupes, siekiant tinkamai suderinti konvencijų
nuostatas ir ministerijų interesus jas įgyvendinant. Būtina pradėti ET 2005 m. Faro konvencijos
turinio aiškinamuosius darbus įvairiomis formomis (paskaitos, seminarai, edukaciniai
pasivaikščiojimai ir kt.) bei kaupti gerąją patirtį, kaip bendruomenės įtakoja kultūros paveldo
apsaugą, puoselėjimą ir aktualizavimą.
Vasario 4-5 d. Strasbūre (Prancūzija) dalyvauta ET surengtame pasitarime dėl Faro
konvencijos įgyvendinimo veiksmų plano. Pasitarimo tikslas buvo aptarti konkrečias Faro
konvencijos įgyvendinimo priemones Europos šalyse, paskatinti valstybes prisijungti prie šios
konvencijos, ją pasirašant bei ratifikuojant. Pasitarime buvo diskutuota dėl konvencijos nuostatų
išaiškinimo ir propagavimo visuomenei bei jų pritaikymo galimybių, pabrėžtas bendruomenių
vaidmuo sprendžiant kultūros paveldo klausimus bei gerinant bendruomenių gyvenimo aplinką.
Dalyvavusios šalys (Prancūzija, Vokietija, Italija ir kt.) pasidalino gerąja patirtimi apie
konkrečius Faro konvencijos nuostatų pritaikymo atvejus jų šalyse (Departamento atstovas – A.
Jomantas).
Gegužės 31 - birželio 3 d. Strasbūre (Prancūzija) vyko CDCPP plenarinė sesija, kurios
metu buvo nagrinėjami aktualūs klausimai kultūros, kultūros paveldo bei kraštovaizdžio srityse.
Kultūros paveldo srityje buvo svarstytas Europos atsakingų už kultūros paveldo apsaugą ministrų
suvažiavimo Belgijoje reikalas, diskutuota dėl kultūros paveldo objektų apsaugos karinių konfliktų
metu, Herein duomenų bazės, Europos paveldo dienų, techninės pagalbos valstybėms-narėms, bei
kitais aktualiais kultūros paveldo išsaugojimo klausimais. A. Jomantas, kaip ET Išplėsto dalinio
susitarimo dėl Kultūros kelių (IDSKK) vykdomojo komiteto narys ir IDSKK valdybos
pirmininkas, pateikė informaciją apie IDS vykdomosios tarybos veiklą bei naujus patvirtintus
kultūros kelius, informavo apie numatomus surengti metinius Kultūros kelių patariamuosius
forumus 2015 m. Ispanijoje ir 2016 m. Lietuvoje. Kultūros srityje buvo diskutuojama apie
rekomendaciją dėl interneto piliečiams rengimą, o kraštovaizdžio srityje apie Florencijos
konvencijos įgyvendinimą, rengiamus seminarus bei Europos Tarybos apdovanojimą už
kraštovaizdžio išsaugojimą.
ET programa „Europos kultūros keliai“
Siekiant plėtoti kultūrinius ryšius bei dialogą tiek Europoje, tiek ir su kitomis šalimis bei
regionais kuriant naujus kultūros kelius, ET Ministrų Komitetas 2010 m. gruodžio 8 d. rezoliucija
(2010)53 patvirtino Išplėstą dalinį susitarimą dėl Kultūros kelių (toliau – IDSKK), prie kurio
Lietuva oficialiai prisijungė 2012 m. birželio 8 d. ir tapo 15-ąja šios programos nare. Lietuvos
atstovu šioje programoje LR Kultūros ministerija delegavo Departamento Registro tvarkymo,
viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėją A. Jomantą, kuris 2014 m. balandžio mėn. vykusiame
IDSKK Vykdomosios tarybos posėdyje buvo išrinktas IDSKK biuro nariu, o 2015 m. balandžio 2830 d. posėdyje – IDSKK valdybos pirmininku.
Vasario 12-13 d. ir rugsėjo 14-17 d. Liuksemburge (Liuksemburgas) A. Jomantas dalyvavo
IDSKK biuro pasitarimuose, kuriuose buvo nagrinėjamos naujų kandidatuojančių Europos kultūros
kelių paraiškos, peržiūrėtos kultūros kelių ekspertų įvertintų kultūros kelių ataskaitos apie tai, ar jos
atitinka ET kultūros kelių kriterijus, diskutuota dėl kai kurių kultūros kelių neatitikimo numatytiems
kriterijams ir galimų sankcijų taikymo (sertifikato panaikinimo), aptartas kitų metų kultūros kelių
vertinimo mechanizmas ir galimybė samdyti kitus Europos ekspertus, skelbiant konkursą. Taip pat,
pasitarimų metu daug dėmesio buvo skiriama pasirengimui metiniam V-ajam patariamajam kultūros
kelių forumui.
Balandžio 28-30 d. Liuksemburge (Liuksemburgas) vyko IDSKK vykdomojo komiteto
susirinkimas, kuriame buvo aptartas Europos kultūros kelių programos įgyvendinimas 2014-2015
metais, Europos kultūros kelių patariamųjų forumų rengimas 2015-2016 metais, kultūros kelių
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vertinimai ir sprendimai, kiti aktualūs klausimai. Nuspręsta, kad 2015 metais patariamasis Europos
kultūros kelių forumas vyks Aranjuez mieste (Ispanija), o 2016 metais, Departamento kvietimu
pritarus KM – Vilniuje (Lietuva). Pasitarimo metu vyko ir nauji IDSKK biuro rinkimai: biuro
pirmininku išrinktas Departamento atstovas A. Jomantas, vicepirmininke išrinkta Austrijos atstovė
Karin Zimmer; taip pat naujai kadencijai buvo patvirtinti 3 biuro nariai: Marijanne Berger
Marjanovic (Norvegija), Pholippe-Denis Fee (Prancūzija), Pilar Baraca de Ramos (Ispanija).Spalio
28 d. Aranjuez mieste (Ispanija) IDSKK valdybos pirmininkas A. Jomantas pirmininkavo IDSKK
biuro posėdyje, kuriame buvo aptarti biuro veiklos planai ir tolimesnis bendradarbiavimas su
Europos kultūros kelių institutu (EKKI), pasikeitus instituto vadovybei (buvusią EKKI direktorę
Penelope Denu pakeitė Italijos atstovas Stefano Dominioni).
Spalio 29-30 d. dalyvauta 5-ajame patariamajame ET kultūros kelių forume Aranjuez
mieste (Ispanija), kurio metu vyko 2 plenarinės sesijos ir 4 teminės darbo grupių sesijos:
Tarptautinių organizacijų vaidmuo remiant tarpvalstybines kultūros kelių iniciatyvas; Kultūros
kelių, kaip turizmo produkto, skatinimas; Jaunimas ir kultūros keliai: jaunimo vaidmuo ir
dalyvavimas vykdant kultūros kelių sklaidą ir saugant kultūros paveldą; Demokratija ir kultūros
keliai – bendradarbiavimas tarp institucijų vietos ir tarptautiniu lygiu. Konferencijos metu
Departamento atstovai A. Jomantas ir Nijolė Bitinienė taip pat dalyvavo darbiniuose pasitarimuose
su EKKI vadovais bei Ispanijos švietimo, kultūros ir sporto ministerijos atstovais dėl 2016 m.
Forumo Vilniuje organizavimo. Nutarta Forumo Vilniuje metu atkreipti dėmesį į Šiaurės šalių
regiono kultūros kelių potencialą, pristatyti jau esamus ir potencialius kultūros kelius, kurie galėtų
prisijungti prie ET kultūros kelių; pritraukti ir sudominti naujas Vidurio ir Rytų Europos šalis
dalyvauti ET Kultūros kelių projekte ir prisijungti prie Išplėsto dalinio susitarimo dėl Europos
kultūros kelių.
Lietuva turi didžiulį potencialą kurti kultūros kelius, kurie galėtų įsilieti į Europos kultūros
kelių tinklą ir prisijungti prie jau esamų pripažintų Europos kultūros kelių:
„Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“, prie kurio Lietuva galėtų prisijungti,
apjungus gausų žydų paveldą į nuoseklų maršrutą, atitinkantį ET kultūros keliams keliamus
reikalavimus;
„Via Regia“ – istorinis karališkasis kultūros kelias, kuris driekiasi per Ispaniją,
Vokietiją, Belgiją, Prancūziją iki Rytų Europos valstybių ir galėtų apimti buvusios LDK paveldą ir
ne tik;
„Europos kapinių kelias“ – jame dalyvaujame kasmet pažymint Garsiausių Europos
kapinių savaitę, kuri yra Europos kapinių kelio dalis. Leidinyje „Europos kapinės. Istorinis paveldas
- branginamas ir restauruojamas" tarp 30-ties Europos miestų garsiausių kapinių įtrauktos ir
Vilniaus miesto Rasų, Antakalnio ir Bernardinų kapinės, tačiau Lietuva kol kas nėra oficialiai
prisijungusi prie ET Europos kapinių kelio. Tuo tikslu turi būti sukurta Europos kapinių kelio
asociacija, kuri parengtų reikiamus dokumentus dėl prisijungimo prie šio kultūros kelio.
„Napoleono kelias“ – tai 2015 metais sertifikuotas Europos Tarybos kultūros kelias,
apjungiantis 60 Europos miestų, esančių 12-oje valstybių, turinčių sąsajų su istorine Napoleono
asmenybe. Šis kelias galėtų būti aktualus ir Lietuvai, ypač Vilniaus ir Kauno miestams.
Kiti potencialūs kultūros keliai, kuriuos reikėtų aktyviau plėtoti tiek Lietuvoje, tiek
už jos ribų, galėtų būti , Šv. Jokūbo, Vikingų, Attrium (totalitarinių rėžimų architektūros), Europos
keramikos, Mineralinių vandenų istorinių miestų kelias ir kt.
Europos Tarybos programa „HEREIN“
Lapkričio 19-20 d. Reikjavike (Islandija) vyko regioninis Europos paveldo tinklo
(HEREIN) koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo Departamento Juridinio skyriaus
vyriausioji specialistė Justina Bertulytė, 2015 metais paskirta HEREIN nacionaline koordinatore
Lietuvoje (vietoje buvusios koordinatorės Sandros Jomantaitės). Tai buvo pirmasis regioninio
pobūdžio susitikimas (iki šiol buvo organizuojami tik plenariniai susitikimai), kurio metu aptarti
nuveikti darbai, keliant valstybių narių duomenis į HEREIN duomenų bazę (http://www.hereinsystem.eu/), kylantys sunkumai ir ateities perspektyvos. Susitikimo metu ET sekretoriato atstovai
pristatė ET prioritetus, HEREIN tikslą iš duomenų bazės (database) virsti žinių baze (knowledge
base), buvo aptartas Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei konvencijos (Faro) ratifikavimas
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valstybėse narėse, sąsajų tarp HEREIN duomenų bazės ir Europos paveldo dienų tinklalapio
kūrimas. Islandijos, Rumunijos ir Lenkijos atstovai pristatė kultūros paveldo apsaugos
valdymo/administravimo sistemas savo valstybėse. Diskusijos metu aptarti Europos paveldo tinklo
(HEREIN) instrumentai, koordinatorių pasiūlymai tinklalapio sistemos tobulinimui, sunkumai,
kylantys koordinatoriams renkant informaciją bei duomenis valstybėse narėse, pasidalinta savo
praktika ir patarimais šiuo klausimu.
Šiuo metu pagrindinis uždavinys Lietuvai yra šalies kultūros paveldo apsaugos politikos
aprašymo (Country Profile) parengimas ir pateikimas viešinimui HEREIN tinklalapyje.
Europos Tarybos programa „Europos paveldo dienos“ Lietuvoje
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 yra visuomenei neprieinama, aktualizuojant vienokią ar kitokią kultūros
paveldo sritį. Labiausiai tikimasi šia programa sudominti moksleivius ir paskatinti juos domėtis tiek
savo šalies kultūra, istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu. 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, kuri
vasario 22-24 d. ir spalio 12-13 d. Strasbūre (Prancūzija) dalyvavo EPD nacionalinių koordinatorių
susitikimuose. Pasitarimų metu buvo diskutuota, kaip sustiprinti EPD programos europinės
dimensijos matomumą, aptarti EPD 2015 metų rezultatai ir 2016 m. numatomos veiklos, pasidalinta
EPD koordinavimo ir organizavimo patirtimi su užsienio šalių atstovais. Nutarta siekti didesnės
EPD programos sąveikos su kitomis ET programomis, išnaudojant jau esamas priemones.
Atsižvelgiant į tai, jog 2016 m. visoms šalims pasiūlyta bendra tema yra „Paveldas ir
bendruomenės“, kuri yra susijusi su Faro konvencija, pasiūlyta EPD temą plėtoti pasinaudojant
Faro veiksmų planu ir jo dalimi „Faro iniciatyvos“, kurios galėtų būti identifikuojamos pildant tam
skirtą HEREIN programos klausimyną. Šios „Faro iniciatyvos“ vėliau būtų skelbiamos EPD
tinklalapyje (www.europeanheritagedays.com). Atsižvelgiant į tai, jog dauguma šalių neturi
galimybių skirti pakankamai lėšų EPD komunikacijai, Auditorijos kūrimo (Audience development)
darbo grupė, remiantis Šalių pildytais Komunikacijos strategijos klausimynais, turėtų parengti
rekomendacijas dėl EPD viešinimo.
Kasmet EPD skiriama vis kita tema, aktualizuojanti vieną ar kitą kultūros paveldo objektų
grupę. Atsižvelgiant į artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų, 2015 m. pasirinkta
EPD tema – „Paveldėkime savo ateitį“ – siekta aktualizuoti Lietuvos valstybingumą atspindinčius
kultūros paveldo objektus.
EPD renginius Lietuvoje koordinuoja Departamentas. Konsultuodamas EPD
koordinatorius miestų ir rajonų savivaldybėse, Departamentas 2015 m. kovo 19 d. Vilniuje surengė
seminarą, kurio metu buvo pristatyta ir analizuota EPD tema (prof. dr. R. Čepaitienė), pristatytas
XX a. pr. laikotarpis, politinis (dr. A. Kasparavičius) ir sociokultūrinis (dr. R. Miknys) kontekstai,
supažindinta su EPD rengimo gerosiomis patirtimis (dr. S. Maslauskaitė-Mažylienė, Bažnytinio
paveldo muziejus ir D. Rūkienė, Kauno miesto savivaldybė) bei surengti du pažintiniai
pasivaikščiojimai (G. Kadžytė ir dr. B. Gailius) mokantis „perskaityti“ kultūros paveldo objektus.
EPD koordinatoriai savivaldybėse bei įvairūs EPD renginių organizatoriai buvo
konsultuojami kultūros paveldo objektų pasirinkimo, programos sudarymo ir kitais aktualiais
klausimais. Parengtas ir publikuotas internetinis „Europos paveldo dienos 2015“ puslapis
(http://kpd.lt/epd2015/), kuriame pateikta 2015 m. rugsėjo 18–20 d. EPD renginių visoje Lietuvoje
programa, kultūros paveldo objektų nuotraukos, įvairi su EPD tema susijusi medžiaga. Rengiantis
EPD, išleisti temą reprezentuojantis lankstinukas „Paveldėkime savo ateitį“, EPD plakatas,
pagaminti atšvaitai ir rašikliai su EPD užrašu ir logotipu.
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
Misionierių Viešpaties dangun žengimo bažnyčioje, ekskursijas po LR Prezidentūrą organizavo
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Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, LMA Vrublevskių biblioteka kvietė į ekskursijas po
istorines bibliotekos erdves. Taip pat vyko VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros“,
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ organizuoti renginiai.
Departamentas ne tik koordinavo, bet ir organizavo dalį EPD renginių. Vilniuje vyko 7
Departamento organizuoti pažintiniai pasivaikščiojimai, kurių metu pristatyti kultūros paveldo
objektai, liudijantys valstybės ir miesto kūrimosi pradžią („Prie valstybės ištakų: senasis Vilnius
archeologijos duomenimis“, dr. J. Poškienė; „Senosios Lietuvos valstybingumas ir krikščionybė“,
D. Baronas), carinės Rusijos okupacijos laikotarpį per politiko, diplomato, valstybininko M. K.
Oginskiu asmenybę ir jo veiklą („LDK pilietis Mykolas Kleopas Oginskis. Valstybinės veiklos
keliai Vilniuje“, doc. dr. R. Šmigelskytė-Stukienė), Lietuvos valstybingumo priešaušrio ir
tarpukario Lietuvos periodai („Istorijos mylia: nuo Antakalnio 6 iki Antakalnio 6“, G. Kadžytė;
„Istorija, miestas ir fotografija“, S. Žvirgždas). Nueitą Lietuvos valstybės kelią apmąstyti ir įvertinti
kvietė prof. dr. R. Čepaitienė ir dr. B. Gailius simboliškai pasiūlydami pasivaikščioti Vilniaus
Gedimino prospektu.
EPD renginiai vyko 51 savivaldybėje, buvo aktualizuota daugiau nei 350 kultūros paveldo
objektų bei apžiūrėta daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta daugiau nei 180
renginių (91 pažintinis pasivaikščiojimas, 35 parodos, 18 paskaitų ir seminarų; 12 konferencijų; 37
edukaciniai užsiėmimai; 6 filmų peržiūros; 19 koncertų, spektaklių; 27 kitokie renginiai). EPD
renginiuose dalyvavo daugiau nei 8000 žmonių, iš jų apytiksliai 4 500 moksleivių.
Apie EPD renginių viešinimą žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“.
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 aktualizuojant 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. 2015 m. EŽKD
tema „Tiltai” norėta atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą ir saitus tiek tarp įvairių bendruomenių,
tiek ir tarp laikmečių.
Departamentas, koordinuodamas EŽKD renginius Lietuvoje rūpinosi EŽKD lankstinuko ir
plakato parengimu, leidyba, platinimu, koordinavo EŽKD renginius įvairiuose Lietuvos miestuose
ir miesteliuose. 2015 m. EŽKD renginiai vyko 14-oje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Garliavoje,
Žiežmariuose, Kalvarijoje, Jonavoje, Kėdainiuose, Panevėžyje, Radviliškyje, Rokiškyje, Pandėlyje,
Šiauliuose, Švėkšnoje ir Telšiuose. Į EŽKD renginių organizavimą įsitraukė arti 30 institucijų.
Departamentas taip pat ir organizavo dalį EŽKD renginių. Vilniuje vyko V. Toleikio
pažintinis pasivaikščiojimas „Žydiškasis Vilnius ir Lietuvos literatai“, organizuotos dvi diskusijos
„Lietuvos žydų istorija ir paveldas: išsaugojimo ir studijavimo sėkmės ir klaidos“ ir „Dialogai apie
lietuvių ir žydų kultūros praeitį ir dabartį“, kuriose dalyvavo įvairūs akademikai ir visuomenės
veikėjai. Surengtos 3 paskaitos Vilniuje: „Žydai kaip Europos tauta“ (G. Jokubauskis), „Ne tik jidiš
ar hebrajų: daugiakalbė Lietuvos žydų bendruomenė“ (dr. L. Lempertienė), „Pamiršti
bendruomenių tiltai: žydų ir lietuvių tremtinių istorijos“ (dr. V. Davoliūtė) ir 2 paskaitos Kaune:
„Žydų karių, dalyvavusių Nepriklausomybės kovose, sąjunga – tiltas į lietuvių ir žydų kultūrinį
bendradarbiavimą“ (dr. J. Vaičenonis), „Nuo lietuvių tautosakos vertimų iki Izraelio tautinės poetės:
Lėjos Goldberg kelias“ (L. Janonis). Taip pat vyko Departamento organizuota ekskursija autobusu
Kauno mieste „Vilijampolės tiltu į praeitį – tolimą ir nelabai“.
Taip pat EŽKD metu Departamentas kartu su M. Mažvydo nacionaline biblioteka
organizavo pažintinį pasivaikščiojimą „Sugrįžk į gimtą vietą“ (K. Dūdaitė, E. Jackevičiūtė) po
Vilniuje tarpukariu veikusių žydų spaustuvių ir leidyklų vietas bei paskaitą „Ideali kalba. Idealus
pasaulis. Esperanto Lietuvoje“ (D. Narkevičienė). Kartu su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų
fakultetu surengta ekskursija „Panerių kalvų pasakojimai: prof. Jokūbas Movšovičius ir Lietuvos
floros tyrimai tarpukaryje“ Vilniaus universiteto herbariume. Bendradarbiaujant su Kauno žydų
religine bendruomene buvo sudarytos sąlygos apsilankyti Kauno sinagogoje.
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Per EŽKD pasiūlyta beveik 50 veiklų, renginiuose dalyvavo daugiau nei 2700 žmonių.
Svarbus segmentas koordinuojant ir organizuojant EŽKD renginius buvo informacijos
viešinimas (žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“).
Žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje kūrimas
Tęsdamas darbą dėl Žydų kultūros kelio Lietuvoje sukūrimo, Departamentas 2015 metais
organizavo du pasitarimus su potencialiais Žydų kultūros paveldo kelio dalyviais dėl Žydų kultūros
paveldo kelio kūrimo bei jo organizacinės struktūros – Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos
(toliau – ŽKPKA) įsteigimo.
Pirmasis pasitarimas vyko gegužės 26 d. Kėdainiuose, jame dalyvavo savivaldybių,
turizmo informacijos centrų, muziejų, valstybinių ir kitų institucijų atstovai. Po pranešimų ir
diskusijų apie poreikį aktualizuoti gausų Lietuvoje esantį žydų kultūros paveldą, sukuriant Žydų
kultūros paveldo kelią, pabrėžta būtinybė bendromis pastangomis sukurti žydų kultūros paveldo
kelio maršrutus tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu bei šio projekto organizavimui įsteigti
ŽKPKA. Pasitarimo metu Kėdainių, Ukmergės ir Joniškio rajonų savivaldybių merai išreiškė
iniciatyvą bendru susitarimu įsteigti asociaciją, kuri rūpinsis Žydų kultūros paveldo kelio Lietuvoje
kūrimu.
Antrasis pasitarimas vyko gruodžio 15 d. Vilniuje. Pasitarime dalyvavo ir pasisakė LR
ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, LR kultūros viceministras R. Jarockis, Departamento,
Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos žydų bendruomenės, savivaldybių, turizmo
informacijos centrų, muziejų atstovai, kiti galimi partneriai (apie 60 dalyvių). Pasitarimo metu buvo
pasirašyta ŽKPKA steigimo sutartis. Oficialūs ŽKPKA steigėjai – Kėdainių, Ukmergės ir Joniškio
rajonų savivaldybės, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras bei Lietuvos muziejų
asociacija, kurie organizuos naujų ŽKPKA narių priėmimą ir veiklą.
8.3.3. Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis
Dalyvavimas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo
grupių veikloje
2015 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 A. Degutis ir Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
edukacijos skyriaus vedėjas A. 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. V. Žulkus
ir Departamento Kauno teritorinio skyriaus 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.
Spalio 9-10 d. Osle (Norvegija) Departamento atstovai A. Degutis ir A. Jomantas dalyvavo
Monitoringo grupės posėdyje, kuriame buvo svarstomi klausimai susiję su pasirengimu 6-ajam
Baltijos jūros šalių kultūros paveldo forumui Kylyje (Vokietija). Forumas vyks 2016 m. rugsėjo 2830 d. ir bus skirtas XX-ojo amžiaus kultūros paveldui. Kadangi 2015 metais A. Jomantas buvo
išrinktas Išplėsto dalinio susitarimo dėl Europos kultūros kelių biuro pirmininku, jis pristatė
Monitoringo grupės nariams ET kultūros kelių programą ir informavo, kad VI-sis ET Kultūros kelių
forumas vyks 2016 metais Vilniuje. Pranešėjas pabrėžė, kad kultūros keliai yra gerai išvystyti Pietų
Europoje, tačiau kai kurie jų istoriškai siekia ir Baltijos jūros regioną, todėl būtų tikslinga juos
pratęsti ir įsilieti į Europos kultūros kelių tinklą. Tam gerai pasitarnautų Vilniaus forumas, kuriame
dalyvauti buvo pakviestos Baltijos regiono šalys, suinteresuotos plėtoti kultūros kelius ir prisijungti
prie Išplėsto dalinio susitarimo dėl kultūros kelių. Jau šio Monitoringo grupės posėdžio metu
Suomijos atstovai patvirtino, jog numato dalyvauti šiame tinkle.
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Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupės veikla
2015 metais buvo organizuoti du Baltijos jūros regiono šalių (toliau – BJRŠ) Pakrančių
kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupės posėdžiai: kovo 5-6 d. – Vilniuje (Lietuva) ir lapkričio 1820 d. Jūrmaloje (Latvija). Šiuose posėdžiuose Lietuvai atstovavo Departamento Klaipėdos
teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius L. Kavaliauskas.
Pasitarimų Vilniuje ir Jūrmaloje metu aptartos dalyvaujančių šalių jūrinio paveldo
apsaugos aktualijos bei tęsiamas pasirengimas 2016 m. rugsėjo mėn. vyksiančiam VI-ajam BJRŠ
Kultūros paveldo forumui Kylyje (Vokietija) bei keliaujančios ekspozicijos projektui. Pagal
projektą numatyta, kad 2016 metų birželio 8 dieną iš Norvegijos Bredasholmeno uosto išplauks
istorinis norvegų prekybinis laivas „Gamle Oksoy", statytas XX a. pradžioje, kuris birželio mėnesį
apiplauks visas Baltijos jūros šalis, sustodamas kiekvienos iš jų viename istoriniame uoste.
Lietuvoje, Klaipėdos uoste, laivas lankysis 2016 birželio 21 dieną. Darbo grupė iki 2016 m. vasaros
numato parengti ir išleisti bukletą apie BJRŠ jūrinį paveldą, kuris bus pristatomas ir platinamas
istoriniame laive viso projekto metu. Taip pat, laive planuojama rodyti filmus apie Šaltojo karo
laikotarpio jūrinio paveldo objektus, todėl kiekviena šalis turėtų parengti 5-10 minučių trukmės
filmą apie vieną to laikotarpio objektą. Lietuvoje numatoma parengti filmuką apie tarptautinį
„Mukrano“ keltų terminalą, bendradarbiaujant su Klaipėdos uostu.
Pasitarimo Jūrmaloje metu darbo grupės dalyviai nutarė surinkti informaciją apie BJRŠ
Jūrinio paveldo apsaugos įstatymus bei kitus reglamentuojančius aktus, kurių pagrindu būtų
rengiamos bendros visų BJRŠ jūrinio paveldo apsaugos gairės.
Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės veikla
Kovo 25-26 d. Taline (Estija) deleguotas Lietuvos atstovas prof. habil. dr. V. Žulkus
dalyvavo Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės posėdyje, kuriame buvo aptarti aktualūs
povandeninio kultūros paveldo (toliau – PKP) apsaugos klausimai, vykdomi projektai ir programos:
CODEUCH (Collaboration and Development of new Methods for the Preservation of Underwater
Cultural Heritage) projektas, kuris yra skirtas marinistinių kultūrinių landšaftų tyrimams
(pakrantėse ir po vandeniu); USHer projektas (Evaluating the Universal Value of the Submerged
Heritage of the Baltic Sea), kurio pagrindinis tikslas yra plėtoti ir stiprinti Baltijos valstybių
bendradarbiavimą PKP srityje ir didinti PKP prieinamumą visuomenei. Kadangi Baltijos jūroje yra
itin palankios sąlygos natūraliai medienos konservacijai ir senovinių nuskendusių laivų išlikimui,
projekto tikslas yra siekti, kad Baltijos jūros PKP būtų įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašus. Skatinama darbo grupės narių veikla toliau vystant „100" projektą (svarbiausių Baltijos
jūros PKP objektų sąrašo sudarymas ir jo viešinimas). Programos HORIZON 2020 kontekste,
valstybės kviečiamos rengti bendrus projektus PKP srityje, pasinaudojant šios programos
teikiamomis galimybėmis. Taip pat buvo diskutuojama dėl pasirengimo VI-am BJRŠ paveldo
forumui Kylyje (Vokietija).
Aptariant atskirų valstybių veiklą PKP tyrimų ir apsaugos srityje, Lietuvos atstovas
V.Žulkus informavo apie tai, kad 2015 m. vasario mėn. į NKV registrą buvo įrašyta 10 nuskendusių
laivų ir pateikta trumpa informacija apie šiuos PKP objektus. Pranešta, kad 2014 m. rudenį buvo
patikslinta 1914 m. nuskendusio vokiečių kreiserio „Friedrich Carl" (W-45) vieta. Informuota apie
2014 m. lapkričio mėn. į pakrantę išmesto medinio XIX-XX a. pr. laivo liekanas ir priemones jų
apsaugai. Pateikta informacija apie naujo Klaipėdos universiteto tyrimų laivo „Mintis" įrangą ir
galimybes tyrinėjant jūros dugną. Tai laisvos prieigos tyrimų laivas, kuriuo gali naudotis visų
Baltijos jūros valstybių tyrinėtojai.
XX-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupės veikla
2015 metais buvo organizuoti du BJRŠ 20-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupės
posėdžiai: kovo 27 d. – Helsinkyje (Suomija) ir spalio 14-16 d. Vilniuje (Lietuva). Šiuose
posėdžiuose Lietuvai atstovavo Departamento deleguotas atstovas - Vytauto Didžiojo universiteto,
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Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto lektorius dr. V.
Petrulis.
Pasitarimų Helsinkyje ir Vilniuje metu aptarti einamieji darbai ir projektai, vyko diskusijos
aktualiais darbo grupės veiklos klausimais. Vienas iš pagrindinių klausimų – pasirengimas 2016
metų forumui Kylyje, kuris bus skirtas 20-ojo a. antrosios pusės architektūrinio palikimo
išsaugojimo problematikai (programos turinio sudarymas, temų ir pranešimų tikslinimas, pranešėjų
paieška ir kt.). Aptarti moderniosios architektūros išsaugojimo iššūkiai šiomis dienomis: naudotinos
medžiagos, socialinis įvairių visuomenės grupių švietimas, akcentuojant, kad dalis šio laikmečio
architektūrinio palikimo objektų yra vertingi ir liudija 20-ojo a. meninius, kultūrinius, socialinius ir
politinius procesus. Taip pat diskutuota dėl politinio šio paveldo aspekto, atkreiptas dėmesys į
ideologijų svarbą regiono architektūrinėje raidoje.
Pasitarimo Lietuvoje metu darbo grupės nariai aplankė 20-ojo a. kultūros paveldo objektus
Vilniuje bei apžiūrėjo Kauno tarpukario kultūros paveldo objektus, diskutavo jų išsaugojimo ir
aktualizavimo klausimais.
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 A. Degutis.
Gegužės mėnesį Europos paveldo vadovų forumui buvo parengta ir pateikta metinė
ataskaita apie Departamentą, kaip oficialią Lietuvos kultūros paveldą atstovaujančią instituciją ir jo
veiklos prioritetus 2015 metams, pateikta Lietuvos kultūros paveldo apsaugos institucijų
organizacinė struktūra. Ši informacija patalpinta kasmetiniame EHHF leidinyje apie kultūros
paveldo valdymo aktualijas Europos šalyse (Compilation of the latest developments on heritage
management in the European States).
Gegužės 20-22 d. Dubline (Airija) vyko 10-asis Europos kultūros paveldo vadovų forumas,
kurio pagrindinė tema – bendradarbiavimas nustatant bendrus prioritetus ir veiklos strategijas,
atgaivinant kultūros paveldą. Plenarinių sesijų ir seminarų metu buvo aptartos galimybės ir
trukdžiai atgaivinant istorinius pastatus ir pritaikant juos šiuolaikiniams poreikiams. 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. 2013 m. oficialiu Lietuvos atstovu
šioje darbo grupėje nominuota Departamento Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa
Šimkūnaitė, kuri nuolat palaiko kontaktus su darbo grupės nariais bei keičiasi aktualia teisine
informacija.
Dalyvavimas tarptautinės darbo grupės „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
sritis bei suformuoti ilgalaikę kultūros paveldo strategiją europiniame lygmenyje. Lietuva šios
darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 2011 metų, jai atstovauja Departamento Registro tvarkymo,
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ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas A. Jomantas. 2013 metais šiai darbo grupei
pirmininkavo Lietuva, 2014 metais – Prancūzija, 2015 metais – Italija.
Italijos pirmininkavimo metu buvo surengti du pasitarimai. Lietuvos atstovas dėl labai
užimtos darbotvarkės dalyvavo tik antrajame pasitarime, vykusiame lapkričio 30-gruodžio 1 d.
Romoje (Italija). Pasitarime be darbo grupės narių dalyvavo EP, EK, ICCROM, ET, ICOMOS,
EUROPA NOSTRA tarptautinių organizacijų atstovai, Italijos kultūros ministerijos atstovai.
Pasitarimuose buvo diskutuojama, kaip užtikrinti sinergiją tarp EP ir EK veiksmų, kaip užtikrinti
priimtų EK sprendimų įgyvendinimą. Buvo nutarta, kad kiekviena šalis turėtų įvertinti, kaip joje
įgyvendinami EK sprendimai dėl kultūros paveldo apsaugos. Pasitarime taip pat buvo diskutuota
galimybė 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais ir koks galimas veiksmų planas.
Kol kas sprendimas šiuo klausimu nėra priimtas, nors Vokietijos delegacija, kuri inicijuoja šią idėją,
yra sudariusi organizacinį komitetą darbui su EK ir EP, tačiau per 2014 ir 2015 metus šis klausimas
aukštesniame lygyje nebuvo aptartas. Taip pat, buvo aptarti ET 6-osios Ministrų, atsakingų už
kultūros paveldo apsaugą, konferencijos, vykusios 2015 m. balandžio 22-24 d. Namiūre (Belgija)
rezultatai, kiti aktualūs klausimai.
Nuo 2016 m. pirmininkavimą darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas" perima Nyderlandai.
Dalyvavimas Europos archeologijos konsiliumo (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.
Departamentas prisijungė prie EAC organizacijos 2004 metais. Departamento atstovai kasmet
dalyvauja EAC organizuojamose generalinėse asamblėjose, simpoziumuose ir praktiniuose
seminaruose.
2015 m. kovo 19-21 d. Lisabonoje (Portugalija) vykusiame kasmetiniame EAC Lietuvą
atstovavo Departamento Kontrolės skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Renaldas
Augustinavičius. EAC darbotvarkę sudarė 2 dalys: pirmoje dalyje (kovo 18-19 d.) vyko EAC
archeologijos archyvų darbo grupės seminaras, kurio atviros ir uždaros sesijų metu buvo iš naujo
peržiūrėtas archyvinių rinkinių valdymas ir panaudojimas darbo reikmėms, o seminaro darbo
rezultatai kartu su 2014 m. EAC ataskaita ir Europos paveldo vadovų forumo pristatymu aptarti
atviroje baigiamojoje sesijoje; antroje dalyje (kovo 19-20 d.) EAC nariai dalyvavo 16-ajame
paveldo valdymo simpoziume „Kai Valetos konvencija susitinka su Faro konvencija. Europos
archeologijos realijos 21-ame amžiuje“. Simpoziume apžvelgti Valetos konvencijos kontekste
Europoje taikomi prevenciniai archeologinio paveldo tyrinėjimo ir apsaugos būdai ir priemonės,
siekiant archeologinį paveldą apsaugoti nuo intensyvių statybų ir kitų vietovių plėtros formų.
Aptarti įvairūs apsaugos sprendimai – nuo centralizuotų valstybinių iki tiesioginių privačių
iniciatyvų, kritiškai analizuotos jų silpnosios ir stipriosios pusės. Faro konvencijoje akcentuojama
kultūros paveldo reikšmė visuomenei ir visuomenės skatinimas dalyvauti kultūros paveldo valdyme
yra viena iš prevencinių archeologinio paveldo apsaugos priemonių, kurią pasitelkiant įmanomas
archeologinio paveldo apsaugos ir privačių verslo interesų balansas. Padaryta išvada, jog
nuodugniai planuojamas (archeologinio paveldo) vietovių plėtros procesas, pasitelkiant
visuomenines organizacijas, laiduotų geresnius ekspertizių, priežiūros rezultatus ir, galiausiai, teiktų
didesnę ilgalaikę naudą visuomenei.
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8.3.4. Bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis kultūros paveldo apsaugos klausimais
Bendradarbiavimas su Lenkija
Gruodžio 9-11 d. Varšuvoje, Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto kvietimu, vyko
Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo administracijų vadovų susitikimas, kurio metu buvo
pasirašytas susitarimas tarp Departamento ir Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto dėl
bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Susitarimą pasirašė Departamento direktorė D.
Varnaitė ir Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto direktorė hab. dr. Małgorzata Rozbicka,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų
grupių VIII-ojo posėdžio, vykusio 2014 m. balandžio 2-4 d. Vilniuje, protokolo 3.5 punktą dėl
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo tarp minėtų institucijų.
Bendradarbiavimui skirtuose pasitarimuose Lietuvos delegacija pasiūlė surengti seminarą,
siekiant tinkamai pasirengti restauruoti Rasų kapines Vilniuje. Seminarą numatyta surengti 2016
metais Vilniuje, pakviečiant Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto atstovus bei atitinkamos srities
lenkų ekspertus. Lenkijos delegacija pasiūlė apsvarstyti galimybę bendradarbiauti siekiant įtraukti į
UNESCO Pasaulio Paveldo objektų sąrašą Lietuvos ir Lenkijos medines barokines bažnyčias.
Lietuvos pusė šį kvietimą priėmė.
Susitikimų su LR Ambasados Lenkijoje vadovais buvo aptarta Čiurlionio mirties vietos
Pustelnike, moterų pranciškonių vienuolyne, apverktina pastato būklė, todėl reikalingos lėšos ir
veiksmai situacijai keisti.
Bendradarbiavimas su Baltijos šalimis
Tęsiant bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros paveldo administracijų
kultūros paveldo išsaugojimo srityje, 2015 metais vyko du darbo grupių posėdžiai – Vilniuje ir
Taline.
Gegužės 14-15 d. Vilniuje (Lietuva) Departamentas organizavo antrąjį trijų Baltijos šalių
kultūros paveldo administracijų atstovų darbo grupių posėdį, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir
Estijos kultūros paveldo specialistai. Posėdžio metu buvo pasidalinta informacija apie kiekvienos
šalies kultūros paveldo apsaugos aktualijas, aptarti kultūros paveldo objektų apskaitos ir registro
klausimai, diskutuota dėl dalyvavimo tarptautinėse organizacijose ir programose, kitais aktualiais
klausimais. Vizito metu svečiai lankėsi restauruojamuose Sapiegų rūmuose Vilniuje bei Trakų
nacionaliniame parke, kur apžiūrėjo Užutrakio dvaro sodybos rūmus bei prancūzų kraštovaizdžio
architekto Eduardo Fransua Andre sukurtą parką.
Lapkričio 30-gruodžio 1 d. Taline (Estija) vyko trečiasis Baltijos šalių darbo grupių
posėdis, kuriame buvo svarstomi klausimai, susiję su kultūros paveldo objektų tvarkyba, stebėsena
ir kontrole. Lietuvos darbo grupėje dalyvavo Departamento direktoriaus pavaduotojas A. Degutis,
Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus atstovai: vedėja Bronislava Raupėnienė ir vyriausioji
specialistė Indrė Baliulytė, Kontrolės skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius R.
Augustinavičius ir Kauno skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Andrius Liakas.
Pagrindinės pasitarimo temos: kultūros paveldo apsaugos stebėsena ir kontrolė; kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo galimybės. Pasitarimo metu buvo pasikeista
informacija ir pasidalinta patirtimi minėtais klausimais, buvo palyginti trijų Baltijos šalių kultūros
paveldo apsaugos administravimo, stebėsenos ir kontrolės sistemų panašumai ir skirtumai.
Departamento atstovai pristatė Lietuvos kultūros paveldo apsaugos teisinę bazę, stebėsenos
vykdymą, kontrolės organizavimą, finansuojamas programas bei finansavimo galimybes,
kompensavimo privatiems asmenims už atliktus tvarkybos darbus galimybes. Taip pat, pasitarimo
dalyviai apžiūrėjo kultūros paveldo objektus Talino senamiestyje bei užmiestyje esančius Vääna
Manor ir Keila-Joa Manor dvarus.
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Bendradarbiavimas su Ukraina
Gruodžio 16-19 d. Vilniuje, tęsdamas bendradarbiavimą su Ukrainos paveldosaugininkais
ir siekdamas pasidalinti darbo patirtimi nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo srityje,
Departamentas organizavo trijų Ukrainos kultūros paveldo specialistų darbo vizitą i Lietuvą.
Departamento kvietimu, lankėsi šie Ukrainos Nekilnojamojo kultūros paveldo ir gamtos rezervatų
departamento atstovai: direktorius Iakiv Dikhtiar, skyriaus vedėjas Bohdan Motsia ir vyriausioji
specialistė Oleksandra Grigor (Khasina). Vizito metu vyko dalykiniai pasitarimai su Departamento
vadovais, skyrių vadėjais ir specialistais, kurie suteikė informaciją ir pasidalino darbo patirtimi
įvairiais veiklos klausimais: nekilnojamojo kultūros paveldo administravimas, teisinis reguliavimas,
apskaita ir registras, paveldo objektų priežiūra ir tvarkyba, archeologinio paveldo apsauga ir tyrimų
reglamentavimas, restauruojamų kultūros paveldo objektų finansavimas, išvežamųjų kultūros
vertybių apsaugos tvarka, kapinių ir palaidojimo vietų apsauga ir tvarkymas, istorinių miestų
paveldo objektų apsauga ir apsaugos zonų kontrolė, vykdant statybos darbus, kiti aktualūs
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimai. Vizito metu svečiai susipažino su Vilniaus
Bazilijonų vienuolyno apsaugos problemomis, taip pat apžiūrėjo UNESCO paveldo objektą Vilniaus istorinį centrą.
8.3.5. Tarptautiniai paveldosaugos renginiai užsienio šalyse, sklaidos veikla
Vasario 10 d. Rygoje (Latvija) Registro tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos
skyriaus vedėjas A. Jomantas, Latvijos kultūros paveldo inspekcijos kvietimu, dalyvavo pasitarime
dėl pasirengimo Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai skirtos konferencijos organizavimo 2015 m.
kovo 12-13 d. Pasitarime taip pat dalyvavo EK, Didžiosios Britanijos organizacijos „English
Heritage“ bei įvairių Latvijos organizacijų atstovai. Pasitarimo metu buvo aptarta konferencijos
preliminari programa, galimi pranešėjai, konferencijos rezoliucijos teksto projektas, ekskursinė
programa, kiti organizaciniai aspektai.
Kovo 12-13 d. Rygoje (Latvija) vykusioje konferencijoje „Kultūros paveldo, šiuolaikinės
architektūros ir dizaino sąveika“ buvo diskutuota aktualiais šiuolaikinės architektūros integravimo į
istorinę aplinką klausimais: šiuolaikinės architektūros objektų ir istorinės aplinkos sąveika, jos
apimtys ir būdai; šiuolaikinio kraštovaizdžio dizainas kultūriniame ir istoriniame kraštovaizdyje –
privalumai ir grėsmės; kokią įtaką kūrybos sprendiniams turi šalies teisinė sistema, vietinė
bendruomenė bei statytojo tikslai; pateikti gerosios ir blogosios patirties pavyzdžiai pritaikant
kultūros paveldo objektus šių dienų poreikiams. Latvijos kultūros paveldo inspekcijos prašymu, A.
Jomantas vadovavo vienai iš konferencijos sesijų – „Dizainas, kultūros paveldas ir prieinamumas“.
Kovo 22-26 d. Berlyne (Vokietija) Kontrolės skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė
Audronė Vyšniauskienė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo
centro organizuotame tarptautiniame seminare „Laidojimo kultūra ir kapinių valdymo bei priežiūros
organizavimo ypatumai Vokietijoje“. Seminaro metu buvo išklausyti pranešimai ir vyko diskusijos
laidojimo kultūros, kapinių valdymo bei priežiūros organizavimo, valstybei nusipelniusių politikos,
mokslo ir kultūros veikėjų, sovietinių karių kapų apsaugos klausimais.
Gegužės 11-14 d. Osle (Norvegija) vyko LR kultūros ministerijos, Europos
ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos kultūros paveldo direktorato organizuoti mokymai, skirti
gaisro prevencijos kultūros paveldo objektuose klausimams nagrinėti. Mokymų dalyviams buvo
skaitomos paskaitos apie gaisrų priežastis, žalos prevenciją ir kontrolę, gaisro gesinimo metodus ir
technikas, taip pat vyko praktiniai užsiėmimai: gaisro gesinimas, evakuacija ir elgesio modelių
kūrimas ekstremalių situacijų metu. Norvegijos kultūros paveldo direktorato specialistai pristatė
medinių Norvegijos bažnyčių išsaugojimo problemas ir būdus, supažindino su gaisro prevencijos
sistemos veikimu. Mokymų metu Departamento atstovė I. Baliulytė skaitė pranešimą „State of
cultural heritage in Lithuania regarding protection systems“ – apie Lietuvos kultūros paveldo
objektų apsaugos patirtį ir paskutinių kelerių metų laikotarpiu atliktus darbus, įgyvendinant Šv.
Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų apsaugos priemonių įrengimo projektus, taip pat apie
problemas, kurios kyla, įrengiant apsaugos sistemas kultūros paveldo objektuose, kai siekiama
įrengimo metu nepažeisti objekto vertingųjų savybių.
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Gegužės 17-31 d. Minske (Baltarusija) Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnioji specialistė
Laura Prascevičiūtė dalyvavo tarptautinės vasaros stovyklos „Nesvyžiaus akademija“ XXI kurso
mokymų I-jame etape. Mokymai buvo skirti kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos temai. Mokymų
metu paskaitas skaitė lektoriai iš Baltarusijos ir Lenkijos, pristatyta Baltarusijos ir Lenkijos
paveldosaugos sistema, aktualizuotas sakralinės architektūros vaidmuo kraštovaizdyje, kultūrinio
kraštovaizdžio urbanizacijos problematika, išdėstyta kultūrinio kraštovaizdžio teorija, supažindinta
su kraštovaizdžio tipais, jų apsaugos problemomis, pateikti nurodymai ir metodinė medžiaga
baigiamojo darbo rengimui (baigiamasis darbas turės būti pristatytas II mokymų etape, kuris vyks
2016 m. rugpjūčio mėnesį Lenkijoje).
8.4. Paveldosaugos renginiai Lietuvoje
Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena
Balandžio 16 d. Rietave vyko renginys skirtas Tarptautinei paminklų ir paminklinių
vietovių apsaugos dienai. Renginyje susirinkusius paveldosaugos specialistus sveikino Rietavo
meras Antanas Černeckis, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė Marija Nemunienė,
Departamento direktorė D. Varnaitė. Pranešimus skaitė Rietavo Oginskių kultūros istorijos
muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, LKK LK Strateginės komunikacijos departamento vyr.
specialistas Karolis Zikaras. Lietuvos architektūros istorijos IV tomą „Lietuvos etninė architektūra
nuo seniausių laikų iki 1918 m.“ pristatė dr. Dalė Puodžiukienė ir dr. Vilma Karvelytė-Balbierienė.
Renginio metu taip pat buvo apdovanoti geriausi 2014 m. restauratorių darbų autoriai bei 2014 m.
archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso nugalėtojai.
Renginyje dalyvavo Departamento ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, Lietuvos miestų ir
rajonų savivaldybių paveldosaugininkai, Lietuvos archeologijos draugijos nariai, Lietuvos
Restauratorių sąjungos nariai, LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovai ir kitų institucijų
atstovai.
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras
Lapkričio 12-13 d. Palangoje, poilsio ir seminarų centre „Gabija“, Departamentas kartu su
VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ organizavo Respublikinį paveldosaugininkų seminarą (toliau Seminaras), kuriame dalyvavo miestų ir rajonų savivaldybių paveldosaugininkai bei Departamento
ir teritorinių skyrių atstovai. Seminaro tikslas buvo susitikti su savivaldybių bei Departamento
teritorinių skyrių atstovais ir aptarti kultūros paveldo apsaugos aktualijas, teisės aktų pakeitimus,
spręstinas problemas, įvairias tarptautines programas kultūros paveldo aktualizavimui, dalinio
finansavimo ir kitus klausimus, pristatyti gerosios patirties atvejus kultūros paveldo tyrimų ir
restauravimo srityje.
Seminaro metu sveikinimo žodį tarė Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. LR kultūros
viceministras R. Jarockis pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo ir
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 programas. Taip pat seminaro metu buvo
analizuojama piliakalnių tvarkybos problematika, pristatyti 2017 m. Piliakalnių metai, pristatyti
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimo rezultatai, nagrinėti
kultūros paveldo objektų apskaitos, individualių apsaugos reglamentų rengimo, kapinių tvarkybos,
priežiūros klausimai.
Seminaras užbaigtas ekskursija po restauruotus ar restauruojamus kultūros paveldo
objektus Palangoje (Palangos Tiškevičių rūmai, vila „Anapilis“, Palangos kurhauzas).
Paroda „Barokas Lietuvoje“
Kultūros ministerijos pritarimu numatyta, kad 2016 metais 6-asis Patariamasis Europos
Tarybos Kultūros kelių forumas vyks Lietuvoje ir Departamentas bus šio renginio organizatorius.
Siekiant Forumo dalyviams pristatyti Lietuvos kultūros paveldo ypatumus ir kultūros kelių
potencialą, Departamentas parengė kilnojamąją nuotraukų parodą, supažindinančią su baroko
paveldu Lietuvoje. Parodą sudaro 39 Raimondo Paknio nuotraukos ir įžanginis tekstas apie
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Lietuvos baroką, kurį parašė dr. Dalia Vasiliūnienė. Paroda taip pat bus eksponuojama kitų kultūros
renginių metu Lietuvoje bei Lietuvos Respublikos atstovybėse užsienio šalyse.
IX. ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ OPTIMIZAVIMAS
Vadovaujantis Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. Į-204 „Dėl
ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Ūkio
subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklėmis ir Departamento direktoriaus 2014
m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Į-321 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos teritorinių padalinių 2015 metų metinio ūkio subjektų veiklos patikrinimo plano
patvirtinimo“, Departamento teritoriniai skyriai per 2015 metus atliko 36 ūkio subjektų veiklos
patikrinimus.
Pagal Departamento teritorinių skyrių pateiktas ataskaitas buvo atlikti 34 planiniai ūkio
subjektų veiklos patikrinimai ir 2 neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai.
Septyni planuoti patikrinimai nebuvo įvykdyti, nes per 2015 metus numatytuose
objektuose dėl negauto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių nebuvo pradėti vykdyti tvarkybos
darbai. Vieną planinį patikrinimą vykdyti atsisakyta, išaiškėjus, kad tvarkybos darbus atlieka jau
patikrintas ūkio subjektas.
Patikrinimų metu buvo užfiksuoti 2 pažeidimai, kurių atžvilgiu nustatyta tvarka pateikti
reikalavimai pašalinti pažeidimus.
Departamento Alytaus teritorinis skyrius per 2015 metus atliko 2 ūkio subjektų veiklos
planinius patikrinimus. 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.
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. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Šiaulių teritorinis skyrius per 2015 metus atliko 2 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus, kurių metu pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Tauragės teritorinio skyriaus pareigūnai atliko 4 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus. Surašytas vienas reikalavimas per nustatytą laiką pašalinti trūkumus, kitais
atvejais pažeidimų nenustatyta.
Departamento Telšių teritorinio skyriaus pareigūnai per 2015 metus atliko 3 planinius ūkio
subjektų veiklos patikrinimus. Nustatytas vienas trūkumas, kuris pašalintas nustatyta tvarka.
Departamento Utenos teritorinis skyrius atliko 2 neplaninius ūkio subjektų veiklos
patikrinimus. Pažeidimų patikrinimų metų nenustatyta.
Departamento Vilniaus teritorinis skyrius per 2015 metus atliko 4 planinius ūkio subjektų
veiklos patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Vykdant Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 7.22 punkte numatytą priežiūros institucijų veiklos
tobulinimo, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę, priemonę, iš Ūkio ministerijos gauta operatyvi
grįžtamojo ryšio informacija apie Departamento pareigūnų atliktų ūkio subjektų patikrinimų
kokybę: pagal Ūkio ministerijos atliktas patikrintų ūkio subjektų apklausas, visi patikrinimai buvo
įvertinti labai gerai.
Vykdant Administracinės naštos mažinimo 2014 2015 metais priemonių plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 630, 68 priemonę, Kultūros
ministras 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV 893 pakeitė Kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių atestavimo komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV 266, ir išdėstė juos nauja redakcija. Departamentas nustatė
naujos redakcijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų
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sukeliamą administracinę naštą ir jos nustatymo ataskaitą pateikė Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijai.
Vykdant Administracinės naštos mažinimo 2014 2015 metais priemonių plano 69
priemonę, Kultūros ministerija parengė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. 670 patvirtino naujas Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisykles ir
pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr.
1572 „Dėl Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais
pakeitimais ir papildymais. Departamentas nustatė naujųjų Licencijų prekiauti antikvariniais
daiktais išdavimo taisyklių sukeliamą administracinę naštą ir jos nustatymo ataskaitą pateikė
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.
Departamento pateiktoms ataskaitoms Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pastabų
neturėjo.
2015 m. baigtas įgyvendinti projektas „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų sistemos
(KPEPIS) sukūrimas“, kurio metu sukurtos 8 pagrindinės elektroninės paslaugos ir atnaujintas
Kultūros vertybių registras. Nuo 2015-09-01 pradėtos teikti šios el. paslaugos, kurių dėka
supaprastinamas administracinių procedūrų atlikimas Departamente:
1.
Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų išdavimas;
2.
Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento rengimas ir jo išdavimas;
3.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimas;
4.
Restauratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal
restauratoriaus profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti restauratoriaus paslaugas Lietuvos
Respublikoje;
5.
Specialisto, rengiančio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
planavimo dokumentus, atestato išdavimas;
6.
Kilnojamųjų kultūros vertybių, kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratorių atestavimas ir kilnojamųjų kultūros vertybių,
kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
restauratorių kvalifikacinės kategorijos suteikimas ir restauratoriaus pažymėjimo išdavimas;
7.
Interaktyvus kultūros paveldo objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje galimų atlikti
tvarkybos darbų patikrinimas;
8.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių tvarkybos darbų priėmimas;
9.
Kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo
kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tyrimo, konservavimo ir restauravimo programų tvirtinimas ir darbų priėmimas;
10. Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos
darbus išdavimas;
11. Leidimo atlikti archeologinius tyrimus išdavimas;
12. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų apsaugos reglamentų) rengimas ir
išdavimas;
13. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimas;
14. Pritarimo statybos leidžiančiam dokumentui išdavimas;
15. Leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos
Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) išdavimas;
16. Leidimų, išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos
Respublikos į kitas Europos sąjungos valstybes nares išdavimas;
17. Pažymų apie paveldimo turto (antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų
kultūros vertybių) vertę išdavimas;
18. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymas;
19. Kompensacijų už privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių - tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas
skyrimas;
20. Saugomų kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidų kompensavimo jų
valdytojams skyrimas;
21. Kompensacijų kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams skyrimas;
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22. Kompensacijos už veiklos apribojimus, skelbiamų saugomais nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų valdytojams, skyrimas;
23. Kilnojamosios kultūros vertybės paso išdavimas;
24. Informacijos apie įstaigos veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas ir
ūkio subjektų konsultavimas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
kompetenciją;
25. Skundų pateikimas;
26. Kultūros vertybių registro duomenų teikimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių, kitų
kultūros vertybių registro duomenų išrašų, pažymų ir kitų dokumentų dėl kultūros vertybių registre
esančių duomenų teikimas;
27. Informacijos apie paveldo objekto būklės kitimą atnaujinimas (stebėsena);
28. Maršruto kultūros paveldo objektams aplankyti sudarymas;
29. Kultūros paveldo naujienų užsakymas pagal pasirinktus parametrus;
30. Bandomieji testai žinioms kultūros paveldo apsaugos srityje pasitikrinti;
31. Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo
gavimas;
32. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis gavimas.
KPEPIS integruotas su vidinėmis sistemomis: dokumentų valdymo sistema @vilys,
finansų ir apskaitos valdymo sistema, Kultūros vertybių registru. Atlikta integracija su išorinėmis
sistemomis: Muitinės departamento prie Finansų ministerijos vieno langelio sistema, Martyno
Mažvydo bibliotekos virtualia elektroninio paveldo sistema (VEPS), Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Ieškomų numeruotų daiktų registru, Statybų leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Įgyvendintos integracijos skirtos
palengvinti leidimų išdavimą.
_________
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X. PRIEDAI

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
1 priedas
1. Departamento 2015 - ųjų metų veiklos ataskaita (kriterijų įgyvendinimas)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

02-04-01
02-04-01-02

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

STRATEGINIS TIKSLAS "FORMUOTI BENDRĄ INTEGRALIĄ PAVELDO APSAUGOS POLITIKĄ, SAUGOTI VALSTYBINĘ KALBĄ"
PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“
TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą
UŽDAVINYS. Siekti apskaityt, išsaugoti ir pristatyti
visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą
ir kilnojamąsias kultūros vertybes

1. Kriterijus.Įgyvendintų nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos projektų pagal Paveldotvarkos ir
kitas programas skaičius (vienetai) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų R-02-04-01-03)

10

10

100

Baigti projektai
Paveldotvarkos programa:
1. Mykolo Sleževičiaus namo (10401), K. Donelaičio g.
13, Kaune,terasos su laiptais, balkono, pamatų ir cokolio
restauravimas, remontas;
2. Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų (25745), Ž. E.
Žilibero g. 6, Kaune, antro aukšto perdangos
restauravimas, remontas;
3. Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapo (25394), Kauno
g., Kėdainiuose, konservavimas, restauravimas;
4. Monumentalaus kryžiaus su nukryžiuotojo skulptūra
(20041), Pakruostės g. 17, Pakruostės k., Kėdainių r.,
konservavimas, restauravimas;
5. Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokyklos (2413),
Klaipėdos r., fasadų ir stogo restauravimas, remontas;
6. Alantos dvaro sodybos rūmų (292), Parko g. 5,
Naujasodžio k., Molėtų r., rūsio dalies konservavimas,
remontas;
7. Lentvario dvaro sodybos (15949) parko grotos (22212),
Lentvario m., Trakų r., avarijos grėsmės pašalinimo projekto
parengimas ir darbai.
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) programa:
1.Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios (23663), Telšių r.,
avarijos grėsmės likvidavimo projekto parengimas ir
darbai;
2. Kražių Švč. M. Marijos nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčios (10510), Kelmės r., fasadų restauravimas;
3. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios (1014),
Šakių r., triumfo arkos konservavimas, remontas.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

02-04-01-02-01

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Priemonė. Įgyvendinti Paveldotvarkos programą
1. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti
kultūros paveldo objektų
tvarkybos ir neatidėliotinus
saugojimo darbus.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1. Kriterijus.Tvarkomų kultūros paveldo objektų
ar jų dalių skaičius (vienetai)
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P02-04-01-02-01)

18

19

106

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

Iš Paveldotvarkos programos išbrauktas vienas objektas
(Šančių gimnazijos pastato, Kaunas, lauko laiptų ir
sienelių restauravimas, remontas) ir įrašyti du nauji
objektai (Lentvario dvaro sodybos parko grotos, Trakų r.,
avarijos grėsmės pašalinimo projekto parengimas ir
darbai; Oginskių koplyčios-mauzoliejaus su prieigomis
Saulės kapinėse, Vilnius, tvarkybos darbai).
Paveldotvarkos programa. Tvarkomi objektai:
1.Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso
Komendanto rūmai (27064), Gedimino g. 25, Kaunas;
2. Mykolo Sleževičiaus namas (10401), Donelaičio g. 13,
Kaunas;
3. Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai (25745), Ž. E.
Žilibero g. 6, Kaunas;
4. Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas, Kauno g.,
Kėdainiai;
5. Monumentalus kryžius su nukryžiuotojo skulptūra
(20041), Pakruostės g. 17, Pakruostės k., Kėdainių r.;
6. Plikių evangelikų liuteronų parapijos mokykla (2413),
Klaipėdos r.;
7. Pastatas (Mokytojų seminarijos) (16723), S. Nėries g.
5, Klaipėda;
8. Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai (586), Parko g. 5,
Šakių r.;
9. Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas (24745),
Tubelių k., Šakių r.;
10. Bobriškio sentikių cerkvė (30760), Rokiškio r.;
11. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklas
(13510), Nepriklausomybės a., Rokiškis;
12. Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentai (27399);
13. Alantos dvaro sodybos rūmai (292), Parko g. 5,
Naujasodžio k., Molėtų r.;
14. Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio
vienuolyno namas (25029), Videniškių k., Molėtų r.;
15. Švenčionių Švč. Trejybės cerkvė (31430), Vilniaus g.
20, Švenčionys;
16. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės
statinių komplekso rūmai (25771), L. Sapiegos g. 13,
Vilnius;
17. Pašto stoties statinių komplekso ratinė (23526), J.
Basanavičiaus g., Jonava;
18. Lentvario dvaro sodybos parko grotos (22212), Trakų
r., avarijos grėsmės pašalinimo projekto parengimas ir
darbai;
19. Vilniaus miesto senųjų kapinių, vad. Šv. apašt. Petro ir
Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, Oginskių koplyčiosmauzoliejaus (30388)ir jos prieigų tvarkybos darbai.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti
kultūros paveldo objektų
tyrimus ir projektavimo
darbus.

2. Kriterijus.Parengtų kultūros paveldo objektų
projektų ir atliekamų tyrimų skaičius (vienetai)

3. Veiksmas.
Iš dalies finansuoti Vilniaus
istoriniame centre esančių
vertingiausių kultūros paveldo
objektų tyrimus ir jų pagrindu
rengiamus tvarkybos darbų
projektus, skatinant
bendradarbiavimą su privačiu
sektoriumi.

3. Kriterijus. Parengtų ir įgyvendintų Vilniaus
istoriniame centre esančių kultūros paveldo objektų
konservavimo ir restauravimo darbų projektų
skaičius (vienetai)

4. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti
nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo
dokumentų bei apsaugos
reglamentų ir paveldo
tvarkybos reglamentų
rengimą.

4. Kriterijus. Parengtų teritorijų planavimo
dokumentų skaičius (specialieji planai) (vienetai)

5. Veiksmas.
Vykdyti išlaidų kultūros
paveldo objektų valdytojams
kompensavimą:
▪ privačios nuosavybės –
prieinamų visuomenei lankyti
valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų tvarkomųjų
paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimas;
▪ į Kultūros vertybių registrą
įrašytų kilnojamųjų kultūros
vertybių tyrimo,

5. Kriterijus. Kompensuotų kultūros paveldo
valdytojams ir kilnojamųjų kultūros vertybių
savininkams tinkamų finansuoti prašymų dalis
(proc.)

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

15

5

6

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

19

5

7

Įvykdymo
procentas

127

100

117

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

Paveldotvarkos programos tyrimų ir tvarkybos darbų
projektavimo sąrašas patvirtintas Departamento
direktoriaus įsakymu (2015-05-08 Nr. Į-113. Kriterijus
buvo suplanuotas pagal preliminarius duomenis,
patikslinus poreikius ir galimybes į sąrašą įrašyta daugiau
objektų.
.Kapinių koplyčios (Bernardinų kapinės) (30412),
Žvirgždyno g. 3, Vilniuje, restauravimas, remontas;
2. Medininkų (Aušros) - Subačiaus vartų gynybinės sienos
dalies (atkarpos tarp ašių 45-56) (235161), Aušros Vartų
g. 8, 10, 12, Vilniuje, 2015 metais planuoti restauravimo,
remonto darbai;
3. Vilniaus sinagogos (27998), Gėlių g. 3, 2015 metais
planuoti restauravimo, remonto darbai;
4. Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč.
Trejybės bažnyčios (27316), Aušros vartų g. 7B, fasadų
tvarkybos darbų projektas;
5. Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč.
Trejybės bažnyčios (27316), Aušros vartų g. 7B,
archeologiniai rūsių tyrimai
Parengti ir patvirtinti:
Rudaminos dvaro sodybos fragmentai (267)
Liubavo dvaro sodyba (899),
Parengti:
Nidos gyvenvietė (17098),
Preilos gyvenvietė(2069),
Pervalkos gyvenvietė (2068),
Juodkrantės gyvenvietė (2067),
Smiltynės gyvenvietė (21809) .
Pastarųjų 5 Kuršių nerijos gyvenviečių, esančių KNNP
teritorijoje, specialieji planai buvo rengiami kartu,
neišskiriant nei vienos iš jų.
2015 m. gauti 35 prašymai dėl kompensacijų.
Kompensacijos už tinkamas finansuoti išlaidas skirtos
pagal 23 kultūros paveldo objektų valdytojų prašymus,
tačiau dėl nepakankamų lėšų valdytojams išmokėta tik
dalis kompensacijų.

50

100

200

Kompensacijoms 2015 m. buvo skirta 202734 eurų.
Gavus Kultūros ministerijos pritarimą, perkėlus lėšas iš
02.04.01.02.06 priemonės bei perskirsčius tarp
02.04.01.02.01 priemonės veiksmų, 2015 m. išmokėta
363359 eurų kompensacijų.
Neišmokėta kompensacijų dalis -184409 eurų.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

konservavimo, restauravimo ir
apsaugos priemonių įrengimo
darbų reikalingų šioms
Vertybėms išsaugoti, išlaidų
kompensavimas.
6. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti
kultūros paveldo objektų
ženklinimą tipinėmis lentomis.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

6. Kriterijus. Paženklintų valstybės saugomų
kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba
neišliko statinių (archeologijos, mitologijos ir kt.),
skaičius (vienetai)

45

02-04-01-02-02

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Priemonė. Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę
1. Veiksmas.
1.1. Kriterijus. Išduotų tvarkomųjų paveldosaugos
Vykdyti kultūros paveldo
darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos
objektuose ir vietovėse
reglamentų); išduotų specialiųjų reikalavimų
atliekamų tvarkybos darbų
statinių projektams rengti, projektinių pasiūlymų,
priežiūrą ir kontrolę.
kuriems pritarta; pateikta įvairių rašytinių pritarimų
statinių projektams ir statybos leidimams gauti
skaičius (vienetai)

5400

59

6093

131

113

1.2. Kriterijus. Išduotų leidimų atlikti
tvarkomuosius paveldosaugos darbus skaičius
(vienetai)
190

278

146

1.3. Kriterijus. Priimtų kultūros paveldo objektų ar
jų dalių tvarkomųjų paveldosaugos darbų skaičius
(vienetai)

1.4. Kriterijus. Išduotų sąlygų teritorijų planavimo
dokumentams rengti bei suderintų teritorijų
planavimo dokumentų (išskyrus specialiuosius

52

63

121

1380

1490

108

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

2015 metais pradėti ženklinti valstybės saugomi kultūros
paveldo objektai, kuriuose nėra arba neišliko statinių.
Mokslinei archeologijos komisijai pritarus, ženklinimas
pradėtas teritoriniu principu pagal sąrašą, patvirtintą
Departamento direktoriaus 2015-05-26 įsakymu Nr. Į124. Ženklinimo stulpai su tipinėmis lentomis įrengti prie
11 Alytaus ir 48 Utenos apskrityse esančių piliakalnių.
Iki šiol nebuvus patirties ženklinat piliakalnius, planuota,
kad daugiau nei vieno ženklo (nuo 1 iki 3) prireiks
didesniam objektų skaičiui. Nustačius konkrečias ženklų
įrengimo vietas, paaiškėjo, kad daugeliui objektų užtenka
po vieną ženklinimo stulpą, todėl galėjome paženklinti
daugiau objektų nei planuota.
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų
(laikinųjų apsaugos reglamentų) bei specialiųjų
reikalavimų statinių projektams rengti išdavimas,
pritarimas projektiniams pasiūlymams, įvairių rašytinių
pritarimų statinių projektams ir statybos leidimui gauti
teikimas tiesiogiai priklauso nuo kultūros paveldo objektų
valdytojų planuojamų tvarkybos darbų bei kitų asmenų
planuojamos veiklos.
Leidimų vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybos
darbus išdavimas tiesiogiai priklauso nuo kultūros
paveldo objektų valdytojų planuojamų tvarkybos darbų.
2015 m. papildomai prisidėjo ir Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo lėšomis tvarkomi kultūros
paveldo objektai.
Departamento direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos
surašė 63 tvarkybos darbų priėmimo aktus, pagal kuriuos
buvo priimti kultūros vertybėse ar jų dalyse atlikti dabai.
Tvarkybos darbų priėmimas didžia dalimi tiesiogiai
priklauso nuo kultūros paveldo objektų valdytojų
einamaisiais metais atliktų tvarkybos darbų, o taip pat ir
nuo to, kad padažnėjo tvarkomų kultūros paveldo objektų
priėmimas
dalimis,
siekiant
pateikti
paraiškas
kompensacijoms gauti už atliktus tvarkybos darbus.
Sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti
išdavimas bei teritorijų planavimo dokumentų derinimas
tiesiogiai priklauso nuo asmenų planuojamos veiklos.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

miškotvarkos ir žemėtvarkos planus) skaičius
(vienetai)
1.5. Kriterijus.Surašytų administracinių teisės
pažeidimų protokolų ir įteiktų reikalavimų skaičius
(vienetai)
480

491

102

1.6. Kriterijus.Kultūros paveldo departamento
išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų
ar taikytų administracinių nurodymų skaičius
(vienetai)
95

1.7. Kriterijus.Vykdant Departamento teritorinių
padalinių 2015 m. metinį ūkio subjektų veiklos
patikrinimo planą, patikrintų ūkio subjektų (proc.)

2. Veiksmas.
Vykdyti kultūros paveldo
objektų stebėseną.

2. Kriterijus. Kultūros vertybių registre
registruotų, bet nepaskelbtų valstybės ar
savivaldybių saugomomis, pavienių ir
kompleksinių kultūros paveldo objektų dalių atliktų
apžiūrų skaičius (vienetai)

3. Veiksmas. Organizuoti ir
užtikrinti tarybų ir komisijų
veiklą.

3. Kriterijus. Įvykusių posėdžių skaičius (vienetai)

4. Veiksmas.
Užtikrinti išvežamų į užsienį
kilnojamųjų kultūros vertybių
ir antikvarinių daiktų priežiūrą.

4. Kriterijus. Išduotų leidimų išvežti kilnojamąsias
kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, skaičius
(vienetai)

87

92

90

90

100

2250

2537

113

2015 m. buvo tęsiamas netinkamai laikomų kultūros
paveldo objektų inspektavimas bei vykdoma kultūros
vertybių registre registruotų, bet nepaskelbtų valstybės ar
savivaldybių saugomomis, pavienių ir kompleksinių
kultūros paveldo objektų dalių stebėsena, todėl fiksavus
pažeidimus arba kultūros paveldo objektų valdytojams
nesiimant veiksmų, siekiant apsaugoti kultūros paveldo
objektus, Departamento pareigūnams teko imtis
administracinio poveikio priemonių – teikti privalomus
reikalavimus objektų valdytojams.
Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą
apsunkino tai, kad administracinėn atsakomybėn
traukiami asmenys neretai vengė atvykti į administracinės
bylos nagrinėjimą, šaukimai registruotu paštu grįžo
neįteikti. Jų įteikti nepavyko net per antstolius. Pasitaikė
atvejų, kai dėl administracinėn atsakomybėn traukiamų
asmenų atvesdinimo buvo būtina kreiptis ir į teisėsaugos
institucijas.
Pagal 2015 m. metinį ūkio subjektų veiklos patikrinimo
planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2014-12-30
įsakymu Nr. Į-321, per 2015 m. buvo suplanuota patikrinti
42 ūkio subjektus. Iš viso patikrinti 38 ūkio subjektai, nes
dalis ūkio subjektų 2015 m. nevykdė numatytų kultūros
paveldo objektų tvarkybos ar (ir) statybos darbų.
2015-02-09 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-28
Departamento teritoriniams padaliniams buvo pavesta
sudaryti 2015 m. numatomų apžiūrėti kultūros paveldo
objektų sąrašus ir atlikti šių objektų stebėseną pagal
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos
taisykles. Vykdant šį įsakymą Departamento teritoriniai
padaliniai apžiūrėjo 2433 kultūros paveldo objektus, o
papildomai (vykdant kitus pavedimus) dar buvo apžiūrėti
104 kultūros paveldo objektai.
Sąrašas pateiktas el. paštu.

680

200

735

261

108

131

Leidimų išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (į Europos
Sąjungą ir trečiąsias šalis) išdavimas tiesiogiai priklauso
nuo to, kiek asmenų kreipiasi į Departamentą dėl tokių
leidimų gavimo.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

5. Veiksmas.
Rengti teisės aktų projektus.

5. Kriterijus. Parengtų teisės aktų projektų
skaičius (vienetai)

6. Veiksmas.
Dalyvauti teisminėse bylose.

6. Kriterijus. Teisminių bylų, kuriose dalyvauta,
skaičius (vienetai)

7. Veiksmas. Organizuoti
paveldosaugos specialistų
atestavimą.

7. Kriterijus. Atestuotų paveldosaugos specialistų
skaičius (vienetai)

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

20

20

100

170

172

101

Sąrašas pateiktas el. paštu.

290

8. Veiksmas.
Parengti ir išduoti kilnojamųjų
kultūros vertybių pasus
savininkams, kuriems šie pasai
nebuvo išduoti.

10. Veiksmas. Įgyvendinti
Administracinės naštos
mažinimo 2014-2015 metais
priemonių planą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. nutarimu
Nr. 630

543

187

8. Veiksmas. Parengtų ir išduotų kilnojamųjų
kultūros vertybių pasų skaičius (vienetai)

1014

9. Veiksmas. Įgyvendinti
Kultūros srities antikorupcinę
2015-2019 metų programą

9. Kriterijus. Parengtas ir Departamento
direktoriaus patvirtintas Kultūros srities
antikorupcinės 2015-2019 metų programos
įgyvendinimo priemonių 1planas (vienetai)

10.1. Kriterijus. Parengta Licencijų prekiauti
antikvariniais daiktais išdavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1572 ir jų pakeitimo
projekto sukeliamos administracinės naštos
apskaičiavimo ataskaita (vienetai)
10.2. Kriterijus. Parengta Kilnojamųjų kultūros
vertybių restauratorių atestavimo komisijos
nuostatų, patvirtintų kultūros ministro 2008 m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

1690

167

1

1

100

1

1

100

1

1

100

2015 m. dalyvauta 36 administracinėse, 135 civilinėse ir 1
baudžiamoje bylose.
Atestuotų specialistų skaičius priklauso nuo to, kiek
asmenų pageidauja gauti nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialisto atestatą. 2015 m. Departamente
išduoti 543 atestatai: iš jų 267 atestatai išduoti naujai
atestuotiems specialistams, 276 atestatai išduoti
specialistams, kurių turimų atestatų galiojimas baigėsi
2015 m. Atestuoti 100 procentų visi pageidaujantys ir
turintys tam teisę.
Departamento direktoriaus 2014-12-22 įsakymu Nr. Į-311
patvirtintame Kilnojamųjų kultūros vertybių pasų
išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti plane
numatyta parengti ir išduoti savininkams 2387
kilnojamųjų kultūros vertybių pasus iki 2017-10-01.
Vykdant šį planą ir siekiant parengti pasus ne per
maksimaliai nustatytą terminą, o kuo operatyviau, per
2015 m. buvo parengti ir išduoti 1535 pasai. Be to,
papildomai per metus į Kultūros vertybių registrą
įrašytoms kilnojamosioms kultūros vertybėms dar buvo
parengti ir jų savininkams įteikti 155 pasai.

2 KPD direktorė įsakymai: 2015-07-17 Nr. Į-168 ir
2015-07-14 Nr. Į-155, kurių bendras pavadinimas „ Dėl
pavedimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2015–2019 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių 2015–2019 metams
planą“.
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 ir jų pakeitimo
projekto sukeliamos administracinės naštos
apskaičiavimo ataskaita (vienetai)
11. Kriterijus. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos
darbuotojų, bent vieną kartą tobulinusių
50
78
156
kvalifikaciją, dalis nuo įstaigos darbuotojų
skaičiaus (procentai)
Priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą
1. Veiksmas. Organizuoti,
1. Kriterijus. Tvarkomų Lietuvos Katalikų
koordinuoti ir įgyvendinti
bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
Lietuvos Respublikos ir
paveldo objektų ar jų dalių skaičius (vienetai)
Šventojo Sosto sutarties 13 str.
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P4 d. vykdymą, tvarkant
02-04-01-02-02)
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
21
21
100
nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektus
pagal Dvišalės nuolatinės
komisijos patvirtintus
prioritetus
11. Veiksmas.
Tobulinti kvalifikaciją.

02-04-01-02-03

02-04-01-02-04

02-04-01-02-05

Priemonė. Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą
1. Veiksmas. Organizuoti,
1. Kriterijus. Tvarkomų į Jono Pauliaus II
koordinuoti ir įgyvendinti Jono piligrimų kelio programą įtrauktų objektų ar jų
Pauliaus II piligrimų kelio
dalių skaičius (vienetai)
6
1
17
kūrimo ir jo objektų
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų Ppritaikymo (paveldotvarka)
02-04-01-02-03)
piligrimų ir turizmo reikmėms
programos objektų tvarkybos
2. Kriterijus. Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio
darbus.
programos objektų, kuriuose įrengtos apsaugos
priemonės (elektrotechnikos, žaibosaugos,
3
7
233
apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos)
skaičius (vienetai)
Priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą
1. Kriterijus. Kultūros paveldo apskaitos
1. Veiksmas.
Atliekamų tyrimų pagrindu
dokumentų projektų skaičius (vienetai)
parengti Nekilnojamojo
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų Pkultūros paveldo vertinimo
02-04-01-02-04)
tarybų aktų projektus;
atskleisti vertingųjų savybių
požymių turinčius ir kitus
nekilnojamuosius objektus,
esančius kultūros vertybių
teritorijose. Rengti
dokumentus, reikalingus
kilnojamųjų kultūros vertybių,
nesančių valstybinėse

2900

3397

117

Kvalifikaciją keliančių skaičius viršytas dėl kadrų kaitos
ir teisinės bazės pasikeitimų.

Visos Kultūros ministro 2015-02-18 įsakymu Nr. ĮV-103
patvirtintos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka) programos priemonės įgyvendintos.
2015 m. buvo tvarkomas 21 Lietuvos Katalikų bažnyčiai
priklausantis kultūros paveldo objektas.

Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio programos projektui
pritarė programos įgyvendinimo priežiūros komitetas.
Programa yra įgyvendinama kaip Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012-2016 m. prioritetinė 148 priemonė.
Atsižvelgiant į Priežiūros komiteto siūlymus 2015 m.
sausio 28 d. posėdyje bei Kultūros ministro prioritetus,
pagal Kultūros ministro 2015-02-20 įsakymu Nr. ĮV-110
(2015-07-30 įsakymo Nr. ĮV-510 redakcija) patvirtintą
Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą tvarkybos
darbai buvo vykdomi 1 kultūros paveldo objekte, o 7
objektams įrengtos apsaugos sistemos.
2015 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 340 statiniams, 660 vietų, nustatytos 11 kultūros
paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir
parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei
atskleista 1055 nekilnojamųjų objektų atrankai, įvertinus
turimą tyrimų medžiagą. Parengti teritorijų ribų projektai 231 vnt. (parengta departamento teritorinių skyrių
rengtiems
aktams,
kurie
į
3397
vnt.
neįskaičiuoti).Parengta ir kilnojamųjų kultūros vertybių
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

saugyklose, įregistravimui
Kultūros vertybių registre

2. Veiksmas.
Vykdyti užsakomuosius
taikomuosius tyrimus, siekiant
gauti pajamų.
02-04-01-02-06

įrašymui į Kultūros vertybių registrą pateikta reikalinga
apskaitos dokumentacija dėl pavienių ir kompleksinių
objektų 1100 vienetų. Iš viso apskaitos tikslais parengta
duomenų 3397 vnt.
2015 metais Kultūros paveldo centras atskleidė
nekilnojamųjų objektų, esančių nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritorijose ir neįrašytų į Kultūros vertybių
registrą, daugiau nei buvo numatyta plane, nes tokie
objektai minėtose teritorijose yra atskleidžiami visi, kurie
ten randami, kad antrą kartą į tą pačią vietą vykti
nebereikėtų ir nebūtų neracionaliai eikvojami valstybės
resursai.
2. Kriterijus. Atliktų taikomųjų tyrimų skaičius
(vienetai)

Kreipėsi daugiau užsakovų. Atliktų taikomųjų tyrimų
skaičius pateiktas atskiru sąrašu el.paštu)
8

15

187

Priemonė. Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui
1. Kriterijus. Atliktų archeologinių tyrimų skaičius
1. Veiksmas.
Vykdyti mokslinius
(vienetai)
žvalgomuosius archeologinius
tyrimus vertingųjų savybių
pobūdžio objektams ir
vietovėms atskleisti.

2

02-04-01-02-07

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

3

150

2015 metų IV ketvirtyje atlikti archeologiniai tyrimai
šiuose nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose:
Mindaugų kapinyne (u.k. 13055), Joniškio r. sav.,
Mindaugų k., Paliūnų kaimo senosiose kapinėse (u.k.
20934), Lazdijų r. sav., Paliūnų k., ir Pavarėnio senosiose
kapinėse (u.k. 12283), Alytaus r. sav., Pavarėnio k.
Tyrimus atliko VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo
pajėgos“ pagal 2015-09-30 sutartį Vš-177. Tyrimai atlikti
pagal Departamento Mokslinės archeologijos komisijos
aprobuotus archeologinių tyrimų projektus. Tyrimams
Departamentas išdavė leidimus: 2015-10-22, LA-375
(tyrimams Pavarėnio senosiose kapinėse), 2015-10-22,
LA-381 (tyrimams Mindaugų kapinyne) ir 2015-11-25,
LA-437 (tyrimams Paliūnų kaimo senosiose kapinėse).
Esminis šių tyrimų tikslas – minėtų objektų
paminkliškumo įvertinimas: archeologinio pobūdžio
vertingųjų savybių,
teritorijos ribų tikslinimas,
įvertinimas ir nustatymas. Atliktų archeologinius tyrimų
pagrindu bus tikslinami šių objektų duomenys Kultūros
vertybių registre
Atlikus viešuosius pirkimus liko lėšų archeologiniams
tyrimams dar vienam objektui.

2. Kriterijus. Informacinės sistemos techninis
Palaikomi ir atnaujinami Kultūros vertybių registro
2. Veiksmas.
Palaikyti ir atnaujinti Kultūros
palaikymas (vienetai)
1
1
100
duomenys.
vertybių registro duomenis
Priemonė. Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros paveldo apsaugos srityje
1.1. Kriterijus. Jungtinių Tautų organizacijų
2015 m. balandžio 27-30 d., Lietuvos Respublikos
1. Veiksmas.
1
2
200
Užtikrinti Lietuvos
(UNESCO, ICCROM) renginių, kuriuose dalyvauta
kultūros ministerijos pavedimu, Lietuvą UNESCO
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

dalyvavimą tarptautinių
organizacijų programose ir
projektuose kultūros paveldo
srityje.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

skaičius (vienetai) (atitinka KM strateginio veiklos
plano kriterijų P-02-04-01-02-05)

1.2. Kriterijus. Europinio lygmens tarptautinių
organizacijų -Europos Tarybos (Kultūros paveldo ir
kraštovaizdžio komiteto CDCPP, Europos kultūros
kelių instituto EKKI, HEREIN programų, Europos
archeologijos konciliumo), Europos Sąjungos
(Europos paveldo vadovų forumo EHHF, Europos
paveldo apsaugos darbo grupės REFLECTION
GROUP)) vykdomų projektų renginių, kuriuose
dalyvauta skaičius (vienetai) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-02-04-01-0205)
1.3. Kriterijus. Baltijos jūros regiono šalių (BJRŠ)
kultūros paveldo monitoringo grupės ir
specializuotų darbo grupių susitikimų, kuriuose
dalyvauta, skaičius (vienetai) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-02-04-01-0205)

2. Veiksmas. Organizuoti
seminarus, konferencijas
miestų ir rajonų paveldosaugos
specialistams, kultūros ir
švietimo įstaigoms,
visuomeninėms
organizacijoms, kultūros
paveldo objektų valdytojams ir
vietos bendruomenių
atstovams.

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

3

3

3

4

100

133

2.1. Kriterijus. Surengta Europos paveldo dienų
renginių savaitė Lietuvos savivaldybių teritorijose
(vienetai)
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų P02-04-01-02-05)

2.2. Kriterijus. Organizuotų seminarų miestų ir
rajonų paveldosaugos specialistams, kultūros ir
švietimo įstaigoms, visuomeninėms
organizacijoms, kultūros paveldo objektų

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos
valstybių narių 5-ojoje sesijoje Paryžiuje atstovavo KPD
direktoriaus pavaduotojas A. Degutis.
LR Ministro pirmininko 2015 m. lapkričio 6 d. potvarkiu
Nr. 211 „Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo
ir restauravimo centro (ICCROM) 29-ojoje generalinės
asamblėjos sesijoje“, Lietuvą 2015 m. lapkričio 17-21 d.
Romoje atstovavo KPD Registro tvarkymo, viešųjų ryšių
ir edukacijos skyriaus vedėjas A. Jomantas. Šis pavedimas
buvo gautas tik metų pabaigoje, todėl nebuvo planuotas.
Europos Tarybos CDCPP posėdyje, EPD koordinatorių
susitikime, HEREIN koordinatorių susitikime, Faro
konvencijos
įgyvendinimo
susitikime,
EKKI
pasitarimuose dalyvavo Kultūros paveldo departamento
atstovai.
Europos Sąjungos EHHF susitikime, Latvijos
pasirengimo pirmininkavimui ES tarybai posėdyje ir
konferencijoje, Reflection Group veikloje dalyvavo
Kultūros paveldo departamento atstovai.
Taip pat dalyvauta Europos archeologų konsiliume.
BJRŠ kultūros paveldo monitoringo grupės ir
specializuotų darbo grupių susitikimuose Lietuvą
atstovavo KPD darbuotojai, Kauno technologijos
universiteto urbanistikos specialistas V. Petrulis bei
Klaipėdos universiteto Povandeninio paveldo specialistas
V. Žulkus.
KPD atstovas A. Jomantas buvo pakviestas į BJRŠ
kultūros paveldo monitoringo grupės posėdį Osle
(Norvegija) pristatyti ET Kultūros kelių programą ir
Europos kultūros kelių forumą, vyksiantį 2016 m.
Prie EPD renginių organizavimo prisidėjo 51 savivaldybė.
Visoje Lietuvoje sudarytos sąlygos aplankyti beveik 350
kultūros paveldo objektų.

1

1

100

1

1

100

Lapkričio 12-13 d. Palangoje surengtas Respublikinis
paveldosaugininkų seminaras, kurio metu buvo aptarti
kultūros paveldo politikos, apskaitos, tvarkybos,
komunikacijos ir kiti aktualūs klausimai, apžiūrėti
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Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

02-04-01-02-09

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys
(netinkamas planavimas, per ilgas derinimas, nepakankami
administraciniai gebėjimai ir kita)

valdytojams apie Departamento vykdomas
nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos
ir atgaivinimo, apsaugos ir finansavimo programas,
paveldosaugos aktualijas, skatinant atsakomybę už
paveldo išsaugojimą, skaičius (vienetai) (atitinka
KM strateginio veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

neseniai restauruoti ir restauruojami kultūros paveldo
objektai.

2.3. Kriterijus. Susitikimų su kitų šalių kultūros
paveldo apsaugos institucijomis, kuriuose
dalyvauta, skaičius (vienetai) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-02-04-01-0205)

Įgyvendinant 2014 m. balandžio 2-4 d. Lietuvos
Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo
išsaugojimo ekspertų grupių VIII-ojo posėdžio protokolą,
2015 m. gruodžio 10 d. susitikimo Varšuvoje metu buvo
pasirašytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos (Lietuvos Respublika) ir Nacionalinio
paveldo instituto (Lenkijos Respublika) susitarimas dėl
bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje.
2015-ųjų metų pabaigoje susitikus Ukrainos ir Lietuvos
kultūros viceministrams buvo nutarta organizuoti už
kultūros paveldo apsaugą atsakingų Ukrainos ir Lietuvos
institucijų specialistų susitikimą. Šis susitikimas nebuvo
planuotas ir įvyko gruodžio 16-18 d. Vilniuje.

1

02-04-01-02-08

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Priemonė. Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą
1. Kriterijus. Iš dalies finansuotų projektų, skirtų
1. Veiksmas.
Informuoti visuomenę apie
deramai informacijos apie paveldą sklaidai
kultūros paveldą, jo apsaugos
užtikrinti, skaičius (vienetai)
procesus, užtikrinant galimybę
jį pažinti ir saugoti. Dalinai
finansuoti paveldosauginės
literatūros leidybos bei
nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektus.
2. Veiksmas. Teikti informaciją 2. Kriterijus. Parengtų pranešimų spaudai skaičius
apie kultūros paveldo apsaugą
(vienetai)
žiniasklaidoje ir vykdyti jos
monitoringą.

50

30

2

76

40

Priemonė. Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą
1. Veiksmas. Organizuoti ir
1. Kriterijus. Tvarkomų į Žemaičių krikšto ir
įgyvendinti Žemaičių Krikšto
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų
ir Žemaičių vyskupystės
jubiliejaus minėjimo 2009-2017 programą įtrauktų
įsteigimo 600 metų jubiliejaus
objektų ar jų dalių skaičius (vienetai)
3
3
minėjimo 2009-2017 m.
(atitinka KM strateginio veiklos plano kriterijų Pprogramos priemones.
02-04-01-02-06)
___________________

200

152

Siekiant užtikrinti kuo platesnę žinių apie nekilnojamąjį
kultūros paveldą sklaidą ir užtikrinti į paveldo pažinimą ir
apsaugą įsitraukusių projektų įvairovę, 2015-aisiais metais
buvo apsispręsta dalinai finansuoti daugiau regioninės
reikšmės projektų, kurie yra mažesnės apimties.
Papildomai lėšų neskirta.
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2015 m. pranešimai spaudai buvo rengiami ne tik apie
kultūros paveldo objektus, kuriuose vyko/vyksta
tvarkybos darbai, bet ir, reaguojant į kultūros paveldo
apsaugos aktualijas ir rezonansiniu atvejus rengtos
spaudos konferencijos.

100

Visos Kultūros ministro 2015-02-20 įsakymu Nr. ĮV-111
patvirtintos programos priemonės įgyvendintos.
2015 m. buvo tvarkomi 3 į Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009-2017 programą įrašyti objektai: Telšių kunigų
seminarija, Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų ir
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios.
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
2 priedas
2. Asignavimų ataskaita, susijusi su kultūros vertybių apskaita
1 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonė 02-0401-01-05 „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ (vykdytojas – Kultūros paveldo centras).
Priemonė, kodas

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

Įstaigos veiksmo pavadinimas
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)

724232

724232

2 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonė 02-0401-01-06 „Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui“.
Priemonė, kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

02-04-01-02-06.

Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir atnaujinimas.
Moksliniai žvalgomieji archeologiniai tyrimai vertingųjų savybių pobūdžio
objektų ir vietovių atskleidimui.
Iš viso:

02-04-01-02-06.

____________

Valstybės biudžeto lėšos (skirta ir
panaudota) (eurų)
22365
11410
33775

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 metų metinės
veiklos ataskaitos
3 priedas
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2015 metų programai (02-04-01-02-01) skirtų
ir panaudotų asignavimų ataskaita
Paveldotvarkos 2015 metų programos įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta ir
panaudota iš viso 1907390,98 Eur, iš jų:
 Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotiniems saugojimo darbams –
962398,65 Eur (4 priedo 1 lentelė);
 Tyrimams ir tvarkybos darbų projektavimui – 432045,33 Eur (4 priedo 2 lentelė);
 Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui tipinėmis
lentomis – 26525 Eur (žr. ataskaitos skyrių „Nekilnojamųjų kultūros vertybių
ženklinimas“);
 Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimui bei kompensavimui kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams –
363359 Eur (4 priedo 3 lentelė);
 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimui – 104263 Eur (žr. ataskaitos skyrių „Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimas“);
 Individualių apsaugos reglamentų rengimui – 9400 Eur (žr. ataskaitos skyrių
„Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimas“).
Departamentas Paveldotvarkos 2015 metų programos dalies įgyvendinimą pavedė VĮ
„Lietuvos paminklai“. Iš viso atlikta darbų už 1876134 Eur: Departamento valstybės biudžeto
lėšomis finansuojama dalis - 1430369 Eur (76,24 proc.); savivaldybių biudžetų dalis - 170916
Eur (9,11 proc.); savininkų ir valdytojų lėšos - 274849 Eur (14,65 proc.).

Paveldotvarkos 2015 metų programa įvykdyta 100 proc.; atlikta darbų už 1876761 Eur,
iš jų:
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Kultūros paveldo objektų tvarkybos
(remonto, restauravimo, avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai (24 objektai)

–

1310 509,81 Eur, iš jų KPD lėšomis–
962 398,65 Eur arba 73,47 proc.;

Tyrimai ir projektavimas (19 objektų)

–

530 326,19 Eur, iš jų KPD lėšomis –
432 045,33 Eur arba 81,46 proc.;

Ženklinimas (paženklinti 59 objektai)

–

KPD lėšomis – 26 525 Eur

Pagal Paveldotvarkos 2015 m. programos dalį užbaigti šie kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbai:
1.

Kauno tvirtovės vadavietės pastatų
komplekso komendanto rūmų patalpa Nr.
202, Gedimino g. 25, Kaunas

–

Restauruotas tapybinis dekoras.
Auksuoti jo paviršiai, konservuotos ir
restauruotos lubų tapybos netekčių
vietos, durys, krosnių kokliai.

2.

Mykolo Sleževičiaus namas, K.
Donelaičio g. 13, Kaunas

–

Įrengta terasos pamatų hidroizoliacija,
drenažas. Restauruotas tinkas ir
nudažytos sienos.

3.

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai,
Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas

–

Pastogėje įrengtas medinis paklotas,
protezuotos perdangos sijos, medinės
konstrukcijos padengtos antipirenais.
Apšiltinta perdanga ir įrengtos lubos.

4.

Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas,
Kauno g., Kėdainiai

–

Konservuotas ir restauruotas kapas,
žalvarinis Kristaus bareljefas, keraminė
kario nuotrauka, metalinė tvorelė.

5.

Monumentalus kryžius su nukryžiuotojo
skulptūra, Pakruostės g. 17, Pakruostės
k., Kėdainių r.

–

Užtaisyti plyšiai medienoje ir apdoroti
vaško terpentino tirpalu. Pagamintos ir
sumontuotos kryžių laikančios metalo
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konstrukcijos. Apskardintos kryžiaus
plokštumos vario skardos lakštais,
apatinė kryžiaus dalis aptaisyta lauko
akmenimis.
6.

Plikių evangelikų liuteronų parapijos
mokykla, Klaipėdos r.

–

Restauruotos fasado siūlės ir plytos.
Pakeisti mediniai arkiniai langai,
įrengtos palangės, sutvarkyti
angokraščiai. Įrengta žaibosauga ir
nuogrinda iš lauko akmenų.

7.

Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų 110 ir
112 patalpos, Parko g. 5, Gelgaudiškis,
Šakių r.

–

Restauruotos krosnys, parketo grindys,
sienų tinkas, sienų ir lubų lipdiniai ir
dekoras, langinės, langų apvadai, durys.

8.

Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentai

–

Tvoros B-C ruože restauruotas akmens
ir plytų mūras, siūlės, stulpeliai ir
stogeliai. Hidrofobizuoti mūro
paviršiai.

9.

Alantos dvaro sodybos rūmai, Parko g. 5,
Naujasodžio k., Molėtų r.

–

Restauruotos ir suremontuotos rūsio
patalpos. Įrengtos grindys iš klinkerio
plytelių dangos. Atkurtos vidinės bei
lauko durys.

10.

Kapinių koplyčia (Bernardinų kapinės),
Žvirgždyno g. 3, Vilnius

–

Nudažyti ir apskardinti fasadai,
suremontuoti laiptai, restauruotos
terasos grindys, įrengtas drenažas, lauko
akmenų danga ir latakai, įrengta
koplyčios kritulių nuvedimo sistema.

11.

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

–

Konservuota ir restauruota II aukšto
šiaurinės galerijos ir pietryčių kampinės
patalpos dalies sienų tapyba: pašalinti
nešvarumai nuo tapybos sluoksnių,
atkurta figūrinė tapyba, injekcijomis
sutvirtintas tinko pagrindas, tinko
kraštas, suirusios tapybos dažai.

12.

Lentvario dvaro sodybos parko grota

–

Nuimti betoninės apdailos elementai,
sutvirtinti pavieniai akmenys. Užtaisyti
plyšiai sienose, išramstyta grota.

Atlikti tyrimai ir parengti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektai:
1.

Vila, Maironio g. 14, Druskininkai

–

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

2.

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai, Ž.
E. Žilibero g. 6, Kaunas

–

Atlikti rūmų patalpos (Rotondos) interjero
tyrimai, parengtas tvarkybos darbų
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(remonto, restauravimo ir avarijos
grėsmės pašalinimo) projektas.
3.

Sinagoga Smilgos g. 5A, Kėdainiai

–

Atlikti tyrimai, parengtas techninis ir
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo)
projektai.

4.

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

–

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

5.

Vasarinė sinagoga, Sodų g. 18, Kalvarija

–

Atlikti tyrimai, parengti projektiniai
pasiūlymai.

6.

Talmudo mokykla, Sodų g. 18, Kalvarija

–

Atlikti tyrimai, parengtas techninis ir
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo)
projektai.

7.

Vištyčio vėjo malūnas su technologine
įranga, Vištyčio Lauko I k., Vilkaviškio r.

–

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

8.

Raubonių vandens malūnas-vilnų karšyklaverpykla, Taikos g. 5, Raubonių k.,
Pasvalio r.

–

Atlikti tyrimai ir parengti projektiniai
pasiūlymai.

9.

Joniškėlio dvaro sodybos svirnas,
Joniškėlio k., Pasvalio r.

–

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

10.

Šilgalių dvaro sodybos arklidė, Pagėgių
sen.

–

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

11.

Renavo dvaro sodybos oficina, Dvaro g. 4,
Renavo k., Mažeikių r.

–

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

12.

Trakų kenesa, Karaimų g. 30

–

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

13.

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

–

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

14.

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

–

Atlikti kompleksiniai archeologiniai antropologiniai tyrimai. Archeologinę šių
tyrimų dalį sudarė tik rūsio ir ten buvusių
suneštų karstų fiksacija, palaikų ir radinių
fiksavimas karstuose.
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15.

Jašiūnų dvaro sodybos svirnas, Jašiūnų k.,
Šalčininkų r.

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

16.

Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo
Respublika, koplytėlė su skulptūra
,,Kristus, nešantis kryžių", Šalčininkų r.

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

17.

Baisogalos dvaro sodybos oranžerija,
R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.

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

18.

Baltoji sinagoga, Miesto a. 4A, Joniškis

Atliktas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto keitimas.

19.

Pastatas Nemuno g. 30, Smalininkai,
Jurbarko r.

Atlikti vidaus patalpų tyrimai, parengtas
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo ir
avarijos grėsmės pašalinimo) projektas.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
4 priedas
4. Paveldotvarkos 2015 metų programos konkrečių darbų ataskaita
1 lentelė. Paveldotvarkos 2015 metų programos kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų ataskaita.
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

1.

27046

2.

27046

3.

10401

4.

25745

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai, Ž.
E. Žilibero g. 6, Kaunas

5.

25394

Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapas,
Kauno g., Kėdainiai

6.

20041

Monumentalus kryžius su nukryžiuotojo
skulptūra, Pakruostės g. 17, Pakruostės k.,
Kėdainių r.

7.

2413

Plikių evangelikų liuteronų parapijos
mokykla, Klaipėdos r.

8.

16723

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

9.

586

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

Kultūros paveldo objekto pavadinimas
Kauno tvirtovės vadavietės pastatų
komplekso komendanto rūmai, Gedimino g.
25, Kaunas
Kauno tvirtovės vadavietės pastatų
komplekso komendanto rūmai, Gedimino g.
25, Kaunas
Mykolo Sleževičiaus namas, K. Donelaičio
g. 13, Kaunas

Atlikti darbai

Iš viso (Eur)

KPD lėšos (Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės
lėšos (Eur)

Konservuoti ir restauruoti sienų ir lubų dekoro lipdiniai, tapybos
elementai.

68582,58

28973,73

39608,85

15757,05

0,00

15757,05

7662,03

7662,03

0,00

57924,00

28962,00

28962,00

14242,63

11346,63

2896,00

7326,32

6746,32

580,00

26123,04

17551,52

8571,52

144810,00

72405,00

72405,00

99354,27

78739,27

20615,00

Restauruotas tapybinis dekoras. Auksuoti jo paviršiai,
konservuotos ir restauruotos lubų tapybos netekčių vietos, durys,
krosnių kokliai.
Įrengta terasos pamatų hidroizoliacija, drenažas. Restauruotas
tinkas ir nudažytos sienos
Pastogėje įrengtas medinis paklotas, protezuotos perdangos
sijos, medinės konstrukcijos padengtos antipirenais. Apšiltinta
perdanga ir įrengtos lubos.
Konservuotas ir restauruotas kapas, žalvarinis Kristaus
bareljefas, keraminė kario nuotrauka, metalinė tvorelė.
Užtaisyti plyšiai medienoje ir apdoroti vaško terpentino tirpalu.
Pagamintos ir sumontuotos kryžių laikančios metalo
konstrukcijos. Apskardintos kryžiaus plokštumos vario skardos
lakštais, apatinė kryžiaus dalis aptaisyta lauko akmenimis.
Restauruotos fasado siūlės ir plytos. Pakeisti mediniai arkiniai
langai, įrengtos palangės, sutvarkyti angokraščiai. Įrengta
žaibosauga ir nuogrinda iš lauko akmenų.
Nuvalytas ir impregnuotas fasadas, restauruotos mūro siūlės.
Pakeistos sudūlėjusios plytos. Įrengta pamatų mineralinė teptinė
hidroizoliacija. Restauruotos metalinės langų grotos. Pakeisti
mediniai arkiniai langai ir durys, įrengtos medinės palangės.
Restauruoti angokraščiai, granito plokštėmis aptaisyti laiptai,
įrengta nuogrinda
Restauruotos krosnys, parketo grindys, sienų tinkas, sienų ir
lubų lipdiniai ir dekoras, langinės, langų apvadai, durys
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Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

10.

24745

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

11.

30760

Bobriškio sentikių cerkvė, Rokiškio r.

12.

13510

Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio
paminklas, Nepriklausomybės a., Rokiškis

13.

27399

Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentai

14.

292

Alantos dvaro sodybos rūmai, Parko g. 5,
Naujasodžio k., Molėtų r.

15.

25029

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

16.

30412

Kapinių koplyčia (Bernardinų kapinės),
Žvirgždyno g. 3, Vilnius

17.

25161

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

27316

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

18.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Atlikti darbai
Restauruotos gegnės, perdangos, sijos, grebėstai, kaminai, dalis
fasadų mūro, įrengtas čerpių stogas, lietaus nuvedimo sistema
Restauruotas stogas su kupolais ir kryžiais, įrengti stogo lietaus
kritulių nuvedimo latakai. Pakeista cinkuota stogo danga.
Restauruoti skaldytų akmenų pamatai, atstatant akmenų netektis,
ir cokolio viršuje įrengta horizontali pamatų hidroizoliacija.
Rastų sienose pakeisti puvinio pažeisti rastai ir puvinio pažeistos
atskiros rąstų vietos, sienos nuvalytos, dezinfekuotos ir
padengtos antiseptikais, atkurti išdūlėję sienojų perklojimai.
Restauruota perdanga.
Konservuotos 2 skulptūros, esančios vakarinėje paminklo
pusėje. Nuvalytas, nudruskintas ir antiseptikuotas skulptūrų
paviršius, suklijuoti atšokę sluoksniai, atliktos injekcijos,
užtaisyti plyšiai, atstatyti trūkstami fragmentai, nudažytas ir
restauruotas granituotas tinkas.
Tvoros B-C ruože restauruotas akmens ir plytų mūras, siūlės,
stulpeliai ir stogeliai. Hidrofobizuoti mūro paviršiai.
Restauruotos ir suremontuotos rūsio patalpos. Įrengtos grindys
iš klinkerio plytelių dangos. Atkūrtos vidinės bei lauko durys.
Restauruotas vidinių sienų ir skliautų, angokraščių tinkas.
Įrengti ir aptaisyti klinkerio plytelėmis gelžbetoniniai vidaus
laiptai. Sutvarkyti vakarinio bei pietinio priebučio lauko laiptai.
Suremontuota fasado dalis prie įėjimo į rūsį.
Išardyti neautentiški 7-tos patalpos krosnies kokliai, pagal
pavyzdžius pagaminti ir įrengti nauji, restauruotos krosnies
pakuros durelės, suremontuotas krosnies mūras. Atstatytas
netekčių vietose ir sutvirtintas atšokęs sienų tinkas, užglaistyti
plyšiai. Suremontuotos lubų pažeistos vietos. Restauruojama
sieninė tapyba.
Nudažyti ir apskardinti fasadai, suremontuoti laiptai,
restauruotos terasos grindys, įrengtas drenažas, lauko akmenų
danga ir latakai, įrengta koplyčios kritulių nuvedimo sistema.
Gynybinės sienos dalies atkarpoje tarp ašių 45-56 restauruotos ir
naujai suformuotos šaudymo angos, atstatyta nugriauta
gynybinės sienos dalis, įrengtas čerpių stogelis, restauruotas
pamatų mūras, įrengta vertikali hidroizoliacija,tęsiamas
horizontalios hidroizoliacijos įrengimas.
Suremontuotos šiaurės rytų bokšto stogo konstrukcijos, įrengta
varinė stogo danga, restauruotas bokšto karnizų mūras, tinkas,
kryžius

Iš viso (Eur)

KPD lėšos (Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės
lėšos (Eur)

59516,72

55172,72

4344,00

53632,22

51894,22

1738,00

7240,00

5792,00

1448,00

50806,63

46806,89

3999,74

55861,1

55861,10

0,00

57976,12

57976,12

0,00

10165,00

5068,00

5097,00

143072,04

71536,04

71536,00

49247,51

48378,51

869,00
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Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

19.

31430

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

20.

27998

Vilniaus sinagoga, Gėlių g. 6, Vilnius

21.

25771

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

22.

23526

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

23.

24.

30388

15949

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

Lentvario dvaro sodybos parko grota

Iš viso (Eur)

KPD lėšos (Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės
lėšos (Eur)

208756,27

176794,25

31962,02

48269,27

43443,29

4825,98

28829,59

28829,59

0,00

17377,13

14481,13

2896,00

Atkurti atraminių sienų gręžtiniai pamatai, restauruota metalinė
tvorelė.

45000,00

45000,00

0,00

Atkasti ir hidroizoliuoti pamatai, įrengta nuogrinda, išlygintos
koplyčios grindys, restauruotas sienų mūras, fasadai, koplyčios
vidaus sienos ir lubos, įrengta medinė konstrukcija, paklota
čerpių danga su plėvele. Restauruotas koplyčios stogo kryžius,
atkurtos koplyčios metalinės durys, atraminė siena ir metalinė
tvorelė bei ištiesintas paminklas.

30000,00

0,00

30000,00

Nuimti betoninės apdailos elementai, sutvirtinti pavieniai
akmenys. Užtaisyti plyšiai sienose, išramstyta grota.

2978,29

2978,29

0,00

1310509,81

962398,65

348111,16

Iš viso (Eur)

KPD lėšos
(Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės lėšos
(Eur)

38963,37

37515,37

1448,00

Atlikti darbai
Suremontuotos ir restauruotos cerkvės didžiojo ir varpinės
kupolų medinės konstrukcijos; atkartojant klojimo būdą, įrengta
skardos danga, atkurtos pagal išlikusi pavyzdį smailės. Mediniai
elementai padengti antiseptikais. Restauruoti du ažūriniai
kupolų kryžiai. Pradėtos remontuoti grindys: išardyta teracinė
danga, įrengti šilumos izoliacijos, smėlio-žvyro ir gelžbetonio
pasluoksniai. Atlikti archeologiniai tyrimai.
Pakeista stogo danga ir vandens nuvedimo sistema, sustiprintos
perdangos tarp ašių 1-3; restauruojamas kiemo (rytų) fasadas,
laiptinė, I a. patalpa Nr. 2, II a. patalpa Nr. 2, sumontuoti
pastoliai pagrindinėje I a. patalpoje Nr. 3 ( buv. maldų salė).
Konservuota ir restauruota II aukšto šiaurinės galerijos ir
pietryčių kampinės patalpos dalies sienų tapyba: pašalinti
nešvarumai nuo tapybos sluoksnių, atkurta figūrinė tapyba,
injekcijomis sutvirtinantas tinko pagrindas, tinko kraštas,
suirusios tapybos dažai.
Sustiprintos perdangos bei stogo konstrukcijos, protezuotos ir
sutvirtintos varžtais bei apkabomis gegnės ir sijos.

Iš viso kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai

2 lentelė. Paveldotvarkos 2015 metų programos kultūros paveldo objektų tyrimų ir projektavimo darbų ataskaita.
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

1.

15865

Kultūros paveldo objekto pavadinimas
Vila, Maironio g. 14, Druskininkai

Atlikti darbai
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) projektas
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Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

2.

25745

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai, Ž. E.
Žilibero g. 6, Kaunas

3.

12965

Sinagoga Smilgos g. 5A, Kėdainiai

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Atlikti darbai
Atlikti rūmų patalpos (Rotondos) interjero tyrimai,
parengtas tvarkybos darbų (remonto, restauravimo ir
avarijos grėsmės pašalinimo) projektas
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projektas
Parengtas techninis projektas
Atlikti stogo ir fasadų tyrimai, parengtas tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo)
projektas
Atlikti tyrimai, parengti projektiniai pasiūlymai
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų (remonto ir
restauravimo) projektas

Iš viso (Eur)

KPD lėšos
(Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės lėšos
(Eur)

23529,02

17001,02

6528,00

20566,06

20566,06

0,00

19369,00

0,00

19369,00

33323,01

28689,01

4634,00

17332,09

15142,09

2190,00

18298,85

9887,85

8411,00

4.

35284

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

5.

26373

Vasarinė sinagoga, Sodų g. 18, Kalvarija

6.

26375

Talmudo mokykla, Sodų g. 18, Kalvarija

Parengtas techninis projektas

18699,00

0,00

18699,00

7.

28293

Vištyčio vėjo malūnas su technologine įranga,
Vištyčio Lauko I k., Vilkaviškio r.

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

17635,58

17056,58

579,00

8.

2399

Raubonių vandens malūnas-vilnų karšyklaverpykla, Taikos g. 5, Raubonių k., Pasvalio r.

Atlikti tyrimai ir parengti projektiniai pasiūlymai

22462,52

22462,52

0,00

9.

23486

Joniškėlio dvaro sodybos svirnas, Joniškėlio k.,
Pasvalio r.

45115,81

33531,81

11584,00

10.

29896

Šilgalių dvaro sodybos arklidė, Pagėgių sen.

48471,09

44793,09

3678,00

11.

24789

Renavo dvaro sodybos oficina, Dvaro g. 4,
Renavo k., Mažeikių r.

30982,29

28665,29

2317,00

12.

1699

Trakų kenesa, Karaimų g. 30

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

24487,01

24197,01

290,00

13.

27316

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

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

52196,97

51617,97

579,00

14.

27316

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

8530,50

8262,64

267,86

15.

26257

Jašiūnų dvaro sodybos svirnas, Jašiūnų k.,
Šalčininkų r.

31834,11

23581,11

8253,00

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

Atlikti kompleksiniai archeologiniai - artropologiniai
tyrimai. Archeologinę šių tyrimų dalį sudarė tik rūsio ir ten
buvusių suneštų karstų fiksacija, palaikų ir radinių
fiksavimas karstuose.
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) projektas
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Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

16.

35942

17.

23322

18.

23679

19.

4431

Kultūros paveldo objekto pavadinimas
Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo
Respublika, koplytėlė su skulptūra ,,Kristus,
nešantis kryžių", Šalčininkų r.
Baisogalos dvaro sodybos oranžerija,
R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.

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

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) projektas
Atliktas tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projekto
Baltoji sinagoga, Miesto a. 4A, Joniškis
keitimas
Atlikti vidaus patalpų tyrimai, parengtas tvarkybos darbų
Pastatas Nemuno g. 30, Smalininkai, Jurbarko
(remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo)
r.
projektas
Iš viso tyrimai ir projektavimo darbai

Iš viso (Eur)

KPD lėšos
(Eur)

Valdytojo ar/ir
savivaldybės lėšos
(Eur)

11056,20

10056,20

1000,00

23499,57

18297,57

5202,00

5188,72

4754,72

434,00

18785,42

15967,42

2818,00

530326,19

432045,33

98280,86

3 lentelė. Paveldotvarkos 2015 m. programa. Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas bei kompensavimas kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams.
Eil. Nr.
1

Kultūros paveldo objektas
Šv. Onos bažnyčia, Birutės g. 8, Akmenė

Unikalus kodas
16013

2

Pastatas, Didžioji g. 3, Vilnius

1049

3

Rašytojo B. Sruogos sodybos klėtis, Baibokų k. Biržų
r.

22839

4

Sližių dvaro sodybos fragmentų ponų namas,
Ukmergės r., Kultuvėnai, Veprių sen.

35307

5
6
7
8
9

Vandens malūnas su technologine įranga, Borovkos k.
Švenčionių r.
Namas S. Skapo g. 10, 10 butas, Vilnius
Vandens malūnas su įranga, Maslauskiškių k., Raseinių
r. Betygalos sen.
Jėzuitų vienuolyno kompleksas; vienuolyno namas;
kolegija, Kaunas,Rotušės a. 7,9
Baltosios vėjo malūnas su technologine įranga,
Radviliškio r., Šeduvos m. sen, Baltosios k.

Atlikti darbai
taikomieji cheminiai tyrimai
Taikomieji tyrimai: architektūriniai tyrimai
taikomieji archeologiniai tyrimai
tvarkybos darbų (restauravimo) projekto parengimas
Taikomieji tyrimai: architektūriniai, konstrukcijų.
Tvarkybos darbų (restauravimo) projekto parengimas
Taikomieji tyrimai: architektūriniai, konstrukcijų.
Tvarkybos darbų (restauravimo) projekto parengimas
Tvarkybos darbai: avarijos grėsmės pašalinimas,
restauravimas

Skirta kompensacija, eur
1464
1737
1100
245
1089
762
3026
2663
11512

23201

Tvarkybos darbai: avarijos grėsmės pašalinimas

3325

37657

Taikomieji tyrimai: polichrominiai, architektūriniai

7626

2287

Restauravimo darbai

8051

Taikomieji polichrominiai vienuolyno namo ir kolegijos
pastatų fasadų iš Rotušės a. 7,9, tyrimai

20294

Restauravimo darbų projekto parengimas

7347

22365; 22367;
22368
23181

95

Eil. Nr.
10
11

Kultūros paveldo objektas
Dujų fabriko pastatų kompleksas Dujų saugykla I ir
Dujų saugykla II, Liepų g. 47, Klaipėda
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, J. Bendoriaus g. 1,
Marijampolė

12

Beržėnų dvaro sodyba, Kelmės r., Beržėnų k.

13

Vila "Jūrapilis". Meilės al. Palanga

14

Dominikonų vienuolyno ansamblio Dievo kūno
bažnyčia, Vilniaus g. 31, Kaunas

15

Eil. Nr.

Rūmai, vad. Pacų, Vilniuje, Didžioji g. 7,9

Kultūros paveldo objektas

Unikalus kodas
4694; 22195;
22196
17382

32572
22358

17

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

28335

18

Abromiškių dvaro rūmai, Abromiškių k. Elektrėnų sav.

774

20

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

3629

taikomieji cheminiai tyrimai

16280

1163
22381

Atlikti darbai
tvarkomieji paveldosaugos (restauravimo)
darbai
vitražinių langų restauravimo darbai
Mūrinės dalies fligelių tvarkybos
(restauravimo) darbai: cokolio ir fasadų
restauravimas
avarijos grėsmės pašalinimo darbai
sienų tapybos fragmentų konservavimo,
restauravimo darbai
fasadų tvarkybos (restauravimo) darbai
avarijos grėsmės pašalinimo projekto
parengimas ir darbai

36063
2549
2287
8110

archeologiniai, architektūriniai, polichromijos,
konstrukciniai tyrimai
interjero ir sienų polichrominio dekoro restauravimo
projekto parengimas

Unikalus kodas
15982

Namas Vilniaus g. 10, Kaunas

Taikomieji archeologiniai tyrimai:

architektūriniai ir konstrukcijų tyrimai

674

Vandens malūnas, Vytauto g. 36, Seda, Mažeikių r.

Skirta kompensacija, eur

avarijos grėsmės pašalinimo, restauravimo darbų projekto
parengimas
Žvalgomieji architektūriniai, konstrukciniai ,
polichrominiai tyrimai
Tvarkybos darbų (restauravimo) projekto parengimas

187

16

19

Atlikti darbai

45294
11777

Iš viso skiriama
kompensacija, eur

2015 m. išmokama
kompensacijos
dalis, eur

124414

59148

14200

6752

44917

21355

70739
2751

61480

55828
38689

18394

Santrauka. Kompensacijoms 2015 m. buvo skirta 202734 eurų. 2015 m. gauti 35 prašymai dėl kompensacijų. Prašymus pateikė 29 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
valdytojai. Kompensacijos už tinkamas finansuoti išlaidas skirtos 20 kultūros paveldo objektų valdytojų, tačiau dėl nepakankamų lėšų valdytojams išmokėta tik dalis kompensacijų.
Gavus Kultūros ministerijos pritarimą, perkėlus lėšas iš 02.04.01.02.06 priemonės bei perskirsčius tarp 02.04.01.02.01 priemonės veiksmų, 2015 m. išmokėta 363359 eurų
kompensacijų. Neišmokėta kompensacijų dalis - 184409 eurų bus išmokėta 2016 m.

__________

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 metų metinės
veiklos ataskaitos
5 priedas
5. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo, švietimo ir kultūros
srityje (Paveldotvarka) programos įgyvendinimas
Vykdant Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo
ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2015 metų programą (Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos veiklos plano 02-04-01-02-03 priemonė, toliau –
Programa) iš viso panaudota 1103742 Eur., Kultūros paveldo departamento skirtos lėšos –
912303 Eur, savivaldybių, savininkų bei valdytojų – 191439 Eur.
Į Programos objektų sąrašą 2015 metais iš viso buvo įrašytas 21 kultūros paveldo
objektas. Programa įvykdyta.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2015 metų programą užbaigti šių kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbai:
1. 1Tryškių Švč. Trejybės bažnyčia,
Telšių r. (23663)

–

Parengtas avarijos grėsmės pašalinimo
projektas ir atlikti darbai;

2Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia,
Mažeikių r. (1504)

–

Parengtas stogo tvarkybos darbų projektas;

3. 2Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo
prasidėjimo bažnyčia, Kelmės r. (10510)

–

Fasadų tvarkybos darbai;

4. Griškabūdžio
3
Kristaus Atsimainymo
bažnyčia, Šakių r. (1014)

–

Lietaus vandens nuvedimo sistemos
įrengimo projekto keitimas ir darbai;

5. Druskininkų
4
Švč. M. Marijos
Škaplierinės bažnyčia (15862)

–

Stogo tvarkybos (restauravimo) darbai;

Parengti tvarkybos darbų projektai:
Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčios Radviliškio r. (1573)

Stogo tvarkybos darbų projektas

Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios,
Varėnos r. (21854)

Stogo ir fasadų tvarkybos darbų projektas

Lėšos, skirtos aukščiau nurodytiems darbams, taip pat tęstiniai darbai ir jiems skirtos lėšos
pateikiami pridedamoje 1 lentelėje.
____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
6 priedas
6. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo programos 2015 m.
atliktų konkrečių darbų ataskaita
2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

5065,04

4201,00

864,04

137925,93

111860,93

26065,00

18621,42

18331,42

290,00

užbaigta

14420,70

14420,70

0,00

Parengtas

Pastabos

Telšių vyskupija
1.

2.

3.

4.

15943

2144

23663

1504

Rietavo šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia,
Rietavas

interjero konservavimo, restauravimo
darbų projekto keitimas

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

stogo ir perdangos tvarkybos
projekto keitimas ir darbai

Tryškių Švč. Trejybės
bažnyčia, Telšių r.

tvarkybos darbų (avarijos
grėsmės likvidavimo) projekto
parengimas ir darbai

Pikelių Švč. Trejybės
bažnyčia, Mažeikių r.

stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo darbų
projekto parengimas

Parengta interjero konservavimo,
restauravimo darbų projekto "A" laida
Suremontuotos ir protezuotos bažnyčios
stogo laikančios konstrukcijos (mūrlotai,
statramščiai, ilginiai, stygos, antdėklai,
sijos). Iš lentų suformuotas skliautas ir
perdangos. Jų paviršius ruošiamas
tinkavimui, apkalant balanomis
Sustiprintos ir protezuotos gegnės,
medinės sijos. Dalis jungčių sustiprinta
metaliniais varžtais ir detalėmis, dalis jų
pakeista. Sumontuotos metalinės templės

Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos
grėsmės pašalinimo darbų projektas

Parengtas
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2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

842

Šv. apašt. Petro ir Povilo
Arkikatedra Bazilika,
Kaunas

1361

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

15871

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

8.

1306

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

9.

10510

Kražių Švč. M.Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčia, Kelmės r.

5.

6.

7.

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Kauno arkivyskupija
Restauruotas altoriaus tinkas, iš stiuko
šoninės navos lubų ir Švč. M.
atkurti viršutiniai skulptūrų sluoksniai,
Marijos Sopulingosios altoriaus
altoriaus paviršiai konservuoti,
(27685) konservavimo, restauravimo
restauruoti ir paruošti auksavimui bei
darbai
dažymui
Įrengta alsuojanti nuogrinda, nutinkuotas
Archeologiniai tyrimai, pamatų ir sanuojančiu tinku cokolis, nutinkuoti ir
fasadų tvarkybos darbai
nudažyti fasadai, restauruoti langai ir
angokraščiai
Atraminės sienos tvoros
Atlikti žvalgomieji archeologiniai
tvarkybos: restauravimo, remonto
tyrimai; injektuota atraminė siena,
ir avarijos grėsmės pašalinimo
sutvarkyti esami kontraforsai;
(apsaugos techninių priemonių
nuogriuvos vietoje įrengta g/b atraminė
įrengimo ir neatidėliotini
siena ir atstatyta mūro siena
saugojimo) darbai
Kaišiadorių vyskupija
Sumontuoti 2 votų skydai. Restauruoti
Didžiojo altoriaus mediniai ir gipsiniai
paviršiai juos nuvalant, dezinfekuojant,
interjero restauravimo darbai
antiseptikuojant, tvirtinant tirpalais,
gruntuojant, polichromiškai dažant ir
auksuojant.
Šiaulių vyskupija
Atlikti cokolio apdailos darbai.Visu
perimetru įrengta alsuojanti nuogrinda,
bažnyčios fasadų restaurvimo
šaligatvis iš plytelių prie pagrindinio
darbai
įėjimo į bažnyčią ir prie Šiaurinių laiptų.
Tvarkybos darbų projekto numatytoje
zonoje sutvarkyta teritorija

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)

Pastabos

KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

29831,11

28962,11

869,00

63136,47

57923,47

5213,00

147309,24

47309,24

100000,00

58694,62

52902,62

5792,00

Užbaigta

26502,88

23316,88

3186,00

Užbaigta
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2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

10.

11.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

28100

Šaukoto Švč. Trejybės
bažnyčia, Radviliškio r.

interjero konservavimo,
restauravimo darbai

Paruoštas paviršių pagrindas
polichrominei tapybai, atliktas tapybos
netekčių vietų spalvinimas, vidutinio
sudėtingumo ornamentinės tapybos
atkūrimas

1573

Šeduvos Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia,
Radviliškio r.

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

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

852

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

Didžiojo altoriaus skulptūrų,
tabernakulio dekoro konservavimo,
restauravimo darbai

852

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

Didžiojo altoriaus konservavimo,
restauravimo darbai

12.

Vilkaviškio vyskupija
Atliktas Didžiojo altoriaus Švč. Mergelės
Marijos ir trijų angeliukų skulptūrų bei
tabernakulio konservavimas,
restauravimas, nuvalant,
antiseptikuojant, tvirtinat dervomis,
gruntuojant paviršius, protezuojant
medienos drožybos intarpais sunykusius
medinius elementus, atkuriant drožybas,
spalvinat polichrominijos netekčių vietas
ir auksuojant
PASTABA: šv. Petro ir šv. Povilo
skulptūros restauruotos 2014 metais
Nuvalyti plokštumų, dekoro, lipdybos,
drožybos paviršiai. Užpildytos tuštumos
giluminėmis injekcijomis, paviršiaipuvinių cheminiais reaktyvais,mediniai
elementai apdoroti nuo kirvarpų

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

Pastabos

20852,08

20273,08

579,00

28600,41

28600,41

0,00

Parengtas

38604,65

37156,65

1448,00

užbaigta

24298,16

24298,16

0,00

100

2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

13.

Unikalus
kodas

989

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Prienų Kristaus
Apsireiškimo bažnyčia

bažnyčios stogo ir fasadų tvarkybos
darbai

Restauruota išorės sienų laikančioji
kontrukcija, pakeistas rastų sienų
apatinis vainikas, įrengta hidroizoliacija.
Restauruotos dailylentės, mediniai
drožiniai, karnizai, langai su apvadais bei
laikrodžio fasadas. Nudažyti fasadai

bažnyčios stogo ir fasadų tvarkybos
darbų (restauravimo, remonto ir
avarijos grėsmės pašalinimo) projekto
parengimas
lietaus vandens nuvedimo sistemos
įrengimo projekto keitimas ir darbai

14.

21845

Liškiavos Švč.
Trejybės bažnyčia,
Varėnos r.

15.

1014

Griškabūdžio Kristaus
Atsimainymo bažnyčia,
Šakių r.

16

23621

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

17.

22373

Rokiškio šv.apašt.
Evangelisto Mato
bažnyčia

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)

Pastabos

KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

120359,80

117463,80

2896,00

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

36226,28

35936,28

290,00

Parengtas

Pakloti bažnyčios lietaus nuotekų tinklai,
atkurta nuogrinda, tinklų tiesimo vietoje
- dangos ir vejos

47013,60

43617,60

3396,00

užbaigta

37650,49

34754,49

2896,00

užbaigta

31857,94

28961,94

2896,00

Panevėžio vyskupija
Nuvalyti lipdinių paviršiai, nuimti
klijiniai bei emulsiniai uždažymai,
Triumfo arkos konservavimo,
atkurtos trūkstamos lipdinių detalės,
restauravimo darbai
giluminėmis injekcijomis užpildytos
tuštumos
Restauruoti vitražai (2 vnt.), esantys
pietinėje ir šiaurinėje bažnyčios pusėje.
Pakeisti nesandarūs vitražų apsauginiai
vitražų konservavimo, restauravimo
stiklai, sutvarkyti angokraščiai,
darbai
papildomai sutvirtinti langų rėmai ir
užtaisytos ertmės, esančios tarp rėmo ir
mūro
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2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

18.

19.

Unikalus
kodas

16054

23457

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

Žiobiškio šv.
arkangelo Mykolo
bažnyčia, Rokiškio r.

Salų Šv. Kryžiaus
bažnyčia, Rokiškio r.

20.

15862

Druskininkų Švč. M.
Marijos Škaplierinės
bažnyčia, Vilniaus al.
1, Druskininkai

21.

1042

šv. Stepono bažnyčia,
Vilnius

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

Pastabos

vitražinių langų konservavimo,
restauravimo darbai

Restauruotos 9 vitražinių langų rozetės
(priekinės dalies 6 rozetės, didžiojo
bokšto- rozetės langas, transepo-2
rozetės). Pakeisti ir restauruoti rėmai,
užtaisytos ertmės, esančios tarp rėmo ir
mūro, restauruoti vitražai

12416,96

9520,96

2896,00

taikomieji tyrimai

Atlikti istoriniai, medienos, konstrukcijų,
architektūriniai, polichrominiai,
cheminiai, archeologiniai, inžineriniai
geologiniai tyrimai, fotogrametriniai
apmatavimai

20272,19

17376,19

2896,00

Atlikta

133363,13

118882,13

14481,00

Užbaigta

50675,42

36232,94

14442,48

1103698,52

912303,00

191395,52

stogo tvarkybos (restauravimo)
darbai

projekto keitimas, fasadų
restauravimo, konservavimo darbai

Vilniaus arkivyskupija
Išvalyti ir apšiltinti stogo skliautai.
Restauruota stogo laikančioji
konstrukcija, pakeista stogo danga.
Restauruoti stoglangiai, karnizai,
signatūros kaminai, kontraforsai ir
frontonų mūras. Įrengta lietaus nuvedimo
sistema ir sniego gaudytuvai, žaliuzės
Parengta sgrafito konservavimo,
restauravimo darbų programa. Atlikti
polichrominiai tyrimai. Restauruotas ir
konservuotas sgrafito ornamento frizas.
Atkurtos sgrafito pamušalų netektys.
Restauruotas sienų tinkas

IŠ VISO PROGRAMA:

______________

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 metų metinės
veiklos ataskaitos
7 priedas
7. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms 2015 metų programos įgyvendinimas
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 492354 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 2015 m. atlikta:
Šv. Kryžiaus Atradimo, vad. Kalvarijų, bažnyčioje, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų
g. 327 atlikti apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų) įrengimo darbai;
Kalvarijų komplekso, Kristaus kapo koplyčioje (26690), Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Kalvarijų g. 327, 329; Verkių g. 70 atlikti apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos,
apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai
Koplyčioje Lūginės k., Šunskų sen., Marijampolės sav. (Palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio sodybos vieta) įrengta gaisrinė signalizacija, vidaus elektros tinklai, žaibosauga;
Švč. M. Marijos Apsilankymo Mažoji Bazilikoje, Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos mstl.
atlikti apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo darbai;
Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedroje, Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros tak. 3 atlikti
apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai;
Žemaičių Kalvarijų statinių komplekso Kryžiaus kelio koplyčioje (28074), XI stotis;
Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos mstl. atlikti apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos,
apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai;
Žemaičių Kalvarijų statinių komplekso Kryžiaus kelio koplyčioje (28081), XVIII stotis;
Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos mstl. atlikti apsaugos priemonių (elektrotechnikos, žaibosaugos,
apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo darbai.
Toliau buvo tęsiami Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos vidaus tvarkybos darbai
– praėjusiais metais restauruotas prieškambarių ir zakristijos sienų mūras, nudažytas sienų tinkas,
lubos, restauruoti medinai laiptai, langai, durys, atkurtos medinės choro grindys, įrengtos keramikos
plytelių grindys
Lėšos, skirtos aukščiau išvardytiems darbams, nurodytos žemiau pateikiamoje lentelėje.

___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
8 priedas
8. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos 2015 m. atliktų konkrečių
darbų ataskaita
2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

Unikalus
kodas

17382

1038

12295

4097

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

iš jų finansuota (Eur)

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

Marijampolės šv.
Arkangelo Mykolo
bažnyčia

vidaus tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo)
projektavimas ir darbai

Restauruotas prieškambarių ir zakristijos sienų mūras,
nudažytas sienų tinkas, lubos, restauruoti medinai laiptai,
langai, durys, atkurtos medinės choro grindys, įrengtos
keramikinės plytelių grindys

244458,42

244458,42

0,00

Šv. Kryžiaus Atradimo,
vad. Kalvarijų, bažnyčia,
Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Kalvarijų g.
327
Koplyčia Lūginės k.,
Šunskų sen.,
Marijampolės sav.
(Palaimintojo
arkivyskupo Jurgio
Matulaičio sodybos
vieta)

Apsaugos priemonių
(vidaus elektros sistemos,
apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai

Pakeista bažnyčios,bokštų, rūsio ir palėpės elektros
instaliacija, pakeisti šviestuvai bokštuose, rūsyje,
palėpėje. Sumontuoti signaliniai žibintai, įrengtos
apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos

91922,75

91922,75

0,00

užbaigta

Apsaugos priemonių
(elektrotechnikos,
žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo darbai

Įrengta žaibosauga, gaisrinė, apsauginė signalizacija su
lauko stebėjimo sistema, pakeista elektros instaliacija.
Atlikti pažeistų vidaus sienų ir lubų remonto darbai.
Suremontuota pažeista koplyčios stogo danga

45811,23

45811,23

0,00

užbaigta

Apsaugos priemonių
(elektrotechnikos,
žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo darbai

Pakeista lauko ir vidaus elektros instaliacija, įrengtos
žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijų
sistemos

21708,68

21708,68

0,00

užbaigta

Kalvarijų kompleksas,
Kristaus kapo koplyčia
(26690), Vilniaus m.
sav., Vilniaus m.,
Kalvarijų g. 327, 329;
Verkių g. 70

Pastabos
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2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

5.

6.

7.

8.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

28061

Švč. M. Marijos
Apsilankymo Mažoji
Bazilika, Plungės r. sav.,
Žemaičių Kalvarijos
mstl.

23671

Šv. apaštalų Petro ir
Povilo katedra, Šiaulių
m. sav., Šiaulių m.,
Aušros tak. 3

1558

1558

Žemaičių Kalvarijų
statinių komplekso
Kryžiaus kelio koplyčia
(28074), XI stotis;
Plungės r. sav., Žemaičių
Kalvarijos mstl.
Žemaičių Kalvarijų
statinių komplekso
Kryžiaus kelio koplyčia
(28081), XVIII stotis;
Plungės r. sav., Žemaičių
Kalvarijos mstl.
IŠ VISO PROGRAMA:

iš jų finansuota (Eur)

Iš viso
atlikta
(Eur)

KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

Įrengtos priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos
sistemos ir palėpės apšvietimas

22623,60

22623,60

0,00

užbaigta

Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklių, gaisro
pavojaus mygtukų, sirenų įrengimas, valdymo pultų bei
centralių sumontavimas, kabelių tiesimas.Vaizdo kamerų,
įrašymo įrangos instaliavimas ir derinimas. Aktyvinės
žaibosaugos įrengimas.

33417,31

33417,31

0,00

užbaigta

Apsaugos priemonių
(elektrotechnikos,
apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai

Atlikti archeologiniai tyrinėjimai ir paklotas lauko
kabelis. Įrengtos priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos
sistemos, koplyčios vidaus apšvietimas

15220,50

15220,50

0,00

užbaigta

Apsaugos priemonių
(elektrotechnikos,
apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai

Atlikti archeologiniai tyrinėjimai ir paklotas lauko
kabelis. Įrengtos priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos
sistemos ir koplyčios vidaus apšvietimas

17191,51

17191,51

0,00

užbaigta

492354,00

492354,00

0,00

Programoje numatytas
darbų pobūdis
Apsaugos priemonių
(vidaus elektros sistemos,
apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų)
įrengimo darbai
Apsaugos priemonių
(vidaus elektros sistemos,
žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo darbai

Atlikti konkretūs darbai

___________

Pastabos

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 metų metinės
veiklos ataskaitos
9 priedas
9. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–
2017 metų programos 2015 m. priemonių įgyvendinimas
2015 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 02-04-01-0209 „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 I
ir II etapo tvarkybos darbai:
o Atliekant I etapo tvarkybs darbus sumontuotos pakabinamos lubos, aliuminio
pertvaros, vidaus durys, plytelių ir ąžuolo masyvo grindys I ir IV aukštuose.
Atlikta vidaus patalpų apdaila, įrengti vidaus elektros tinklai I-III-IV
aukštuose, dalinė vidaus nuotekų šalinimo sistema, vėdinimo sistema,
buitinė nuotekynė. Rūsyje sumontuota vandens slėgio kėlimo stotis. Įrengta
procesų valdymo ir dalinė automatizacijos sistema.
o Atliekant II etapo tvarkybos darbus įrengtas grindų pagrindas iš betono su
hidro- ir garso izoliacija. Pakeistas patalpų išplanavimas, įrengtos pertvaras,
atliekama vidaus patalpų apdaila, suformuotos naujų durų angos. Įrengiama
šildymo sistema II ir III aukštuose.
 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų tvarkybos darbai:
užbaigta tvarkyti 15-ka 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
pamatų ir fasadų tvarkybos darbai: įrengta alsuojanti nuogrinda, nutinkuotas
sanuojančiu tinku cokolis, nutinkuoti ir nudažyti fasadai, restauruoti langai ir
angokraščiai.
Aukščiau išvardytų objektų tvarkybos darbams panaudotos lėšos nurodytos šios ataskaitos
10 priede.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
10 priedas
10. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2015 m. atliktų konkrečių darbų
ataskaita
2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

26962

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

26962

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

Programoje numatytas darbų
pobūdis

kunigų seminarijos pastato vidaus ir
išorės tvarkybos darbai
I etapas

Atlikti konkretūs darbai

Sumontuotos pakabinamos lubos, aliuminio
pertvaros, vidaus durys, plytelių ir ąžuolo
masyvo grindys I ir IV aukštuose. Atlikta
vidaus patalpų apdaila, įrengti vidaus elektros
tinklai I-III-IV aukštuose, dalinė vidaus
nuotekų šalinimo sistema, vėdinimo sistema,
buitinė nuotekynė. Rūsyje sumontuota
vandens slėgio kėlimo stotis. Įrengta procesų
valdymo ir dalinė automatizacijos sistema

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

152717,07

152717,07

0,00

221562,13

221562,13

0,00

101367,00

101367,00

0,00

1.

2.

1361

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

kunigų seminarijos pastato vidaus ir
išorės tvarkybos darbai
II etapas

archeologiniai tyrimai, pamatų ir
fasadų tvarkybos darbai

Įrengtas grindų pagrindas iš betono su hidroir garso izoliacija. Pakeistas patalpų
išplanavimas, įrengtos pertvaras, atliekama
vidaus patalpų apdaila, suformuotos naujų
durų angos. Įrengiama šildymo sistema II ir
III aukštuose

Įrengta alsuojanti nuogrinda, nutinkuotas
sanuojančiu tinku cokolis, nutinkuoti ir
nudažyti fasadai, restauruoti langai ir
angokraščiai

Pastabos

užbaigta
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2015 m. atlikta
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

1576
3.
1576

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas

Raseinių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia
Raseinių Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia

Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta
(Eur)

iš jų finansuota (Eur)
KPD

valdytojo
ir/ar
savivaldybės

bažnyčios langų tvarkybos darbų
projekto parengimas ir darbai

Užbaigta tvarkyti 15-ka langų,suremontuoti
jų angokraščiai

5122,37

5122,37

0,00

bažnyčios 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

98471,43

98471,43

0,00

579240,00

579240,00

0,00

IŠ VISO PROGRAMA:

_____________

Pastabos

užbaigta

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
11 priedas
11. Asignavimų, susijusių su dalyvavimu tarptautinėse organizacijose, nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimu, panaudojimo
ataskaita už 2015 metus
1 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonės
02-04-01-02-07 „Dalyvauti tarptautinių organizacijų programose ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros paveldo apsaugos srityje“ asignavimų panaudojimo ataskaita.
Priemonės pavadinimas
02-04-01-02-07. Dalyvauti tarptautinių organizacijų programose ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose
bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros paveldo apsaugos srityje

Valstybės biudžeto lėšos
(skirta ir panaudota)
(eurų)
59621

2 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonės
02-04-01-02-09 „Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą“ asignavimų panaudojimo ataskaita.
Priemonės pavadinimas
02-04-01-02-09. Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą
__________

Valstybės biudžeto lėšos
(skirta ir panaudota) (eurų)
152960

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
12 priedas
12. Departamento Juridinio skyriaus procesinis dalyvavimas teisminėse bylose 2015 m.
Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Šiaulių apygardos teismo 2015
m. kovo 10 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

1.

Šiaulių apygardos Civilinė byla
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo.
teismas
Nr. 2A-103-210/2015 Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra valstybės
(tęstinė)
saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 28098).

2.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas Nr. e2-5736-600/2015 Statinys, D. Poškos g. 6, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies,
vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.
(tęstinė)

Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkė teismo
2015 m. balandžio 28 d.
spendimas.
Ieškinys tenkintas.

3.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-44047(tęstinė)
545/2014

Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2014 m. gruodžio 29 d.
nutartis.
Ieškinys atsiimtas, byla
nutraukta.

4.

Klaipėdos rajono Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas Nr. e2-725-642/2015 Žemės sklypas, Mockaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r., patenka į
nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių unikalūs numeriai – 5194, 13073,
6206, 5193, 5191, vizualinės apsaugos pozonį.

Tretysis asmuo

5.

Mažeikių rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-48-169/2015
(tęstinė)

Tretysis asmuo Mažeikių rajono apylinkės
teismo 2015 m. sausio 8 d.
nutartis.
Ieškinys tenkintas.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Pylimo g. 55, Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių registre
registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16073) ir valstybės saugomo kultūros paveldo
objekto – Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją.

Dėl dalies žemės sklypo atidalijimo.
Žemės sklypas, Malūno g. 5, Krakių k., Mažeikių r., patenka į Pauliankos
vilnų karšyklos pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22053)
teritoriją.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

6.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl valdymo teisės pažeidimų pašalinimo.
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. e2-3408-863/2015 Pastatas, Gedimino pr. 44, Vilniuje, patenka į patenka į Kultūros vertybių
(tęstinė)
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 33653) teritoriją.

7.

Klaipėdos miesto Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-1219-642/2015 Žemės sklypas, K. Donelaičio a. 5 B, Klaipėdoje, patenka į Klaipėdos miesto
(tęstinė)
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių registre –
22012).

8.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas Nr. e2-4534-465/2015 Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydykla (unikalus kodas kultūros
(tęstinė)
vertybių registre – 31678), Vilkpėdės g. 3, Vilniuje

9.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)

10.

Vilniaus
Civilinė byla
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo.
apygardos teismas Nr. 2A-148-619/2015 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
(tęstinė)
Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
m. sausio 5 d. nutartis.
Byla nutraukta.

11.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

Atsakovas

12.

Kauno apylinkės
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. A-545-756/2015

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 19 d.
sprendimo.
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suderinti projektinius pasiūlymus.
Pastatas, Vokiečių g. 16, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre registruotas
valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Namas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 754).

Administracinė byla Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 14 d.
Nr. AS-371-662/2015 sprendimo.
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.
Vacbergų šeimos mauzoliejaus liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre –20803).
Civilinė byla
Pastatas, Radastų g. 21, Kaune, patenka į Miesto istorinės dalies, vad. Kauno
Nr. 2-242-800/2015 Žaliakalnio 1-oji, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31280)
teritoriją.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. vasario 4 d.
sprendimas.
Ieškinys atmestas.

Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 2015 m. gegužės 4 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. birželio 10 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
Departamentas
tretysis asmuo
/ Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

Tretysis asmuo

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2015 m.
gegužės 19 d. sprendimas.
Apeliacinis skundas tenkintas iš
dalies.

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2015 m.
vasario 4 d. nutartis.
Atskirasis skundas atmestas.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

13.

Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-9-325/2015
(tęstinė)

14.

Klaipėdos
Civilinė byla
Dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo.
apygardos teismas Nr. 2A-562-459/2015 Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Vilniaus g. 19, Salantai, patenka į Salantų gyvenvietės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17104) teritoriją.

Tretysis asmuo Klaipėdos apygardos teismo
2015 m. balandžio 27 d.
sprendimas.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

15.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)

Atsakovas

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2015 m.
sausio 27 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas.

16.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Julijono Januševskio
apylinkės teismas Nr. 2-1699-905/2015 namą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15885), Vilniaus g. 21,
(tęstinė)
Vilniuje, atlyginimo.

Ieškovas

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. gruodžio 3 d.
sprendimas.
Ieškinys atmestas.

17.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-88-600/2013
(tęstinė)

18.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
apylinkės teismas Nr. 2-1506-905/2012 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
(tęstinė)
Žemės sklypas, Geležinė g. 1, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) – apsaugos zoną.

Administracinė byla
Nr. A-174-556/2015

Dėl savavališkos statybos.
Namas, Laukžemės g. 11, Darbėnai, Kretingos r. (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 314)

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Kretingos rajono apylinkės
teismo 2015 m. sausio 15 d.
nutartis.
Byla nutraukta.

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 5 d.
sprendimo.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Trumpakojų k. senosios kapinės, vad. Magilnyku, (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 26143).

Dėl vykdytojo pagal vykdomąjį rašto pakeitimo.
Ieškovas
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Čiulų dvaro sodybos
komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 299) Kluoną (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 26462) atlyginimo.

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. sausio 27 d.
nutartimi vykdomasis raštas
išduotas Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos.

Tretysis asmuo Vilniaus miesto teismo 2015 m.
vasario 9 d. nutartis.
Prašymas atidėti teismo
sprendimo vykdymą tenkintas iš
dalies.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Procesinė
padėtis

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)

20.

Lazdijų rajono
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo Lazdijų rajono apylinkės teismo
apylinkės teismas Nr. e2-250-743/2015 Žemės sklypas, Bižytės g. 4, Veisiejų m., Lazdijų r., patenka į Veisiejų miesto
2015 m. gegužės 14 d.
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17121) teritoriją.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Šilutės rajono
Civilinė byla
Tretysis asmuo Šilutės rajono apylinkės teismo
apylinkės teismas Nr. 2-100-299/2015 Sausgalvių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės (unikalus kodas Kultūros
2015 m. kovo 2 d. sprendimas.
vertybių registre – 24296).
(tęstinė)
Pareiškimas atmestas.

22.

23.

24.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)
Šiaulių apygardos
teismas
(tęstinė)

Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d.
Atsakovas
sprendimo.
Dėl turtinės žalos atlyginimo.
Žemės sklypas, Klaipėdos pl. 39E, Palangoje, patenka į Palangos miesto
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613), Palangos
dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23429), Senovės
gyvenvietės II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17138) bei Palangos
kapinyno II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1809) vizualinės
apsaugos zonas.

Bylos baigtis

19.

21.

Administracinė byla
Nr. A-221-143/2015

Bylos esmė

Administracinė byla Dėl Departamento Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
Atsakovas
Nr. I-4519-789/2015 tarybos akto panaikinimo.
Laukžemės kapinynas II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 37960).

Civilinė byla
Nr. 2A-1-372/2015

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-15720872/2015

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2015 m.
vasario 17 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas,
pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2015 m.
lapkričio 3 d. sprendimas.
Skundas atmestas.

Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimo
Atsakovas
civilinėje byloje Nr. 2-237-215/2010 panaikinimo.
Dėl Telšių apskrities viršininko administracijos 2009-08-17 įsakymo Nr. P1V171 „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
saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 28098).
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, Stiklių g. 4, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre registruota
nekilnojamoji kultūros vertybė – Šiaurės pastatas (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 34567).

Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. gegužės 22 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
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Eil. Nr.
25.

26.

27.

28.

Teismas
Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

Byla, jos Nr.
Administracinė byla

Bylos esmė
Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.

Nr. I-5703-811/2015 Žemės sklypas, Masionių vs., Maišiogalos sen., Vilniaus r. sav., nepatenka į
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijas.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2015 m.
balandžio 1 d. sprendimas.
Skundas tenkintas iš dalies.

Vilniaus
Civilinė byla
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. sprendimo.
Tretysis asmuo
apygardos teismas Nr. e2-3408-863/2015 Dėl valdymo teisės pažeidimų pašalinimo.
Pastatas, Gedimino pr. 44, Vilniuje, patenka į patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 33653) teritoriją.
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl proceso atnaujinimo.
Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
apygardos teismas Nr. 2-2051-262/2015 Dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra į nekilnojamąjį turtą.
m. balandžio 1 d. nutartis.
(tęstinė)
Pastatas, Didžioji g. 30, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
Prašymas atmestas.
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Šiaulių apygardos Civilinė byla
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 8 d. nutarties.
Tetysis asmuo Šiaulių apygardos teismo 2015
m. gegužės 19 d.
teismas
Nr. e2A-525Dėl dalies žemės sklypo atidalijimo.
nutarti.
372/2015
Žemės sklypas, Malūno g. 5, Krakių k., Mažeikių r., patenka į Pauliankos
Pirmosios instancijos teismo
vilnų karšyklos pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22053)
sprendimas paliktas nepakeistu.
teritoriją.

29.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Išvadą
apylinkės teismas Nr. 2-6313-816/2015 Pastatas, Gedimino pr. 1, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre registruota duodanti
nekilnojamoji kultūros vertybė – Pastatų komplekso pirmas pastatas (unikalus institucija
kodas Kultūros vertybių registre – 22799).

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. balandžio 13 d.
nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis, byla
nutraukta.

30.

Dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo.
Klaipėdos
Civilinė byla
Tretysis asmuo Klaipėdos apygardos teismo
apygardos teismas Nr. 2A-971-123/2015 Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
2015 m, rugpjūčio 3 d. nutartis.
Sausgalvių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės (unikalus kodas Kultūros
Apeliacinis skundas atmestas.
vertybių registre – 24296).
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

31.

Lazdijų rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-430-743/2014

32.

Trakų rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-33-804/2015
(tęstinė)

33.

34.

35.

36.

Bylos esmė
Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Dariaus ir Girėno g. 31, Veisiejų m., Lazdijų r., patenka į
Veisiejų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17121) teritoriją.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Suinteresuotas Trakų rajono apylinkės teismo
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
asmuo
2015 m. gegužės 29 d.
Pastatas, Karaimų g. 22, Trakuose, patenka į Kultūros vertybių registre
sprendimas.
registruotos valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę kodai –
Prašymas tenkintas.
K18, U18) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl proceso atnaujinimo.
Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
apylinkės teismas Nr. A2-7628Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
teismo 2015 m. gegužės 26 d.
(tęstinė)
433/2015
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
nutartis.
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.
Prašymas atmestas.
Atsakovas
Lietuvos
Civilinė byla
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 4 d.
Lietuvos vyriausiojo
vyriausiasis
Nr. A-1475-556/2015 sprendimo.
administracinio teismo 2015 m.
administracinis
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
birželio 8 d. nutartis.
Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15949).
Apeliacinis skundas atmestas.
teismas
(tęstinė)
Administracinė byla Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 1 d.
Lietuvos
Tretysis asmuo
Nr. I-5703-811/2015 sprendimo.
vyriausiasis
Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
administracinis
Žemės sklypas, Masionių vs., Maišiogalos sen., Vilniaus r. sav., nepatenka į
teismas
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių
(tęstinė)
teritorijas.
Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Dėl žalos atlyginimo.
Pareiškėjas
Nr. eI-9698-580/2015 Žemės sklypas, Klaipėdos pl. 39E, Palangoje, patenka į Palangos miesto
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613), Palangos
dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23429), Senovės
gyvenvietės II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17138) bei Palangos
kapinyno II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1809) vizualinės
apsaugos zonas.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2015-1106 sprendimas.
Skundas atmestas.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

37.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-22041845/2015

38.

Klaipėdos miesto Civilinė byla
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo
apylinkės teismas Nr. 2-6082-792/2015 vykdymo atidėjimo.
(tęstinė)
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys, Aukštoji g. 17, Klaipėdoje, patenka į Senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16075) teritoriją.
Lietuvos
Civilinė byla
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutarties.
apeliacinis
Nr. 2-1236-178/2015 Dėl proceso atnaujinimo.
teismas
Dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra į nekilnojamąjį turtą.
Pastatas, Didžioji g. 30, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Varėnos rajono
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas Nr. e2-693-308/2015 Žemės sklypas, Gandrų g. 3, Musteikos k., patenka į Musteikos
etnoarchitektūrinio kaimo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10338)
teritoriją.
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarties.
apygardos teismas Nr. 2S-1691Dėl proceso atnaujinimo.
798/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. e2- Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas 26865-937/2015
Statinys, D. Poškos g. 32, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies,
vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.

39.

40.

41.

42.

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypai, M. K. Paco g. 9 ir 11 , Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos vietovės – kultūros paminklo – 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 vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad.
Antakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16076) teritoriją.

Procesinė
padėtis
Atsakovas

Bylos baigtis
Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. gruodžio 4 d.
nutartis.
Ieškinys paliktas nenagrinėtu.

Tretysis asmuo Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 2015 m. birželio 11 d.
nutartis.
Prašymas dėl sprendimo
vykdymo atidėjimo tenkintas.
Tretysis asmuo Lietuvos apeliacinio teismo
2015 m. spalio 6 d. nutartis.
Vilniaus apygardos teismo 2015
m. balandžio 1 d. nutartis palikta
nepakeista.
Tretysis asmuo Varėnos rajono apylinkės teismo
2015 m. lapkričio 3 d.
sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
m. rugpjūčio 27 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistas.

Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. gruodžio 1 d.
Byla sustabdyta.

116

Eil. Nr.
43.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Vilniaus
Civilinė byla
Vilniaus miesto apylinkė teismo 2015 m. balandžio 28 d. spendimo.
apygardos teismas Nr. e2-5736-600/2015 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.
Vilnius miesto
Civilinė byla
Dėl sprendimo įvykdymo sustabdymo
apylinkės teismas Nr. A2-7628Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
433/2015
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl sprendimo įvykdymo sustabdymo
apygardos teismas Nr. 2S-1229Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
653/2015
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.

Tretysis asmuo

46.

Vilniaus
Civilinė byla
apygardos teismas Nr. e2A-1350(tęstinė)
553/2015

Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
m. lapkričio 13 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistas.

47.

Vilniaus
Civilinė byla
apygardos teismas Nr. 2-33-804/2015

48.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-30050872/2015

44.

45.

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 29 d. sprendimo.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Pastatas, Karaimų g. 22, Trakuose, patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę kodai –
K18, U18) teritoriją.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypai, M. K. Paco g. 9 ir 11 , Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos vietovės – kultūros paminklo – 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 vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad.
Antakalniu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16076) teritoriją.

Tretysis asmuo Vilniaus miestio apylinkės
teismo 2015 m. balandžio 9 d.
nutartis.
Prašymas atmestas.
Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
m. birželio 3 d. nutartis
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistas.

Suinteresuotas
asmuo

Atsakovas

Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015 m. liepos 10 d.
nutartis.
Byla nutraukta.
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Eil. Nr.
49.

50.

51.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 10 d. sprendimo.
Vilniaus
Civilinė byla
Tretysis asmuo
apygardos teismas Nr. e2-4534-465/2015 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydykla (unikalus kodas kultūros
vertybių registre – 31678), Vilkpėdės g. 3, Vilniuje
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Palangos miesto Civilinė byla
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. e2-1003-588/2015 Žemės sklypas, Kuršių takas 3, Palangoje, patenka į kultūros paveldo vietovės
– Šventosios, Elijos senovės gyvenvietės (unikalus kodas kultūros vertybių
registre – 16195) teritoriją.
Šalčininkų rajono Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
apylinkės teismas 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.

52.

Vilniaus
Civilinė byla
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties.
Tretysis asmuo
apygardos teismas Nr. 2A-957-258/2015 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
(tęstinė)
Žemės sklypas, Polocko g. 34 D, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.

53.

Klaipėdos rajono Civilinė byla
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-2079-904/2015 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).

54.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-41447592/2015

55.

Bylos baigtis

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Vytauto g. 22, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto istorinė
dalis, vad. Žvėrynu, teritoriją (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
33652).
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinimo.
apygardos teismas Nr. 2-2051-262/2015 Dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra į nekilnojamąjį turtą.
(tęstinė)
Pastatas, Didžioji g. 30, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Vilniaus apygardos teismo 2015
m. rugsėjo 4 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismo 2015
m. spalio 15 d. nutartis.
Prašymas tenkintas, nutartimi
pritaikytos laikinosios apsaugos
priemonės panaikintos.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

56.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
Nr. I-11599-815/2015 Pastatas, Vokiečių g. 16, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre registruotas
valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Namas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 754).

Departamentas
tretysis asmuo
/ Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

57.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-45188465/2015

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

58.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

59.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-45191592/2015

60.

Kauno apygardos Administracinė byla Dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo pratęsimo.
Tretysis asmuo
administracinis
Nr. I-4603-402/2015 Žemės sklypas, Aušros g. 6A, Kaune, patenka į vietovės – Kauno miesto
teismas
istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22149), teritoriją.

61.

Vilniaus miesto
Baudžiamoji byla
apylinkės teismas Nr. 1-122-119/2015
(tęstinė)

Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo, sužalojus
nekilnojamąją kultūros vertybę.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra Kultūros vertybių registre registruota
valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 24972).

Ieškovas

62.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Pastatas, Kalvarijų g. 20, Vilnius – Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 38505).

Atsakovas

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Civilinė byla
Nr. I-11281-790/2015 Pastatas, K. Vanagėlio g. 11, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre
registruotas valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 30645).

Administracinė byla
Nr. eI-11417244/2015

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

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Kauno apygardos
administracinio teismo 2015 m.
gruodžio 29 d. sprendimas.
Skundas tenkintas.
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Eil. Nr.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl vykdomojo rašto išdavimo.
apylinkės teismas Nr. 2-1049-110/2014 Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
(tęstinė)
Pastatas, B. Radvilaitės g. 6, Vilniuje, yra valstybės saugoma nekilnojamoji
kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 20762).
Vilniaus
Administracinė byla Dėl įpareigojimo išduoti UAB „Ąžuolų sodas“ specialiuosius
apygardos
Nr. I-2233-815/2013 paveldosauginius reikalavimus.
administracinis
Pastatas Vilniaus g. 20, Kretingoje patenka į Kretingos dvaro sodybosteismas
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės, (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 318) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pavasario g. 13-5, Vilniuje
apylinkės teismas Nr. 2-12693Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
820/2013
kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies vadinamu Antakalniu
(tęstinė)
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16076) teritoriją.
Klaipėdos
Administracinė byla Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T2-328
apygardos
Nr. I-579-162/2014 pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus
administracinis
(Basanavičiaus g. 35, Palanga, detalaus plano)
teismas
Žemės sklypas patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės Palangos miesto įstorinę dalies (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 12613) teritoriją.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Atsakovas

Vilniaus apygardos
administracinis teismas 201506-15 nutartimi bylą nutraukė.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo Panevėžio apygardos
administracinis teismas 201504-27 sprendimu skundą atmetė
LVAT 2015-09-21 nutartimi
paliko galioti pirmosios
instancijos teismo sprendimą.
Palangos miesto Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Medžiotojų g. 31, Palangoje Tretysis asmuo Lietuvos Aukščiausiasis
apylinkės teismas Nr. 2-332-890/2013 Ginčo statinys patenka į patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
Teismas 2015-08-26 nutartimi
(tęstinė)
nekilnojamosios kultūros vertybės Palangos miesto įstorinę dalies (unikalus
panaikino apeliacinės
kodas Kultūros vertybių registre 12613) teritoriją ir Palangos kapinyno II zoną
instancijos teismo sprendimo
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1809).
dalį ir perdavė bylą nagrinėti
apeliacinei instancijai nagrinėti
iš naujo.
Klaipėdos miesto Civilinė byla
Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
Tretysis asmuo Klaipėdos miesto apylinkės
apylinkės teismas Nr. 2-6423-769/2013 šalinimo.
teismo 2015-01-19 nutartimi
(tęstinė)
Nr. 2-254-637/2015 Gintaro įlankos g. 1, Neringa
byla sustabdyta
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės – Juodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 2067) teritoriją.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

69.

Šiaulių apylinkės Civilinė byla
teismas
Nr. 2-125-901/2014

Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, dėl turto padalijimo.
Šilėnų vandens malūnas su technologine įranga įrašytas į Kultūros vertybių
registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22557).

70.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-34111(tęstinė)
101/2013

71.

Kauno apylinkės
teismas

Dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir
teisinės registracijos panaikinimo.
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 savavališkos stybos padarinių pašalinimo Brastos g. 28, 32 Kaune
Statinys patenka į Kauno senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 20171) apsaugos zoną.

72.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių (tvoros P. Vileišio g. 11B, Vilniuje)
apylinkės teismas Nr. 2-2677-808/2014 Žemės sklypas patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16076) teritoriją.

73.

Kauno apylinkės
teismas

74.

Civilinė byla
Nr. 2-23646945/2013
Nr. 2-1372-945/2013

Procesinė
padėtis
Išvadą
teikianti
institucija

Išvadą
teikianti
institucija

Bylos baigtis
Šiaulių apylinkės teismas 201411-17 sprendimu ieškinį
patenkino iš dalies.
Šiaulių apygardos teismas 201505-11 nutartimi apeliacinius
skundus patenkino iš dalies.
Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2014-03-27 sprendimas.
Ieškinį atmetė, byla apeliacinėje
instancijoje.

Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 201410-17 sprendimu ieškinį
patenkino.
Kauno apygardos teismas 201502-27 nutartimi sprendimą
paliko nepakeistą.
Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2014-06-25 nutartimi
ieškinį patenkino.
Kauno apygardos teismas 201502-27 nutartimi paliko galioti
pirmosios instancijos teismo
sprendimą.
Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 201505-04 sprendimu ieškinį
patenkino.

Civilinė byla
Dėl savavališkos stybos padarinių pašalinimo Vaižganto g. 17, Kaune
Nr. 2-8935-775/2014 Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
2-526-775/2015
kultūros vertybės – miesto istorinės dalies, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31280) teritoriją.
Kauno apygardos Administracinė byla Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Atsakovas
administracinis
Nr. I-2901-423/2014 Žemės sklypas Sodo g. 11, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. patenka į Kultūros
teismas
I-1481-422/2015
vertybių registre registruotos – nekilnojamosios kultūros vertybės – Jiezno
dvaro sodybos pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
1787) teritoriją.

Kauno apygardos
administracinis teismas 201508-18 nutartimi administracinę
bylą nutraukė.
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Eil. Nr.
75.

76.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Šilutės rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-776-635/2014
(tęstinė)

Procesinė
padėtis
Ieškovas

Dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento ir savavališkos statybos
padarinių pašalinimo.
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.
Šiaulių apylinkės Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Ieškovas
teismas
Nr. 2-3935-797/2014 Žemės sklypas Poilsio g. 14, Šiauliuose, unikalus Nr. 4400-0809-7288
Šiauliuose patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Rėkyvos dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 622) teritoriją.
Civilinė byla
Nr. 2-14884717/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Aukštaičių g. 62, Kaune
Statinys patenka į Kultūros vertybės registre registruotos kultūros vertybėsKauno miesto istorinės dalies, vadinamas Žaliakalniu (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 22148) teritoriją.

Bylos baigtis
Klaipėdos apygardos teismas
2015-09-14 sprendimu ieškinį
atmetė.
Byla LAT

Šiaulių apylinkės teismas 201411-28 sprendimu ieškinį
patenkino visiškai.
Šiaulių apygardos teismas 201506-11 nutartimi sprendimą
paliko nepakeistu.

Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 201408-25 sprendimu už akių ieškinį
patenkino iš dalies.
Kauno apygardos teismas 201502-20 nutartimi ieškinį
patenkino visiškai.
Tretysis asmuo Tauragės rajono apylinkės
teismas 2015-08-25 nutartimi
ieškinį paliko nenagrinėtą
(ieškovas atsiėmė ieškinį).

77.

Kauno apylinkės
teismas

78.

Tauragės rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-15-760/2015

79.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla Dėl sprendimo panaikinimo.
Nr. I-9244-208/2014 Planuojamos ūkinės veiklos teritorija Čekiškės k., Riešės sen., Vilniaus r.
nepatenka į Kultūros vertybių registre registruoto kultūros paveldo objekto
teritoriją ar apsaugos zoną.

Tretysis asmuo Vilniaus apygardos
administracinis teismas 201505-27 nutartimi bylą sustabdė.

80.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-18363199/2014

Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 201506-02 sprendimu ieškinį
patenkino iš dalies.

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Palumpių dvaro sodybos
teritorijoje.
Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Salantų miestelio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 17104) teritoriją.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys Girstupio g. 3/ Šiaulių g. 39 Vilniuje patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto
istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 22149) teritoriją.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

81.

Civilinė byla
Prienų rajono
apylinkės teismas Nr. 2-1258-962/2014

82.

Civilinė byla
Prienų rajono
apylinkės teismas Nr. 2-1214-939/2014

83.

Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-1641-474/2014

84.

Kauno apylinkės
teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. 2-25526773/2014

85.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-317-752/2014

86.

Šiaulių apygardos Administracinė byla
administracinis
Nr. eI-1478-621/2015
teismas
(tęstinė)

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Prienų rajono apylinkės teismas
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys S. Moravskio g. 1, Judeliškių k., Birštono r. patenka į Kultūros
2015-07-01 nutartimi tenkino
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Judeliškių
ieškovo prašymą atsiimti
(Paverknių, Ustronės) buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros
ieškinį.
vertybių registre – 461) teritoriją.
Tretysis asmuo Prienų rajono apylinkės teismas
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys S. Moravskio g. 3, Judeliškių k., Birštono r. patenka į Kultūros
2015-06-30 sprendimu ieškinį
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –Judeliškių
patenkino.
(Paverknių, Ustronės) buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 461) teritoriją.
Tretysis asmuo Kretingos rajono apylinkės
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys A. Salio g. 10, Salantuose, Kretingos r. patenka į Kultūros vertybių
teismas 2015-02-03 sprendimu
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Salantų miesto
ieškinį patenkino iš dalies
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17104) teritoriją.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys Vilniaus g. 27, Kaune patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –Kauno miesto istorinės dalies,
vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22149)
teritoriją.
Tretysis asmuo Kauno apdylinės teismas 2014Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys esantis Rūtų g. 12, Kaune patenka į Kultūros vertybių registre
10-16 sprendimu ieškinį atmetė.
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Miesto istorinės dalies
Kauno apygardos teismas 2015vadinamu Kauno Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
04-20 sprendimą paliko
– 31280) teritoriją.
nepakeistu.
Dėl įstatymu numatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų Suinteresuotas
asmuo
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, buvęs kodas S472) teritorijos vertingoji savybė ir
patenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros
vertybės – Sedos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17105)
teritoriją.
Bylos esmė
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

87.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-27794475/2014

88.

Skuodo rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-521-884/2014

89.

Kauno apygardos Civilinė byla
teismas
Nr. 2-1854-555/2014

90.

Prienų rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-985-939/2014
Nr. e2-23-939/2015

91.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

92.

Palangos miesto Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-246-890/2015

93.

Vilniaus
Ikiteisminio tyrimo
apygardos teismas byla
Nr. 1S-162-562/2015

Administracinė byla
Nr. I-6054-142/2015

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 2015Dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą.
Statinys esantis Karaliaus Mindaugo g. 38, Kaune patenka į Kultūros vertybių
05-12 ieškinį patenkino
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto
istorinės dalies vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 22149) teritoriją.
Tretysis asmuo Skuodo rajono apylinkės
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys esantis Plento g. 3, Udralių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. yra Kultūros
teismas 2015-05-19 sprendimu
paveldo objektas – etnoarchitektūrinės sodybos vienas iš komplekso dalių –
ieškinį patenkino
tvartas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 34689).
Dėl rekonstravimo-projektavimo projekto pripažinimo neteisėtu, dėl žalos
Atsakovas
Kauno apygardos teismas 2015atlyginimo.
01-12 nutartimi ieškinį atmetė.
Statinys esantis Ž .E. Žilibero g. 4, Kaune patenka į Kultūros vertybių registre
Lietuvos apeliacinis teismas
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinės dalies
2015-12-01 nutartimi pirmosios
vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22149)
instancijos teismo sprendimą
teritoriją.
paliko nepakeistu.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo Prienų rajono apylinkės teismas
Ginčo statinys esantis Vaižganto g. 17. Birštone patenka į Kultūros vertybių
2015-05-19 sprendimu ieškinį
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Birštono miesto
atmetė.
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4072) teritoriją.
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos I-osios
Tretysis asmuo Vilniaus apygardos
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolo Nr. VTadministracinis teismas 201569 1 punkto“ panaikinimo.
10-29 sprendimu skundą atmetė.
Kultūros paveldo objektas – Klaipėdos geležinkelio stoties pėsčiųjų tiltas
įregistruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 32423).
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Tretysis asmuo Palangos miesto apylinkės
Statinys esantis Gintaro g. 4, Palangoje nėra registruotas Kultūros vertybių
teismas 2015-03-19 nutartimi
registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos ir valstybės
bylą sustabdė.
saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos istorinės miesto
dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 12613) teritoriją.
Dėl nusikalstamų veikų Mindaugo Šimkūno ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 38- Pareiškėjas
Vilniaus apygardos teismas
1-123-11.
2015-02-19 nutartimi skundą
atmetė
Bylos esmė
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

94.

Vilniaus
Civilinė byla
apygardos teismas Nr. 2-985-262/2014

95.

Palangos miesto
apylinkės teismas

96.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

97.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

98.

Kauno apylinkės
teismas

99.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Bylos esmė

Dėl administracinio akto panaikinimo.
Statinys Didžioji g. 30, Vilniuje patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Civilinė byla
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
Nr. 2-171-890/2015 Statinys esantis J.Basanavičiaus g. 25, Palangoje patenka į Kultūros vertybių
registre registruotos ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės
– Palangos istorinės miesto dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
12613) teritoriją.
Civilinė byla
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Nr. e2-19631Statybos darbai Vilniaus g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0441-8020:0002,
465/2015
atlikti Kultūros vertybių registre registruotame ir valstybės saugomame
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso pastate (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 28106).
Civilinė byla
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Nr. e2-20489Statinys adresu Odminių g. 15, Vilniuje patenka į Kultūros vertybių registre
864/2015
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.
Civilinė byla
Dėl teisės be bendraturčių sutikimo įteisinti savavalinę statybą Vaižganto g.
Nr. e2-9117-285/2015 17, Kaune
Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – miesto istorinės dalies, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31280) teritoriją.
Civilinė byla
Dėl taikos sutarties patvirtinimo
Nr. 2-21295Detalaus plano žemės sklypui S. Daukanto 10,8 / A. Mickevičiaus g. 1,
566/2015
Palangoje
Žemės sklypas patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies vadinamu
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22012) ir
Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 27077) teritorijas.

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Vilniaus apygardos teismas
2015-04-01 nutartimi prašymą
atmetė.
Tretysis asmuo Klaipėdos apygardos teismas
2015-09-16 nutartimi prašymą
atmetė.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo Kauno apylinkės teismas 201512-08 nutartimi ieškinį
patenkino

Pareiškėjas

Vilniaus miesto apylinkės
teismas 2015-04-24 nutartimi
patvirtino taikos sutartį.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

100.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl antstolio įpareigojimo atlikti veiksmus
apylinkės teismas Nr. 2-6975-235/2014 Statiniai kartu su Lentvario dvaro pagrindiniu statiniu (iš varžytynių
(tęstinė)
pardavinėjamu administraciniu pastatu) sudaro bendrą Lentvario dvaro
kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15949).

101.

Vilniaus miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-23824819/2015

102.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

103.

Kauno apylinkės
teismas

104.

Vilniaus rajono
apylinkės teismas

105.

Plungės rajono
apylinkės teismas

106.

Šakių rajono
apylinkės teismas

Dėl įpareigojimo panaikinimo.
Statinys Skapo g. 10, Vilniuje yra Kultūros vertybių registre registruota
nekilnojamojo kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 37657).
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Nr. e2-27881Statinys K. Kalinausko g. / Pylimo g. 5, Vilniaus mieste, unikalus Nr. 1094566/2015
0306-2019:0011 yra Kultūros vertybių registre registruota ir valstybės
saugoma nekilnojamosios kultūros vertybė – Nuomojamų namų kompleksas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10623)
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Nr. e2-2730-584/2015 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.
Civilinė byla
Dėl asmeninio ūkio žemės privatizavimo.
Nr. 2-2958-341/2015 Žemės sklypai patenka į kultūros vertybės – Raudondvario dvaro sodybos
fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 917) teritoriją.
Civilinė byla
Dėl nepagrįstai gautų sumų ir nuostolių priteisimo.
Nr. 2-14-747/2015
Statinys Plungės g. 39, Rietavo m., Rietavo sen. yra Kultūros vertybių registre
registruotas ir valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Rietavo
elektrinės pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2341)
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Nr. 2-963-829/2015 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.

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015-05-25 sprendimu
ieškinys atmestas.
Byla apeliacinėje instancijoje
Tretysis asmuo

Tretysis asmuo Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2015-11-25 sprendimu,
ieškinys patenkintas

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Išvadą
teikianti
institucija
Tretysis asmuo
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Eil. Nr.
107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Kauno apygardos Administracinė byla Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
administracinis
Nr. I-3883-505/2015 Žemės sklypas Sodo g. 11, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. patenka į Kultūros
teismas
vertybių registre registruotos – nekilnojamosios kultūros vertybės – Jiezno
dvaro sodybos pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
1787) teritoriją.
Kauno apygardos Administracinė byla Dėl administracinių aktų panaikinimo.
Tretysis asmuo
administracinis
Nr. I-3056-423/2015 Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
teismas
kultūros vertybės – Salomėjos ir Bernardo Bučų namo (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 10445) teritoriją.
Šakių rajono
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-963-829/2015 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.
Prienų rajono
Civilinė byla
Dėl juridinio fakto nustatymo.
apylinkės teismas Nr. 2-1123-805/2015 Žemės sklypas esantis Pilies g. 14, Prienuose (unikalus Nr. 6943-0016-0080)
patenka į Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros
vertybių – Prienų dvarvietė, vad. Butlerio pilimi (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 5504, buvęs kodas A1851) teritoriją.
Kauno apygardos Administracinė byla Dėl sprendimo dalies panaikinimo, reikalavimo užtikrinimo priemonių
administracinis
Nr. el.-3276taikymo.
teismas
406/2015
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).
Kauno apylinkės Civilinė byla
Dėl kelio servituto nustatymo.
teismas
Nr. 2-11285Žemės sklypas esantis A. Mickevičiaus g. 30, Kaune patenka į Kultūros
877/2015
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno
miesto išorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 22149, buvęs kodas – U30) teritoriją.
Kauno apygardos Administracinė byla Dėl termino pratęsimo.
administracinis
Nr. I-3366-406/2015 Statinys esantis A. Juozapavičiaus pr. 40B, Kaune patenka į Kultūros vertybių
teismas
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno meišto
išorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 22149) teritoriją.

Tretysis asmuo Prienų rajono apylinkės teismas
2015-12-07 sprendimu ieškinį
patenkino.

Tretysis asmuo

Išvadą
teikianti
institucija

Trečiasis
asmuo

Kauno apygardos
administracinis teismas 201510-16 nutartimi skundą atmetė.
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Eil. Nr.
114.

115.

116.

117.

118.

119.

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Kauno apygardos Administracinė byla Dėl sprendimo panaikinimo
Trečiasis
Kauno apygardos
administracinis
Nr. I-3856-428/2015 Statinys esantis A. Mackevičiaus g. 27, Kaune yra Kultūros vertybių registre asmuo
administracinis teismas 2015teismas
registruota nekilnojamosios kultūros vertybė – Kauno meno mokyklos statinių
11-25 sprendimu skundą atmetė.
komplekso tvora su vartais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 8473).
Vilniaus
Administracinė byla Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
Atsakovas
apygardos
Nr. I-10985-281/2015 Paveldėjimo pažyma
administracinis
teismas
Vilniaus
Administracinė byla Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus pagal
Atsakovas
apygardos
Nr. I-10945-171/2015 Orhuso konvenciją
administracinis
teismas
Šiaulių apygardos Civilinė byla Nr.
Dėl neteisėtų pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo ir pirkimo procedūrų
Išvadą
teismas
e2-945-569/2015
nutraukimo.
teikianti
Pastatas esantis Respublikos g. 28, Telšiuose patenka į Kultūros vertybių
institucija
registre registruotų nekilnojamosios kultūros vertybės – Telšių senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17113) teritoriją.
Kauno apylinkės Civilinė byla
Dėl pripažinimo teisės gauti statybą leidžiantį dokumentą be bendraturčio
Tretysis asmuo
teismas
Nr. 2-15097sutikimo.
924/2015
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
Mažeikių rajono Civilinė byla
Dėl įstatymu numatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių faktų Suinteresuotas
apylinkės teismas Nr. e2-2000-215/2015 nustatymo.
asmuo
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.
Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

120.

Kauno apygardos Administracinė byla
administracinis
Nr. el.-4712teismas
428/2015

121.

Lietuvos
Respublikos
Aukščiausiasis
Teismas
(tęstinė)
Kretingos rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

122.

123.

Varėnos rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

124.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

125.

Vilniaus rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

Bylos esmė

Dėl sprendimo dalies panaikinimo, reikalavimo užtikrinimo 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),
Civilinė byla Nr.
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014-04-28 sprendimo c.b. Nr. 2A-208CIK-762/2014
544/2012-4.
Statinys - Vyžuonų buv. dvaro sodyba, Utenos r. sav., Plaušų k. (Vyžuonų
sen.) - yra registruotas Kultūros vertybės registre (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 856).
Civilinė byla Nr. 2- Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendrosios dalinės
1916-474/2014. e2- nuosavybės naudojimosi tvarkos nustatymo, statybas leidžiančio dokumento
74-474/2015
gavimo be bendraturčių sutikimo, įpareigojimų nustatymo, piniginių lėšų
priteisimo.
Pastatas Kretingos r. sav., Padvarių k. (Kretingos sen.), Parko g. 5 Patenka į
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamosios kultūros vertybės –
Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 318) apsaugos
zoną.
Civilinė byla Nr. e2- Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
21-547/2015
Statinys Liepų g. 3, Lynežerio k., Varėnos r. - patenka į Kultūros vertybių
registre registruotų nekilnojamosios kultūros vertybės – Trisdešimt trijų
sodybų gatvinis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10336) teritoriją.
Civilinė byla Nr. e2- Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
3071-512/2015
Statinys Neringos sav., Neringos m., L. Rėzos g. 34 patenka į nekilnojamosios
kultūros vertybės – Juodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 2067) teritoriją.
Civilinė byla Nr. 2- Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio ir teritorijos
5200-647-2014; 2planavimo skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 0441 panaikinimo.
244-647/2015
Žemės sklypas (kadastro Nr. 4110/0600:320) Vilniaus r. sav., Pasienių k.
(Zujūnų sen.), Upės g. 57 dalinai patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės
– Pasienių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16469) teritoriją.

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Tretysis asmuo 2015-01-07 Nutartimi Lietuvos
/ atsakovas
Respublikos Aukščiausiasis
Teismas apeliacinį skundą
atmetė
Tretysis asmuo 2015-12-07 nutartimi Kretingos
rajono apylinkės teismas bylą
nutraukė

Tretysis asmuo 2015-02-02 sprendimu Varėnos
rajono apylinkės teismas ieškinį
tenkinti iš dalies
Tretysis asmuo 2015-03-26 sprendimu
Klaipėdos miesto apylinkės
teismas ieškinį patenkino
Tretysis asmuo

129

Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

126.

Kauno apylinkės
teismas

127.

Vilniaus
Civilinė byla Nr. 2Aapygardos teismas 3046-585/2014
(tęstinė)

128.

Vilniaus
Administracinė Nr.
apygardos teismas II-505-957/2014

129.

Vilniaus
apygardos teismas
(tęstinė)
Vilniaus
apygardos teismas
(tęstinė)
Šilutės rajono
apylinkės teismas

130.

131.

Civilinė byla Nr. 22890-638/2015

Civilinė byla Nr. 2A1946-577/2015
Civilinė byla Nr. 2A1201-262/2015
Civilinė byla Nr. 2829-299/2015

132.

Klaipėdos miesto Civilinė byla Nr. e2apylinkės teismas 3482-328/2015

133.

Kauno apylinkės
teismas
(tęstinė)

Civilinė byla Nr. e29793-877/2015

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo 2015-02-10 sprendimu Kauno
Pastatas Vilniaus g. 13, Kaune, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės –
apylinkės teismas ieškinį
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
patenkino
Vertybių registre – 20171) teritoriją.
Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir leidimo atlikti remonto bei
Tretysis asmuo
rekonstrukcijos darbus.
Pastatas, Krivių g. 19A, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės
– Vilniaus senamiesčio, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073)
apsaugos zoną bei nekilnojamosios kultūros vertybės Vilniaus senojo miesto
vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504)
teritoriją.
Dėl sprendimo nepradėti ATP teisenos panaikinimo.
Atsakovas
2014-12-31 nutarimu Vilniaus
Statinys Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J. Basanavičiaus g., 19 registruotas
apygardos teismas paliko I-os
Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1796 ).
instancijos sprendimą
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į kilnojamuosius daiktus.
Atsakovas,
2015-06-15 nutartimi Vilniaus
ieškovas
apygardos teismas sprendimą
paliko nepakeistą
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Tretysis asmuo 2015-02-25 sprendimu Vilniaus
Statinys esantis Vilniaus r. sav., Didžiasalio k. (Nemėžio sen.) nėra
apygardos teismas pakeitė
registruotas Kultūros vertybių registre.
rezoliucinės dalies pastraipą
Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo.
Tretysis asmuo 2015-03-19 nutartimi Šilutės
Statinys esantis Šilutės r. sav., Rusnės mstl. (Rusnės sen.), Neringos g. 56,
rajono apylinkės teismas
patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Rusnės miestelio istorinė dalis
prašymą patenkino iš dalies
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2933) teritoriją.
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Tretysis asmuo 2015-06-15 sprendimu
Statinys adresu L. Rėzos g. 6A, Neringa patenka į nekilnojamosios kultūros
Klaipėdos miesto apylinkės
vertybės – Juodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
teismas ieškinį patenkino
– 2067) teritoriją.
Dėl Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus 2015 m. Pareiškėjas
2015-05-29 sprendimas atmesti
Vasario 18 d. Nutarimo Nr. 3t-909 panaikinimo.
skundą
Buv. dvaro sodybos fragmentai, Kauno r. sav., Noreikiškių k. (Ringaudų sen.)
registruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 184).
Bylos esmė
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Eil. Nr.
134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. 2apylinkės teismas 11746-541/2015

Bylos esmė

Dėl antstolio raginimo įvykdyti sprendimą.
Vyžuonų buv. dvaro sodyba, Utenos r. sav., Plaušų k. (Vyžuonų sen.)
registruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 856).
Vilniaus
Civilinė byla Nr. e2S Atskirasis skundas dėl 2015-03-20 nutarties - raginimo įvykdyti sprendimą..
apygardos teismas -1256-661/2015
Vyžuonų buv. dvaro sodyba, Utenos r. sav., Plaušų k. (Vyžuonų sen.)
registruotas Kultūros vertybių registre (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 856).
Vilniaus
Administracinė byla Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apygardos
Nr. eI-7145-142/2015 apsaugos departamento sprendimų panaikinimo.
administracinis
Statiniai esantys Užupio g. 7 / Paupio g. 1, Paupio 3, Paupio
teismas
3A, Vilniuje nėra registruoti Kultūros vertybių registre.
Klaipėdos miesto Civilinė byla Nr. 2- Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius adresu K.
apylinkės teismas 966-889/2015
Donelaičio a. 5B, Klaipėda
Statiniai patenka į patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Klaipėdos
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 22012) teritoriją.
Klaipėdos miesto Civilinė byla Nr. 2- Dėl teisės baigti pastato eksploatacijai būtino žemės sklypo kadastrinių
apylinkės teismas 135-867/2015
matavimų bylos derinimo darbus ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre
(tęstinė)
be atsakovų sutikimo pripažinimo.
Žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Klemiškės I
dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 239) teritoriją.
Vilniaus
Civilinė byla Nr. 2A- Dėl statybų pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
apygardos teismas 41-781/2015
pašalinimo.
(tęstinė)
Žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7977/0001:67, esantis Trakų r. sav., Trakų sen.,
Trakų m., Žemaitės g. 1A, nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijas ar apsaugos zonas.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas Nr. e2-19439Statinys Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Giedraičių g. 21 patenka į
595/2015
nekilnojamųjų kultūros vertybės – Šnipiškių dalies, vad. Skansenu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 12599) teritoriją.

Procesinė
padėtis
Pareiškėjas

Bylos baigtis
2015-03-20 nutartis skundą
atmesti

Apeliantas

2015-11-12 nutartis Vilniaus
miesto apylinkės teismo 2015
m. kovo 20 d. nutartį palikti
nepakeistą
Tretysis asmuo 2015-11-10 sprendimu Vilniaus
apygardos administracinis
teismas skundą patenkino
Tretysis asmuo 2015-06-26 sprendimu
Klaipėdos miesto apylinkės
teismas ieškinį patenkino

Tretysis asmuo 2015-04-29 sprendimu
Klaipėdos miesto apylinkės
teismas ieškinį patenkino

Tretysis asmuo 2015-01-19 nutartimi Vilniaus
apygardos teismas Trakų r.
apylinkės teismo 2013-11-13
sprendimą paliko nepakeistą
Tretysis asmuo
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Eil. Nr.
141.

142.

143.

144.

145.

146.

Teismas

Byla, jos Nr.

Šilalės rajono
Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. e2-348-61/2015

Bylos esmė

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius adresu Rusnės g.
6A, Šilutė.
Statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka
nekilnojamųjų kultūros vertybės - Šilutės miesto istorinė dalies (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 12331) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. e2- Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
apylinkės teismas 19459-129/2015
Statinys, esantis Pylimo g. 22D, Vilniuje registruotas Kultūros vertybių
registre (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 12507). Statinys Pylimo
g. 22, Vilniuje taip pat patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių–Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073 ir Vilniaus
senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) teritorijas.
Varėnos rajono
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Merkio 26, Dargužių k.,
apylinkės teismas Nr. e2-13-308/2015 Valkininkų sen.
(tęstinė)
Žemės sklypas, esantis Merkio g. 26, Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos
raj. sav., patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Dargužių gatvinio
kaimo istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10342)
teritoriją.
Lietuvos
Administracinė byla Dėl VAAT 2014-11-05 sprendimo (panaikinti VT 2013-09-24 aktą Nr. KPDvyriausiasis
Nr. A-1212-502/2015 VL-416).
administracinis
Žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Kloninių
teismas
Mijaugonių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
(tęstinė)
22105) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir teisės pripažinimo atlikti
apylinkės teismas Nr. 2-575-430/2015 pastogės rekonstrukciją be bendraturtės sutikimo.
(tęstinė)
Pastatas, esantis Šeimyniškių g. 22B, Vilniuje, patenka į savivaldybės
saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių dalies, vad.
Promontu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33608) teritoriją, bei
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073)
apsaugos zoną.
Lietuvos
Civilinė byla
Dėl VAT 2015-01-09 nutarties (2A-41-781/2015), Žemaitės g. 1A, Trakai.
aukščiausiasis
Nr. CIK-417-2015
Žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7977/0001:67, esantis Trakų r. sav., Trakų sen.,
teismas
Trakų m., Žemaitės g. 1A, nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių
(tęstinė)
teritorijas ar apsaugos zonas.

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Tretysis asmuo 2015-05-27 nutartimi Šilalės
rajono apylinkės teismas
patvirtino taikos sutartį

Tretysis asmuo 2015-08-24 nutartimi Vilniaus
miesto apylinkės teismas paliko
nenagrinėtą

Tretysis asmuo 2015-01-26 sprendimu Varėnos
rajono apylinkės teismas ieškinį
patenkino iš dalies

Atsakovas

2015-04-02 sprendimu Lietuvos
vyriausiasis administracinis
teismas apeliacinį skundą
tenkino iš dalies
2015-04-27 sprendimu ieškinį
atmetė, priešieškinį tenkino iš
dalies.

Tretysis asmuo 2015-10-30 nutartis palikti
galioti Vilniaus apygardos
teismo 2015 m. sausio 19 d.
nutartis civ. byloje Nr. 2A-41781/2015
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Eil. Nr.

Teismas

147.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)
Panevėžio miesto
apylinkės teismas
(tęstinė)

148.

Byla, jos Nr.
Administracinė byla
Nr. A-578-56/2015

Civilinė byla
Nr. 2-66-488/2015

149.

Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. e2apylinkės teismas 17143-608/2015

150.

Palangos miesto Civilinė byla Nr. e2apylinkės teismas 664-973/2015

151.

Palangos miesto Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-681-973/2015

152.

Klaipėdos
Civilinė byla Nr. 2Aapygardos teismas 1274-479/2015
(tęstinė)

153.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-8576-426/2015

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Dėl nuostolių atlyginimo (UAB „Meinora“), Rėzos 1A, Neringa.
Tretysis asmuo 2015-05-19 sprendimu
Statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
panaikino 2014-06-27 VAAT
kultūros vertybės – Juodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių
sprendimą ir skundą tenkino iš
registre – 2067) teritoriją.
dalies
Bylos esmė

Dėl piniginių lėšų už atliktus darbus priteisimo.
Pienionių dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 63),
Pienionių k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), yra valstybės saugomas
kompleksinis nekilnojamojo kultūros paveldo bjektas.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Pastatas, esantis Mindaugo g. 16, Vilniuje patenka į nekilnojamosios kultūros
vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.
Statinys esantis Kęstučio g. 17, Palangoje yra nekilnojamojo kultūros paveldo
objektas – Antano Mončio namas – muziejus (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 33571).
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę.
Žemės sklypas adresu Birutės al. 33, Palangoje yra nekilnojamojo kultūros
paveldo objekto – „Baltosios vilos“ pastato ( unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 17359) teritorijoje bei patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės –
Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
12613) teritoriją.
Dėl teisės baigti pastato eksploatacijai būtino žemės sklypo kadastrinių
matavimų bylos derinimo darbus ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre
be atsakovų sutikimo pripažinimo.
Žemės sklypas patenka į Klemiškės I dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 239) teritoriją.
Dėl Vilniaus teritorinio padalinio 2015-04-02 rašto (sprendimo) Nr. (12.7V)2V-398 „Dėl projektinių pasiūlymų derinimo“ panaikinimo.
Nemėžio dvaro sodybos fragmentai, Vilniaus r. sav., Nemėžio k. (Nemėžio
sen.) yra valstybės saugomas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 904).

Išvada
teikianti
institucija

2015-05-25 ieškinį Panevėžio
miesto apylinkės teismas
tenkino iš dalies.

Tretysis asmuo 2015-05-21 nutartimi Vilniaus
miesto apylinkės teismas
patenkino prašymą dėl ieškinio
atsiėmimo.
Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo 2015-10-22 nutartimi Klaipėdos
apygardos teismas sprendimą
paliko nepakeistą.

Tretysis asmuo
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Eil. Nr.
154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Prienų rajono
Civilinė byla Nr. e2- Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
apylinkės teismas 1454-950/2015
Statinys esantis Vaižganto g. 17, Birštone nepatenka į nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritorijas ar apsaugos zonas.
Palangos miesto Civilinė byla
Dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų nesusijusių su valdymo
apylinkės teismas Nr. 2-9-588/2015
netekimu ir dėl naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos nustatymo.
Pastatas Naglio al. 12, Palangoje, yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4432).
Kauno apygardos Civilinė byla Nr. e2S- Dėl Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus 2015 m.
teismas
1785-230/2015
Vasario 18 d. nutarimo Nr. 3t-909 panaikinimo.
Statiniai Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. yra nekilnojamojo
kultūros vertybė – Buv. dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 184).
Utenos rajono
Civilinė byla
Dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.
apylinkės teismas Nr. 2-105-356/2015 Pastatas – mokykla, unikalus Nr. 8291
1000-3014, yra į Kultūros vertybių registrą įrašytas nekilnojamojo kultūros
paveldo objektas – Šeimaties pradinė mokykla (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 2602).
Klaipėdos miesto Civilinė byla Nr. e2- Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.
apylinkės teismas 9076-512/2015
Statinys adresu S. Nėries g. 10, Klaipėdos m., yra Kultūros vertybių registre
registruota nekilnojamojo kultūros vertybė – Pastatas (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 4692).
Lietuvos
Administracinė byla Dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą.
vyriausiasis
Nr. AS-1400Antano Mončio namas – muziejus, esantis Kęstučio g. 17/S. Daukanto g. 16,
administracinis
525/2015
Palangoje yra į kultūros vertybių registrą įrašytas (registrinis) kultūros paveldo
teismas
objektas (unikalus kodas kultūros vertybių registre – 33571) bei patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos ir valstybės saugomos nekilnojamosios
kultūros vertybės - Palangos m. istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 2613) teritoriją.
Vilniaus
Administracinė byla Dėl administracinių aktų, paveldėjimo teisės liudijimų, sandorių panaikinimo
apygardos
Nr. eI-11976ir restitucijos taikymo.
administracinis
189/2015
Žemės sklypas adresu Konstitucijos per. 14A, Vilniuje patenka į kultūros
teismas
paveldo vietovės–Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją bei į Vilniaus senamiesčio
apsaugos zoną.

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Tretysis asmuo 2015-09-15 sprendimu Palangos
miesto apylinkės teismas ieškinį
ir priešieškinį atmetė
Pareiškėjas

2015-10-06 nutartimi Kauno
apygardos teismas, Kauno
apylinkės teismo 2015 m.
gegužės 29 d. nutartį paliko
nepakeistą
Tretysis asmuo 2015-11-18 nutartimi Utenos
rajono apylinkės teismas
prašymą tenkino iš dalies

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo 2015-12-02 nutartimi Lietuvos
vyriausiasis administracinis
teismas atskirąjį skundą atmetė

Tretysis asmuo
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Eil. Nr.

Teismas

161.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
Trakų rajono
apylinkės teismas
(tęstinė)

162.

Administracinė byla
Nr. I-2041-257/2015

Procesinė
Bylos baigtis
padėtis
Dėl sprendimo panaikinimo ir pakeitimo.
Tretysis asmuo 2015-12-14 sprendimas skundą
Šriubiškių buv. dvaro sodybos fragmentai, esantys Vilniaus r. sav., Šriubiškių
atmesti
k. (Paberžės sen.), yra į Kultūros vertybių registrą įrašyta nekilnojamoji
kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 921).
Dėl teismo sprendimo atidėjimo
Tretysis asmuo 2015-12-01 nutartimi Trakų
Žemės sklypas, kadastrinis Nr. 7977/0001:67, esantis Trakų r. sav., Trakų sen.,
rajono apylinkės teismas
Trakų m., Žemaitės g. 1A, nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių
prašymą tenkino iš dalies
teritorijas ar apsaugos zonas.
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius adresu Gerviškių Tretysis asmuo
g. 34, Lėbartų k., Klaipėdos r.
Pastatas- tvartas yra Kultūros vertybių registre registruoto kompleksinio
objekto – Lėbartų dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
243) komplekso sudėtinė dalis – tvartas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 33926).
Dėl juridinio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo Pareiškėjo prašymas atmestas
Statiniai patenka į Belvederio dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 967) teritoriją ir priklauso VšĮ „Belvederio dvaras“.
Dėl reklamos stendo pastatymo Telšių senamiestyje (unikalus kodas Kultūros Atsakovas
Teismo patvirtinta taikos sutartis
vertybių registre 17113)

Civilinė byla
Nr. 1A-524-365/2015
Civilinė byla Nr.
2K-7-358-303/2015

Dėl Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiai (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 25504) archeologinio sluoksnio sunaikinimo Vilniuje, Teatro
g. 7
Dėl neteisėtų kasinėjimų Apuolės kapinyne (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 3235).

Civilinis
ieškovas

Vilniaus apygardos prokuratūros
apeliacinis skundas atmestas

Civilinis
ieškovas

Vilniaus apygardos teismo
2013-05-24 ir Lietuvos
apeliacinio teismo 2014-12-29
nuosprendžiai pakeisti

Civilinė byla
Nr. e2-24-418/2015

Dėl savavališkų statybų Aštuoniolikos sodybų gatviniame kaime (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 10339).

Tretysis asmuo

Byla, jos Nr.
Administracinė byla
Nr. I-4260-437/2015

Civilinė byla Nr. e23841-231/2015

163.

Klaipėdos rajono Civilinė byla Nr. e2apylinkės teismas 3076-904/2015

164.

Jurbarko rajono Civilinė byla Nr.
apylinkės teismas E2-851-523/2015

165.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus m.
apygardos teismas
(tęstinė)
Lietuvos
Aukščiausiasis
Teismas
(tęstinė)
Druskininkų
apylinkės teismas
(tęstinė)

166.

167.

168.

Bylos esmė
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Eil. Nr.

Teismas

169.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
(tęstinė)
Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)
Kauno apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)
Klaipėdos
apygardos teismas

170.

171.

172.

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Civilinė byla
Dėl savavališkų statybų Aštuoniolikos sodybų gatviniame kaime (unikalus
Nr. A-2386-822/2015 kodas Kultūros vertybių registre 10339).

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Administracinė byla Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014-06-09
Nr. I-4598-561/2015 akto Nr. KPD-SK-224 panaikinimo (Tado Ivanausko Obelynės sodyba,
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812)

Atsakovas

Administracinė byla Dėl žalos atlyginimo
Nr. I-1561-423/2015 (Buvusio Noreikiškių dvaro sodybos fragmentai, unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 184)

Tretysis asmuo

Civilinė byla Nr.
eB2-892-460/2015

Dėl UAB „Viteksoma“ bankroto.
Kreditorius
Susijusi su Departamento pareikštu ieškiniu dėl nuostolių, padarytų sužalojus
užeigą, Puodžių g. 27, Klaipėda (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
33193), atlyginimo.

__________

Bylos baigtis

Skundas atmestas

UAB „Viteksoma“ likviduota

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
13 priedas
13. Departamento teritorinių skyrių atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose 2015 m.
Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Alytaus skyrius

1.

Varėnos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. A2-882308/2014

VTPSI civilinis ieškinys atsakovei Marijonai Angelei Miškinienei dėl statybos
padarinių likvidavimo. Ginčo objektas – Zervynų kaimo gyvenvietėje (u. k.
10305) prie esančio namo pristatyta stiklinė veranda – priestatas.

Tretysis asmuo

Byla įvairios instancijos teismuose
tęsiasi nuo 20008 m. Apeliacinis
skundas 2015-01-02 pateiktas Kauno
apygardos administraciniam teismui.
2015-02-25 priimtas Teismo sprendimas
palikti 2014-11-12 Varėnos r. apyl.
teismo sprendimą nepakeistą. Statybos
inspekcijos ieškinys patenkintas ir
įpareigojo M. A. Miškinienę nugriauti
savavalinį priestatą.
Sudaryta taikos sutartis, byla nutraukta.

2.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. 2- A2-135547/2014

VTPSI civilinis ieškinys atsakovei Marijonai Angelei Miškinienei dėl statybos
padarinių likvidavimo. Ginčo objektas – Zervynų kaimo gyvenvietėje (u. k.
10305) prie esančio namo pristatyta stiklinė veranda – priestatas. Apskųsta
Varėnos apylinkės teismo nutartis.

Tretysis asmuo

3.

Varėnos rajono
apylinkės teismas

Turto atidalijimas tarp bendrasavininkų. Ginčo objektas – Trisdešimt trijų
sodybų gatvinis kaimas (u. k. 10338) Lynežerio k., Varėnos r.

Tretysis asmuo

4.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Dėl LR Aplinkos misterijos Alytaus regiono aplinkos pasaugos departamento
privalomo nurodymo panaikinimo. Ginčo objektas –tvora, esanti Aštuoniolikos
sodybų Latežerio gatviniame kaime (unikalus objekto kodas 10339).

Tretysis asmuo

LR Aplinkos misterijos Alytaus regiono
aplinkos pasaugos departamento
privalomo nurodymas paliktas galioti.

5.

Druskininkų
apylinkės teismas

Dėl R. Malinausko gyv. namo statybos teisėtumo, esančio Aštuoniolikos
sodybų Latežerio gatviniame kaime (unikalus objekto kodas 10339).

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi

6.

Alytaus apskrities
VPK Druskininkų
policijos
komisariatas

Civilinė byla
Nr. 2-326547/2015
Administracinė
byla
Nr. I-3421414/2014
Civilinė byla
NR. E2-24418/2015
Ikiteisminis
tyrimas ROIK
0115000254785

A. Ambraziuno sukurto dekoratyvinio reljefo ( u.k. 8609) ,,Nemuno"
sanatorijos valgyklos korpuse sužalojimo ir dalies fragmentų dingimo.

Ieškovas

Ikiteisminis tyrimas sustabdytas
nenustačius kaltų asmenų
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Eil.
Nr.

7.

8.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Alytaus apskrities
VPK Druskininkų
policijos
komisariatas
Alytaus apskrities
VPK Alytaus
miesto ir rajono
kriminalinės
policijos skyrius

Ikiteisminis
tyrimas Nr.011-24061-15,

Druskininkų žydų senųjų kapininių dalis (u.k. 37627) nukentėjusi nuo vandalų

Ieškovas

Tyrimas tęsiamas

Ikiteisminis
tyrimas Nr. 011-23505-15

Duselninkų k., Alytaus r. sav. 2015-07-27 vykdant statybos darbus buvo rasti
žmonių kaulų fragmentai.

Tretysis asmuo

Ikiteisminis tyrimas nutrauktas.
Teritorija, kurioje vykdomi statybos
darbai, ištirta archeologų.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla
Nr. I-1718402/2015

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio
13 d. įsakymo ,,Dėl žemės sklypo prie pastatų M. Daukšos g. 10 detaliojo plano
patvirtinimo" Nr. A-1542, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2014 m.
rugsėjo 1 d. rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-21-140901-00790 ir
2012 m. spalio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno miesto
skyriaus vedėjo sprendimo ,,Dėl žemės sklypo, esančio M. Daukšos g. 10,
Kaune, nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo),
servitutų nustatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM patikėjimo teisės
į šį žemės sklypą įregistravimo nekilnojamojo turto registre" Nr. 8SK(14.8.100)-372 panaikinimo (Kauno Senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

2015-06-11 sprendimas nutraukti
administracinę bylą dalyje dėl Kauno
miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-04-13 įsakymo Nr. A1542 ,,Dėl žemės sklypo prie pastatų M.
Daukšos g. 10 detaliojo plano
patvirtinimo“ panaikinimo, kitoje dalyje
pareiškėjų skundą atmesti kaip
nepagrįstą. Pareiškėjai parengė 2015-0623 apeliacinį skundą ,,Dėl 2015 m.
birželio 11 d. Kauno apygardos
administracinio teismo sprendimo
administracinėje byloje Nr. I-1718402/2015“

Kauno skyrius

1.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

2.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-298944/2015

Dėl teisės atlikti veiksmus be žemės sklypo bendrasavininkės sutikimo
pripažinimo Kurpių g. 14, 16, 16A, Kaune (Kauno senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

3.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-2217717/2015

Dėl nuosavybės teisės gynimo Vilniaus g. 27, Kaune (Pastatas 10447)

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

2015-06-02 sprendimu ieškinys
tenkintas iš dalies: leisti ieškovei UAB
,,Gaivilė“ atlikti žemės sklypo, esančio
Kurpių g. 14, Kaune, sutvarkymo
(savaiminių želdynų ir krūmų
pašalinimo, statybinių ir kitokių šiukšlių
išvežimo, išvalymo ir kt.) darbus be
atsakovės Marijos Kuprys sutikimo;
leisti ieškovei UAB ,,Gaivilė“
rekonstruoti nuosavybės teise
priklausančius pastatus: negyvenamąjį
pastatą 1A2p, esantį Kurpių g. 16,
Kaune, ir negyvenamąjį pastatą 2A3p,
esantį Kurpių g. 16A, Kaune, pagal
UAB ,,Šarūno Kiaunės projektavimo
studija“ paruoštus pasiūlymus be
atsakovės Marijos Kuprys sutikimo; kitą
ieškinio dalį atmesti. Atsakovas ir
ieškovas parengė apeliacinius skundus
Kauno apygardos teismui.
2015-02-06 nutartimi byla Nr. 2-2217717/2015 ir byla Nr. 2-2077-773/2015
sujungtos į vieną civilinę bylą. 2015-1215 sprendimu atmestas ieškovo J.G.
Matusevičiaus ieškinys atsakovams dėl
atsisakymo duoti sutikimą paprastajam
remontui atsisakymo pripažinimo
neteisėtu; nuspręsta VTPSI prie AM
ieškinį atsakovams dėl 2011-06-29
Kauno m. sav. administracijos Miesto
plėtros departamento Urbanistikos sk.
rašytinio pritarimo Pastato (10447)
patalpų I-me aukšte 14-1-8, Vilniaus g.
27/J. Jablonskio g. 1, Kaune, tvarkybos
darbų (paprastojo remonto) projektui
panaikinimo patenkinti visiškai
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

4.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-2077773/2015

5.

Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apylinkės
teismas

Administracinė
byla Nr. I-1561423/2015
Civilinė byla
Nr. e2-2730584/2015
Civilinė byla
Nr. 2-1851713/2015
Civilinė byla
Nr. 2S-135230/2015

6.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Dėl 2011-06-29 rašytinio pritarimo panaikinimo gavus gyvenamojo namo
1A3p, unikalus Nr. 1992-0004-7016, Vilniaus g. 27, Kaune, bendraturčių 201402-12 prašymą ,,Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo daugiabučio
gyvenamojo namo Vilniaus g. 27 prekybos patalpose (14-1-8)“
Dėl žalos atlyginimo (Noreikiškių dvaro sodybos (184), Kauno r. sav. teritorija)

Tretysis asmuo

2015-02-06 nutartimi byla Nr. 2-2217717/2015 ir byla Nr. 2-2077-773/2015
sujungtos į vieną civilinę bylą.

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos Ž.E.Žilibero g. 4, Kaune, padarinių pašalinimo
(Aukštosios Fredos dvaro sodyba, 1113)

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos Vilniaus g. 22, Kaune, padarinių šalinimo (Kauno
Senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

2015-12-08 sprendimas RUAB ,,SVP
namai“ skundą tenkino iš dalies;
priteista iš Kauno r. sav. 658 117,05 Eur.
2015-02-13 nutartis atmesti VDU
prašymą dėl bylos sustabdymo.
Byla šiuo metu vyksta.
2015-04-02 nutartimi nutarta ieškinį
palikti nenagrinėtu

Dėl Kauno apylinkės teismo 2014-09-19 nutarties, kuria atsisakyta išduoti
vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-178-920/2014 ir nuosavybės teisės
gynimo Kurpių g. 26, Kaune (Kauno Senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

7.

Kauno apylinkės
teismas

8.

Kauno apygardos
teismas

9.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-178920/2015

Dėl vykdomojo rašto išdavimo ir nuosavybės teisės gynimo Kurpių g. 26,
Kaune (Kauno senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

10.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. I-2276644/2015

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-19
įsakymo Nr. A-3880 panaikinimo Nemuno g. 27, Kaune (Kauno senamiestis,
20171)

Tretysis asmuo

11.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-3061615/2015

Dėl žalos atlyginimo Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas, 30604,
Tilžės g. 18, Kaune

Liudytoja (Asta
Naureckaitė)

2015-01-21 nutartimi Kauno apylinkės
teismo 2014-09-19 nutartis panaikinta ir
klausimas dėl vykdomojo rašto išdavimo
perdavė pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo
2015-02-26 nutartimi ieškovų Edžio
Ptašinsko ir Editos Ptašinskienės
prašymas dėl vykdomojo rašto atmestas
ir nustatyta taikos sutarties vykdymo
eiga
Lietuvos Vyriausiojo administracinio
teismo 2015-01-20 nutartimi pareiškėjų
apeliacinius skundus patenkino iš dalies
ir Kauno apygardos administracinio
teismo 2014-05-05 sprendimą
panaikino, perdavė bylą pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Kauno apygardos administracinio teismo
2015-06-10 nutartimi atnaujinta
administracinė byla Nr. I-2276644/2015
Ieškinys atmestas
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

12.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1770717/2015

Dėl draudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę
Kęstučio g. 82, Kaune (Kauno miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų (817)

Tretysis asmuo

13.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1787717/2015

Dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir neteisėtai
pastatyto statinio nugriovimo Pilies g. 12 ir A. Jakšto g. 7, Kaune (Kauno
senamiestis, 20171)

Tretysis asmuo

14.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-12325435/2015

Dėl teisės atlikti veiksmus be žemės sklypo bendrasavininkio sutikimo
pripažinimo: 1) pripažinti Marijai Kuprys teisę keisti negyvenamojo Kurpių g.
14 pastato, detaliajame plane pažymėto indeksu 3I1p (unikalus Nr. 1990-00111012) paskirtį į gyvenamąją be ieškovo UAB ,,Gaivilė“ sutikimo; 2) pripažinti
Marijai Kuprys teisę prašyti koreguoti be ieškovo UAB ,,Gaivilė“ sutikimo
Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2011-04-13 d. įsakymu Nr. A-1541
patvirtintame žemės sklypo prie pastato Kurpių g. 14, detaliajame plane
nurodytą pastato aukštį, nekeičiant detaliojo plano, ir nustatyti, kad pastato
Kurpių g. 14 aukštis iki kraigo būtų 11,66 m; 3) pripažinti Marijai Kuprys teisę
atlikti asmeninės nuosavybės teise priklausančio savarankiško pastato Kurpių g.
14, Kaune (unikalus Nr. 1990-0011-1012), statybos bei rekonstrukcijos darbus
pagal architektės Rasos Bingelytės Baltrušaitienės pateiktą priešprojektinį
pasiūlymą be žemės sklypo bendrasavininko - UAB ,,Gaivilė“ sutikimo.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

2015-10-19 nutartis sustabdyti civilinę
bylą iki Kauno m. sav. administracijos
direktorius priims sprendimą dėl 0,1666
ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr.
1901/0174:17, unikalus Nr. 4400-04607614) detaliojo plano pakoregavimo
pagrindinės žemės naudojimo paskirties
pakeitimo į kitos paskirties ir naudojimo
būdo nustatymo
2015-05-04 nutartis priimti ieškovių V.
Zurbienės ir B. Bubelienės atsisakymą
nuo ieškinio dėl neteisėtai išduoto
statybą leidžiančio dokumento
panaikinimo ir neteisėtai pastatyto
statinio nugriovimo ir civilinę bylą
nutraukti. Panaikinti 2014-09-30
nutartimi ieškovių reikalavimų
užtikrinimui taikytą laikinąją apsaugos
priemonę – įpareigoti atsakovą E.
Kurauską nutraukti vykdomą statybą
(rekonstrukciją) pagal išduotą 2013-0905 ginčijamą statybos leidimą Nr. LNS21-130905-00770 iki teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos.
Byla vyksta
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Eil.
Nr.

Teismas

15.

Kauno apylinkės
teismas

16.

Kauno apylinkės
teismas

17.

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Civilinė byla
Nr. e2-21189199/2015
Civilinė byla
Nr. e2-25089924/2015

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pilies takas 1, Raudondvario k.,
Raudondvario sen., Kauno r. sav. (Raudondvario dvaro sodybos (971)
Oranžerija (25728).
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pirties g. 12a, Vilkija, Kauno r.
sav. (Vilkijos senoji miesto vieta (23759) ir Vilkija (17123)

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Tretysis asmuo

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-2176413/2015

Tretysis asmuo

18.

Kauno apylinkės
teismas

Tretysis asmuo

Byla vyksta

19.

Kauno apygardos
teismas

Dėl naujos gatvės tiesimo per privatų žemės sklypą Maironiškių g. 51, Kaunas

Tretysis asmuo

Byla vyksta

20.

Kauno apylinkės
teismas

Byla vyksta

Kauno apylinkės
teismas

Dėl leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti)
pastatą panaikinimo V. Putvinskio g. 17, Kaunas (Kauno miesto istorinė dalis,
vad. Naujamiesčiu, 22149)
Dėl leidimo statybai panaikinimo V. Putvinskio g. 17, Kaunas (Kauno miesto
istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22149)

Tretysis asmuo

21.

Tretysis

Byla vyksta

22.

Kauno apylinkės
teismas

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Zanavykų g. 64, Kaunas
(Kauno tvirtovės 8 baterija, 26565)

Tretysis asmuo

Byla vyksta

23.

Kauno apylinkės
teismas

Dėl servituto A. Mickevičiaus g. 30, Kaunas (Kauno miesto istorinė dalis, vad.
Naujamiesčiu, 22149)

Institucija
teikianti išvadą

Byla vyksta

24.

Prienų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-869475/2015
Civilinė byla
Nr. I-1724406/2015
Civilinė byla
Nr. e2-6143894/2015
Civilinė byla
Nr. e2-6143894/2015
Civilinė byla
Nr. e2-9413199/2015
Civilinė byla
Nr. 2-11285877/2015
Civilinė byla
Nr. e2-45939/2015

Dėl Kauno apylinkės teismo 2015-06-02 sprendimo panaikinimo civilinėje
byloje Nr. 2-298-944/2015 pagal ieškovės uab ,,Gaivilė“ ieškinį atsakovei M.
Kuprys teisės atlikti veiksmus be žemės sklypo bendrasavininkės sutikimo
pripažinimo Kurpių g. 14, 16, 16A, Kaune (Kauno senamiestis, 20171)
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Girstupio g. 3, Kaunas (Kauno
miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22149)

2015-11-05 sprendimu už akių VTPSI
prie AM ieškinį patenkino visiškai:
įpareigojo atsakovą T. Markevičių per 3
mėnesius nuo teismo sprendimo
įsiteisėjimo dienos savo lėšomis
nugriauti 17,40 m ilgio ir 2,33 m aukščio
betono blokelių mūro atraminę sienutę
bei sutvarkyti statybvietę
2016-01-13 nutartis

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo Moravskio g. 1, Birštono sav.

Tretysis asmuo

Byla vyksta
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Eil.
Nr.

25.
26.

Teismas

Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apylinkės
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Administracinė
byla Nr. I-3883505/2015
Civilinė byla
Nr. e2-9117285/2015
Civilinė byla
Nr. 2-12883800/2014
Civilinė byla
Nr. e2-23939/2015
Civilinė byla
Nr. 15097-9242015

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo.

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo, Vaižganto g. 17, Kaune

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo, Radastų g. 7A, Kaune

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo, Vaižganto g. 17, Birštone

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Dėl savavalių statybos darbų įteisinimo, Minties rato g. 55, Kaune

Tretysis asmuo

Byla vyksta

2015-10-28 sprendimas Kreiptis į
Specialiąja teismingumo kolegiją
ginčams tarp bendrosios ir
administracinės teismingumo
kompetencijos per LVAT
2014-06-12 sprendimas apskųstas
LVAT

27.

Kauno apylinkės
teismas

28.

Prienų rajono
apylinkės teismas

29.

Kauno apylinkės
teismas

1.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. I-1572342/2015

Marytė Jasiukėnienė/VTSPI Dėl savavališkos tvoros nugriovimo Draugystės
takas 5, Palanga

Tretysis asmuo

2.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Šilutės rajono
apylinkės teismas

Administracinė
byla Nr.
I-806-243/2014

Kretingos savivaldybės sprendimo kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
Jakūbavo k., Jakūbavo buv. dvaro sodybos fragmentai, 316

Atsakovas

Administracinė
byla Nr. A-496525/2015

Dėl Klaipėdos administracinio teismo sprendimo

Atsakovas

2015-02-25 nutartis. Iš naujo spręsti
klausimą dėl spec. planavimo sąlygų.
2015-03-17 raštas (3.7-Kl)2Kl-255

Civilinė byla
Nr. CIK-17322013

Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ginančio viešąjį
interesą – medžių iškirtimą Minijos k. Šilutės r. 10322 (buv.U50) Gyvenvietė

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Klaipėdos skyrius

3.

4.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

5.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. 3K-3-408421/2015

Dėl nuosavybės teisių į koplyčią
36442, Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės koplyčia

Tretysis asmuo

6.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė
byla
Nr. eAI-1240602/2015

1813, Šventosios senovės gyvenvietėDėl KPD Klaipėdos TP 2014-06-03
sprendimo Nr. (3.7.-Kl)2Kl-1075 panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo
apsvarstyti žemės sklypo planą, esantį Paliepgirių kelias 123 prilyginamam
detaliajam teritorijų planavimo dokumentui ir priteisti bylinėjimosi išlaidas
1075,00 Lt.
1813 Šventosios senovės gyvenvietė

Atsakovas

7.

Palangos miesto
apylinkės teismas
Klaipėdos
apygardos teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-162588/2013

Dėl įpareigojimo įrengti atraminę sienutę, pašalinti medžius, krūmus. Palangos
m., Birutės al. 6.
22928 Kompozitoriaus Balio Dvariono sodyba

Tretysis asmuo

Administracinė
byla Nr. eI1393-162/2015

Dėl prašymo išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Tiškevičiaus al.
1, Palanga
Kurhauzas KVR 1291

Atsakovas

9.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. I-757386/2014

Tretysis asmuo

10.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. eI.1654-342/2015

Dėl Palangos savivaldybės Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos
2014-02-06 sprendimą Nr. KUL 9-2 ir Palangos m. savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus 2014-02-07 sprendimą Nr. (26.2)-KUL 2-14,
kuriais pastatas įrašytas š Kultūros vertybių registrą. Basanavičiaus g. 35,
Palanga, 37603; Palangos miesto istorinė dalis, 12613.
Dėl laikino statinio, neįregistruoto NTR adreso suteikimo Palanga, Kopų g. 33.

8.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme
kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą
įrašytas Civilinių bylų skyriaus teisėjų
atrankos kolegijos2014-12-22 nutartimi
priimtas atsakovo Šventosios Švč.
Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės
parapijos kasacinis skundas dėl
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m.
rugsėjo 25 d. nutarties peržiūrėjimo.
Palikti šią nutartį nepakeistą.
2014-08-06 nutartimi prie I-1192243/2014 prijungta I-822-386/204 ir I488-243/2014 (T-819)4-11-10
Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2014-11-10 nutartis. Pareiškėjų
skundas patenkintas.
KPD Klaipėdos TP sprendimas
apskųstas LVAT. Byla tęsiasi
Byla tęsiasi

2015-08-28 d. nutartis. Sustabdyti G.
Jackos prašymo nagrinėjimą iki kol bus
priimtas sprendimas byloje Nr.eI-3955189/2015, proceso Nr.3-61-3-0026652014-9
2015-12-21 sprendimas. Palikti galioti
Klaipėdos apygardos administracinio
teismo sprendimą, pareiškėjo skundą
atmesti
2015-rugsėjo 28 d. sprendimas
Pareiškėjos skundą atmesti.
Nutartis apskųsta
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

11.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr.
I-1333609/2014

Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutarties atsisakyti priimti
skundą dėl VTPSI privalomo nurodymo išduoti spec. paveldosaugos
reikalavimus panaikinimo
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Ieškovas

12.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Administracinė
byla Nr.
A-502-2956-14

Dėl 2014-06-10 Reikalavimo Nr. RKL-17 panaikinimo Tilžės g.13, Klaipėda,
16535

Atsakovas

Civilinė byla
Nr. E2-904904/2015

Patikslintas ieškinys dėl įpareigojimo panaikinti VTPSĮ savavališkos statybos
aktą ir reikalavimą
Mockaičių kapinynas, 5191

Tretysis asmuo

2014-10-02 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartimi
sudaryta teisėjų kolegija skundui
nagrinėti.(T-1064).
Byla tęsiasi.
Pareiškėjo skundas atmestas kaip
nepagrįstas. Paliktas galioti Klaipėdos
administracinio teismo 2014-10-02
sprendimas.
Byla tęsiasi

14.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius K. Donelaičio g. 5B,
Klaipėda, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 22012

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

15.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-16185889/2014
Civilinė byla
Nr. 2-991325/2015

Dėl netinkamos statybos leidimo išdavimo procedūros Vilniaus g.19, Salantai,
Salantų gyvenvietė, 17104

Tretysis asmuo

2015-12-04 Teismo sprendimu Skyriaus
dalyvavimas pripažintas būtinu
Byla tęsiasi

16.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-2659733/2015

Dėl juridinio fakto - priestato prie ūkinio pastato, nustatymo (KVR35989)

Tretysis asmuo

17.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos m.
apylinkės teismas

Administracinė
byla Nr. AS1400-525/2015

Kęstučio g.17/Daukanto, Palanga (KVR33571) dėl laikinų apsaugos priemonių
taikymo žemės sklypui ir nesutikimo su 2015-11-04 Klaipėdos m. apygardos
administracinio teismo sprendimu, kuris nenustatė laikinųjų apsaugos priemonių

Tretysis asmuo

Civilinė byla
Nr. 2-2749769/2015

Dėl savavališkų statybos darbų, įrengiant stoglangį, atlikus pastato
rekonstrukciją, Puodžių 27A,Klaipėda (KVR15849)

Tretysis asmuo

Klaipėdos m.
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr.e2-14656512/2015

Sustabdyti šią bylą iki kol įsiteisės nutartis kitoje civilinėje byloje Nr.2-3749769/2015.

Tretysis asmuo

2015-12-22 pareiškėjos prašymą dėl
juridinio fakto (buv.priestato prie ūkinio
pastato) įregistravimo NT registre
tenkinti (neįsiteisėjęs) (T-1154)
2015-12-02 sprendimas. Paliko galioti
Klaipėdos apygardos administracinio
teismo sprendimą, laikinųjų apsaugos
priemonių dėl žemės sklypo netaikyti.
T.Zaburo priešieškinys tenkintas, teismo
nutartis 2015-11-16. VTSPI apskundė
teismo nutartį.
Byla tęsiasi
Prašymas tenkintas

13.

18.

19.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. eI11828-142/2015
Administracinė
byla Nr. I-2893162/2015

KPD, Klaipėdos sk. dėl planavimo sąlygų neišdavimo ir neteisėtų reikalavimų
kėlimo, dėl Kuršių Nerijos tvarkymo plano keitimo

Atsakovas

Byla tęsiasi

Dėl 2015 10 21 reikalavimo RKl-28 panaikinimo.

Atsakovas

2015-12-14 d. teismo sprendimasieškovų skundas atmestas.
Sprendimas apskųstas LVAT.

1.

Šakių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-963829/2015

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas negautas.

2.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla
Nr. I-3247414/2015

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
skyriaus ieškinys dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Savavališka
statyba yra žemės sklype (kadastrinis Nr. 8496/0004:14) Žalvėderių k.,
Žvirgždaičių k., Šakių raj. sav. Sklypas patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Antano Skelčio gimtosios
sodybos (u.k. 30576) teritoriją.
Vito Gustainio patikslintas prašymas „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti
savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo“. Savavališka
statyba yra žemės sklype (kadastrinis Nr. 8496/0004:14) Žalvėderių k.,
Žvirgždaičių k., Šakių raj. sav. Sklypas patenka į Kultūros vertybių registre
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Antano Skelčio gimtosios
sodybos (u.k. 30576) teritoriją.

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas nepriimtas, byla
toliau nagrinėjama 2016 m.

1

Biržų rajono
apylinkės teismas

Baudžiamoji
byla Nr. 01-116549-15

Ieškovas

Biržų rajono apylinkės teismo
sprendimu 2015-12-01 asmenys
pripažinti kaltais.
Teismas gavo nuteistųjų apeliacinius
skundus.
Byla paskirta nagrinėti 2016-02-11.

2

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla
Nr. I-708283/2015

Tretysis asmuo

2015-01-21 Panevėžio apygardos
administracinio teismo nutartimi
pareiškėjos pareiškimas priimamas,
išsiunčiamas bylos proceso dalyviams,
įpareigojama Panevėžio miesto
savivaldybės taryba pateikti reikiamus
dokumentus.

20.
21.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Marijampolės skyrius

Panevėžio skyrius

2015-03-21 Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono policijos komisariate
pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.
nustatyta, kad 2015-03-21 14.15 val. Biržų m., Parodos g. ties pastatu nr. 6,
sulaikyti piliečiai, vagiantys nuo nenaudojamo siaurojo geležinkelio ruožo
bėgių konstrukcijos metalines tvirtinimo detales. Pagal VPK pateiktus duomenis
nustatyta, kad atskiri daiktiniai įrodymai priskirtini didelės reikšmės valstybės
saugomam kultūros paveldo objektui (UK 21899).
2015-01-15 pareiškėjas pateikė naujo turinio pareiškimą dėl norminių
administracinių aktų teisėtumo ištyrimo. Ar Panevėžio m. savivaldybės tarybos
sprendimai ir jų priėmimo procedūros: 2012-04-19 Nr. 1-119 „Dėl Panevėžio
m. istorinės dalies (UK 31872) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo
objektu“ ir 2014-09-25 Nr. 11-261 „Dėl specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų pripažinimo savivaldybės sudedamąja dalimi“ atitinka įstatymuose
ir kituose aukštesnės galios teisės aktuose numatytas nuostatas.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

3

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr.I-459362/2015

LR ABTĮ 114 str., norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimas, uk 31872

Tretysis asmuo

4

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas
Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas
Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas
Kupiškio rajono
apylinkės teismas

Administracinė
byla Nr.I-94283/2015

Dėl KPD PS reikalavimo teisėtumo, uk 6601

Atsakovas

Administracinė
byla Nr.I-708283/2015

Dėl Panevėžio m. savivaldybės sprendimų, uk 31872

Tretysis asmuo

Byla sustabdyta.

Administracinė
byla Nr.I-699279/2015

Dėl Panevėžio m. savivaldybės sprendimų, uk 10763

Tretysis asmuo

Skundas atmestas, pateikti apeliaciniai
skundai, byla LVAT

Civilinė byla
Nr.2-9783/2015
Administracinė
byla Nr.I11387-142/2015

Dėl NŽT sprendimų, uk 23819

Tretysis asmuo

NŽT sprendimai panaikinti, teismo
sprendimas 2015-05-25 įsiteisėjo.

Dėl KPD atsisakymo atlikti KVR duomenų tikslinimą, uk 31872.

Atsakovas

Pareiškėjo (Panevėžio m. savivaldybės)
skundas buvo atmestas, LVAT bylą
perdavė nagrinėti iš naujo.

5.

6.

7.

Sprendimas 2015-05-05, Panevėžio m.
savivaldybės specialusis
paveldosauginis planas pripažintas
pažeidžiančiu įstatymų nuostatas, todėl
negaliojantis ab initio, atsakovai pateikė
apeliacinį skundą, byla LVAT.
Skundas atmestas, pareiškėjas pateikė
apeliacinį skundą, byla LVAT.

8.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

1.

Pakruojo apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-32287/2015

Ieškovė N. Gasilionytė pateikė teismui ieškinį dėl kaimynės H. L. Šiošienės
savavališkai nuardyto dūmtraukio atstatymo jos gyvenamajame name Vytauto
g. 6, Rozalimo mstl. Namas yra Rozalimo urbanistikos (u. k. 17103 )
teritorijoje.

Tretysis asmuo

Teismas 2015-06-19 sprendimu tenkino
ieškinį atstatyti kaminą.

2.

Šiaulių apskrities
VPK

Ikiteisminis
tyrimas
2015-04-24 Nr.
01-26243-15

KPD Šiaulių sk. informavo Šiaulių apskrities VPK, kad iš Antros Bubių dvaro
sodybos lentpjūvės (u. k. 24729) pagrobta technologinė įranga. Policijos
komisariatas nustatė asmenis, įvykdžiusius vagystę.

Tretysis asmuo

Ikiteisminis tyrimas baigtas, byla
perduota teismui.

Šiaulių skyrius
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Eil.
Nr.

Teismas

3.

Šiaulių apygardos
teismas

4.

Šiaulių apygardos
teismas

5.

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Civilinė byla
Nr. 2s-1108856/2015
Civilinė byla
Nr. 2A-405124/2015

Dėl turto, kuris yra nekilnojama kultūros vertybė – Šilėnų vandens malūnas su
technologine įranga (u. k. 22557), padalinimo santuokos nutraukimo byloje.

Išvadą teikianti
institucija

KPD pateikė ieškinį VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubui“ pašalinti savavališkos
statybos padarinius nekilnojamosios kultūros vertybės – Rėkyvos dvaro sodybos
(u. k. 622) teritorijoje (adresas: Poilsio g. 14, Šiaulių m.).

Ieškovas

Joniškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-871457/2014

Tretysis asmuo

6.

Radviliškio rajono
apylinkės teismas

7.

Šiaulių apskrities
VPK

Civilinė byla
Nr. 2-1622632/2014
Ikiteisminis
tyrimas
Nr. 01-1-29741

VTPSI pateikė civilinį ieškinį atsakovui Ramūnui Naudužiui dėl savavališkos
statybos padarinių pašalinimo Žagarės muitinės (u. k. 28189) teritorijoje,
Aušros g. 12, Žagarės m., Joniškio r. sav.
VTPSI pateikė civilinį ieškinį atsakovei Joanai Butkuvienei dėl savavališkos
statybos padarinių likvidavimo Viktorynės buv. dvaro sodybos rūmų ( u. k. 509)
pastate.
Gavusi KPD Šiaulių skyrius informaciją apie įrangos vagystę Pakruojo malūno
– lentpjūvės statinių komplekso (u. k. 31826) Šiaulių apskrities VPK pradėjo
ikiteisminį tyrimą.

Išvadą teikianti
institucija

8.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas
Šiaulių apylinkės
teismas

Administracinė
byla Nr. I-1163279/2014

D. Karlinsko skundas dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento PAV
atrankos išvados panaikinimo.

Tretysis asmuo

Administracinė
byla Nr. A2.11.3122-899/2015

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ direktorė Jolita Butkutė apskundė
teismui KPD Šiaulių skyriaus administracinio teisės pažeidimo protokolą,
surašytą pagal ATPK 188(4) str. 1 d. už reikalavimo pašalinti pažeidimus
Chaimo Frenkelio odos fabriko pastatų komplekso 8-ame gamybiniame pastate
(32347) nevykdymą.

Institucija,
surašiusi ATP
protokolą

9.

Tauragės skyrius

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Teismo procesas tęsiasi. Apygardos
teismas priėmė vienos iš šalių atskirąjį
skundą.
Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-28
sprendimu KPD ieškinį patenkino ir
įpareigojo atsakovą pašalinti
savavališkos statybos padarinius.
Atsakovas teismo sprendimą apskundė
apygardos teismui, kuris 2015-06-11
nutartimi apylinkės teismo sprendimą
paliko nepakeistą.
Apylinkės teismas sprendimu patenkino
civilinį ieškinį. 2015-07-02 nutarimo
vykdymas atidėtas 2 mėnesiams.
Parengiamieji teismo posėdžiai įvyko
2014-11-26, 2015-05-26. Kitas posėdis
šaukiamas 2016-02-03.
Šiaulių apylinkės prokuratūra 2015-1027 nutarimu sustabdė ikiteisminį tyrimą
kol nepaaiškės naujos aplinkybės arba
bus nustatyti kalti asmenys.
Teismas 2015-02-09 sprendimu skundą
patenkino.
Teismo 2015-08-21 nutarimu ATP byla
nutraukta.
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Eil.
Nr.

Teismas

1.

Kauno apygardos
prokuratūros
Marijampolės
apylinkės
prokuratūra

2.

Marijampolės
apskrities VPK
Jurbarko rajono
policijos
komisariatas
Jurbarko rajono
apylinkės teismas

3.

Byla, jos Nr.

Ikiteisminis
tyrimas
Nr.03-2-0006015 pagal LR BK
185 str. ir 202
str. 1 d.
Ikiteisminis
tyrimas Nr.011-21888-15
pagal LR BK
187 str. 1 d.
Administracinė
byla Nr. A2.11.278-714/2015
Civilinė byla
Nr. e2-15760/2015
Administracin4
byla Nr. A2.11.833-1010/2015
Civilinė byla
Nr. e2-851523/2015

4.

Tauragės rajono
apylinkės teismas

5.

Šilalės rajono
apylinkės teismas

6.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

7.

Tauragės apskrities
VPK Šilalės
policijos
komisariatas

Ikiteisminis
tyrimas Nr.931-00485-14

1.

Šiaulių apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-103210/2015

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Dėl Pagulbinių k. rastų radinių paieškų teisėtumo – dėl galimai padaryto LR
CK 4.65 str. numatytų reikalavimų pažeidimo (dėl R.Pauliko galimai vykdomų
sistemingų antikvarinių daiktų, susijusių su II-u pasauliniu karu, ir kitų
archeologinių radinių paieškų, rastų vertybių pasisavinimo ir prekybos komis).

Pareiškėjas

Ikiteisminis tyrimas nutrauktas

Dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo – dėl Smalininkų uosto statinių komplekso
vandens matavimo stoties nuniokojimo.

Pareiškėjas

Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-21888-15
Kauno apygardos prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūros
nutarimu 2015-05-21 sustabdytas

Dėl reikalavimo nevykdymo – dėl nevykdomų Pastato Vytauto Didžiojo g. 4,
Jurbarkas priežiūros darbų.

Pareiškėjas

Skirta 60 Eur. bauda
Bauda sumokėta

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

Tretysis asmuo

Dėl reikalavimo nevykdymo – dėl nevykdomų Vaičių vandens malūno –
karšyklos su technologine įranga priežiūros darbų.

Pareiškėjas

Pagal išduotas sąlygas paruošus projektą
ir pagal jį perstačius pastatą, statyba
įteisinta
Byla grąžinta administracinio nurodymo
instituto taikymui

Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo (pareiškėjas - VšĮ „Belvederio
dvaras“ prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad statinys, kurio
baigtumas 6 proc., ir kiemo statiniai yra Belvederio dvaro rūmų priklausiniai ir
nuosavybės teise priklauso pareiškėjui).
Dėl skulptūros „Nukryžiuotasis“ (u.k.13859) ir paveikslo „Šv.Antanas“
(u.k.13863) dingimo iš Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Ikiteisminis tyrimas nutrauktas

Suinteresuotas
asmuo

Byla baigta

Telšių skyrius

Civilinė byla dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-08-18 sprendimo,
priimto civilinėje byloje Nr. 2-34-636/2014
(dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - namo statybos metų
nustatymo). Namas-muziejus, u. k. 28098, Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl.
sen., Zastaučių k.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

2.

Šiaulių apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-1372/2015

3.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. e2-48169/2015

4.

Šiaulių apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. e2-525372/2015

5.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. I-2041257/2015

6.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Administracinė
byla Nr. I-2041257/2015

1.

Vilniaus apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. e2-4534465/2015

Bylos esmė

Civilinė byla pagal ieškovės Zitos Ubavičienės apeliacinį skundą dėl Mažeikių
rajono apylinkės teismo 2010-09-06 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2237-215/2010 pagal ieškovės Zitos Ubavičienės ieškinį atsakovams Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl Telšių
apskrities viršininko 2009-08-17 įsakymo Nr. P1.V-171 Dėl savavališkos
statybos padarinių likvidavimo“ ir Kultūros paveldo departamento Telšių
teritorinio padalinio 2009-08-14 reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. RTe-36
pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.
Namas-muziejus, u. k. 28098, Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Zastaučių
k.
Civilinė byla dėl dalies žemės sklypo atidalijimo. Pauliankos vilnų karšyklos
pastatas
(u. k. 22053),
Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen., Krakių k.
Civilinė byla apeliacine rašytinio proceso tvarka pagal atsakovų Onos
Leokadijos Krukauskienės, Edvino Audronio Krukausko ir Jurgio Krukausko
apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015-01-08 sprendimo,
priimto civilinėje byloje Nr. e2-48-169/2015, pagal ieškovų Vaclovo Radvilo ir
Irenos Paulauskienės ieškinį atsakovams dėl dalies žemės sklypo atidalijimo.
Pauliankos vilnų karšyklos pastatas
(u. k. 22053),
Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen., Krakių k.
Administracinė byla pagal UAB „VAKG“ skundą dėl KPD Telšių teritorinio
padalinio 2015-03-09 sprendimo Nr. (1.29-Te)2Te-186 „Dėl reklaminių stovų
įrengimo projektų derinimo“ panaikinimo, kitų reikalavimų
Telšių senamiestis (17113)
Administracinė byla rašytinio proceso tvarka pagal UAB „VAKG“ skundą dėl
KPD Telšių teritorinio padalinio 2015-03-09 sprendimo Nr. (1.29-Te)2Te-186
„Dėl reklaminių stovų įrengimo projektų derinimo“ panaikinimo, kitų
reikalavimų
Telšių senamiestis (17113)

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Atsakovas

Byla nebaigta

Tretysis asmuo

Byla nebaigta

Tretysis asmuo

Byla baigta

Atsakovas

Byla nebaigta

Atsakovas

Byla baigta, sudaryta taikos sutartis

Tretysis asmuo

VTPSI ieškinys tenkintinas, atsakovai
pateikė apeliacinį skundą

Vilniaus skyrius

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

2.

Vilniaus apylinkės
teismas

3.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1699905/2015
Administracinė
byla Nr. eI9650-463/2015
Civilinė byla
Nr. e2-19631465/2015
Administracinė
byla Nr. I-7842331/2015
Civilinė byla
Nr. 2-23824819/2015
Administracinė
byla Nr. I-8576426/2015

4.
5.
6.
7.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus apylinkės
teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Dėl visuomenei padarytos žalos atlyginimo

Ieškovas

Ieškinys atmestas, pateiktas apeliacinis
skundas

Dėl priimto sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Atsakovas

Pareiškimas patenkintas, KPD VS
pateiktas apeliacinis skundas

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

Tretysis asmuo

Byla nagrinėjama pirmos instancijos
teisme

Dėl privalomojo nurodymo panaikinimo

Pareiškėjas

Pareiškimas atmestas, KPD VS pateikė
apeliacinį skundą

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

Tretysis asmuo

Byla nagrinėjama pirmos instancijos
teisme

Dėl priimto sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Atsakovas

Byla nagrinėjama pirmos instancijos
teisme

______

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
14 priedas
14. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus ir nagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos
Reikalavimai

ATP protokolai

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

11
16
7
12
6
0
4
1
29
3
11
9
1
15
2
3
0
2
1
7
1
0
2
1

10
15
6
12
4
0
4
0
22
2
4
7
0
2
1
1
0
0
0
3
1
0
0
0

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

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

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

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

868
144
0
344
0
0
0
0
1882
0
434
0
0
2
144
0
0
0
144
0
868
0
0,00
506

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

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.
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Reikalavimai

ATP protokolai

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.

2
9
3
9
1
8
6
3
6
3
15
4
3
6
11
3
6
4
6
1
0
5
13
6
12
11
0
8
0
3
3

0
4
1
6
1
0
1
3
6
3
7
3
2
2
10
3
5
4
6
1
0
5
11
5
6
10
0
7
0
1
2

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

Panevėžio
Panevėžio

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.

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

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

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

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

1
0
0
0
0
0
0
0
6
5
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0
0
0
432
72
868
2
72
2
60
0
2
0
0
0
0
0
146
0
2
144
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

153

Reikalavimai

ATP protokolai

Nutarimai ATP bylose

Baudos, eur

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
Iš viso:

5
1
5
64
15

3
1
2
51
9

0
0
0
10
0

0
0
0
1
0

0
0
1
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
0
0
0
0

0
0
868,86
3619,72
0

0
0
0
0
0

404

275

58

13

9

2

23

34

1

0

1

2

11728,58

0

___________
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
15 priedas
15. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir kiti atlikti veiksmai dėl tvarkomųjų statybos darbų
Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

4
4
12
8
13
7
2
9
96
11
11
0
8
3
0
0
0
6
0
0
2
1

0
1
4
4
1
0
0
1
49
6
2
0
0
0
0
0
0
6
0
0
4
0

3
5
13
11
12
2
1
7
189
19
14
1
2
198
38
41
42
122
11
36
7
0

0
1
5
6
2
0
0
6
5
1
1
0
0
11
1
1
1
4
0
1
0
0

5
3
3
0
3
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

2
13
52
8
21
19
4
10
501
67
20
0
14
203
53
28
43
127
9
29
11
0

1
1
6
3
3
0
0
1
7
2
0
0
0
18
6
4
18
34
5
11
3
0

2
2
8
3
1
0
0
0
0
0
0
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

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.
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Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

2
1
2
8
0
3
1
0
2
2
5
8
1
6
3
0
17
3
6
8
2
1
0
1
2
3
0
0
0
0

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

5
10
12
11
1
7
1
0
8
8
18
7
11
10
13
20
17
3
6
8
16
14
8
25
5
6
6
11
0
12

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

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
39
0
1
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
19
1
0
0
3
0
0

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

6
10
8
10
0
9
4
0
7
14
114
18
24
20
58
32
21
5
6
7
33
22
24
136
39
26
31
32
0
31

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

0
5
2
44
2
31
8
7
22
0
9
1
2
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
13
1
0
0
0
0
3

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

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

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.
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Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

3
6
6
4
50
11
356
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
0
0
1
0
205
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
16
15
15
73
30
1137
53

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
7
1
38
6

0
0
0
0
0
0
0
0

733

85

1053

90

292

0

3323

194

227

2

Padalinys

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

_____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
16 priedas
16. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir atlikti kiti veiksmai dėl tvarkomųjų paveldosaugos darbų

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.

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

2
0
0
0
0
1
2
0
43
4
1
0
9
4
0
2
0
3
0
2
1
0
4

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

1
1
0
2
43
1
1
1
1
0
5
2
1
5
0
4
2
3
0
1
4
0
1

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

Savivaldybė

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

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.

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

3
2
1
0
0
0
1
1
1
4
10
1
6
2
0
1
1
1
1
5
2
1
5
1
0
0
1
0
0
3

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

6
2
1
0
2
1
1
1
1
2
1
2
5
2
0
2
2
1
0
8
1
2
5
4
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Padalinys

Savivaldybė

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.
iš viso:

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

8
13
9
56
9
917
39
1183

0
0
0
0
0
0
0
14

3
1
2
3
3
88
6
240

0
0
0
0
0
0
0
13

__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
17 priedas
17. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių 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.

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

-

+

1
0
1
0
0
0
1
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
0
1
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
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
4
33
0
3
3
0
0
11
7
0
2
1
3
0

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

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

2
10
1
8
6
6
29
103
339
169
132
29
29
0
18
17
0
2
8
19
19

5
1
4
0
2
5
10
0
20
13
16
1
1
19
19
16
6
47
5
2
1

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

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

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

0
0
1
0
0
0
1
0
8
1
13
0
0
13
7
0
4
21
0
0
0

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

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

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

1
11
0
1
143
0
0
0
14
11
14
0
6
0
5
5
0
3
3
4
0

Detaliųjų
planų
derinimas
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Padalinys
Marijampolės

Savivaldybė
Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

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.

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

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

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

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

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

-

+

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

0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
6
4
9
0
1
4
2
10
1
5
1
1
1
7

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

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

17
12
62
93
16
8
19
20
25
28
71
183
136
151
236
31
304
5
3
44
64
137
95
5
99
50
71
65
69

0
0
0
2
3
0
8
1
0
7
2
17
4
7
2
11
12
1
0
0
0
8
10
2
12
0
0
0
0

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

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
4
0
0
8
17
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

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

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

1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
183
31
40
56
1
4
4
1

Detaliųjų
planų
derinimas
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Padalinys
Utenos

Savivaldybė
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.
iš viso:

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3
0
2
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
17

33

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

-

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
1
1
4
0
3
141

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0
0
0
12
5
124

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
2
3
10
4
14
21
6
11
31
177

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

____________

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

0
93
24
35
46
96
91
25
415
227
4117

0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
549

Detaliųjų
planų
derinimas
+

-i

0
3
0
1
0
1
0
0
41
3
351

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
18

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
18 priedas
18. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių vykdytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijos
Padalinys

Savivaldybė

Gautos atrankos
išvados

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

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.

3
5
2
4
5
3
3
7
8
20
9
10
6
9
12
0
0
0
0
2
3
6
16
16
11
6
4
3
9

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

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

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

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

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

164

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

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
Vilniaus
Vilniaus

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.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
iš viso:

5
7
7
15
10
10
18
6
28
2
0
6
6
19
8
4
16
9
1
1
5
2
3
4
5
6
2
2
1
33
14
437

0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
15
7
57

0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
3
0
1
0
10
5
49

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
3
25

0
0
0
0
0
0
0
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
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
16

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
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
1

____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
19 priedas
19. 2015 m. Departamento teritorinių padalinių 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.

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

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
2
0
0

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
3
0
0
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Padalinys

Savivaldybė

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

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.

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

1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
2
0
1
2
1
0
0
0
1
4
1
1
8
4
2
6
1

1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
0
1
4
0
1
2
1
0
0
0
1
4
1
1
8
4
2
6
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

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

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

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

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

0
0
0
0
0
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

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.
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

4
2
1
2
5
6
2
20
7

4
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
1
1
2
2
2
2
6

3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
2
1
0
0
7

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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88

3

58

37

8

67

51

8
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2015 metų metinės veiklos ataskaitos
20 priedas
20. Kultūros paveldo centro 2015 metų veiklos ataskaita (pateikiama atskiroje byloje)

