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I. VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS
2013 metų pabaigoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) struktūrą sudarė šeši centriniai skyriai su poskyriais ir dešimt teritorinių padalinių.
Departamente 2013 m. gruodžio 31 d. dirbo 120 specialistų.
Pagal 2013 m. Kultūros ministerijos skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04.
„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“ buvo numatyta 20458,9 tūkst. Lt, o tai būtų 72,9 tūkst. Lt daugiau lyginant su 2012 metų
finansavimu. Departamentui buvo pavesta vykdyti 11 priemonių, iš jų dvi priemones vykdė
Kultūros paveldo centras - „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ ir „Parengti
valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų apskaitos dokumentaciją, siekiant
išsaugoti jų vertingąsias savybes“.
Kaip ir ankstesniais, taip ir 2013 m. vienas iš svarbiausių Departamento uždavinių –
spartinti kultūros paveldo apskaitą. Ataskaitiniais metais prie Departamento veikė keturios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, kurios suteikė teisinę apsaugą 112 objektų,
patikslino vertingąsias savybes 677 objektams ir nuėmė teisinę apsaugą 50 objektų, kai tuo tarpu 7
savivaldybių vertinimo tarybos suteikė teisinę apsaugą 11 objektų, patikslino vertingąsias savybes 5
objektams ir nuėmė teisinę apsaugą 2 objektams. Viso per 2013 m. vertinimo tarybos, t.y. tiek
Departamento, tiek savivaldybių, suteikė teisinę apsaugą – 123 objektams, patikslino vertingąsias
savybes – 682 objektams ir nuėmė teisinę apsaugą – 52 objektams.
2013 m. suorganizuota ir 12 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžių,
kuriuose apsvarstytos 306 pavienės ir kompleksinės kilnojamosios kultūros vertybės (474 vnt.),
siūlomos įrašyti į Registrą (iš jų 69 vertybėms patikslinti duomenys, t. y. teisės aktų nustatyta
tvarka vertybėms, įrašytoms į Kultūros vertybių registrą kaip nekilnojamosios kultūros vertybės,
parengta kilnojamojo daikto įrašymui į registrą reikalinga apskaitos dokumentacija). Gavus
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pritarimą, Kultūros ministro įsakymais šios vertybės
įrašytos į registrą.
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2013 metų programą, dešimtyje
kultūros paveldo objektų (jų tvarkomose dalyse) buvo baigti tvarkybos darbai: Zyplių dvaro
sodybos rūmų fasadų restauravimo darbai, Antazavės dvaro sodybos rūmų cokolio tvarkybos
darbai, Palangos kurhauzo pastato mūrinės dalies restauravimo darbai; Marijampolės mokytojų
seminarijos komplekso pastato fasadų restauravimo darbai, Alytaus piliakalnio su gyvenviete
šiaurinio šlaito tvirtinimo, konservavimo darbai, Kėdainių rotušės fasadų restauravimo darbai,
Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios ir klebonijos pastatų komplekso pastato restauravimo ir
remonto darbai, pastato Kybartų m., Darvino skg. 14 stogo ir perdangos restauravimo ir remonto
darbai, Kauno Veterinarijos akademijos pastatų komplekso Stambių gyvulių klinikos pastato
restauravimo ir remonto darbai ir Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų stogo restauravimo ir
remonto darbai.
Taip pat 2013 m. atlikti Kurtuvėnų dvaro sodybos senosios oficinos ir Lietuvos partizanų
ryšininkų Sajų sodybos namo archeologiniai tyrimai, o taip pat parengti kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbų projektai: Videniškių atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno
namui, Molėtų r., Joniškėlio dvaro sodybos rūmams, Pasvalio r., Namui Šiaulių m., Aušros al. 84,
Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčiai. Be to, parengti Sapiegų
rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų restauravimo ir pritaikymo
projektiniai pasiūlymai, dalies fasadų ir dalies vidaus patalpų restauravimo darbų projektas ir
ekspertizė, rūmų fasadų polichromijos restauravimo programa, metodika, rūmų fasadų
architektūrinių elementų restauravimo brėžiniai ir stiuko restauravimo programa, metodika.
2013 m. paženklinti 9 kultūros paveldo objektai (nuo kurių ženklai buvo pavogti) ir
parengtas valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių,
ženklinimo tipinėmis lentomis techninis projektas.
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. nepakako lėšų išmokėti kompensacijoms, 2013 m. buvo
išmokėtos kompensacijos 6 kultūros paveldo objektų valdytojams, kuriems jos nebuvo išmokėtos
2012 m. (už Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios (Kauno m.) taikomuosius tyrimus, už Sedos
vandens malūno (Mažeikių r.) taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą, už Vilniaus
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dominikonų vienuolyno namo (Vilniaus m.) taikomuosius tyrimus ir II aukšto koridoriaus tapybinio
dekoro konservavimo, restauravimo tvarkybos darbų projektavimą, už Raudondvario dvaro sodybos
svirno ir arklidės (Radviliškio r.) taikomuosius tyrimus, už Pastato Birutės 40 (Vilniaus m.)
taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą bei už Juozo Vaičkaus sodybos (Mažeikių r.)
namo stogo projektavimo ir tyrimų darbus, stogo restauravimo ir rūsio tvarkybos darbus.
Taip pat 2013 m. pagal pateiktas paraiškas kompensacijos buvo išmokėtos 10 kultūros
paveldo objektų valdytojams (už Stakliškių alaus daryklos salyklo bokšto (Prienų r.) tvarkybos
darbų projekto parengimą, už Žeimių dvaro ledainės (Jonavos r.) avarijos grėsmės pašalinimo
darbus, už Pastato Daržų g. 14-14B (Klaipėdos m.) taikomuosius tyrimus, už Saldutiškio dvaro
sodybos rūmų (Utenos r.) sienų tapybos fragmentų, lipdinių konservavimo, restauravimo darbus, už
Namo, Preilos g. 85 (Neringos m.) taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą, už
Burbiškio dvaro sodybos rūmų (Anykščių r.) krosnies-židinio su šildoma sienele pirmojo aukšto
patalpose konservavimo, restauravimo darbus bei pirmojo ir antrojo aukšto patalpų polichromijos
tyrimus, polichrominio dekoro restauravimo projektą ir konservavimo, restauravimo darbus, už
Lazdininkų vėjo malūno (Kretingos r.) pastato ir mechanizmo tvarkybos darbus, už Kučių, vad.
Bistrampolio, dvaro sodybos (Panevėžio r.) daržinės ir sandėlio restauravimo projekto parengimą,
už Veliuonos magazino (Jurbarko r.) archeologinius tyrimus ir už Rūmų, vad. De Reusų (Vilniaus
m.) fasadų restauravimo darbus.
2013 m. buvo tęsiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų
parengimas. Į nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimo sąrašus buvo įrašyti 27 objektai. Iš sąraše įrašytų objektų 23-ims buvo skirtas finansavimas
tęsti specialųjį planavimą. Iš pastarųjų, vykdant planavimo darbus, 6 objektams parengtos
koncepcijos, 6 objektams parengti sprendiniai, 2 objektų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį
etapą. 2013 m. parengti ir patvirtinti 5 kultūros paveldo objektų specialieji planai.
Į Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo programos objektų sąrašą 2013 metais buvo įrašyta
10 kultūros paveldo objektų, iš kurių 4 objektuose (Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros fasadų ir
šventoriaus tvarkybos, Gelvonų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios (Širvintų r.) stogo
tvarkybos, Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčios (Šakių r.) fasadų tvarkybos, Antalieptės
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (Zarasų r.) koplyčios fasadų tvarkybos ir bažnyčios vidaus
centrinės dalies sienų tyrimų ir konservavimo projekto parengimo) darbai užbaigti. 6 kultūros
paveldo objektuose atlikti: Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (Kauno m.) presbiterijos
skliautinių lubų įvairios tapybos, karnyzų, sienų, piliastrų restauravimo darbai, sienų dekoro
atskirose vietose auksavimo darbai; Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios
(Alytaus r.) interjero restauravimo darbai - pradėti Didžiojo altoriaus konservavimo, restauravimo
darbai; Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (Kelmės r.) dalies fasado, langų
restauravimo ir tinko dažymo darbai; Prienų Kristaus Apreiškimo bažnyčios stogo ir fasadų
tvarkybos darbai (išardyta atgrinda, atlikti archeologiniai tyrimai, sutvarkyti ir restauruoti pamatai ir
cokolis, pakeistas apatinių rąstų vainikas); Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios Šv.
Antano, Rožinio, Švč. M. Marijos, Šv. Judo Tado, Šv. arkangelo Mykolo ir Šv. Jono Nepomuko
altorių konservavimo, restauravimo darbai; Palėvenės bažnyčios ir buv. vienuolyno pastatų
ansamblio (Kupiškio r.) Triumfo arkos konservavimo, restauravimo darbai.
Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo 2013 metų programos apimtys, lyginant su 2012 metų
apimtimis, sumažėjo 5,45 %.
Įgyvendinant priemonę „Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos įgyvendinimą“ buvo
atliekami Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (Alytaus r.) Didžiojo altoriaus
konservavimo, restauravimo darbai, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos
vidaus tvarkybos bei Čenstakavo Dievo Motinos (buv. Šv. Teklės) altoriaus konservavimo,
restauravimo darbai.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo
prioritetinę priemonę „Įdiegti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektuose reikiamas apsaugos
prioritetines priemones, spręsti objektų ir juose esančių vertybių draudimo klausimus“ LR Ūkio
ministerija, Departamentas ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašė Priemonės įgyvendinimo išlaidų
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finansavimo sutartį, pagal kurią Ūkio ministerija skyrė lėšas 6 Jono Pauliaus II piligrimų kelio
objektų apsaugos priemonių įrengimo projektams parengti. Buvo parengti šių kultūros paveldo
objektų apsaugos priemonių įrengimo projektai: Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės, Kauno
Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros bazilikos, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
koplyčios, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos, Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios, Vilniaus
Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios.
2013 m., vykdant Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus
minėjimo 2009-2017 metų programą, atlikti Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos
komplekso Šv. Antano Paduviečio katedros šventoriaus tvarkybos darbai, Telšių bernardinų
vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos pastato
vidaus ir išorės tvarkybos darbai bei Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios požemio
patalpų (Žemaičių vyskupų kriptos) tvarkybos darbai.
Priemonę „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ buvo pavesta įgyvendinti
Kultūros paveldo centrui, su kurio metinės veiklos rezultatais galite susipažinti prie šios ataskaitos
pridedamoje atskiroje byloje.
Atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. II pusmetį Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos
Tarybai, Kultūros ministerija pavedė Departamentui pirmininkauti tarptautinei kultūros paveldo
darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“ (Reflection Group „EU and Cultural Heritage“) ir 2013
metų rudenį surengti tarptautinę konferenciją. Tokiu būdu, Departamento prioritetas 2013 metais
buvo tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, organizavimas ir
pirmininkavimas tarptautinei kultūros paveldo darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“.
Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant
integruoto požiūrio“ įvyko 2013 m. lapkričio mėn. ir tai buvo svarbus žingsnis, siekiant pabrėžti
kultūros paveldo ir kitų sektorių integracijos būtinybę bei formuojant kultūros paveldo politikos
strategiją Europiniu lygmeniu. Konferencijoje dalyvavo 250 dalyvių iš 30 šalių: 132 Lietuvos
dalyviai ir 118 dalyvių iš ES valstybių bei Rytų partnerystės šalių. Kadangi kultūros paveldo
apsaugos sritis yra plati ir apima daugelį sektorių, tokių kaip žemės ūkis, aplinkosauga, švietimas,
mokslas ir kt., siekiant atskleisti kultūros paveldo sąveiką ir ryšį su šiomis ES politikos sritimis bei
sustiprinti kultūros paveldo pozicijas kituose sektoriuose, buvo pakviesti skirtingiems sektoriams
atstovaujantys specialistai bei politikai iš visos Europos: Europos Komisijos, Europos Parlamento,
ministerijų, vyriausybinių įstaigų, pilietinės visuomenės atstovai, ekspertai, tyrėjai ir akademikai.
Konferencijoje dalyvavo ir pasisakė eilė aukšto rango pareigūnų, iš jų – 5 Europos Komisijos
atstovai, Europos Parlamento narė, Europos Tarybos narė, Europos investicijų banko atstovas,
Lietuvos ir užsienio šalių ministrai. Konferencijos pabaigoje buvo priimta Rezoliucija su
konkrečiomis gairėmis ir rekomendacijomis, kaip praktiškai įgyvendinti kultūros paveldo ir kitų
sektorių integravimo principą Europos lygmenyje.
Ataskaitiniais metais Departamento atstovai aktyviai dalyvavo UNESCO, ICCROM,
Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“, Europos Tarybos programos „Kultūros
keliai“, Europos Tarybos programos „HEREIN“, Kultūros paveldo ir kraštovaizdžio komiteto
(CDCPP) veikloje ir kt. (apie tarptautinį bendradarbiavimą išsami informacija pateikta ataskaitos
8.3. skyriuje).
2013 metais buvo organizuoti Europos paveldo dienų renginiai Lietuvos savivaldybių
teritorijose. Europos paveldo dienos tema „Epochų ženklai“. 2013 m. Departamentas,
bendradarbiaudamas su Europos Taryba, dešimtus metus iš eilės organizavo Europos žydų kultūros
dienai skirtus renginius. 2013 m. Europos žydų kultūros paveldo dienos tema – „Žydų paveldas ir
gamta”.
2013 m. leidybos ir sklaidos projektams finansuoti buvo gauta 271 paraiška, iš jų – 185
sklaidos ir edukacijos projektams ir 86 leidybos projektams. Finansuoti 67 projektai: sklaidos ir
edukacijos projektų - 51, leidybos projektų – 16. jiems skirta 171 250 Lt. Informaciją apie projektų
finansavimą ir lėšų paskirstymą galima rasti http://www.kpd.lt/lt/dalinis_projektu_finansavimas.
Vertinant sklaidos projektus, prioritetas buvo teikiamas ir finansuoti rekomenduota
projektus, prisidedančius prie Europos paveldo dienų renginių (18 projektų) bei Europos žydų
kultūros paveldo dienų (5 projektai), o taip pat aktualizuojantiems medinės architektūros paveldą
Lietuvoje (3 projektai), Žemaitijos krikšto jubiliejaus temą (1 projektas), 1863 m. sukilimo 150-ųjų
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metinių sukakties temą (6 projektai) bei skirtiems edukacinei veiklai (16 projektų) ir kitai veiklai (2
projektai).
Vertinant leidybos projektus, prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo
aktualijoms (1 projektas), Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus temai paminėti (2 projektai),
Lietuvos architektūros paveldui (2 projektai), moksliniams-informaciniams leidiniams, skirtiems
archeologinių tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti (2 projektai), įvairios
tematikos ir pobūdžio šviečiamiesiems leidiniams apie Lietuvos kultūros paveldą (9 projektai).
Įgyvendinant viešojo sektoriaus ir atliekamų priežiūrų funkcijų optimizavimą, buvo
atliekamos administracinės naštos vertinimo procedūros. Apskaičiuota paveldo tvarkybos
reglamento PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų
apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005
m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159, sukeliama administracinė našta ūkio subjektams, o šio
paveldo tvarkybos reglamento pakeitimo projektu sukeliama administracinė našta sumažėja 25,6
proc. Apskaičiuota paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153, sukeliama administracinė našta ūkio
subjektams, o šio paveldo tvarkybos reglamento pakeitimo projektu sukeliama administracinė našta
sumažėja 39,02 proc.
2013 m. Departamentas parengė arba dalyvavo rengiant 62 teisės aktų, susijusių su
kultūros paveldo apsauga, projektus, iš kurių daugiausiai dėmesio buvo skiriama teikiamų Statybos
įstatymo ir Teritorijų planavimo įstatymo siūlomų pataisų nagrinėjimui.
2013 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. Šios funkcijos gana detaliai išdėstytos šios ataskaitos tekste.
Apibendrinant Departamento 2013 metų veiklą, galima konstatuoti, kad Departamentas,
nepaisant iš esmės nepadidėjusio finansavimo, tęsė pradėtus svarbius kultūros paveldo apsaugos
darbus bei ieškojo naujų galimybių, sprendžiant iškilusias paveldosaugos problemas.

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė
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II. VYKDYTOS PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI
Pagal 2013 m. Kultūros ministerijos skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04
„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“ buvo numatyta 20386 tūkst. Lt, iš jų pajamos – 26 tūkst. Lt ir 5384 tūkst. Lt – darbo
užmokestis. Departamentui buvo pavesta vykdyti 11 priemonių, iš jų dvi priemones vykdė Kultūros
paveldo centras 02.004.01.02.05 „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ (jos
įgyvendinimui buvo skirta 2136 tūkst. Lt, iš jų pajamos – 25 tūkst. Lt ir 1292 tūkst. Lt darbo
užmokestis) ir 02.004.01.02.10 „Parengti valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros
objektų apskaitos dokumentaciją, siekiant išsaugoti jų vertingąsias savybes“ (skirta 32 tūkst. Lt.).
2013 m. gruodžio mėnesį Kultūros ministerija papildomai skyrė 37,6 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir
11,6 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms bei 50 tūkst. Lt kompiuterinės technikos įsigijimui.
Apibendrinti duomenys pateikti pav. 1 bei lentelėse 1, 2. Kultūros paveldo centro metinė veiklos
ataskaita pridedama atskiroje byloje (20 priedas).
1 pav. Departamentui skirtos lėšos iš valstybės biudžeto 1995-2013 m.

1 lentelė. Departamento 2013 m. vykdytos dalies programos 02-04 Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga Biudžeto asignavimų panaudojimo lentelė.
Programos priemonės kodas
ir pavadinimas
02-04-01-01-01. Nustatyti ir
įvertinti administracinių
paslaugų, teikiamų kultūros
paveldo srityje, administracinę
naštą
02-04-01-02-01. Įgyvendinti
Paveldotvarkos programą
02-04-01-02-02. Administruoti
kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę
02-04-01-02-03. Vykdyti
Lietuvos Respublikos ir
Šventojo sosto sutarties dėl
bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka)
programą

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudoti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudojimo
procentas

Priedai ir
kitos
pastabos

32

32

100%

plačiau žr.
ataskaitos IX
skyrių

5274

5274

100%

3,4 priedas

6884,9

6884,9

100%

3000

3000

100%

5, 6 priedas
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Programos priemonės kodas
ir pavadinimas

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudoti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudojimo
procentas

500

500

100%

7, 8 priedas

2111

2111

100%

2 priedas

225

225

100%

2 priedas

409,4

409,4

100%

11 priedas

32

32

100%

2 priedas

334

332,7

99,61%

11 priedas

1656,6

1656,6

100%

20458,9

20457,6

99,99%

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. Parengti
valstybinės reikšmės istorijos,
archeologijos ir kultūros
objektų apskaitos
dokumentaciją, siekiant
išsaugoti jų vertingąsias
savybes
02-04-01-02-09. Užtikrinti
visuomenei galimybę pažinti ir
saugoti kultūros paveldą
02-04-01-02-10. Vykdyti
Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
metų programą
Viso biudžeto lėšos:

Priedai ir
kitos
pastabos

9, 10 priedas

2 lentelė. 2013 m. planuotų gauti pajamų ir jų panaudojimo lentelė.
Programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
02-04-01-02-02
Užtikrinti kultūros
paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę
02-04-01-02-05 Tirti
bei kaupti duomenis
apie kultūros paveldą
Viso:

Vykdytojas

Planuotos
2013 m.
pajamos
(tūkst. Lt)

Gauta 2013
m. pajamų
(tūkst. Lt)

2012 m. pajamų
likutis (tūkst.
Lt)

Panaudota
2013 m. (tūkst.
Lt)

Departamentas

1,0

0

0,3

0,3

Kultūros paveldo
centras

25,0

40,5

6,8

47,3

26,0

40,5

7,1

47,6

III. ORGANIZACIJOS VALDYMAS
3.1. Personalo ir organizacijos struktūros valdymas
3.1.1. Organizacijos struktūra ir personalas
Vadovaujantis Kultūros ministro 2011-11-09 įsakymu Nr. ĮV-683 „Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ nuo 2012-03-15

10

įsigaliojusi nauja struktūra nesikeitė, jos pagrindu buvo 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 padalinių išsidėstę buvusių apskričių
centruose ir jų veiklos teritorijos sutampa su buvusių apskričių ribomis. Departamento direktoriaus
pavaduotojui yra pavaldūs Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius ir Registro tvarkymo,
viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius, likusieji – Departamento direktoriui (pav. 2).
2 pav. Departamento valdymo struktūra 2013 m.

Departamente patvirtintų pareigybių skaičius – 125 pareigybės. 2013 m. patvirtintose 125
pareigybėse dirbo 107 valstybės tarnautojai ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (3, 4
lentelės). Departamento valstybės tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą pasiskirstė: 2013-1231 dienai Departamento valstybės tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą pasiskirstė: A lygio
įstaigos vadovas – 1, A lygio karjeros valstybės tarnautojų pareigybės – 101 ir B lygio karjeros
valstybės tarnautojų pareigybės – 5. Pagal kategorijas valstybės tarnautojų pareigybės pasiskirstė
taip: 18 kategorija – 1, 17 – 1, 15 – 2, 14 – 14, 13 – 4, 12 – 7, 11 – 50, 10 – 1, 9 – 27.
3 lentelė. 2013 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

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

15
54*

11
4 lentelė. 2013 m. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių pasiskirstymas Departamento teritoriniuose
padaliniuose.

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

Vedėjas

Specialistai

Inspektoriai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

2
6
6
3
2
2
2
2
2
8
35
69

2
4
4
1
1
2
2
2
2
4
24

Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Darbuotojai
tarnautojai
5
0
10
1
10
1
5
0
4
0
5
0
5
0
5
0
5
0
12
1
66
3
69

2013-12-31 dėl personalo natūralios kaitos buvo neužimtos 5 valstybės tarnautojų
pareigybės: 3 - padaliniuose ir 1 – Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos bei 1 Apskaitos,
paveldotvarkos planavimo skyriuose. 2013 metais Departamente pasikeitė 6 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartį, 5 valstybės tarnautojai atsistatydino savo noru bei tarnybinio kaitumo būdu į
kitą įstaigą perėjo dirbti 1 valstybės tarnautojas, 1 valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu
perėjo dirbti į kitą padalinį. 2013 metais Departamente buvo 4 pakaitiniai valstybės tarnautojai.
2013-12-31 dienai Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal išsilavinimą
pasiskirstė: aukštasis universitetinis – 111 arba 88,1 proc. (2011 m. – 108), aukštasis
neuniversitetinis – 2 arba 1,59 proc., aukštesnysis – 10 arba 7,94 proc.(2011 m. -11) , vidurinis
profesinis (specialusis) – 3 arba 2,38 proc. Pagal amžių Departamento specialistai pasiskirstė taip:
18-30 metų amžiaus grupėje: 16 valstybės tarnautojų, 3 darbuotojai;
31-40 metų amžiaus grupėje: 27 valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai;
41-50 metų amžiaus grupėje: 23 valstybės tarnautojai, 5 darbuotojai;
51-65 metų amžiaus grupėje: 40 valstybės tarnautojų, 7 darbuotojai.
Didžiąją darbuotojų dalį sudarė specialistai – 74, 31 valstybinis inspektorius bei
vadovaujantys asmenys – 20 (2011 m. – 24). Didžiausias teritorinis padalinys – Vilniaus 12
specialistų; Kauno – 11; Klaipėdos – 11, kiti – po 5, mažiausias – Panevėžio teritorinis padalinys –
4 dirbantieji .
Vyriausybė 2009-05-06 nutarimo Nr. 394 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir
valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 5.5.1 p., kuriuo Departamentui buvo
patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičius 2012
m. nesikeitė – 125 (1997-2000 m. – 70, 2001-2005 m. - 72, 2005 m. – 88, 2006 m. – 108, 2008 m.
– 128, 2011 m. -125).
2013 m. parengta ir užregistruota 572 Departamento direktoriaus įsakymų įvairiais
personalo klausimais (2012 m. – 618), 570 įsakymų (2012 m. – 537, 2008 m. – 393) dėl
komandiruočių 452 įsakymai (2012 m. – 362) dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių,
nemokamų bei mokymosi atostogų. Viso registruoti 1594 įsakymai (2007 m. – 1100; 2011 m. –
1352; 2012 m. - 1352), reglamentuojantys personalo klausimus. Sudaryta 20 darbo sutarčių,
išsiųstas 63 pranešimas Sodrai (2012 m. – 51). Pagal sudarytas trišales aukštųjų mokyklų,
Departamento ir studentų sutartis Departamento padaliniuose praktiką atliko 10 studentų.
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“.
2013 m. naujai patvirtinta 11 pareigybių aprašymų: Apskaitos, paveldotvarkos planavimo
skyriaus vyriausiojo specialisto (1), Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
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vyriausiųjų specialistų (2), Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo pavaduotojo (1),
Alytaus TP (1), Marijampolės TP (2), Kauno TP (1), Klaipėdos TP (1), Telšių TP (1).
3.1.2. Organizacijos reformos
Kultūros ministro 2011-11-09 įsakymu Nr. ĮV-683 „Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ 2012-03-15 įsigaliojusi nauja
struktūra, keista Kultūros ministro 2012-11-12 įsakymu
Nr. ĮV-747 „Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos struktūros patvirtinimo“ (dėl Buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės skyriaus karjeros valstybės tarnautojo A lygio 12 kategorijos vyriausiojo specialisto
laisvos pareigybės panaikinimo ir naujos Kontrolės skyriaus A lygio 12 kategorijos karjeros
valstybės tarnautojo vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo ir Kauno teritorinio padalinio
karjeros valstybės tarnautojo A lygio 11 kategorijos vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo
vietoj panaikintos Kauno teritorinio padalinio karjeros valstybės tarnautojo B lygio 6 kategorijos
valstybinio inspektoriaus pareigybės) nesikeitė ir 2013 metais.
2013 metais Departamento 1 tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu persikėlė dirbti į kitą
valstybinę įstaigą ir 1 valstybės tarnautojas persikėlė iš Marijampolės teritorinio padalinio į
Klaipėdos teritorinį padalinį. Vietoj išėjusių į vaiko priežiūros atostogas tarnautojų pareigybes,
buvo priimami pakaitiniai tarnautojai (viso 4 pakaitiniai). Nuo 2013 m. birželio 1 d., Valstybės
tarnybos departamentui įdiegus konkursų į valstybės tarnybą atrankos pakeitimus (VTD laikomi
bendrųjų mąstymo gebėjimų ir vadovavimo gebėjimo tęstai), Departamente organizuoti 4 atrankos
konkursai. Priimti į valstybės tarnautojo pareigybes Alytaus (A lygio 9 kategorijos), Klaipėdos (A
lygio 11 kategorijos), Marijampolės (A lygio 9 kategorijos), Vilniaus (A lygio 9 kategorijos)
teritoriniuose padaliniuose. 1 valstybės tarnautojas ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį,
pasinaudojo valstybės suteikta socialinės pensijos garantija. Įvyko 5 atrankos į darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes. Ypatinga kaita vyko Administracinio skyriaus darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybėse. Taip pat pasikeitė darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį Klaipėdos teritoriniame padalinyje, Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriuje,
Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyryje.
3.1.3. Personalo mokymai
Departamento tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo vidiniuose, išvažiuojamuosiuose bei
išorės seminaruose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Viso vyko 35 seminarų,
mokymų, konferencijų, iš jų: 3 išvažiuojamieji (dalyvavo 129 valstybės tarnautojai ir darbuotojai).
Viso Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai 451 kartą (2012 m. – 437, 2011 m. - 258
kartus) dalyvavo nemokamuose konferencijose, išklausė seminarų ir mokymų kursą (5 lentelė).
Keičiantis Pensijų ir SODROS įstatymams, Departamente vyko susitikimai su Sodros darbuotojais,
Pensijų fondų atstovais, juose dalyvavo 52 darbuotojai ir tarnautojai. 17 valstybės tarnautojų
išklausė Valstybės tarnybos organizuotų mokymų apie valstybės tarnautojų etiką kursą. Nuo 2013
m. birželio 1 d. pasikeitus valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą taisyklėms bei VATIS ir
VATARAS sistemoms, Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio tarnautojai ir darbuotojai
keletą kartų dalyvavo Informacinės sistemos atrankos modulio mokymuose.
75 valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo seminaruose, kurie buvo apmokami iš
Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų, bei gautas 131 mokymo sertifikatas.
2013 m. valstybės tarnautojai, dirbę Departamente mažiau nei vienerius metus, išklausė
įvadinio valstybės tarnautojo mokymo kursą (6).
Vidiniai mokymai – „Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių interesų deklaravimas“,
„Statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimų apžvalga“ vyko Departamente. Su svarbiausiais
Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų pasikeitimais buvo supažindinti tarnautojai,
dalyvavę Kaune vykusioje paveldosaugininkų konferencijoje.
Departamento direktorius bei 6 valstybės tarnautojai tęsė užsienių kalbų: anglų, prancūzų,
vokiečių mokymų kursą.
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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.
2013 m. buvo organizuotas ir medikų brigados apsilankymas: darbuotojai išklausė
gydytojų paskaitą apie asmens sveikatą bei norintiems buvo sudarytos sąlygos pasitikrinti sveikatą
vietoje.
5 lentelė. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimas nemokamose konferencijose,
mokymuose, seminaruose 2013 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

Mokymų tema
Moksliniai tyrimai kultūros paveldo apsaugoje
Paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjimas Raudondvaryje
Civilinė sauga
Akustika aplinkoje, pastatuose ir patalpose – pagrindinė teorija ir praktiniai pavyzdžiai
Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas 2013 m.
Statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimų apžvalga
Valstybės tarnautojo atrankos pristatymas- mokymai
Evangelikų liuteronų kapinių duomenų bazės plėtra
Konferencija „Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos , techninės, praktinės
įžvalgos
Konferencija „Valstybės tarnautojų mokymo aktualijos ir ateities iššūkiai“
Medinio paveldo išsaugojimo ir senųjų amatų profesijų atstovų mokymų aktualizavimas
(Vilniaus dailės akademijos Telšių Fak.)
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinės sistemos bandomoji eksploatacijos
Konferencija „Urbanistinės kaitos žemėlapiai: miestas, kultūra, visuomenė“
Gaisrinės saugos kursai
Valstybės tarnybos departamento projekto "Valstybės tarnautojų atrankos sistemos
tobulinimas", Nr. VPI-4.I-VRM-OI-V-OI-002, mokymuose „Informacinės sistemos
atrankos modulis" ,
VATIS mokymai „INFORMACINĖS SISTEMOS ATRANKOS MODULIS
Pensijų įstatymo pakeitimai /Fondai ir SODRA
Buhalterinės apskaitos spec. mokymai
Specializuota profesinė etika
Sveikatos (kraujo patikra)
7-oji Europos kokybės konferencija (viešieji pirkimai)
Priešgaisriniai kursai
Paveldosaugos įstatymų pataisos
Finansų mechanizmų vadybos seminaras
Seminaras-diskusija. Bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai/ Pilių ir dvarų direkcija
(Kaunas)
Tarptautinė konferencija „Apie XIX/XX amžiaus sandūros estetiką . Tarp istorizmo ir
modernizmo“.
Saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos kursai.
VII Lietuvos urbanistikos forumas: miestas ir vanduo (Kaunas)
2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros
ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“
Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ siekiant
integruoto požiūrio“
Buhalterinės apskaitos mokymai 1 ir 2
Buhalterinės apskaitos mokymai 1 ir 2
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras (Kaunas)
Teisės aktų informacinės sistemos mokymai
Profesinė etika valstybės tarnyboje
Viso

Asmenų
skaičius
17
48
2
2
19
31
6
3
2
1
3
3
2
1
2
3
52
1
1
13
1
54
52
1
37
5
1
1
5
17
1
1
44
2
17
451

3.1.4. Tarnybinės ir drausminės nuobaudos
2013 m. Departamentas inicijavo 1 tarnybinį patikrinimą, pagrindo atlikti tarnybinio
nusižengimo tyrimą, nebuvo.
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3.2. Dokumentų valdymas
2010 m. Departamente pradėta diegti kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistema,
finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“ diegimas. 2010 m. vasario 25 d. buvo pasirašyta trišalė Projekto „Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas“, Projekto kodas VP14.2-VRM-03-V-01-025, Finansavimo ir administravimo 2010 m. vasario 25 d. sutartis Nr. VP1-4.2VRM-03-V-01-025/BS-03 tarp Departamento, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir
Europos socialinio fondo agentūros. Šio projekto vertė 1372336,00 Lt, įgyvendintas per 36 mėn.
nuo sutarties pasirašymo. 2013 m. sausio 1 d. dokumentų valdymo sistema „Avilys“ pradėjo
funkcionuoti. Kadangi metų pradžioje pradėta dirbti be praktinio pagrindo, dokumentų valdymo
taisyklės 2013 metų pabaigoje buvo išdėstytos nauja redakcija.
Departamente dokumentai gaunami paštu, faksu, el. paštu, per kurjerių tarnybas, atnešami
asmeniškai. Visi gauti dokumentai yra registruojami atskiruose registruose pagal dokumentų tipą,
sudarytoją, pagal nustatytus saugojimo terminus, vadovaujantis Departamento 2013 m.
dokumentacijos planu. Departamente (be teritorinių padalinių) 2013 m. pagrindiniuose registruose
registruota 12615 dokumentų:
1. Gautų dokumentų (viso 6337):
1.1. teismų ir teisėsaugos institucijų – 1020 (registras T);
1.2. fizinių asmenų bei bendrovių prašymai, skundai, pareiškimai – 244 (registras 7);
1.3. Lietuvos Respublikos Seimo – 37 (registras S);
1.4. Prezidentūros kanceliarijos – 7 (registras P);
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 88 (registras V);
1.6. įvairių asmenų, institucijų ir organizacijų – 4046 (registras 1);
1.7. archeologinių tyrimų ataskaitų – 345 (registras AR);
1.8. archeologinių tyrimų projektų – 550 (registras AT).
2. Siunčiamų dokumentų (viso 3388) - iniciatyvinių raštų, atsakymų į pavedimus,
prašymus, paklausimai ir kt. (registras 2 ir registras TS).
3. Vidaus dokumentų (viso 2890):
3.1. direktoriaus įsakymai veiklos klausimais – 380 (registras Į);
3.2. direktoriaus įsakymai turto valdymo klausimais – 91 (registras TĮ);
3.3. tarnybiniai pranešimai, prašymai, įgaliojimai – 2045 (registras LR);
3.4. paveldotvarkos darbų priėmimo aktai, sužalotos kultūros vertybės žalos nustatymo
aktai – 90 (registras RG);
3.5. viešųjų pirkimų sutartys – 196 (registras Vš);
3.6. viešųjų pirkimų įvykdymo aktų kopijos – 61 (registras Vš/A);
3.7. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutartys – 11 (registras AS);
3.8. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartys – 2 (registras JS);
3.9. bendradarbiavimo sutartys – 9 (registras SUT);
3.10. autorinės sutartys – 3 (registras 9);
3.11. autorinių sutarčių vykdymo aktų kopijos – 2 (registras 9/A).
Personalo administravimo dokumentai registruojami atskirai, su žyma „slaptas personalo
dokumentas“. 2013 m. direktoriaus įsakymų personalo klausimais registre P užregistruota 572
įsakymai, tarnybinių pranešimų, prašymų skirti pašalpas ir kt. personaliniais klausimais registre
PPP užregistruoti 168 dokumentai, darbo sutarčių registre D – 20, pranešimų SODRAI registre 28
užregistruoti 63 dokumentai, studentų praktikos atlikimo sutarčių registre - 10, leidimų dirbti kitą
darbą – 10. Ne dokumentų valdymo sistemoje (STEKAS) registruojami Departamento direktoriaus
įsakymai komandiruočių ir atostogų klausimais (įsakymų atostogų klausimais registre – 425,
komandiruočių – 570).
Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ registruose 2013 m. pagal patvirtintą metų
dokumentacijos planą buvo virš 900 bylų.
2013 m. dokumentų valdymą Departamente atliko bei dokumentų saugojimą užtikrino du
Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio specialistai, Taip pat buvo
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užtikrintas ir Departamento archyvo tvarkymas, vyriausiajam specialistui (archyvarui) esant
tikslinėse vaiko priežiūros atostogose.
2013 m. į Departamento archyvą iš skyrių, poskyrių ir teritorinių padalinių buvo perimta ir
sutvarkyta 314 bylų. Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, buvo atrinkti nuolat, ilgai ir trumpai
saugomi dokumentai. Nuolat ir ilgai saugomi dokumentai bylose susisteminti abėcėline ir
chronologine tvarka, iš bylų išimti antri dokumentų egzemplioriai, iš dokumentų išimti metaliniai
susegimai, dokumentai persegti į keturių skilių 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, 109 bylos buvo įrašytos į nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus
bei pateiktos specialisto iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo ekspertizei bei Lietuvos valstybės
naujojo archyvo direktoriui derinti.
2013 m. sudaryti penkių nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų tęsiniai:
1. Departamento 2011 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 31
byla.
2. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 6 bylos.
3. Atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 14 bylų.
4. Atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 4, į
kurį įrašytos 2 bylos.
5. Išvežamų į užsienį kultūros vertybių nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyta
19 bylų.
6. Alytaus teritorinio padalinio 2006 – 2008 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr.
7, į kurį įrašytos 23 bylos.
2013 m. buvo sudarytas naujas, Marijampolės teritorinio padalinio 1995 – 2005 m. veiklos
nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 10, į kurį įrašyta 14 bylų.
2013 m. iš Departamento skyrių ir poskyrių buvo perimti 24 bylų (dokumentų) perdavimo
aktai, kuriais į Departamento archyvą buvo priimtos 708 bylos. Iš teritorinių padalinių į
Departamento archyvą buvo perduota 284 bylos: 75 bylos iš Alytaus teritorinio padalinio 2006 –
2008 m. sudarytų bylų, 60 bylų iš Klaipėdos teritorinio padalinio 2006 – 2009 m. sudarytų bylų,
71 byla iš Marijampolės teritorinio padalinio 1994 – 2007 m. sudarytų bylų, 78 bylos iš Telšių
teritorinio padalinio 1999 – 2008 m. sudarytų bylų. Iš VĮ „Lietuvos paminklai“ buvo perimtos 4
teritorijų planavimo ir apsaugos zonų ribų planų ir paveldotvarkos projektų bylos.
2013 m. buvo prižiūrimos ir tvarkomos trys Departamento dokumentų saugyklos. Parengta
12 raštų, iš kurių 7 kartus buvo atlikta dokumentų paieška Departamento archyve. Iš archyvo buvo
išduotos 57 bylos tarnybiniam naudojimui Departamento darbuotojams ir 115 bylos, iš kurių reikėjo
daryti reikalingų dokumentų kopijas.
3 pav. Departamento teritorinių padalinių 2013 metais gauti ir išsiųsti dokumentai.
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Atskira raštvedyba (gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracija) vedama ir
Departamento teritoriniuose padaliniuose. Pagal dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ duomenis
iš viso 2013 m. Departamento teritoriniai padaliniai užregistravo 21595 dokumentus (2012 m. –
12419, 2011 m. – 10631, 2010 m. – 8145) bei per ataskaitinį laikotarpį parengė ir išdavė 12469
dokumentus (2012 m. – 10279, 2011 m. – 8456, 2010 m. – 5040) (pav. 3). 2013 m. daugiausiai
dokumentų užregistravo Vilniaus (29 proc.), Kauno (18 proc.) ir Klaipėdos (16 proc.) teritoriniai
padalinai. Klaipėdos teritorinis padalinys daugiausiai parengė dokumentų kaip atsakymų (23 proc.).
Daugiausia susirašinėta su juridiniais asmenimis (verslo subjektais, asociacijomis ar kito statuso
juridiniais asmenimis) (apie 41 proc.), Departamento centriniais padaliniais (apie 20 proc.), fiziniais
asmenimis (apie 15 proc.) ir savivaldybėmis (13 proc.). Susirašinėjimas su teismais ir teisėsaugos
institucijomis apėmė 5 proc., su ministerijomis ir kitomis valstybės valdymo institucijomis – apie 6
proc. gautų ir užregistruotų dokumentų.
3.3. Turto valdymas
Departamento administracinio pastato bei teritorijos Šnipiškių g. 3, Vilniuje apsaugą
atlieka IĮ ,,Vilsauga“. Pastato priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos priežiūrą atlieka UAB
,,Sauginta“. Departamento teritorijos tvarkymo paslaugas atlieka UAB ,,Valumina“. Pastato
techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Baltservis“, valymo - UAB ,,Antagutė“.
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 ,,Gevirda“ .
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 ,,Utenos deratizacija“,
kilimėlių guminiu pagrindu (naudojamų ties pagrindiniais įėjimais) nuomos ir keitimo paslaugas
teikia UAB ,,Švaros 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
,,Navision“.
Departamento patikėjimo teise valdomame administraciniame pastate (Sapiegų rūmai)
buvo vykdomi rekonstravimo (restauravimo) I etapo darbai.. Pastato ir Pradėtos kitų statinių
(Sapiegos g. 13, Vilniuje) techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Verslo aljansas“.
Buvo vykdomi atlaisvintų negyvenamųjų patalpų (Šnipiškių g. 3, Vilniuje, po nuomos)
remonto darbai, siekiant pagerinti darbo sąlygas Vilniaus teritorinio padalinio specialistams, juos
perkėlus į sutvarkytas patalpas. Į dabartines Vilniaus teritorinio padalinio patalpas įsikels panaudos
teise Lietuvos muziejų asociacija, su kuria sudaryta panaudos sutartis (2013-08-01 Nr. 51-2).
Klaipėdos teritorinio padalinio naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų.
techninę priežiūrą atlieka UAB ,,Vakarų regiono statybų konsultacinis centras“, valymo paslaugas
atlieka UAB ,,Būsto švara“.
Kauno teritorinio padalinio 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“.
Panevėžio teritorinio padalinio naudojamose (patikėjimo teise) negyvenamosiose patalpose
įrengta apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistema, atliekamas jos stebėjimas ir priežiūra pagal
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sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“. Patalpas tvarko UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros
centras“, teritorija tvarkoma pagal sutartį, sudarytą su AB ,,Panevėžio specialus autotransportas“.
Utenos teritorinis padalinys. Naudojamų (panaudos teise) patalpų valymo paslaugas atlieka
UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“. Patalpose įrengta apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos
sistema, atliekamas jos stebėjimas ir priežiūra pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos
komanda“.
Telšių teritorinis padalinys. Padalinio naudojamų (patikėjimo teise) negyvenamųjų patalpų
valymo paslaugos atlieka UAB ,,Tifoja“.
Marijampolės teritorinis padalinys. Įsikėlus į naujas didesnio ploto negyvenamąsias
patalpas (naudojamos panaudos teise), darbo sąlygos specialistams iš esmės pagerėjo. Skirti lėšų
patalpų remontui, langų keitimui, nebuvo galimybių. 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 teritorinio padalinio 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 teritorinio padalinio naudojamos (panaudos teise) negyvenamosios patalpos
Dariaus ir Girėno g. 5, Tauragės m. tvarkomos pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Ideali švara“.
Dėl Departamento patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamų nuomos ar
panaudos teise negyvenamųjų patalpų bei turto sudarytos draudimo sutartys.
Buvo vykdoma sutarčių terminų kontrolė, rengiami susitarimų dėl jų pratęsimų, raštų dėl
jų nutraukimo, projektai.
2013 m. vykdant programos ,,Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę“
priemonę 02-04-01-02-02, planuotos lėšos buvo pilnai panaudotos.
Departamento informacinių technologijų įrangos ir orgtechnikos įrenginių priežiūros ir
remonto paslaugos buvo teikiamos pagal sutartis su UAB ,,Alna Intelligence“ ir UAB ,,REO
Investment“ (nuo 2013-10-21).
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 ir dokumentiniai filmai (DVD) (už 102760,63 Lt). Parengtas ir pateiktas
Kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos nutarimo dėl leidinių perdavimo aukštosioms mokyklos
projektas (už 23812 Lt).
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 ir trumpalaikis
materialusis, taip pat nematerialusis turtas, atsargos.
Inventorizuotas Departamento 2013 m. turtas, parengti inventorizacijos aprašai (92).
Parengta informacija Kultūros ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Aplinkos
ministerijai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl valdomo ir naudojamo turto, taip pat
užpildytas klausimynas, anketos dėl ,,Vieno langelio“ principo, kokybės vadybos metodų taikymo
Departamente. Parengtos statistinės ataskaitos apie Departamento naudojamų negyvenamųjų
pastatų ir patalpų, informacinių technologijų bei programinės įrangos naudojimą.
Vedamas visiškos materialinės atsakomybės sutarčių registras.
Nagrinėjami ir derinami Kultūros paveldo centro pateikti sutarčių projektai.
2013 m. Departamentas tarnybinėms reikmėms naudojo 14 tarnybinių lengvųjų
automobilių (limitas - 14).
Departamento administracija tarnybos reikmėms naudoja du tarnybinius lengvuosius
automobilius - Mazda 6 ir Fiat Scudo, teritoriniai padaliniai – 12 tarnybinių automobilių.
Dėl dažnų komandiruočių, teismo posėdžių kituose miestuose, buvo poreikis nuomotis
lengvuosius automobilius (pagal sutartį su UAB ,,Olego transportas“), už 21139 Lt.
Tarnybiniai lengvieji automobiliai remontuojami
pagal sudarytą sutartį su UAB
,,Martonas“.
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Departamento administracijos, Vilniaus ir Kauno teritorinio padalinių naudojamų
automobilių plovimo paslaugas teikia UAB ,,Transjusta“.
Pagal automobilio nuomos sutartį (UAB ,,Aljuva“), objektų apskaitos funkcijos vykdymui
(pagal nustatytą grafiką) Departamento specialistei, kurios darbo vieta Ukmergės mieste,
nuomojamas automobilis (be vairuotojo).
Departamentas, pagal sudarytą su AB ,,Smiltynės perkėla“ sutartį, naudojasi tarnybos
reikmėms perkėlos paslaugomis, perkelti tarnybinį transportą per Kuršių marias.
Buvo išduodami tarnybiniams automobiliams kelionės lapai, nustatomi limitai kurui,
atliekamos Departamentui, įskaitant Vilniaus teritorinį padalinį, priskirtų automobilių odometrų
patikros (kas ketvirtį ir esant poreikiui), rengiami sunaudoto kuro nurašymo aktai.
Parengti ir išduoti leidimai transporto priemonėms statyti Departamento teritorijoje
(Departamento, valstybės įmonės ,,Lietuvos paminklai“ darbuotojams, sudarytų tarybų nariams,
kt.). Apie pažeidėjus buvo pranešama policijai.
3.4. Viešųjų pirkimų vykdymas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000;
2006, Nr. 4-102) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatas dėl viešųjų pirkimų planavimo
perkančiojoje organizacijoje, 2013 m. I ketvirtyje parengtas viešųjų pirkimų planas, pagal
Departamento įgyvendinamas programas, projektus ir pateiktas direktoriui tvirtinti. Departamento
direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje (toliau – CVPIS). Taip pat 2013 metų eigoje buvo rengiami ir skelbiami CVPIS viešųjų
pirkimų plano pakeitimai. Administracinio skyriaus specialistai vykdė viešųjų pirkimų verčių
apskaitą, vedė viešųjų pirkimų žurnalą, viešųjų pirkimų sutarčių registrą.
Administracinio skyriaus vedėjo pavaduotoja Daura Šemeževičiūtė 2013 metų laikotarpyje
dalyvavo projekto „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS)
sukūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-015 administravimo grupės darbe. Įvykdytos
projekto „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimas“ el. paslaugų
teikimo procesų ir procedūrų parengimo paslaugų, kultūros paveldo elektroninių paslaugų
informacinės sistemos dokumentacijos parengimo paslaugų ir kultūros vertybių registro
modernizavimo bei kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimo ir
įdiegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimo procedūros. Šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio
pirkimo vertės ribas, pirkimas vykdytas atviro konkurso būdu.
Administracinio skyriaus darbuotojai organizavo ir kartu su komisija vykdė 2
supaprastintus pirkimus, kurie buvo atlikti taikant supaprastinto atviro konkurso pirkimo būdą. Taip
pat, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimą Nr.1333, atlikti 7
(septyni) pirkimai per VŠĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau - CPO). CPO pagalba buvo
pirkta kompiuterinė ir biuro įranga, kanceliarinės prekės, biuro popierius.
Mažos vertės viešieji pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso ir apklausos
pirkimo būdais. Buvo atlikta apie 361 (trys šimtai šešiasdešimt vienas) mažos vertės pirkimas, iš
kurių 7 (septynis) pirkimus atliko mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų komisija,
iš kurių 4 pirkimus atliko organizuojant supaprastintus atvirus konkursus ir 3 (tris) vykdė apklausos
būdu. Apie 352 (tris šimtus penkiasdešimt du) mažos vertės pirkimus atliko pirkimų organizatoriai
apklausos būdu.
Administracinio skyriaus specialistai parengė, suderino ir pateikė pasirašymui apie 196
(vienas šimtas devyniasdešimt šešis) viešųjų pirkimų sutarčių projektus. Ataskaitiniu laikotarpiu
parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai 10 skelbimų apie vykdomus viešuosius pirkimus Sk-1
(2 skelbimai), Sk-6 (7 skelbimai), 2 standartinė (1 skelbimas) formos. Taip pat parengtos 3 (tris)
viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos, 11 (vienuolika) įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarties
ataskaitų ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai. Iki 2014 m. sausio 30 d. parengta ir pateikta Viešųjų
pirkimų tarnybai ataskaita apie 2013 m. atliktus mažos vertės pirkimus.
Per 2013 m. buvo gautos 3 (trys) tiekėjų pretenzijos dėl vykdytų viešųjų pirkimų
procedūrų, pretenzijos buvo išnagrinėtos ir parengtos išvados. Teismuose buvo gauti du tiekėjo
ieškiniai, kurie buvo nagrinėjami Vilniaus apygardos ir Apeliaciniame teisme. Ieškiniai išnagrinėti
Vilniaus apygardos teisme ir Apeliaciniame teisme, priimti Departamentui palankūs sprendimai.
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IV. KULTŪROS PAVELDO TEISĖTVARKA
4.1. Rengti ir derinti teisės aktų projektai
Departamentas 2013 m. dalyvavo rengiant šiuos teisės aktų projektus:
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5, 8, 19, 22
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.
2. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005
„Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
3. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2005
„Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo
taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
4. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario
25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių
radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
5. 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.
6. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
balandžio 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.
7. 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.
8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-159 ,,Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2005 ,,Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos
reglamentų) išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d.
įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
10. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 23 d. įsakymo
Nr. Į-107 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos
komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
11. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 8 d.
įsakymo Nr. Į-219 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės
įmonėje „Lietuvos paminklai“ taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymo Nr. Į-297 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas (keturi projektai).
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13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ projektas.
14. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymo Nr. Į-251 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
15. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
16. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 4 d. įsakymo
Nr. Į-067 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (du
projektai).
17. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektas.
18. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektas (su vėlesniu pakeitimu).
19. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 9 d.
įsakymo Nr. Į-259 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
20. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso nuostatų patvirtinimo“ projektas.
21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo projektas“.
22. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 246-2 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas.
23. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 21 d.
įsakymo Nr. Į-278 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių derinimo
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos“ pakeitimo“ projektas.
24. Kultūros ministro įsakymo „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ projektas.
25. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 22 d.
įsakymo Nr. Į-29 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinės veiklos
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
26. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų rengimo, tvirtinimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
27. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
protokolo juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai ar jų padaliniui už Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimą ir Nutarimo juridiniam asmeniui arba
kitai organizacijai ar jų padaliniui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo pažeidimo byloje formų patvirtinimo“.
28. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
įgaliojimų suteikimo surašyti protokolus, nagrinėti bylas ir priimti nutarimus juridiniam asmeniui
arba kitai organizacijai ar jų padaliniui už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo pažeidimus“ projektas.
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29. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ projektas.
30. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymo
Nr. Į-329 ,,Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir
neatidėliotinus saugojimo darbus, į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių,
taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir
dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos
priemonių įrengimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
31. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 6 d. įsakymo
Nr. Į-003 „Dėl Kultūros paveldo centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (du projektai).
32. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo atlikti archeologinius
tyrimus formos patvirtinimo“ projektas.
33. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 24 d.
įsakymo Nr. Į-454 „Dėl reikalavimo pašalinti pažeidimus, administracinio teisės pažeidimo
protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
34. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m.
balandžio 29 d. įsakymas Nr. 150 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. Į-503 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių
Departamento veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą ir įtvirtinančių šios priežiūros srities
reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamosios kultūros vertybės
paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių patvirtinimo“ projektas.
36. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario
14 d. įsakymas Nr. Į-52 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. Į-102 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos antikorupcinio 2012-2014 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat dalyvavo, derinant kitų institucijų
parengtus ir pateiktus teisės aktų projektus:
1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-119
„Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
2. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų,
įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių
patvirtinimo“ projektas.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 13-733-01.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatų patvirtinimo“ ir kai kurių su juos susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
pakeitimo“ projektas.
5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28,
281, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 541
straipsniu įstatymo 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.
13-3257-01.
6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
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7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas.
8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 29, 30, 37, 381 , 41, 451
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5, 6, 10 straipsnio
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektas Nr. 13-3810-01.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Panerių memorialo komplekso
sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros komisijos sudarymo“ projektas.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 13-2984-01.
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pakeitimo“ projektas.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 13-2798-01.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 13-2572-01.
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektas Nr. 13-1409-01.
17. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo
projektas.
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos
steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas Nr. 13-736-02.
19. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl
Draudžiamųjų supirkti netauriųjų laužo ir atliekų sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ projektas.
20. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymo „Dėl Dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ projektas Nr. 13-1123-01.
21. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl
religinės paskirties nekilnojamojo turto nuosavybės teisės“ pakeitimo projektas Nr. 13-3181-01.
22. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės
gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
23. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502
„Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės
sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo
Anykščių rajono savivaldybei“ projektas.
25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto Anykščiuose,
Tilto g. 2, perdavimo Anykščių rajono savivaldybei“ projektas Nr. 12-3871-02 (du kartus).
26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 13-2798-01.
4.2. Atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose
2013 m. Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo Departamentui 182 bylose
(2012 m. – 194, 2011 m. – 191, 2010 m. -183). 20 bylų Departamentas buvo atsakovu (2012 m. –
21, 2011 m. – 35, 2010 m. - 53), 147 – trečiuoju asmeniu (2012 m. – 145, 2011 m. – 141, 2010 m. 115), 4 – institucija, teikiančia išvadą, 9 – civiliniu ieškovu, 1 – pareiškėju, 1 – suinteresuotu
asmeniu (12 priedas). Pagal proceso tipą bylos pasiskirsto: 131 civilinė (2012 m. – 110, 2011 m. –
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99, 2010 m. - 67), 48 administracinės (2012 m. – 79, 2011 m. – 91, 2010 m. - 113) ir 3
baudžiamosios bylos. 39 bylos nagrinėtos apygardų (2012 m. – 19, 2011 m. – 17; 2010 m. - 29), 85
– apylinkių (2012 m. – 96, 2011 m. – 73, 2010 m. - 31), 32 – apygardų administraciniuose (2012 m.
– 49, 2011 m. – 53, 2010 m. - 64), 17 – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (2012 m.
– 25, 2011 m. – 41, 2010 m. - 51), 3 – Lietuvos apeliaciniame teisme (2012 m. – 4, 2011 m. – 7,
2010 m. - 7), 5 – Lietuvos aukščiausiajame teisme, 1 – Vyriausiojoje administracinių ginčų
komisijoje. 46 teisminio ginčo bylos (2012 m. – 47, 2011 m. - 65, 2010 m. - 83) buvo tęstinės (25
proc.; 2012 m. – 24 proc.; 2011 m. - 34 proc., 2010 m. - 45 proc.).
2013 m. teismuose ir kitose teisėsaugose institucijose Departamentą pagal įgaliojimus
atstovavo ir teritoriniai padaliniai (13 priedas). Iš viso atstovauta 152 (2012 m. – 301, 2011 m. 271, 2010 m. – 237) bylose: civilinio proceso – 61 (2012 m. – 139, 2011 m. – 113, 2010 m. – 70),
administracinio proceso – 83 (2012 m. – 87, 2011 m. – 95, 2010 m. – 111), ikiteisminiuose
tyrimuose – 4 (2012 m. – 43, 2011 m. – 38, 2010 m. – 28), baudžiamojo proceso – 2 (2012 m. – 32,
2011 m. – 22, 2010 m. – 16) bylose bei 2 apeliacinėse bylose.
Pagal procesinę padėtį atstovavimas pasiskirsto: ieškovais (pareiškėjais) – 30 (2012 m. –
123, 2011 m. – 92, 2010 m. – 86), atsakovais – 35 (2012 m. – 36, 2011 m. – 31, 2010 m. – 41),
trečiaisiais asmenimis – 77 (2012 m. – 137, 2011 m. – 130, 2010 m. – 99), suinteresuotais
asmenimis – 7 bei institucija, surašiusia protokolą – 3. 2013 m. daugiausia teismuose ir teisėsaugos
institucijose Departamentą atstovavo Klaipėdos teritorinis padalinys – 52 bylose.
4.3. Administraciniai teisės pažeidimai kultūros vertybių apsaugos srityje
2013 m. gruodžio 31 d. Departamento valstybės tarnautojai surašė 109 (2012 m. – 104,
2011 m. – 94, 2010 m. – 90) administracinių teisės pažeidimų protokolus, 417 (2012 m. – 422, 2011
m. – 296, 2010 m. -508) reikalavimus pašalinti pažeidimus, priėmė 49 (2012 m. – 53, 2011 m. – 56,
2010 m. -42) nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais skirtos baudos, bei 37
(2012 m. – 43, 2011 m. – 20, 2010 m. – 28) nutarimus, kuriais skirti įspėjimai (pav. 4, 14 priedas).
4 pav. Surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus (buv. privalomi nurodymai) bei administracinių teisės
pažeidimų protokolai (2000-2013 m.).

Trys (2012 m. – 6, 2011 m. – 6, 2010 m. – 8) nutarimai pagal surašytus protokolus
administracinių teisės pažeidimų bylose buvo nepriimti. 74 (2012 m. – 89, 2011 m. – 56, 2010 m. –
60) administracinių teisės pažeidimų protokolai buvo surašyti pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 91 straipsnį (už NKPAĮ ir KKVAĮ pažeidimus) bei 35 (2012
m. – 15, 2011 m. – 37, 2010 m. – 30) - pagal ATPK 188(4) straipsnį (už teisėtų Departamento
pareigūnų reikalavimų nevykdymą).
Per 2013 m. apskųsti keturi (2012 m. – 13, 2011 m. – 3, 2010 m. – 11) nutarimai
administracinių teisės pažeidimų bylose, tiek pat (2012 m. – 3, 2011 m. – 0, 2010 m. – 0) nutarimų
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apeliacine tvarka buvo panaikinta. Iš viso 2013 m. skirta baudų – 52619 Lt (2012 m. - 48130 Lt,
2011 m. – 27430 Lt, 2010 m. – 41230 Lt).
Iš surašytų 417 reikalavimų pašalinti pažeidimus 2013-12-31 d. įvykdyti buvo 227 arba 54
proc. (2012 m. – 239 arba 57 proc., 2011 m. – 194 arba 66 proc., 2010 – 296 iš 508 arba 58 proc.).
Daliai 2013 m. įteiktų reikalavimų dar nesuėjo terminas. Didžiausią dalį reikalavimų pašalinti
pažeidimus surašė Vilniaus (109), Kauno (56) ir Panevėžio (50) teritoriniai padaliniai.
4.4. Kultūros vertybėms padarytos žalos nustatymas ir nuostolių sureguliavimas
2013 m. Departamento direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos nustatinėjo 27 (2012 m.
– 28, 2011 m. – 27, 2010 m. – 28) sužalotų kultūros vertybių nuostolių dydį ir atkūrimo būdus (6
lentelė). Vilniaus apskrityje užfiksuoti 7 žalojimo atvejai, Kauno – 7, Šiaulių – 4, Utenos – 3,
Panevėžio - 2, o Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskrityse – po 1 sužalojimo atvejį.
6 lentelė. 2013 m. nustatytos sužalotos kultūros vertybės, jų nuostolių dydžiai ir atkūrimo būdai.
Eil.
Nr.

1.

Vertybės
pavadinimas,
kodas

Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos
bažnyčios ir
bernardinų
vienuolyno
ansamblio
vienuolyno namo
sienų tapyba

Vertybės
adresas

Kelmės r. sav.,
Tytuvėnų sen.,
Tytuvėnų m.

Padaryta žala

Gaisras, gaisro
gesinimo metu
ir polaidžio
padaryta žala

Nuostolių
dydis, Lt

Komisijos siūlymai

5163247 Lt

Komisija pasiūlė atstatyti iki
sužalojimo buvusią būklę,
vadovaujantis Pažeistos
konservuotos ir restauruotos sieninės
tapybos fizinės būklės įvertinimo,
biologinės korozijos ir dėmių
išėmimo tyrimų, jų apibendrinimo ir
išvadų pagrindu parengtu Tytuvėnų
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir
bernardinų vienuolyno ansamblio
(975) vienuolyno namo (21848),
Maironio g. 2A, Tytuvėnai, Kelmės
r., Šiaulių apsk., gaisro, jo gesinimo
metu ir polaidžio pažeistos
konservuotos ir restauruotos sienų
tapybos atkūrimo darbų kiekių
žiniaraščiu, kuriame yra konkrečiai
nurodyti būtini sienų tapybos
išsaugojimo darbai bei jų kiekiai.

1152 Lt

Komisija pasiūlė atkurti bažnyčios
Šv. Povilo fasado skulptūros pirminį
vaizdą buvusį iki sužalojimo –
restauruoti ranką ir kardą, atkūrimo
išlaidas teisės aktų nustatyta tvarka
išieškant iš kaltų asmenų.

1846 Lt

Komisija konstatavo, kad
nekilnojamai kultūros vertybei
padarytas nuostolis dėl 101 išardytos
ir pavogtos plytos – 967 Lt, dėl 400
išardytų plytų – 879 Lt. Komisija
pasiūlė žalą padariusiems asmenis
atkurti iki sužalojimo buvusią būklę,
atliekant daržinės restauravimo
darbus ta apimtimi, kuria dėl jų
kaltės buvo sužalota minėta
nekilnojamoji kultūros vertybė.

21848

2.

Sudervės Švč.
Trejybės
bažnyčios Šv.
Povilo fasado
skulptūra

Kernavės g. 4,
Sudervės k.,
Vilniaus r. sav.

Vandalizmas

22381,
10288

3.

Lentvario dvaro
sodybos daržinė

Vilniaus r.,
Lentvario k.

Vagystė

22206

4.

Šv. Jokūbo
ligoninės pastatų
komplekso
korpusas 2D2/p
30748,
30750

Vilniaus m.
sav., Vilniaus
m.,
Vasario 16osios g. 10

Gaisras

Komisija nustatė, kad Šv. Jokūbo
ligoninės pastatų komplekso
korpusui 2D2/p žala nepadaryta, nes
gaisras kilo nevertingoje dalyje.
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Eil.
Nr.

5.

Vertybės
pavadinimas,
kodas
Dabikinės buv.
dvaro sodybos
fragmentų
gyvenamasis
namas

Vertybės
adresas
Akmenės r.
sav., Akmenės
sen., Dabikinės
k.

Padaryta žala

Gaisras

Nuostolių
dydis, Lt

Komisijos siūlymai

842798,50 Lt

Komisija pasiūlė atkurti gaisro metu
sudegusį kultūros paveldo objektą.
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6.

Panevėžio mielių
ir spirito fabriko
pastatas
31847

7.

Vilniaus
evangelikų
reformatų sinodo
pastatas

Panevėžio m.
sav., Panevėžio
m., Respublikos
g. 82

Vagystė,
grobstymas

97492 Lt

Vilniaus m.
sav., Vilniaus
m., Pylimo g. 7

Gaisras

25749 Lt

Pavirinčių k.,
Kurklių sen.,
Anykščių r.

Neteisėta
nusikalstama
veika

535719 Lt

Pavirvytės g.
14, Pavirvytės
k., Viekšnių
sen., Mažeikių
r. sav.

Pastato dalies
griūtis

27037

8.

Pavirinčių dvaro
sodybos
fragmentų rūmų
liekanos
33162

9.

Pavirvytės dvaro
sodybos tvartas
36248

10.

Julijono
Januševskio
namas
15885

Vilniaus m.,
sav., Vilniaus
m., Vilniaus g.
21

Laiptinės
niokojimas,
vandalizmas
(žalos
patikslinimas)

Komisija nutarė, kad siekiant
atstatyti iki sužalojimo buvusią
būklę, yra būtina atlikti tvarkybos
darbus, atstatant Mielių ir spirito
fabriko pastato sienos mūrą ir
perdangą.
Komisija pasiūlė atstatyti iki
sužalojimo buvusią būklę, tai yra
likviduoti gaisro padarinius ir atlikti
tvarkybos darbus, atstatant Pastato
medines gegnines stogo
konstrukcijas, stogo dangą,
permūrijant mūrinį karnizą, atstatant
šlaitinių stogų lietvamzdžius,
atkuriant medinius langus bei duris.
Komisija pasiūlė Departamentui
kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad
būtų pradėtas tyrimas dėl kultūros
vertybės sunaikinimo, nustatant
kaltus asmenis. O taip pat nutarė, kad
siekiant atstatyti iki sužalojimo
buvusią būklę, yra būtina atlikti
tvarkybos darbus, atstatyti Rūmų
liekanų iš lauko akmenų neišlikusio
cokolio fragmentus ir atkurti
pilnavidurėmis molio plytomis sienų
mūrą.

115205 Lt

Komisija pasiūlė likviduoti pastato
dalyje įvykusios griūties padarinius,
tai yra atstatyti pastato dalies sienų ir
stogo medines konstrukcijas.

87222, 87 Lt

Komija pasiūlė nustatyti sužalotos
nekilnojamosios kultūros vertybės
atkūrimo būdą – atstatyti Namo
laiptinės iki sužalojimo buvusią
būklę – tai yra atkurti sužalotose
vietose sienų tinką; nuvalyti visu
plotu ant sienų ir lipdybos esančius
graffiti uždažymus, nesunaikinant po
jais esančių senųjų kalkinių dažų
sluoksnių, visas aukštų sienas
gruntuoti, lipdybą chemiškai
sutvirtinti ir visą nudažyti kalkiniais
ar kitais neagresyviais, su istorinėmis
medžiagomis derančiais, dažais;
nuvalyti laiptų apačių metalinių sijų
rūdijančius paviršius ir juos padengti
antikorozine medžiaga; atkurti
ažūrinių metalinių laiptų turėklų
medinių porankių sunykusias dalis;
atkurti laiptinės lubų sunykusį tinką
vakarinėje lubų pusėje; visą lubų
paviršių valyti, nepažeidžiant
polichrominio dekoro sluoksnio,
gruntuoti ir dažyti kalkiniais dažais.
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Eil.
Nr.

11.

Vertybės
pavadinimas,
kodas

Palangos
kurhauzo pastato
medinė dalis
1291

12.

Vilniaus žydų
senosios kapinės

Vertybės
adresas

13.

22202

14.

Dvaro senosios
kapinės
30380

15.

Buv. Skarulių
dvaro liekanos

Nuostolių
dydis, Lt

Palangos m.
sav., Palangos
m., Vytauto g.
45

Nepriežiūra po
gaisro,
neįrengiant
laiku apsaugos
priemonių
laikotarpyje
nuo 2003 m.
iki 2013 m.
birželio mėn.

Olandų g.,
Vilniuje

Nenustatyti
asmenų
neteisėtai
atlikti darbai

2395 Lt

Trakų r. sav.,
Lentvario m.
(Lentvario
sen.), Klevų al.
48

Nepriežiūra

2901 Lt

Ignalinos r.
sav., Dūkšto
sen., Dūkštelių
k.,

Vagystės iš
šešių
kapaviečių

16444 Lt

Jonavos r. sav.,
Ruklos sen.

Savavališkas
mūro ardymas

3547 Lt

Kauno m. sav.,
Kauno m.,
Širvintų g. 19

Gaisras

281752

12567

Lentvario dvaro
sodybos rūmai

Padaryta žala

350488 Lt

2608

16.

Šv. Mikalojaus
sentikių cerkvė
31613

Komisijos siūlymai
Komisija konstatavo, kad
vadovaujantis galiojančiais teisės
aktais, padaryta žala, neprižiūrint
didelės istorinės ir kultūrinės
reikšmės kultūros vertybės dalį turi
būti atlyginta, vadovaujantis teisės
aktų nustatyta tvarka, o kultūros
vertybės dalis atstatyta.
Komisija konstatavo, kad nenustatyti
asmenys atliktų darbų metu
sunaikino žemės ir jos paviršiaus
elementus. Todėl komisija pasiūlė
užpilti iškastas duobes bei atkurti
pažeistą miško paklotę.
Komisija pasiūlė savininkui atkurti
iki sužalojimo buvusią būklę,
atliekant Rūmų restauravimo darbus
ta apimtimi, kuria dėl savininko
kaltės buvo sužalota minėta
nekilnojamoji kultūros vertybė. Taip
pat rekomenduota pareikalauti iš
savininko, kad šis nedelsiant
užtikrintų fizinę arba techninę
apsaugą, siekiant apsaugoti Rūmus
nuo išorinio poveikio.
Komisija pasiūlė atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę, tai yra
atkuriant pavogtas ir sužalotas
kapaviečių detales.
Komisijos aktu buvo papildytas
Departamento 2011 m. spalio 17 d.
aktas Nr. RG-175 pagal Jonavos
rajono apylinkės teismo 2013 m.
kovo 18 d. nutartį civilinėje byloje
Nr. 2-902-814/2013.
Komisija konstatavo, kad gaisro
metu nukentėjo ne tik pastatas, bet ir
jame
buvusios
kilnojamosios
vertybės (vertingosios savybės).
Labiausiai
nukentėjo
cerkvės
medinės stogo konstrukcijos bei
stogo danga, perdangos ir skliauto
mediniai paviršiai, aprūko visos
pastato sienos. Be to, gaisro metu
neatstatomai sudegė 11 ikonų ir 4
mediniai
kryžiai.
Komisija
pažymėjo, kad visų kitų cerkvėje
buvusių
kilnojamųjų
kultūros
(vertingųjų savybių) žalos dydžio
nurodyti nėra galimybių, nes
kiekvienam
gaisro
metu
nukentėjusiam objektui valymo,
konservavimo
–
restauravimo
apimtys ir lėšų poreikis gali būti
paskaičiuotas
tik
restauratoriui
parengus
defektinį
aktą
ir
restauravimo metodiką.
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Eil.
Nr.

17.

Vertybės
pavadinimas,
kodas

Pauslajo buv.
dvaro sodybos
fragmentų rūmai

Vertybės
adresas

Padaryta žala

Nuostolių
dydis, Lt

Kėdainių r.
sav., Pauslajo k.

Savavališkas
mūro ardymas

18053 Lt

S. Dariaus ir S.
Girėno g.,
Pakruojyje

Autoįvykis

4093 Lt

Kauno m. sav.,
Kauno m.,
Drobės g. 29

Neteisėti
darbai keičiant
vertingąsias
savybes –
medinius
langus

64729 Lt

225,
37084

Kapinės
18.
11039

19.

Kauno Žemųjų
Šančių karinio
miestelio
šiaurinės dalies
pastatų
komplekso
trečiasis karininkų
namas

Komisijos siūlymai
Komisija pasiūlė atstatyti iki
sužalojimo buvusią būklę – tai yra
atkurti rūmų pietinio fasado sunykusį
frontoną iš plytų mūro. Taip pat
komisija, atsižvelgdama į rūmų
esamą fizinę būklę, rekomendavo
likusias plytas susandėliuoti ant
padėklų ir uždengti, kad būtų vėliau
jas įmanoma panaudoti vykdant
mūro atkūrimo darbus; siekiant
išsaugoti esamas mūro sienas, virš
kurių nėra išlikusio stogo, įrengti
laikinus stogelius, kad mūras nebūtų
veikiamas atmosferos kritulių. Taip
pat pasiūlyta užtikrinti Rūmų pastato
apsaugą bei imtis atlikti rūmų fizinę
būklę stabilizuojančius / išsaugojimo
darbus.
Komisija pasiūlė atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę, tai yra
autoįvykio metu sužalotus kapinių
tvoros elementus.

Komisija pasiūlė atkurti kultūros
paveldo objekto medinius langus.

32178;
32181

20.

Kidulių dvaro
sodybos oficina
33419

21.

Šeimaties pradinė
mokykla
2602

22.

Kilnojamosios
kultūros vertybės
Balbieriškio
Rožinio Švč.
Mergelės Marijos
bažnyčioje

Šakių r. sav.,
Kidulių k.,
Nemuno g. 64

Gaisras

63350 Lt

Utenos r. sav.,
Tauragnų sen.,
Šeimaties k.

Nepriežiūra

116209 Lt

Vilniaus g. 30,
Balbieriškis,
Prienų r.

Gaisras

34918500 Lt

Komisija pasiūlė atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę, tai yra
atstatyti gaisro metu sužalotas
medines stogo konstrukcijas, atstatyti
molio čerpių dangą.
Komisija pasiūlė atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę, o
nesutarimo atveju, nesutinkant
savininkui atkurti iki sužalojimo
buvusią būklę, teikti teismui civilinį
ieškinį dėl visuomenei padarytos
žalos atlyginimo ir nuostolių
išieškojimo.
Komisija konstatavo, kad
Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės
Marijos bažnyčioje buvo registruota
12 dailės vertybių. Iš jų gaisro metu
10 buvo bažnyčioje ir galimai
sudegė. 2 vertybės saugomos Prienų
krašto muziejuje ir gaisro metu
nenukentėjo. Komisija įvertino ir
kitus bažnyčioje buvusius kultūros
objektus (paveikslus, skulptūrą, du
medinius relikvijorius, nešiojamus
altorėlius, sietyną, vandeninę,
kielikus, monstrancijas ir kt.)
publikuotus Lietuvos sakralinės
dailės kataloge, kurie nebuvo įrašyti į
Kultūros vertybių registrą.
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Eil.
Nr.

23.

Vertybės
pavadinimas,
kodas

Apytalaukio
dvaro sodyba
210

24.

Aleksoto malūno
pastatų
komplekso
pirmos tvoros
fragmentas

Vertybės
adresas

Padaryta žala

Nuostolių
dydis, Lt

Kėdainių r.
sav., Vilainių
sen.,
Apytalaukio k.

Nepriežiūra

30440 Lt

Kauno m. sav.,
Kauno m., H. ir
O. Minkovskių
g.

Autoįvykis

4834 Lt

Pasvalio r.,
Kalneliškių k.,

Neteisėti
vandališki
veiksmai

117729 Lt

Pagėgių sav.,
Palumpių k.

Neteisėti
tyčiniai
veiksmai

931022 Lt

33412

25.

Didžiųjų Grūžių
(Kalneliškių) buv.
dvaro sodybos
fragmentų
penkios krosnys
15223

26.

Palumpių dvaro
sodybos arklidės
29889

Komisijos siūlymai
Komisija nustatė, kad dvaro rūmams
žala nepadaryta, todėl rūmams
nuostolių dydžio nuspręsta
neskaičiuoti. Nustatyta, kad dvaro
kumetyno pastatas apleistas,
užterštas šiukšlėmis, įgriuvę dalis
stogo. Komisija pasiūlė atkurti
kumetyno iki sužalojimo buvusią
būklę. Taip pat komisija konstatavo,
kad valdytojas privalo užtikrinti
rūmų apsaugą ir prižiūrėti teritoriją.
Komisija pasiūlė atstatyti iki
sužalojimo buvusią būklę – tai yra
atkurti autoįvykio metu sužalotus 4
tvoros monolitinių g/b stulpus;
pašalinti tvoros metalinių elementų
deformacijas, atkurti tvoros
tvirtinimų detales.
Komisija konstatavo, kad padaryta
žala, sužalojant didelės istorinės ir
kultūrinės reikšmės kultūros vertybę
turi būti atlyginta ir atstatyta iki
sužalojimo buvusi būklė,
vadovaujantis tokių darbų vykdymo
nustatyta tvarka. Taip pat komisija,
atsižvelgdama į Didžiųjų Grūžių
(Kalneliškių) buv. dvaro sodybos
fragmentų pastato esamą fizinę
būklę, pasiūlė Pasvalio rajono
savivaldybei imtis aktyvesnių
veiksmų dėl šio dvaro pastato
pripažinimo bešeimininkiu, ieškoti
būdų užsandarinti pastato angas,
kiaurą stogą, atlikti architektūrinius –
fotogrametrinius pastato
apmatavimus.
Komisija konstatavo, kad
nusikalstamais veiksmais padaryta
žala iš kaltų asmenų turi būti
išieškota ir atstatyta iki sužalojimo
buvusi būklė, vadovaujantis tokių
darbų vykdymo nustatyta tvarka.
Taip pat komisija, atsižvelgdama į
nustatytas aplinkybes bei esamą
nekilnojamosios kultūros vertybės
– Palumpių dvaro sodybos arklidės
pastato likučių būklę, rekomendavo
Pagėgių savivaldybės
administracijai imtis veiksmų dėl
pastato likučių sutvarkymo: išvalyti
teritoriją nuo statybinio laužo,
konservuoti pamatus, pagal
galimybes, siekiant išsaugoti esamų
mūro sienų fragmentus, įrengti
laikinus stogelius, kad mūras nebūtų
veikiamas atmosferos kritulių, taip
pat siekiant išsaugoti išlikusias
autentiškas pastato plytas, saugomoje
vietoje susandėliuoti ant padėklų ir
uždengti, kad būtų vėliau įmanoma
jas panaudoti vykdant mūro atkūrimo
darbus.

29
Eil.
Nr.

27.

Vertybės
pavadinimas,
kodas

Geručių
(Glebavos) buv.
dvaro sodybos
ūkinis pastatas
350

Vertybės
adresas

Pakruojo r. sav.,
Žeimelio sen.,
Geručių k.

Padaryta žala

Nepriežiūra,
neteisėti
tyčiniai
veiksmai

Nuostolių
dydis, Lt

235788 Lt

Komisijos siūlymai
Komisija pasiūlė dėl ūkinio pastato,
nustačius žalą padariusius asmenis,
pasiūlyti atlyginti žalą (12 089 Lt);
savininkui, siekiant stabilizuoti
ūkinio pastato fizinę būklę,
nedelsiant imtis pastato priežiūros
darbų – pašalinti avarinę grėsmę,
planuoti tolimesnius tvarkybos
darbus arba spręsti klausimą dėl
nuosavybės perleidimo. Taip pat
Departamento Šiaulių teritoriniam
padaliniui imtis griežtesnių
administracinių priemonių dėl rūmų
priežiūros. O Departamentui teikti
prioritetą Geručių (Glebavos) buv.
dvaro sodybos vertingųjų savybių
nustatymui.

2013 metais tęsėsi pradėtas teisminis procesas dėl Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos
bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo ir bažnyčios žalos, kada 2012-0126 kilus gaisrui architektūros paminklo – Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų
vienuolyno ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 975) vienuolyno namo palėpėje,
gaisro metu nukentėjo vienuolyno pastatas, jo viduje esanti sieninė tapyba ir vienuolyno II aukšte
įrengtoje bažnytinio paveldo ekspozicijos salėje buvusios kilnojamosios kultūros vertybės.
2013 metais Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nustatė Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo sienų tapybai
gaisro, gaisro gesinimo metu ir polaidžio metu padarytą žalą - 5 163 247 Lt.
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra 2013-09-13 raštu Nr. 849094 informavo Departamentą, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 67-2-00002-12
dėl turto sunaikinimo ir sugadinimo dėl neatsargumo ir tarnybos pareigų neatlikimo yra baigtas.
Surašius kaltinamąjį kaltą, byla buvo perduota nagrinėti Kelmės rajono apylinkės teismui.
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 Pranui Jurkaičiui. Ikiteisminio tyrimo metu jis kaltu neprisipažino.
Departamentas šioje baudžiamojo byloje pareiškė daugiau nei 11 mln. 613 tūkst. litų
civilinį ieškinį. Teisminis procesas tęsiasi.
2013 metais tęsėsi teisminiai procesai dėl Kalnaberžės dvaro sodybos pastatams padarytos
žalos. Panevėžio apygardos teismas 2013-01-31 raštu „Dėl bylos su apeliaciniu skundu siuntimo“
persiuntė Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-228-227/2012 pagal ieškovo –
Departamento ieškinį atsakovui – UAB „Lukta“ dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės
paėmimo valstybės nuosavybėn ir padarytos žalos kultūros vertybei atlyginimo su UAB „Lukta“
apeliaciniu skundu dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. teismo sprendimo.
Lietuvos Apeliacinis teismas 2014 m. pradžioje nutartimi priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr.
2A-157/2014 palikti 2012 m. gruodžio 5 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimą galiojantį. Todėl
nuo apeliacinio teismo nutarties įsigaliojimo dienos kultūros vertybės – Kalnaberžės buv. dvaro
sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 215) pastatai: dvaro rūmai, arklidės, kluonas,
tvartas, esantys Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių r., pereina iš UAB „Lukta“ nuosavybės
valstybės žinion. Teismas iš atsakovo – UAB „Lukta“ valstybės naudai priteisė 233 393, 76 Lt
žalos. Panevėžio apygardos teismas išdavė Departamentui Vykdomąjį raštą Nr. 2-228-227/2012 m.
dėl priteistų sumų išieškojimo iš UAB „Lukta“ vykdymui.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2013 metais atliko ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-10002-12, kuris buvo susijęs su
valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe – Trakų Vokės dvaro sodybos rūmais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 24972 ). Dar 2012 metais Departamentas buvo paskaičiavęs žalą,
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padarytą Trakų Vokės dvaro sodybos rūmams, įgyvendinant rūmų infrastruktūros atnaujinimo ir
pritaikymo kultūros ir kitos viešoms reikmėms projektą. Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiasis
baudžiamojo persekiojimo skyrius 2014-01-10 raštu informavo Departamentą, kad ikiteisminis
tyrimas baigtas ir surašytas kaltinamasis aktas bei baudžiamoji byla Nr. 06-1-10002-12 perduota
Vilniaus m. apylinkės teismui nagrinėjimui. Departamentas šioje baudžiamojoje byloje atsakovams
– Asociacijai Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga ir UAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pateikė
civilinį ieškinį dėl visuomenei padarytos žalos, lygios 133 033,61 Lt, atlyginimo. Teisminis
procesas tęsiasi.
2013 metais vyko tolimesnis teisminis procesas po valstybės saugomos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Čiulų kluono (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26462) žalos
paskaičiavimo dėl valdytojo nepriežiūros. Civilinėje byloje Nr. 2-88-600/2013, Departamentui
pateikus civilinį ieškinį dėl visuomenei padarytos žalos, lygios 55 953,22 Lt, atlyginimo, abipusiu
šalių sutarimu buvo sudaryta taikos sutartis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-10
nutartimi patvirtino ieškovo – Departamento ir atsakovo – Monikos Kiauleikytės, Čiulų kluono
valdytojos, taikos sutartį. Atsakovė įsipareigojo per 9 mėnesius nuo taikos sutarties patvirtinimo ir
civilinės bylos nutraukimo atkurti iki sužalojimo buvusią būklę, t.y. organizuoti pagal teisės aktus
tvarkomuosius paveldosaugos darbus, neįvykdymo atveju, įsipareigojo sumokėti į Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą
Departamento nustatytą nuostolių dydžio sumą. Kaip informavo Departamento Utenos teritorinis
padalinys, valdytoja nesilaikė taikos sutarties įsipareigojimų ir neorganizavo darbų, kuriais būtų
atkurta iki sužalojimo buvusi būklė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos Departamentą informavo, kad Čiulų kluono valdytoja nesilaikė taikos sutarties
įsipareigojimų – nepervedė nustatytos nuostolių dydžio sumos. Todėl Departamentas kreipėsi į
teismą dėl vykdomojo proceso pradėjimo.
2013 metais toliau vyko civilinė byla Nr. 2-2265-430/2013 pagal ieškovo – Departamento
ieškinį atsakovui – VšĮ „Belvederio dvarui“ dėl žalos atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas
2013 m. vasario 15 d. nutartimi priėmė sprendimą tenkinti Departamento civilinį ieškinį dėl
Belvederio dvaro sodybos rūmams (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 967) žalos
atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-12 teikė Vilniaus apygardos teismui
atsakovo apeliacinį skundą šioje civilinėje byloje, tačiau Vilniaus apygardos teismas paliko
galiojančią 2013-02-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismas
išdavė Vykdomąjį raštą, kuriuo nuspręsta priteisti iš atsakovo VšĮ „Belvederio dvaras“ valstybės
naudai 51 556 Lt žalai atlyginti.
Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. sprendimu už akių priėmė
sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2079-794/2013 pagal ieškovo – Departamento civilinį ieškinį
atsakovei – UAB „Viteksoma“ dėl padarytos žalos nekilnojamajai kultūros vertybei – Užeigai,
Puodžių g. 27, Klaipėdoje, atlyginimo. Teismas ieškinį tenkino visiškai ir priteisė Departamento
nustatytą nuostolių dydį, lygų 18 045 Lt. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-23 išdavė
Vykdomąjį raštą Nr. 2-2079794/2013, pagal kurį antstolis vykdo priteistos sumos išieškojimą.
2013 m. gegužės 24 d. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu du kaltinamieji „juodųjų
archeologų“ baudžiamojoje byloje Nr. 1-42-190/2013 dėl Apuolės kapinyno sužalojimo buvo
pripažinti kaltais ir nuteisti atitinkamai ketveriems ir trejiems su puse metų laisvės atėmimo. Tuo
pačiu Vilniaus apygardos teismas tenkino Departamento civilinį ieškinį ir priteisė solidariai iš kaltų
asmenų valstybės naudai 492 945 Lt.

V. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITA
5.1. Kultūros vertybių registras
2013 m. Kultūros vertybių registro duomenų bazėje buvo 18639 (kompleksinės dalys
9426) kultūros vertybių, iš jų: pavieniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 14122;
kompleksiniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 1656; kilnojamosios kultūros vertybės –
2466; kultūros paveldo vietovės – 157; kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta – 238 (7, 8
lentelės).
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7 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios pavienės ir kompleksinės kultūros vertybės (kartu su kultūros
paveldo vietovėmis).

Nekilnojami

Kilnojami
Viso

Pavieniai ir
kompleksai
1
4
238
1110
9906
16
4899
70
2395
18639

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)

8 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios kompleksinės kultūros vertybių dalys.
Kompleksų dalys

Nekilnojami

Kilnojami
Viso

3
14
1177
2448
8
3055
25
2696
9426

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

2013 m. kultūros vertybės pagal jų statusą Kultūros vertybių registre pasiskirstė: paskelbta
kultūros paminklais – 70 kilnojamųjų kultūros vertybių; paskelbtos valstybės saugomomis – 6009
nekilnojamosios kultūros vertybės, iš kurių paskelbtos kultūros paminklais – 1110 nekilnojamųjų
kultūros vertybių; paskelbta savivaldybės saugomomis – 16 nekilnojamųjų kultūros vertybių.
Iš visų Kultūros vertybių registre įregistruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, nustatytos
vertingosios savybės: nekilnojamosioms kultūros vertybėms – 3809; pavieniams objektams – 3055;
kompleksiniams objektams – 691; vietovėms – 63. Kultūros vertybių teritorijos nustatytos 8848
nekilnojamosioms kultūros vertybėms, iš jų: pavieniams objektams – 6929 teritorija,
kompleksiniams objektams – 1776 teritorijų, vietovėms – 143 teritorijos. Nustatytos 3971 apsaugos
zonos 3565 nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
2013 m. atlikti ir Kultūros vertybių registro duomenų bazės tvarkymo darbai: 20 kultūros
paveldo objektų patikslinti adresai, 4563 kultūros paveldo objektai buvo papildyti 30677
fotonuotraukomis, įregistruota 11 apsaugos sutarčių. Išduotos 173 pažymos apie kultūros paveldo
objektų bei kito nekilnojamojo turto statusą. Išduota 15 išrašų iš Kultūros vertybių registro.
Ataskaitiniu laikotarpiu sąveikauta ir su kitais valstybės registrais:
pagal duomenų teikimo sutartį su Gyventojų registru, parengtas 885 pranešimas
Departamento teritoriniams padaliniams apie kultūros paveldo objektų savininkų deklaruotas
gyvenamąsias vietas;
pagal duomenų teikimo sutartį su Juridinių asmenų registru, Departamento
teritoriniams padaliniams pateikta 9 minėto registro išrašų;
pagal duomenų teikimo sutartį su Nekilnojamojo turto registru, parengta 35 išrašai
apie nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto registrui pagal duomenų teikimo sutartį įteikti
pranešimai dėl juridinių faktų įregistravimo. 2013 m. buvo įregistruotas 601 juridinis faktas dėl
nekilnojamojo turto įregistravimo Kultūros vertybių registre ar to turto buvimą kultūros paveldo
objekto teritorijoje ar apsaugos zonoje.
Vykdomi nuolatiniai Kultūros vertybių registro priežiūros darbai: kartą į savaitę vykdomas
Kultūros vertybių registro duomenų bazės archyvavimas; atliekami „Oracle“ duomenų bazės
egzemplioriaus monitoringas ir palaikymas pilno veikimo būsenoje bei Kultūros vertybių registrą
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aptarnaujančių serverių operacinių sistemų atnaujinimai, šalinami sutrikimai ir trikdžiai, sekamos
Web aplikacijos. Taip pat atliekamas nestandartinių ataskaitų generavimas remiantis registro
duomenimis, tikslinami netiksliai pateikti Kultūros vertybių registro objektų erdviniai GIS
duomenys. Analizuojamos Web serverio IIS log bylos (siekiant išsiaiškinti vartotojų naršyklių
klaidas) ir informacinė sistema; aptiktos klaidos registruojamos klaidų registravimo sistemoje JIRA
bei elektroniniu paštu perduodamos Kultūros vertybių registro projektuotojui. Įregistruotos 22
klaidos. Surinkta statistika (Snapshot baselines) registrinės duomenų bazės valdymo sistemai Oracle
ir įrašyta apkrovos depozitoriume.
5.2. Atlikti kultūros vertybių apskaitos darbai
Prie Departamento 2013 m. veikė keturios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos (toliau – vertinimo taryba).
Per 2013 m. suorganizuoti 85 Departamento pirmosios vertinimo tarybos posėdžiai, iš viso
svarstyta dėl 237 kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo bei
įrašymo į Kultūros vertybių registrą, iš jų 189 objektams patikslinti duomenys Kultūros vertybių
registre, 24 naujai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, 22 nuimta teisinė apsauga, 2 valstybės
saugomiems objektams Ventės rago ornitologijos stočiai (20549) ir Trumpakojų kaimo senosioms
kapinėms (26143) Molėtų rajone panaikinus teisinę apsaugą pradėtos Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytos procedūros dėl valstybės saugojamo objekto
statuso panaikinimo. Taip pat svarstyti 24 įvairūs klausimai dėl kultūrinės vertės nustatymo, naujai
aptiktų vertingųjų savybių konstatavimo, specialiuose planuose nurodomų sprendinių aptarimo ir kt.
klausimai.
2013 m. vertinimo taryba dalyvavo trijuose teismo procesuose: dėl Narėpų gynybinių
įtvirtinimų linijos prie Kauno tvirtovės pirmos slėptuvės (36261), Trumpakojų k. senųjų kapinių
(26143) bei Tarandės senųjų kapinių (34869).
2013 m. suorganizuota 80 Departamento antrosios vertinimo tarybos posėdžių, kurių metu
svarstyta 222 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija. Iš jų: patikslinti duomenys
189 objektams. Naujai įrašyta 18 objektų. Nuimta teisinė apsauga – 15 kultūros paveldo objektų.
2013 m. ši vertinimo taryba dalyvavo administracinėje byloje dėl pastatų komplekso
(36087), esančio K. Kalinausko g. 8, Šilutės mieste.
Per 2013 m. suorganizuoti 23 Departamento trečiosios vertinimo tarybos posėdžiai, iš viso
svarstyta dėl 80 kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo bei
įrašymo į Kultūros vertybių registrą, iš jų: 71 objektui patikslinti duomenys Kultūros vertybių
registre (tame tarpe Kauno tvirtovės objektų, tokių kaip: Panemunės kareivinių ir Karo mokyklos
statinių komplekso (26903), Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių
komplekso (26587), Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių
komplekso (26594) ir kt.), 4 naujai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, 5 nuimta teisinė apsauga.
Taip pat svarstyti 9 įvairūs klausimai dėl kultūrinės vertės nustatymo, naujai aptiktų vertingųjų
savybių konstatavimo ir kt. Pardėtas svarstyti kultūros paveldo vietovės – Kauno m. istorinės dalies,
vad. Naujamiesčiu (22149) duomenų Kultūros vertybių registre klausimas. Sudaryta patariamoji
Darbo grupė šiam klausimui nagrinėti
2013 m. suorganizuoti 26 Departamento ketvirtosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių
metu svarstyta 300 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija, iš jų: patikslinti
duomenys – 228 nekilnojamosioms kultūros vertybėms, naujai įrašytos – 66 nekilnojamosios
kultūros vertybės, panaikinta teisinė apsauga – 6 nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
Taip pat apskaitos dokumentai patvirtinti dar 13 saugomų vietovių: Vilniaus senamiesčiui,
Klaipėdos senamiesčiui, Telšiams, Rokiškiui, Druskininkams, Lazdynams, Rusnei, Skirvytėlėi,
etnografiniams Dargužių, Salų, Beržoro kaimams ir kt. Iš svarstytų objektų galima paminėti Renavo
dvaro sodybą, Žeimių dvaro sodybą, Plungės Šv. Mato evangelisto bažnyčios ir dvaro pastatų
kompleksą, Evangelikų liuteronų bažnyčią Biržuose, Trakų karaimų namus, Vilniaus senąsias
kapines, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, ir visą eilę memorialinių bei
archeologinių kultūros paveldo objektų.
Šiuo metu steigiama penktoji Departamento Vertinimo taryba, kuri bus skirta memorialinio
ir istorinio paveldo objektams svarstyti.
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Kultūros vertybių registrui duomenis teikė ir savivaldybių vertinimo tarybos. Per
ataskaitinį 2013 m. laikotarpį:
Kauno m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui;
Klaipėdos m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 5 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui;
Klaipėdos r. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
panaikino teisinę apsaugą 1 objektui;
Palangos m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 2 objektams;
Vilniaus m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 2 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui bei 1 vietovei;
Panevėžio m. savivaldybės vertinimo taryba – panaikino teisinę apsaugą 1 objektui;
Anykščių r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 1
vietovei.
Viso 18 objektų, iš jų: 11 naujai įrašė, patikslino savybes 5, panaikino teisinę apsaugą - 2.
Viso per 2013 m. vertinimo tarybos, t.y. tiek Departamento, tiek savivaldybių svarstė 857
objektus: suteikė teisinę apsaugą – 123 objektams, patikslino vertingąsias savybes – 682 objektams
ir nuėmė teisinę apsaugą – 52 objektams.
2013 m. suorganizuota 12 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos (toliau –
Komisija) posėdžių, 2 bendri Komisijos posėdžiai su Restauravimo taryba, kurių išdavoje buvo
parengti Tipinių saugojimo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų, nustatomų sudaromuose
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentuose rekomendacijų projektai: metalo dirbiniams,
tapybos darbams, medžio dirbiniams, natūralaus akmens ir dirbtinio akmens bei gipso, stiuko,
betono dirbiniams, tekstilei, dirbiniams iš popieriaus, stiklui, keramikai ir porcelianui, odai,
vargonams ir fisharmonijoms, technikos objektams.
2013 m. Komisija apsvarstė 306 pavienių ir kompleksinių kilnojamųjų kultūros vertybių
(474 vnt.), siūlomų įrašyti į Registrą, iš jų 69 patikslinti duomenys, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka
vertybėms, įrašytoms į Registrą kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, parengta kilnojamojo
daikto įrašymui į Registrą reikalinga apskaitos dokumentacija, svarstyta Kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo komisijoje, gautas Valstybinės kultūros paveldo komisijos pritarimas, parengtas
Kultūros ministro įsakymo projektas dėl įrašymo į Kultūros vertybių registrą, Kultūros ministro
įsakymas patvirtintas, Duomenys patikslinti registre.
2013 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 padaliniuose
esantys valstybės tarnautojai, atsakingi už kultūros vertybių apskaitą (9, 10 lentelės).
9 lentelė. 2013 m. Departamento teritorinių padalinių 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
25
39
39
40
49
38
40
40
34
55
399

Dokumentai dėl teisinės
apsaugos panaikinimo
15
1
1
2
4
2
8
1
34

Viso
40
40
40
42
53
40
40
40
42
56
433

34
10 lentelė. 2013 m. Departamento teritorinių padalinių atlikta kultūros paveldo objektų fotofiksacija.
Teritorinis padalinys
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
viso:

Kultūros paveldo objektų skaičius
32
100
100
77
119
102
101
199
121
109
1060

Fotografijų skaičius
60
433
513
278
619
551
318
536
456
208
3972

VI. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
6.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimas
Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui 2013 m. buvo
skirta 10000,00 Lt, iš jų:
už 2034,75 Lt paženklinti 9 valstybės saugomi kultūros paveldo objektai (nuo kurių
ženklai buvo pavogti): Jurbarko rajono savivaldybėje – 4, Kauno miesto savivaldybėje - 2,
Tauragės rajono savivaldybėje - 2, ir Telšių rajono savivaldybėje – 1;
už 7965,25 parengtas Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba
neišliko statinių, ženklinimo tipinėmis lentomis techninis projektas.
6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena
2013 m. vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisyklėmis,
patvirtintomis Kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-318 (toliau – Stebėsenos
taisyklės), Departamento teritoriniai padaliniai ir savivaldybės vykdė nekilnojamųjų kultūros
vertybių stebėseną. Vadovaujantis minėtomis Stebėsenos taisyklėmis vertinimas turi būti atliktas
pagal 3 kriterijus: 1) vertingųjų savybių būklės pokytis, 2) vertybės fizinės būklės pokytis ir 3)
vertybės aplinkos pokytis. Atsižvelgus į pateiktą ir į tai, kad daugumai stebėtų kultūros paveldo
objektų nėra nustatytos vertingosios savybės, būklės pokytis fiksuotas vienu vertinimu, t. y. vienu
aritmetiniu vidurkiu. Kiekvienas pokytis vertintas penkiabalėje sistemoje: 1 – būklė labai pablogėjo,
2 – būklė blogėja, 3 – būklė nepakito, 4 – būklė gerėja ir 5 – būklė labai pagerėjo. Nesant vertinimo
metodikos, iš esmės pats vertinimas yra subjektyvus, priklausantis nuo vertintojo pasirinktų
vertybių ir patirties (žinių). Tokiu būdu, pateikti vertinimo vidurkiai yra preliminarūs ir negali būti
traktuojami kaip objektyvūs.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas iš savivaldybių gavo 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 sandorių (pav. 5).
Daugiausiai būklės patikrinimo aktų gavo Departamento, Šiaulių (328), Klaipėdos (312),
Kauno (264), Utenos (200) ir Alytaus (187) teritoriniai padaliniai. Lyginant su 2012 m. ir 2011 m.
stebėsenos duomenimis Departamento Klaipėdos, Šiaulių ir Utenos teritorinių padalinių iš
savivaldybių gautų stebėsenos aktų skaičius didėjo. Departamento Kauno, Marijampolės, Tauragės
ir Alytaus teritorinių padalinių iš savivaldybių gautų stebėsenos aktų skaičius nežymiai mažėjo, o
Departamento Vilniaus, Panevėžio ir Telšių teritorinių padalinių iš savivaldybių gautų aktų skaičius
ataskaitiniais metais ženkliai krito (pav. 6). Vertinant 2013 m. stebėsenos duomenis, gautus iš
savivaldybių, pastebėtas ženklus būklės aktų mažėjimas.
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5 pav. 2006 - 2013 m. savivaldybių apžiūrėtų nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius.

6 pav. 2013 - 2011 m. Departamento teritorinių padalinių iš savivaldybių gautų kultūros paveldo objekto
būklės patikrinimo aktų skaičiaus palyginimas.

2013 m. 8 savivaldybės (2012 m. – 10, 2011 m. – 9, 2010 m. – 13, 2009 m. – 16, 2008 m.
– 29, 2007 m. – 14, 2006 m. – 29) nepateikė nė vieno būklės patikrinimo akto. 2013 m. stebėsenos
prioritetas teiktas statiniams, kurių patikrinta 639 arba 37 proc. visų ataskaitiniais metais tikrintų
kultūros paveldo objektų. Antroje vietoje liko archeologijos kultūros paveldo objektai, kurių
patikrinta 452 arba 26 proc. visų ataskaitiniais metais tikrintų kultūros paveldo objektų. 13
savivaldybių nepatikrino nei vieno statinio (2012 m. - 12). Visumoje apie 14 proc. savivaldybių
stebėsenos nevykdė. Atsižvelgiant į pateiktą, ir lyginant su 2012 m., nustatytas stebėsenos našumo
savivaldybėse mažėjimas. To priežastimi iš esmės yra nuo 2012 m. spalio 9 d. įsigaliojusi Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-685 pakeista nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
stebėsenos tvarka, kuomet savivaldybėms palikta tik valstybės ir savivaldybės saugomų objektų
stebėsena. Supaprastintas stebėsenos vykdymas sumažino reikiamų apžiūrėti kultūros paveldo
objektų apimtis, kas sudarė prielaidas viltis, kad nuo šiol savivaldybės stebėsenos funkcijas atliks
daug efektyviau ir kokybiškiau.
Pagal ataskaitiniais metais apžiūrėtas nekilnojamąsias kultūros vertybes išskyrus atskiras
kultūros vertybių grupes ir įvertinus pagal tris kriterijus šių grupių būklės pokyčius penkiabalėje
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sistemoje (pav. 7), darytinos prielaidos, 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
2012 m., jų būklės vidurkis 3 balai (2012 m. statinių būklės vidurkis siekė 3,1 balo; 2011 m. – 2,7
balo). Preliminariai nekilnojamųjų kultūros vertybių būklė stabili iš esmės visose apskrityse arba
yra nepakitusi, lyginant su 2012 m. duomenimis.
7 pav. 2013 m. vertintų nekilnojamųjų kultūros vertybių bendras būklės pokyčio vidurkis pagal išskirtas
vertybių grupes.

Apibendrinus 2013 m. savivaldybių pateiktus duomenis, išlieka ta pati 2012 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 padalinių gauna tik teorinius
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. Savivaldybių paveldosaugininkų atliekama kultūros paveldo objektų
stebėsena nėra planuojama, objektai tikrinami atsitiktine tvarka, nenustatomas per metus būtinų
patikrinti kultūros paveldo objektų skaičius ir sąrašas.
Pažymėtina, kad Kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199 „Dėl
kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta kultūros paveldo
objekto būklės patikrinimo akto (toliau – Aktas) forma, neatitinka Stebėsenos taisyklių reikalavimų,
kadangi Akte nėra grafos, reikalaujančios nurodyti kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių ir
būklės kitimą. Be to, Akte nėra pozicijos, kurioje būtų nurodoma kultūros paveldo objekto aplinkos
būklė ir jos pokytis, kaip tai numato Stebėsenos taisyklių 9 p., todėl nei vienas savivaldybės
paveldosaugos padalinys kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktuose nenustatė kultūros
paveldo objekto būklės kitimo, t.y. objekto fizinė būklė, vertingųjų savybių būklė ir objekto
aplinkos būklė nebuvo lyginamos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės
pase užfiksuotomis būklėmis. Taip pat nebuvo nurodoma kultūros paveldo objekto aplinkos būklė ir
jos pokytis. Siekiant užtikrinti tinkamą kultūros paveldo objektų stebėsenos vykdymą būtina keisti
kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto formą, kad ji atitiktų Stebėsenos taisyklių
reikalavimus.
Akcentuotina, kad stebėsenos vykdymą trukdo tai, kad visais atvejais, be kultūros paveldo
objekto savininko ar valdytojo leidimo, nėra galimybės apžiūrėti objektą iš vidaus. O savininko
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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. Dėl to, praeitais, 2012 m darytos prielaidos, kad nuo šiol savivaldybės stebėsenos funkcijas
atliks daug efektyviau ir kokybiškiau, nepasiteisino.
Nuo 2012-10-18 Departamentui pavesta atlikti tik Kultūros vertybių registre esančių
nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėseną, o savivaldybės, kaip numato NKPAĮ 6 str. 3 d. 3 p.,
atlieka valstybės ir savivaldybių saugomų kultūros paveldo objektų stebėseną. Remiantis
preliminariais skaičiavimais tik Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės pasiskirsto taip (mažėjančia tvarka): Vilniaus apskrityje - 3111; Kauno apskrityje - 1716;
Klaipėdos apskrityje - 1100; Panevėžio apskrityje - 1086; Šiaulių apskrityje - 994; Utenos
apskrityje - 898; Telšių apskrityje - 821; Alytaus apskrityje - 557; Tauragės apskrityje - 521;
Marijampolės apskrityje - 469. Jų stebėsena turi būti atlikta per penkerius metus.
Departamento teritorinių padalinių vedėjų metinėse veiklos užduotyse buvo nustatyta per
2013 metus, vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis, atlikti 20 proc. Kultūros vertybių registre (toliau
– KVR) registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės
saugomais, stebėseną.
2013-03-12 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-81 Departamento teritoriniams
padaliniams buvo nustatyta sudaryti 2013 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
sąrašus ir atlikti stebėseną pagal Stebėsenos taisykles, kiekvienam nekilnojamajam kultūros paveldo
statiniui užpildyti kultūros paveldo būklės patikrinimo akto formą bei Departamento teritoriniams
padaliniams Departamento Kontrolės skyriaus pateiktą elektroninę formą.
Pagal 2012 m. Departamento metinės veiklos ataskaitos duomenis, 2013 m. pradžioje
Kultūros vertybių registre buvo 12 488 nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 2013 m. pabaigoje
pagal Departamento teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad viso buvo apžiūrėtas
2631 kultūros paveldo objektas, iš kurių 2307 pagal Departamento direktoriaus įsakymą Į-81, o 324
papildomai Departamento teritorinių padalinių iniciatyva. Tokiu būdu, per 2013 m. apžiūrėta 21,06
proc. KVR registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės
saugomais.
Apibendrinus Departamento teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad iš
2307 patikrintų kultūros paveldo objektų, vertingosios savybės yra nustatytos tik 901 objektui, kas
sudaro 39 proc. visų tikrintų objektų. Preliminariai galima spėti, kad kol kas be vertingųjų savybių
KVR yra 61 proc. kultūros paveldo objektų. Tačiau nustatytos vertingosios savybės objektams
pasiskirsto labai nevienodai, pvz. iš visų tik KVR registruotų buv. dvarų sodybų Departamento
Šiaulių teritorinio padalinio teritorijoje buvo patikrinta 57 proc. buv. dvarų sodybų, o vertingosios
savybės nustatytos tik 4 proc. tikrintų sodybų, Departamento Panevėžio teritorinio padalinio
teritorijoje iš patikrintų 170 buv. dvarų sodybų objektų, vertingosios savybės nustatytos tik 38
objektams - t.y. 22 proc. tikrintų objektų. Vertingųjų savybių nebuvimo problema ypač pabrėžtina
kalbant apie dvarų sodybas, turėjusias numerius su IR ir IV raidėmis. Buv. 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
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tendencijomis. Iš 901 balais įvertinto objekto vertingųjų savybių vertinimas pasiskirstė taip: 1 balu
įvertinta 14 objektų, 2 - 94 objektai, 3- 688 objektai, 4 – 76 objektai, 5 – 29 objektai. Pagal
pateiktus duomenis, darytina išvada, kad vertingųjų savybių būklė pastaruoju metu (vertinant nuo
vertingųjų savybių nustatymo arba paskutinės apžiūros duomenų, jei objekto vertingosios savybės
buvo nustatytos anksčiau), praktiškai nekito.
Pagal pateiktus vertinimus nustatyta, kad iš 2182 objektų įvertintų būklės (fizinės) balais
(125 objektai būklės (fizinės) balais neįvertinti, nes dalis objektų nurodyti kaip sunykę, dalis yra
bendri dvarų sodybų unikalūs kodai), 1 balu vertinami 87 objektai, 2- 390, 3 – 1266, 4 - 381, 5 – 58.
Pagal pateiktus duomenis, fizinės būklės vidurkis siekia 2,98 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.
Pagal medžiagiškumą nustatyta, kad apžiūrėtų objektų tarpe vyrauja mūrinių/akmeninių pastatų
dauguma (pusė žiūrėtų objektų), tačiau apžiūrėta ir didelė dalis medinių objektų, 768 iš 2307.
Iš įvertintų atskirų pastatų dalių, blogiausiai vertinama stogo danga ir konstrukcijos – 2,67
balo, langai ir lauko durys 2,5 balo, išorės puošyba 2,14 balo, o kaminai tik 1,76 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 yra niokojamos ir
vandalų.
Aplinkos būklė balais įvertinta 1974 objektams, o vertinimo balai pasiskirstė taip: 1 balu
įvertinta 9 objektų aplinka, 2 – 311, 3 – 1354, 4 - 261, 5 - 39 objektų aplinka. Bendrai aplinkos
būklė vertinama 2,99 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
padalinių gauta informacija. Konstatuota, kad kultūros paveldo objektų aplinka prižiūrima geriau
nei patys pastatai (teritorijos šienaujamos ir pan.), nes tai nereikalauja didelių finansinių sąnaudų
kaip kad statinio fizinės būklės užtikrinimas ir paprastai tai daroma reguliariai. Aplinka beveik
nesikeičia, nenustatyta, kad vyktų dideli užstatymai ar kitos invazijos. 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 pagal teisėtą sklypo valdytoją. Tačiau yra
nemažai atvejų, kada sklypai apie dvaro pastatus nesuformuoti ir teisiškai tokie statiniai laikytini
bešeimininkiais, pvz. Departamento Utenos teritorinis padalinys tokių pastatų iš 256 patikrintų
objektų, nustatė 29. Atskirą pastatų grupę sudaro pastatai neregistruoti Nekilnojamojo turto registre
ir dar nepriklausomybės pradžioje išdalyti pagal pajus. Pirmiesiems savininkams išvykus ar mirus,
paveldėtojams šie objektai ne visada buvo reikalingi ir jie nuosavybės neperimdavo. Kol kas tikslus
pagal pajus įsigytų kultūros paveldo objektų skaičius nėra žinomas, tam reikėtų atskiro tyrimo.
Tačiau tai yra didelė problema, nes neįteisintas nekilnojamasis turtas nėra patrauklus rinkoje, todėl
tokių paveldo objektų negali įsigyti asmenys, galintys tvarkyti ir prižiūrėti juos, o skelbimo
bešeimininkiais procesai yra ilgi ir vyksta labai vangiai. Pvz. Departamento Utenos teritorinis
padalinys nurodė, kad per 2013 metus skelbimo bešeimininkiu procesas pradėtas tik vienam
objektui apskrityje.
Patikrinus 2307 kultūros paveldo objektus nustatyta, kad 727 iš jų yra visai nenaudojami,
tai sudaro 31 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. Išnagrinėjus Departamento
teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad pagal paskirtį apžiūrėtų objektų tarpe
vyrauja ūkinės, sandėliavimo, komercinės paskirties objektai (pusė visų patikrintų objektų).
Priežastys, dėl kurių pastatų būklė blogėja dažniausiai tipinės: pastatai apleisti išsikėlus
gyventojams ar buvusioms bendrovėms, pastatų valdytojai yra garbaus amžiaus ir negali tinkamai
pasirūpinti naudojamais pastatais. Žinoma, pasitaiko atvejų, kad ir patenkinamos ar net geros būklės
kultūros paveldo objektai yra nenaudojami.
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Kaip didžiausią šių dvarų pastatų nenaudojimo priežastį reikėtų išskirti, kad jie praradę
savo funkcinę paskirtį (kalvės, ledainės, kluonai, tvartai) ir nepritaikomi šių dienų poreikiams.
Reikia pažymėti, kad senus, didelio tūrio, blogos būklės nenaudojamus pastatus pritaikyti
naudojimui nepažeidžiant jų vertingųjų savybių, nesumažinant kultūrinės vertės yra gana sudėtinga.
Dažniausiai jei šie pastatai ir naudojami, tai laiku nešalinami atsirandantys defektai ir jų būklė
ilgainiui neišvengiamai blogėja. Tik realiai naudojami pastatai yra apsaugoti nuo neigiamo
atmosferos poveikio ir vandalizmo. Nes jei statinys, esantis nuošalesnėje kaimo vietovėje, nėra
nuolat naudojamas, jokios apsaugos priemonės negali užtikrinti apsaugos nuo niokojimo. To
pasėkoje yra plėšiamos sandarinimo medžiagos, skardinės statinių dalys ir stalių dirbiniai. Taip pat
pasitaiko atvejų kai pastatai tvarkomi nevienodai, t.y. pastatai priklauso keletui valdytojų, kurie
tvarko savo dalis pavieniui. Departamento teritorinių padalinių kultūros paveldo objektų apžiūros
aktuose fiksuojami architektūrinių elementų, autentiškų fragmentų, pvz. puošybos detalių,
praradimai. Ydingas yra ir savavališkų šiuolaikinių medžiagų naudojimas, ypač tai ryšku langų
keitimo atvejais, kada autentiški langai keičiami į plastikinius neišlaikant langų sudalinimo ir
bendro paveikslo.
Bendrai vertinant dvarų sodybų fizinę ir aplinkos būklę, išskirtina, kad geriausiai
tvarkomos tos dvarų sodybos, kurios priklauso vienam savininkui. Pastebimi ir pavienių dvaro
sodybų pastatų tvarkymo atvejai, taip pat labai skiriasi savivaldybių, kurios rūpinasi savo objektais,
teritorijose esančių kultūros paveldo objektų būklė. Kaip pavyzdines galima būtų išskirti Kauno r. ir
Šakių r. savivaldybes, kurios kultūros paveldo apsaugai skiria didelį dėmesį ir lėšas, koordinuoja
veiksmus, turi veiklos strategiją. Kultūros paveldo objektų finansavimas valstybės ir savivaldybės
lėšomis yra nedidelis, jį dalinai kompensuoja savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai
pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.
Apibendrinus duomenis matyti, kad nepakitusi dvarų sodybų pastatų būklė dažniausiai
fiksuota tose dvarų sodybose, kurių pastatuose vykdoma ūkinė ar komercinė veikla, arba objektų
valdytojai nuolat rūpinasi savo turto priežiūra. Artimiausioje ateityje šių objektų būklė blogėti
neturėtų. Konstatuojant dvarų sodybų panaudojimą, galima nustatyti, kad išsiskiria tie pastatai,
kurie sutvarkyti ES lėšomis. Patikrinus 2307 objektus, nustatyta, kad iš ES gautos lėšos buvo
panaudotos tvarkyti tiems kultūros paveldo objektams, kurie nuosavybės teise priklauso
savivaldybėms.
Tikrinant buvusių dvarų sodybas, pavienes etnoarchitektūrines sodybas, kitus ne
didmiesčiuose esančius pastatus, pastebėta galimai savavališkai atliktų darbų tendencija. Nors tokių
smulkių, galimai savavališkų darbų pastebėta ir miesto teritorijose, tačiau kaimo vietovėse
gyvenantys valdytojai, dažniausiai dėl finansinių sumetimų, atlieka pastatų pertvarkymo, remonto
ar rekonstrukcijos darbus be statybą leidžiančių dokumentų (nors ši tendencija vyrauja ne visose
apskrityse, pvz. Marijampolės apskrityje tokių atvejų neužfiksuota) žymiai dažniau. Pagal valdytojų
pateiktus paaiškinimus ne vienas ankščiau domėjosi galimybe gauti paramą, tačiau gaudavo
neigiamą atsakymą, valstybė tokiems valdytojams negali skirti finansinės paramos. Taigi iš esmės
susidaro dviguba problema, valdytojai finansiškai nepajėgūs tvarkyti kultūros paveldo objektų,
tačiau gauti finansinės paramos iš valstybės taip pat negali. Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad
kaimo vietovėse gyvena daugiausiai garbaus amžiaus žmonės, smulkūs verslininkai ir ūkininkai,
kurie dažnai neturi patirties ir reikiamų žinių, kad galėtų pasinaudoti užsienio valstybių teikiama
finansine parama.
Be tikrintų dvarų sodybų statinių, išskirtinos ir problemos dėl mažosios architektūros
(koplytėlių, koplytstulpių, stogastulpių), kuri, iš esmės, beveik visa yra bešeimininkė ir dėl jų
nepriežiūros nėra į ką kreiptis. Vietiniai gyventojai ir savivaldybių seniūnijos tęsdami tradicijas
prižiūri pačius objektus ir tvarko aplinką. Koplytėlėse ir koplytstulpiuose beveik niekur nebėra
dailės dirbinių. Visos skulptūrėlės arba paimtos į muziejus, arba praeito amžiaus 8-10 dešimtmetyje
dingusios.
2013 m. kultūros paveldo objektų patikrinimas
Vadovaujantis 2013-02-26 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-71 „Dėl 2013 metų
reikšmingiausių, apimančių po vieną neūkiškai laikomą ypatingai svarbų kultūros paveldo objektą
kiekvienoje savivaldybėje, kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),
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Departamento teritoriniams padaliniams buvo pavesta, vykdant Departamento teritorinio padalinio
kultūros paveldo objektų priežiūros ir naudojimo kontrolės programą, pagal su Departamentu
suderintą kultūros paveldo objektų sąrašą, pasiekti objektų fizinės būklės stabilumo užtikrinimą
šimtu procentu.
Įsakymu patvirtintame sąraše viso įrašyti 59 objektai. Rietavo ir Visagino sav. nebuvo
pasirinkta objektų, todėl vertybių skaičius neatitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių skaičiaus.
Departamento Utenos teritorinis padalinys 1 objektą pasirinko kaip papildomą.
Suderintame sąraše buvo 35 dvarų sodybų statiniai, iš jų 19 svarbiausi dvarų sodybų
pastatai – rūmai, 13 miesto statinių, 5 kulto statiniai ir 6 kiti objektai – 2 malūnai, 1 sodas, 1 rūsys,
1 svirnas ir 1 sodyba. Pagal pateiktą, didžiausią grupę statinių sudaro dvarų sodybų statiniai t.y.
beveik. 60 proc. visų objektų.
Susisteminus iki 2013-12-31 iš Departamento teritorinių padalinių gautus duomenis,
nustatyta, kad per 2013 m. pavyko stabilizuoti 36 objektų būklę. Įsakymo įvykdymo procentas
siekia 62 proc. Administracinėmis priemonėmis fizinės būklės nepavyko stabilizuoti 23 objektams,
tai sudaro 38 proc.
Vertinant fizinės būklės stabilumą pagal statinių grupes, nustatyta, kad dvarų statiniams
fizinis stabilumas pasiektas 19 objektų iš 35 (iš jų 10 iš 19 rūmų pastatų). Daugiausiai dvarų statinių
į sąrašą įtraukė Departamento Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos teritoriniai padaliniai.
Bendrai vertinat pasiektus rezultatus pagal objektų fizinės būklės stabilizavimą, nustatyta,
kad po vieną objektą, kurių būklė nestabilizuota, liko Departamento Panevėžio ir Tauragės
teritoriniams padaliniams, todėl jų veikla vykdant Įsakymą laikytina geriausia. Po du objektus liko
Departamento Alytaus, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus teritoriniams padaliniams, pusė objektų
Departamento Kauno, Marijampolės ir Telšių teritoriniams padaliniams, o daugiausiai objektų,
kurių fizinė būklė nestabilizuota, liko Departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui - 5 objektai iš
7. Atsižvelgiant į pateiktą, Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio veikla pagal Įsakymo
vykdymą vertintina prasčiausiai.
Vertinant atliktus veiksmus, nustatyta, kad reikalavimais pašalinti pažeidimus
administracinė procedūra buvo pradėta dėl 48 - t.y. 81 proc. Įsakymo sąraše esančių objektų,
tvarkybos darbai vykdyti 8 objektuose - t.y. 13,5 proc. visų objektų, o raštais fizinės būklės
stabilumas pasiektas 3 objektams - t.y. 5 proc. visų objektų.
Visų sąraše esančių kultūros paveldo objektų fizinės būklės stabilumas reikalavimais
pašalinti pažeidimus siektas Departamento Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės teritoriniuose
padaliniuose. Iš jų efektyviausiai Departamento Panevėžio (stabilizuota 5 iš 6 objektų fizinė būklė),
Tauragės (stabilizuota 3 iš 4 objektų fizinė būklė) ir Šiaulių (stabilizuota 5 iš 7 objektų fizinė būklė)
teritoriniuose padaliniuose. Departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui fizinės būklės
stabilumą reikalavimais pašalinti pažeidimus pavyko pasiekti tik 2 objektams iš 7.
Departamento Alytaus, Kauno ir Telšių teritoriniai padaliniai fizinės būklės stabilumui
pasiekti reikalavimus pašalinti pažeidimus taikė visiems objektams, išskyrus vieną. Iš jų
efektyviausiai sekėsi Departamento Alytaus teritoriniam padaliniui (fizinės būklės stabilumas
pasiektas 3 objektams iš 5). Daugiausiai tvarkybos darbų kontroliavo Departamento Vilniaus
teritorinis padalinys - 4 objektams iš 8, stabilizuoti fizinę būklę pavyko 6 iš 8 kultūros paveldo
objektams.
Dėl atskirų konkrečių priežasčių, 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, administracinės procedūros dėl 23 objektų persikėlė į 2014 m.
Apibendrinant pateiktą galima išskirti, kad per 2013 m. Įsakymo sąraše esančių kultūros
paveldo objektų būklę pavyko stabilizuoti 62 proc. objektų. 23 Įsakymo sąraše esantiems objektams
administracinės procedūros terminas perkeltas į 2014 m. 60 proc. Įsakymo sąraše esančių objektų
sudaro dvarų sodybų statiniai, jų fizinės būklės stabilumas pasiektas 54 proc. tokių statinių.
Geriausiai Įsakymo vykdymo veikla pagal pateiktus duomenis vertintina Departamento Panevėžio
teritoriniam padalinyje. Prasčiausiai Įsakymo įgyvendinimo veikla sekėsi Departamento Klaipėdos
teritoriniam padaliniui.
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6.3. Veiksmai dėl asmenų planuojamos veiklos
6.3.1. Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai
2013 m. Departamento teritoriniai padaliniai pritarė 769 (2012 m. – 742, 2011 m. – 596,
2010 m. – 665) projektiniams pasiūlymams bei išdavė 1721 (2012 m. – 1318, 2011 m. – 1312; 2010
m. – 1731) specialųjį paveldosaugos reikalavimą bei 153 (2012 m. – 74, 2011 m. – 266, 2010 m. –
248) atskiras sąlygas žemės darbams vykdyti, kai tokiems darbams atlikti nebuvo būtinas statybos
leidimas. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išduotos 2605 (2012 m. – 2134, 2011 m. – 2185, 2010 m.
– 3447) įvairios sąlygos (specialieji reikalavimai) tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti (15
priedas; pav. 8).
Per ataskaitinį laikotarpį Departamento teritoriniai padaliniai 149 kartus (2012 m. – 173,
2011 m. – 109, 2010 m. – 149) atsisakė pritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams bei 153
(2012 m. – 224, 2011 m. – 96, 2010 m. – 150) nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus
statinio projektui rengti.
8 pav. 2011 - 2013 m. Departamento išduotų sąlygų tvarkomiesiems statybos darbams (pritarta statinių
projektiniams pasiūlymams, atskiros sąlygos žemės darbams bei teikti specialieji paveldosaugos reikalavimai statinių
projektams rengti) pasiskirstymas pagal teritorinius padalinius.

2013 m. Departamento teritoriniai padaliniai 2773 (2012 m. – 2531, 2011 m. – 1985, 2010
m. - 1390) kartus teikė raštiškus arba rašytinius pritarimus, 606 (2012 m. – 1028, 2011 m. – 854,
2010 m. – 1315) kartus pritarė dėl statybos leidimo išdavimo. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį atlikti
3379 derinimo veiksmai (2012 m. – 3559, 2011 m. – 2839, 2010 m. – 2705; pav. 9).
Pritarti statybos leidimo išdavimui 2013 m. atsisakyta 168 kartus (2012 m. – 126, 2011 m.
– 113, 2010 m. – 18), o suteikti raštiškus pritarimus – 231 (2012 m. – 140, 2011 m. – 105, 2010 m.
– 107) kartą. Departamento teritorinių padalinių atstovai 2013 m. pritarė 143 statinio užbaigimo
aktams (3 atvejais – ne) bei patvirtino 145 deklaracijas apie statybos užbaigimą.
Pagal PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų
(laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ Departamento teritoriniai padaliniai 2013 m.
išdavė 371 (2012 m. – 154, 2011 m. – 204, 2010 m. – 170) projektavimo sąlygas (laikinuosius
apsaugos reglamentus) tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti (16 priedas) bei devynis
kartus buvo atsisakyta tai padaryti. Iš viso per 2013 m. Departamento teritoriniai padaliniai išdavė
170 (2012 m. – 211, 2011 m. – 189, 2010 – 189) leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos
darbus (pav. 10), o penkiolika atvejų buvo atsisakyta juos išduoti. Departamento direktoriaus buvo
patvirtinti 45 (2012 m. – 69, 2011 m. – 61, 2010 – 49) tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo
komisijų aktai, kuriais 2013 m., vadovaujant Departamento teritorinių padalinių tarnautojams
(komisijų pirmininkai), priimti kultūros paveldo objektų ar jų dalių tvarkomieji paveldosaugos
darbai.
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9 pav. 2011 - 2013 m. Departamento derinti tvarkomieji statybos darbai (teikti raštiški pritarimai bei pritarta
statybos leidimų išdavimui) pagal teritorinius padalinius.

10 pav. Išduoti leidimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams 2011-2013 m. pagal Departamento
teritorinius padalinius.

2013 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 10-yje kultūros paveldo objektų atlikti ir atliekami tvarkybos darbai (11 lentelė).
11 lentelė. Paveldotvarkos programų kontrolės komisijos 2013 m. patikrinti kultūros paveldo objektai.
Eil.
Nr.
1.
2.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir unikalus
kodas Kultūros vertybių registre
Veterinarijos akademijos pastatų komplekso (30604)
Stambių gyvulių klinika (30608), Tilžės g. 18, Kaunas
Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
(842), Vilniaus g. 1/Valančiaus g. 4, Kaunas

Tikrinti tvarkybos ir/ar neatidėliotini
saugojimo darbai
Stogo tvarkybos darbai
Bazilikos vidaus tvarkybos darbai
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Eil.
Nr.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir unikalus
kodas Kultūros vertybių registre
Aukštosios Fredos dvaro sodybos (1113) rūmai (25745),
E. Žilibero g. 6, Kaunas
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (23685),
Linkuvos mstl., Pakruojo r.
Kražių Šv. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
(10510), Kražių mstl., Kelmės r.
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (1587) Jūžintų mstl.,
Rokiškio r.
Baisogalos dvaro sodybos (991) rūmai (468), Žebenkos g.
12, Baisogalos mstl., Radviliškio r.
Baisogalos dvaro sodybos (991) vėjo malūnas (23328),
Baisogalos mstl., Radviliškio r.
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia
(1022), Birutės g. 5, Trakų m.
Antazavės dvaro sodybos (928) rūmai (23498), Antazavės
k., Zarasų r.

Tikrinti tvarkybos ir/ar neatidėliotini
saugojimo darbai
Stogo restauravimo ir remonto darbai
Fasadų tvarkybos darbai
Apsidės, šiaurinės ir pietinės zakristijų stogų
restauravimo darbai
Fasadų tvarkybos darbai
Vakarinio ir rytinio balkonų avarinės būklės
likvidavimo darbai
Eksterjero restauravimo ir užkonservavimo darbai
Konservavimo, restauravimo darbai
Cokolio tvarkybos darbai, cokolio tvarkomieji
statybos darbai

6.3.2. Teritorijų planavimo dokumentai
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 10 (2012 m. – 28, 2011
m. – 44, 2010 m. – 30) sąlygų bendriesiems planams, 200 (2012 m. – 274, 2011 m. – 177, 2010 m.
– 209) - specialiesiems planams, 60 (2012 m. – 131, 2011 m. – 48, 2010 m. – 61) - žemėtvarkos ir
miškotvarkos teritorijų planavimo dokumentams bei 424 (2012 m. – 418, 2011 m. – 438, 2010 m. –
543) sąlygų - detaliesiems planams rengti. Iš viso išduotos 694 (2012 m. – 851, 2011 m. – 707,
2010 m. – 843) sąlygos įvairiems teritorijų planavimo dokumentams parengti (pav. 11; 17
priedas).
11 pav. 2011-2013 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).

Per 2013 m. 201 atveju buvo atsisakyta išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams
rengti (2012 m. – 141. 2011 m. – 104, 2010 m. – 103). Departamento teritorinių padalinių atstovai
per 2013 m. iš viso suderino 4114 (2012 m. – 4799, 2011 m. – 2426, 2010 m. – 1991) teritorijų
planavimo dokumentų, o, neskaičiuojant žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo dokumentų, tai
būtų atitinkamai: 2013 m. – 595, 2012 m. – 629, 2011 m. – 441, 2010 m. – 402 (pav. 12).
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12 pav. Suderinti bendrieji planai, specialieji planai, išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo
dokumentus, ir detalieji planai 2011-2013 m. pagal Departamento teritorinius padalinius (teritorijų planavimo
dokumentai, kurie yra regiono lygmens į statistiką neįtraukti).

Derinimo metu per ataskaitinį laikotarpį 90 kartų atsisakyta derinti detaliuosius planus
(2012 m. – 40, 2011 m. – 36, 2010 m. – 46). 2013 m. 29 atvejais atsisakyta derinti pateiktą
specialųjį ar bendrąjį planą (2012 m. – 30, 2011 m. – 13 atvejų, 2010 m. – 7 atvejai).
6.3.3. Poveikio aplinkai vertinimas
Vadovaujantis NKPAĮ bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu, Departamento teritoriniai padaliniai 2013 m. atliko poveikio aplinkai vertinimo subjekto
funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas gavo 621 (2012 m. – 454, 2011 m. – 626, 2010
m. -710) poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą bei 25 kartus (2012 m. – 22, 2011 m. – 74,
2010 m. – 57) prašė tokias išvadas persvarstyti (pav. 13).
13 pav. 2011 - 2013 m. gautos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pagal Departamento teritorinius
padalinius.

2013 m. Departamento teritoriniai padaliniai gavo 26 (2012 m. – 52, 2011 m. – 54, 2010
m. – 74) galutines poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 13 (2012 m. – 23, 2011 m. – 47,
2010 m. – 39) poveikio aplinkai vertinimo programų bei 16 (2012 m. – 7, 2011 m. – 59, 2010 m. –
32) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų (18 priedas).
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Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat vykdė ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjekto funkcijas (19 priedas): 2013 m. gavo 163 (2012 m. – 438, 2011 m. – 118, 2010
m. – 102) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentus, 41 (2012
m. – 162, 2011 m. – 46, 2010 m. – 24) SPAV apimties nustatymo dokumentą bei 54 (2012 m. –
203, 2011 m. – 45, 2010 m. – 31) SPAV ataskaitas.
6.3.4. Kitos asmenų planuotos veiklos
Iš viso per ataskaitinius metus Departamento atstovai suderino 741 (2012 m. – 637, 2011
m. – 515, 2010 m. – 537) leidimą kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius. Daugiausia leidimų
kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius suderino teritoriniai padaliniai, įsikūrę Lietuvos
didžiuosiuose miestuose (pav. 14).
14 pav. 2011 - 2013 m. suderinti leidimai kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje, pagal Departamento teritorinius padalinius.

6.4. Archeologinių tyrimų kontrolė
2013 m. Departamente toliau buvo organizuojamas Mokslinės archeologijos komisijos
darbas. Per 2013 m. įvyko 58 Mokslinės archeologijos komisijos posėdžiai. Jų metu buvo spręsta
nemažai problemų, susijusių su archeologinių objektų apsauga, apskaita bei tyrimais. Mokslinė
archeologijos komisija 2013 m. apsvarstė archeologų 2012 m. ir anksčiau vykdytų tyrimų 454
ataskaitas. Remiantis Departamento Mokslinės archeologijos komisijos rekomendacijomis, 2013 m.
Departamente išduoti 462 leidimai archeologiniams žvalgymams, žvalgomiesiems archeologijos
tyrimams bei detaliesiems archeologijos tyrimams (pav. 15). 2013 m. pritaikius griežtas priemones
dėl archeologinių tyrimų atsiskaitymo, šiuo metu yra neatsiskaityta tik už 38 2012 m. išduotus
leidimus atlikti archeologinius tyrimus, kai 2012 m. už 2011 m. išduotus leidimus buvo
neatsiskaityta apie 60 proc. Iš aukščiau minėtų 38 leidimų: 27 leidimams pratęstas atsiskaitymo
terminas, 8 leidimų atvejais – jau parengtos ataskaitos recenzuojamos arba tyrėjams jos perduotos
taisyti ir iš esmės tik dėl 3 leidimų, išduotų 2012 m., tyrėjai neskuba atsiskaityti.
2013 m., vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio
paveldo tvarkyba“ nuostatomis, Departamento direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Leidimų
atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašas, taip pat buvo pakeisti Mokslinės
archeologijos komisijos nuostatai. Iš esmės archeologiniams tyrimams yra atnaujinta teisinė bazė,
kuri šiuo metu atitinka tiek Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, tiek paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatas. 2013 m.
pradėti rinkti duomenis apie tyrėjus, kurie nuo 2009 iki 2011 m. nėra perdavę archeologinių tyrimų
metu aptiktų radinių. Šiuos ir ankstesnių metų duomenis planuojama pabaigti surinkti 2014 metais.
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15 pav. Departamento išduoti leidimai archeologiniams tyrimams 2000-2013 m.

6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
(toliau – specialieji planai) rengimo darbams 2013 metais iš viso buvo skirta 719 400 Lt. Į
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąrašus buvo įrašyti 27 objektai (12 lentelė).
12 lentelė. Specialiųjų planų rengimo sąrašas 2013 m.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys

1.

Marijampolės karinio miestelio maniežo (17388)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

2.

3.

Biržų pilies (10483, G54KP)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas
Tado Ivanausko Obelynės sodybos (30812)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus
2006-07-28 Nr. Į-347

2013 m. finansavimas
neskirtas

Inic. saug . 2007-08-23 įsak.
Nr. Į-339,
2007-09-03 įsak. Nr. Į-351

2013 m. finansavimas
neskirtas

4.

2007-03-13 įsak. Nr. Į-83

5.

Vilniaus senamiesčio (16073; U1P)
Paveldotvarkos projektas

2008-11-05 įsak. Nr. Į-440

6.

Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos
liekanomis (16943; U8)
Paveldotvarkos projektas

2008-01-28 įsak. Nr. Į-35

8.

Telšių senamiesčio (17113, U32)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
Paveldotvarkos projektas
Rudaminos dvaro sodybos fragmentų (267,
IP404) Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

2013 m. finansavimas
neskirtas
plano rengimas
nutraukiamas: 2013-1113 įsak. Nr. Į-329

2007-03-13 Nr. Į-82

Astravo dvaro sodybos (854; G260K)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

7.

Pastabos

Parengtas ir kultūros
ministro patvirtintas,
Kultūros ministro 201309-10 įsakymas Nr. ĮV646
Parengti sprendiniai,
pradėtas baigiamasis
etapas
Parengtas ir kultūros
ministro patvirtintas,
Kultūros ministro 201302-18 įsakymas Nr. ĮV114

2008-05-30 įsak. Nr. Į-194
2013-02-15 įsak. Nr. Į-56

Parengta koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai

Inicijav. saug. 2008-01-11
įsak. Nr. Į-18
2008-01-28 įsak. Nr. Į-40

2013 m. finansavimas
neskirtas
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Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus

9.

Kauno tvirtovės 6-ojo forto (10397, S658)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

2008-01-28 įsak. Nr. Į-36

10.

Klaipėdos senamiesčio (16075, U17)
Paveldotvarkos projektas

2012-04-23 įsak. Nr. Į-151

11.

Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012, U16)
Paveldotvarkos projektas

2012-04-23 Nr. Į-152 (Žin.,
2012, Nr. 49-2433)

Kauno miesto istorinė dalies, vad. Naujamiesčiu,
(22149, U30)
Paveldotvarkos projektas
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
Teritorijos ribų planas

2012-04-23 Nr. Į-153 (Žin.,
2012, Nr. 49-2434)

12.
13.

2012-04-25 Nr. Į-156 (Žin.,
2012, Nr. 52-2620)
2008-05-30 Nr. Į-193
(Žin.2008, Nr.65-2499; 2008,
Nr.127-4883)
2007-04-03 Nr. Į-117
(Žin.2007, Nr.40-1526; 2008,
Nr.65-2496; 2008, Nr.1274878)
2008-05-30 Nr. Į-192
(Žin.2008, Nr.65-2498; 2008,
Nr.127-4881)
2008-05-30 Nr. Į-191
(Žin.2008, Nr.65-2497; 2008,
Nr.127-4880)
Inicijav. saug. 2007-09-25 Nr.
Į-381 (Žin. 2007, Nr. 1024193; 2008, Nr. 86-3448)
SP įsak. 2008-07-08 Nr. Į243 (Žin.2008, Nr.79-3152);
2008-07-22 Nr. Į-266
(Žin.2008, Nr.86-3449)

14.

Kėdainių senamiesčio (16074, U35)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas,

15.

Šilutės miesto istorinės dalies (12331, U45)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas

16.

Rusnės miesto istorinės dalies (2933, U46)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas

17.

Rusnės miesto dalies, vad. Skirvytėle (10304,
U47) Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas

18.

Verbiškių, Miškinių ir Užuežerės senovės
gyvenviečių (31657, 31652, 4700, 21518, 31650,
31651, 31654 )
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

19.

Bubių piliakalnio su gyvenviete (3286, A657KP)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas

2009-02-06, Nr. Į-27
(Žin.2009, Nr.17-695)

Preilos gyvenvietės (2069, U9),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas
Pervalkos gyvenvietės (2068, U11)
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas
Nidos gyvenvietės (17098, U10)
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas
Juodkrantės gyvenvietės (2067, U12), teritorijos
ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos
projektas
Smiltynės gyvenvietės (21809, U14), teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos
projektas
Palangos miesto istorinės dalies (12613, U2),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

2011-11-25 įsak. Nr. Į-393
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476928)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-394
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476929)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-391
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476926)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-392
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476927)
2011-11-25 įsak. Nr. Į-395
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476930)
2011-11-07 įsak. Nr. Į-362;
(Žin., 2011-11-10, Nr. 1346403)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pastabos
Parengtas ir kultūros
ministro patvirtintas,
Kultūros ministro 201306-26 įsakymas Nr. ĮV488
Atlikta esamos būklės
analizė, rengiama
koncepcija
Atlikta esamos būklės
analizė, rengiama
koncepcija
Parengta koncepcija
Parengta koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai
Parengta koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai
Parengta koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai

Parengta koncepcija
Parengta koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai
Parengtas ir kultūros
ministro patvirtintas,
Kultūros ministro 201303-13 įsakymas Nr. ĮV216
Parengta,
2013-12-05 pateikta
kultūros ministrui
tvirtinti
Parengti sprendiniai

Parengti sprendiniai

Parengti sprendiniai

Parengti sprendiniai

Parengti sprendiniai

Rengiami sprendiniai

48
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys

26.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios statinių komplekso (31717), teritorijos
ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos
projektas

27.

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

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus
Inic. saug. 2011-11-22 Nr. Į386 (Žin., 2011, Nr. 1436745)
KPD direkt. dėl SP 2012-0423 įsak. Nr. Į-154; (Žin.,
2012-04-26, Nr. 49-2435)
Inicijav. saug. 2011-06-10 Nr.
Į-184 (Žin., 2011, Nr. 1065035);
KPD direkt. 2012-03-16 įsak.
Nr. Į-93 (Žin., 2012-0322, Nr. 34-1682)

Pastabos
Parengtas ir kultūros
ministro patvirtintas,
Kultūros ministro 201312-13 įsakymas Nr. ĮV857

Parengti sprendiniai,
pradėtas baigiamasis
etapas

Iš lentelėje įrašytų objektų 23-ims buvo skirtas finansavimas tęsti specialųjį planavimą. Iš
pastarųjų 2013 m. vykdant planavimo darbus 6 objektams parengtos koncepcijos, 6 objektams
parengti sprendiniai, 2 objektų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį etapą.
Ataskaitiniais metais iš viso pabaigti rengti ir patvirtinti 5 objektų specialieji planai
(13 lentelė).
13 lentelė. 2013 metais pabaigti rengti ir patvirtinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji
planai.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Objekto pavadinimas
Specialiųjų planų rūšys
Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos
liekanomis (16943; U8)
Paveldotvarkos projektas
Kauno tvirtovės 6-ojo forto (10397, S658)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas
Verbiškių, Miškinių ir Užuežerės senovės
gyvenviečių (31657, 31652, 4700, 21518,
31650, 31651, 31654 )
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas
Astravo dvaro sodybos (854; G260K)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Paveldotvarkos projektas
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios statinių komplekso (31717),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
paveldotvarkos projektas

Specialųjį planą tvirtinantis
dokumentas

Įregistravimo Teritorijų
planavimo dokumentų
registre data

Kultūros ministro 2013-02-18
įsakymas Nr. ĮV-114

Reg. data 2013-03-04
Nr. 100002000420

Kultūros ministro 2013-06-26
įsakymas Nr. ĮV-488

Reg. data 2013-07-22
Nr. 100002000425

Kultūros ministro 2013-03-13
įsakymas Nr. ĮV-216

Reg. data 2013-03-28
Nr. 100002000421

Kultūros ministro 2013-09-10
įsakymas Nr. ĮV-646

Reg. data 2013-10-03
Nr. 100002000426

Kultūros ministro 2013-12-13
įsakymas Nr. ĮV-857

Pateikta registruoti

Pasirašytas Departamento direktoriaus 2013 vasario 15 d. įsakymas Nr. Į-56, vadovaujantis
kuriuo pradėtas rengti Telšių senamiesčio paveldotvarkos projektas kartu su anksčiau pradėtu
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu.
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
2013 m. suorganizuoti 27 atestavimo komisijos posėdžiai (iš jų 4 išvažiuojamieji). Iš viso 2013 m.
buvo išduoti 256 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatai. Iš jų:
1.Atestuota naujai:
1.1 Ardomųjų tyrimų vykdymui – 42 (I kat. 15, II kat. 7, III kat. 20);
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1.2 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui -52 (I kat. 17, II kat. 27, III kat.
8);
1.4 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 115 (I kat. 25, II kat. 55, III kat. 35);
1.5 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 38 (I kat. 4, II kat. 9, III kat. 25).
2. Pratęstas atestato galiojimas, išduodant naują atestatą:
2.1 Mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymui – 13 (II kat. 5, III kat. 8);
2.2 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui – 22 (I kat. 1, II kat. 13, III kat.
8);
2.3 Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 2;
2.4 Specialiosios ekspertizės atlikimui – 14;
2.5 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 57; (I kat. 1, II kat. 27, III kat. 29).
Per 2013 m. neteko galios – 73 atestatai.

VII. KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
7.1. Kilnojamųjų kultūros ir dailės vertybių bei prekybos antikvariniais daiktais kontrolė
2013 m. buvo išduotos 3 licencijos verstis prekyba antikvariniais daiktais (iš viso išduotos
64 licencijos), patikrinta 13 juridinių asmenų, prekiaujančių antikvariniais daiktais (10 juridinių
asmenų, prekiaujančių antikvariniais daiktais, buvo tikrinta pagal Departamento teritorinių
padalinių 2013 metų metinį ūkio subjektų veiklos patikrinimo planą, 3 juridinius asmenis,
prekiaujančius antikvariniais daiktais papildomai patikrino Departamento Kauno teritorinis
padalinys).
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.
2013 m. įvyko 120 Restauravimo tarybos ekspertų posėdžių, kurių metų surašyti
135 pasitarimų protokolai, dalyvauta 18-oje užbaigtų restauravimo darbų priėmimo komisijų darbe.
Septyniems (7) 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.
2013 m. buvo kontroliuojami šiuose objektuose atliekami darbai:
Hilarijaus Raduškevičiaus rūmų (unikalus kodas 1037), Vilniaus m., pirmo aukšto
patalpoje baltų glazūruotų koklių krosnies atkūrimo darbai;
Gelgaudiškio dvaro rūmų (unikalus kodas 586), Šakių r., patalpos Nr. 116 (parodų
salės) krosnies konservavimo, restauravimo darbai.
Gelgaudiškio dvaro rūmų (unikalus kodas 586), Šakių r., patalpos Nr. 117 (parodų
salės) konservavimo, restauravimo darbai;
Burbiškio dvaro sodybos (unikalus kodas 1319), Anykščių r., rūmų (unikalus kodas
51) interjero tapybos konservavimo, restauravimo darbai;
Burbiškio dvaro sodybos (unikalus kodas 1319), Anykščių r., rūmų (unikalus kodas
51) krosnies - židinio su šildoma sienele (unikalus kodas 8750) konservavimo restauravimo darbai;
Kruonio bažnyčios (unikalus kodas 1362), Kaišiadorių r., vargonų instrumento
(unikalus kodas 36672) konservavimo ir restauravimo darbai;
Paparčių buv. Domininkonų vienuolyno statinių komplekso (unikalus kodas 1364),
Kaišiadorių r., XVIII a. kapinių koplyčios (unikalus kodas 35952) interjero polichrominio dekoro
avarinės būklės likvidavimo ir konservavimo darbai;
Kražių kolegijos (unikalus kodas 1381), Kelmės r., interjero polichrominio dekoro
pirmo aukšto patalpoje tapytos Jėzaus monogramos konservavimo ir restauravimo darbai;
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L. Oginskienės antkapinio paminklo (unikalus kodas 8749), Kurklių mstl., Anykščių
r., konservavimo restauravimo darbai;
Simono Daukanto paminklo (unikalus kodas 7656), Papilės mstl., Akmenės r.,
konservavimo, restauravimo darbai;
Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios (unikalus kodas 23637), Zarasų r.
galinės lauko sienos nišos tapybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai;
Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (unikalus kodas 23653), Telšių r.,
interjero sienų tapybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai;
Saldutiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 27017), Utenos r., interjero
lipdybos ir sienų tapybos darbai;
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (unikalus kodas 1022) Šv.
arkangelo Mykolo ir Šv. Tado Judo altorių konservavimo, restauravimo darbai;
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (unikalus kodas 1022)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus konservavimo, restauravimo darbai;
Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčios (unikalus kodas 10516), Kretingos m.,
konservavimo, restauravimo darbai;
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (unikalus kodas 842),
Kauno m., presbiterijos skliauto konservavimo, restauravimo darbai;
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos (unikalus kodas 842),
Kauno m., Švč. Jėzaus širdies altoriaus su skulptūra (unikalus kodas 27681) konservavimo,
restauravimo darbai;
Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios (unikalus kodas 25024), Trakų g. 9/Pranciškonų g.1, Vilniaus m., centrinės navos
skliauto, virš vargonų choro sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai;
Pastatų komplekso, vad. Universiteto klinikomis (unikalus kodas 25988), vakarų
pastato (unikalus kodas 1782), Didžioji g.10, Vilniaus m., sienų tapybos fragmentų avarinės būklės
likvidavimo ir konservavimo darbai;
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio (unikalus kodas 1352), Kauno m.,
Svečių namo su Šventaisiais vartais (unikalus kodas 22334) skliautų ir sienų tapybos konservavimo,
restauravimo darbai;
Pastato Trakų g. 14, Vilniaus m., interjero sienų tapybos ir lipdybos konservavimo ir
restauravimo darbai.
Informacija apie restauruojamas kultūros vertybes bei restauratorių darbus pateikta
parengtose laidose televizijoje ir radijuje: apie Molėtų bažnyčios polichrominio dažymo darbus,
Gelgaudiškio rūmų restauravimo darbus, Palevėnės bažnyčios altorių restauravimą ir kt.
Departamento iniciatyva, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. ĮV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir Kilnojamosios kultūros
vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių 6 punktas buvo
papildytas nuostata, kad Departamento teritorinis padalinys parengia apsaugos reglamentus ir šiame
punkte nurodyta tvarka apie tai praneša tiems vertybių savininkams, kuriems reglamentai nėra
išduoti.
Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2013 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų išdavimo“ įpareigojo Departamentą iki 201303-15 parengti ir pateikti Kultūros ministerijai kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų
išdavimo savininkams, kuriems šie reglamentai nėra išduoti, planą bei Departamento 2013 metų
veiklos plane numatyti kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų sudarymą.
Departamento direktorius 2013-03-14 įsakymu Nr. Į-85 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos reglamentų išdavimo savininkams, kuriems šie reglamentai neišduoti, plano patvirtinimo“
patvirtino Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų išdavimo savininkams, kuriems šie
reglamentai neišduoti, planą bei į Departamento 2013 metų veiklos planą (patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2013-05-17 įsakymu Nr. ĮV-340) įtraukė kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos reglamentų savininkams, kuriems šie reglamentai nėra išduoti, parengimą (pagal
planą 2013 m. turėjo būti parengta 800 reglamentų).
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Vykdant patvirtiną Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų išdavimo
savininkams, kuriems šie reglamentai neišduoti, planą, 2013 m. 7 Departamento teritoriniai
padaliniai parengė apsaugos reglamentus visoms kilnojamosioms kultūros vertybėms, o
Departamento Vilniaus teritorinis padalinys (kurio teritorijoje yra daugiausiai kilnojamųjų kultūros
vertybių), siekdamas iki 2014 m. gegužės mėn. parengti apsaugos reglamentus visoms vertybėms,
per 2013 m. parengė net 838 kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus (liko parengti dar
170 apsaugos reglamentų). Tokiu būdu Departamentas per 2013 m. parengė ir savininkams išdavė
1623 kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus.
Siekiant paspartinti bei kvalifikuotai užpildyti kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentus, Restauravimo tarybos ekspertai kartu su Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo
komisijos nariais parengė Tipinių saugojimo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų, nustatomų
sudaromuose kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentuose, rekomendacijas (metalo
dirbiniams, tapybos darbams, medžio dirbiniams, natūralaus akmens ir dirbtinio akmens bei gipso,
stiuko, betono dirbiniams, tekstilei, dirbiniams iš popieriaus, stiklui, keramikai ir porcelianui, odai,
vargonams ir fisharmonijoms, technikos objektams), kurios buvo patvirtintos Departamento
direktoriaus 2013-04-12 įsakymu Nr. Į-126.
Be to, Departamento iniciatyva Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio
21 d. įsakymu Nr. ĮV-609 „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“
Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklės buvo
pakeistos, nurodant jose, kad visa metodinę pagalbą Departamento teritoriniams padaliniams pildant
ir išduodant kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus teikia Departamento Kontrolės
skyrius (iki pakeitimo – Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius).
Taip pat 2013 m. vykdyta prekybos archeologiniais radiniais kontrolė. Interneto aukcione
„Ebay“ prekeivis daiktais bandė parduoti akmens – žalvario amžiaus akmeninį kirvuką už 150 JAV
dolerių. Identifikavus pardavėją ir nustačius, kad tai vienkartinis ir atsitiktinis jo pardavimas, susijęs
su antikvariniais daiktais, prekeivis buvo įspėtas bei įpareigotas perduoti akmeninį kirvuką bei
informaciją apie jo radimvietę artimiausiam kraštotyros muziejui. Šiuo metu akmeninis kirvukas yra
perduotas ir saugomas Ukmergės kraštotyros muziejuje. „Lrytas.lt“ fotožurnalistas V. Balkūnas
2013 m. lapkričio mėn. Jonavos r. sav., ties Perelozų k.., užfiksavo tirs asmenis, besinaudojančius
metalo ieškikliais. Minėta informacija buvo perduota Jonavos r. policijos komisariatui bei
Departamentui. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, o Departamento Kauno teritorinio
padalinio pareigūnams patikrinus vietovę, kurioje buvo užfiksuoti asmenys su metalo ieškikliais,
nustatyta, kad vietovė gali būti senoji dvarvietė arba kaimavietė. Šiuo metu dėl Perelozų spėjamos
dvarvietės arba kaimavietės įregistravimo Kultūros vertybių registre Kultūros paveldo centras
rengia reikiamą apskaitos dokumentaciją ir ją teiks vertinimo tarybai dėl teisinės apsaugos
suteikimo. 2013 m. buvo gauta informacija, kad vienas iš Telšių r. sav. gyventojų socialiniame
tinkle „Facebook“ pranešė, jog metalo ieškiklio pagalba aptiko lobį ties Ryškėnais. Šiuo metu dėl
šio atvejo atliekamas ikiteisminis tyrimas, tačiau jis bus nutrauktas, nes pagal ekspertų išvadas
aptiktos monetos neturi didelės mokslinės, istorinės ir kultūrinės reikšmės, tačiau jos svarbios vietos
krašto istorijai pažinti (jas planuojama rekomenduoti perduoti Žemaičių „Alkos“ muziejui).
Internatiniame aukcione „Plius.lt“ Molėtų r. sav. gyventojas bandė parduoti siauraašmenį pentinį
geležinį kirvį, datuojamą V-VII a. Šiuo metu aiškinamosios kirvio radimo aplinkybės, asmuo
Utenos teritorinių padalinių pareigūnų patrauktas administracinėn atsakomybėn, o pats kirvis
perduotas Molėtų krašto muziejui. Lyginant su 2012 m. ir ankstesnių metų duomenis, galima
konstatuoti, kad nelegali prekyba archeologiniais radiniais yra sumažėjusi arba ji vyksta iš esmės
pogrindyje. Pastaruoju atveju Departamentas yra nepavydėtinoje padėtyje, nes 2013 m. Lietuvos
kriminalinės policijos biure buvo panaikintas Kultūros ir meno vagysčių poskyris bei pareigūno,
kuravusio šią sritį, etatas. Taip pat, įgyvendinant Paslaugų direktyvą bei pagal Vyriausybės
programą mažinant naštą verslui, iš esmės atsisakoma licencijuoti prekybą antikvariniais daiktais
bei sušvelninti reikalavimus asmenims, prekiaujantiems antikvariniais daiktais. Tokiu būdu,
artimiausioje ateityje ne tik bus sunku identifikuoti nelegalios prekybos antikvariniais daiktais
atvejus, bet ir juos laiku užkardinti ar ištirti, nes iš esmės bus panaikintos teisinės nuostatos, pagal
kurias būtų galima kriminalizuoti šią veiklą ir ją tirti kaip baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą.
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7.2. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolė
Departamento Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris (toliau –
Poskyris), vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, 2013 metais iš juridinių ir fizinių
asmenų priėmė 235 rašytinius prašymus ir reikalingus dokumentus dėl 2904 įvairių kultūros objektų
išvežimo iš Lietuvos Respublikos leidimo gavimo. Visi šie kultūros objektai buvo apžiūrėti,
patikrinti ar nėra paieškomi Lietuvos policijos ir INTERPOLO, pateikti Kilnojamųjų kultūros
vertybių išvežimo tarybai (toliau – Taryba) dėl jų kultūrinės ir piniginės vertės nustatymo bei
išvados dėl leidimo išdavimo gavimo. Remiantis Tarybos pateiktomis išvadomis, parengti ir išduoti
213 leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos 2643 antikvarinius daiktus ir muziejinius eksponatus
(14 lentelė). Iš jų 7 leidimus Poskyris yra parengęs ir išdavęs laikinai išvežti iš Lietuvos
Respublikos 1778 muziejinius eksponatus ir 314 antikvarinių daiktų. Pasibaigus laikino išvežimo iš
Lietuvos Respublikos terminui, grąžintas 991 muziejinis eksponatas ir 252 antikvariniai daiktai.
2014 metais, pasibaigus laikino išvežimo terminui, į Lietuvos Respubliką bus grąžinti 1088
muziejiniai eksponatai ir 146 antikvariniai daiktai.
14 lentelė. 2013 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 ES valstybes nares skaičius
Negrąžinamai išvežtų antikvarinių daiktų skaičius
Laikinai išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų skaičius.
Sumokėta valstybės rinkliavos už leidimų išvežti kultūros vertybes išdavimą, Lt
Vertintų kilnojamųjų kultūros vertybių ir
Kilnojamųjų kultūros vertybių
antikarinių daiktų bendras kiekis
išvežimo ekspertų taryba
Posėdžių protokolų skaičius

213 (iš jų 35 leidimai fiziniams
asmenims)
168
6
39
551
2092 iš jų 1778 muziejiniai eksponatai ir
314 antikvariniai daiktai
10147
983 (iš jų 865 antikvariniai daiktai, 118
įv. kultūros objektai ne senesni kaip 50 metų)
216

2013 metais įvyko keturi Meno rinkos agentūros organizuoti aukcionai. Jų organizatoriams
pateiktos išvados dėl šiuose aukcionuose norimų parduoti kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos
Respublikos sąlygų:
XXVII Vilniaus aukcionui dėl 87 dailės kūrinių ir žemėlapių;
XXVIII Vilniaus aukcionui dėl 90 dailės kūrinių ir žemėlapių;
XXIX Vilniaus aukcionui dėl 142 dailės kūrinių, žemėlapių, poligrafijos leidinių,
medalių, sidabro dirbinių ir kitų kultūros objektų;
XXX Vilniaus aukcionui dėl 90 dailės kūrinių ir fotografijų.
Poskyris 2013 metais parengė ir pateikė specialistų išvadas dėl konfiskuotų, galimai
pavogtų, paieškomų įvairių kultūros objektų piniginės vertės:
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-iajai valdybai - dėl 1065
vnt. archeologijos objektų; 6288 vnt. monetų; 3 vnt. metalo laužo lydinių; 8609 vnt. įvairių
antikvarinių daiktų; 5 vnt. ženkliukų ir žetonų;
Valstybinei mokesčių inspekcijai - dėl 1 ikonos ir 1 kryžiaus;
Klaipėdos teritorinei muitinei - dėl 1 knygos, 1 durklo ir 1 laikrodžio;
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos
ekonominių nusikaltimų skyriui - dėl 112 įvairių kultūros objektų; 1 monetos;
Lietuvos kriminalinės policijos Ikiteisminio tyrimo valdybai - dėl 69 ikonų;
Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriui - dėl 2
paveikslų;
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro
Nusikaltimų transporte tyrimo skyriui - dėl 39 monetų ir 1 kryželio;
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biurui dėl 1 smuiko ir 1 stryko;
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Panevėžio apskrities policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato
Kriminalinės policijos skyriui - dėl 4 liturginių indų ir 47 metrikų knygų.
2013 m. parengta ir pateikta medžiaga Policijos departamentui apie paveikslą „Dievo
Motina Nugalėtoja (2013 m. balandžio mėn. dingo iš koplytėlės, esančios Krakių k., Skuodo r. sav.)
ir apie Balbieriškio Rožinio Švč. M. Marijos bažnyčioje dingusius po 2013 m. rugpjūčio 8 d.
įvykusio gaisro kultūros objektus, tikslu paskelbti juos INTERPOLO duomenų bazėje.

VIII. KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA IR BENDRADARBIAVIMAS
8.1. Ryšiai su visuomene
Žiniasklaidos monitoringo duomenimis, 2013 metų sausio – gruodžio mėnesiais Kultūros
paveldo departamentas (toliau - Departamentas) įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo paminėtas
1822 kartus: nacionalinėje spaudoje 173 kartus, regioninėje spaudoje 287, rajoninėje spaudoje 434,
žurnaluose 17, kituose nacionaliniuose leidiniuose 142 kartus. Radijo laidose Kultūros paveldo
departamentas minėtas 26 kartus, televizijos laidų metų 104, internete – 639 kartus.
To paties monitoringo duomenimis, 2013 metų sausio – gruodžio mėnesiais paveldo tema
įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta 7101 kartus: nacionalinėje spaudoje 508 kartus,
regioninėje spaudoje 694, rajoninėje spaudoje 1033, žurnaluose 78, kituose nacionaliniuose
leidiniuose 427. Radijo transliacijų metu apie paveldą kalbėta 114 kartų, televizijoje 272, internete –
4064 kartus.
2013 metų sausio – gruodžio mėnesiais parengti 25 spaudos pranešimai apie Kultūros
paveldo departamento veiklą, atgaivintus kultūros paveldo objektus bei problemas, susijusias su
kultūros paveldo vertybėmis.
Socialinio tinklo „Facebook“ Departamento profiliuose, populiarinančiuose kultūros
paveldo temą, Kultūros paveldo departamento veiklą, Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros dienų
programas, yra 3085 draugai arba sekėjai.
Departamento internetinėje svetainės www.kpd.lt skiltyje „Naujienos“ nuolat skelbta
informacija apie Kultūros paveldo departamento veiklą, kultūros paveldo objektų būklę, renginius
(konferencijas, paskaitas, knygų pristatymus, kt.), susijusius su kultūros paveldu, finansavimo
galimybes kultūros paveldo objektų valdytojams. 2013 metų sausio – gruodžio mėnesiais
www.kpd.lt į „Naujienų“ skiltį patalpintas 151 pranešimas. Ypatingai didelis dėmesys skirtas
Europos paveldo ir Žydų kultūros dienų viešinimui – šiomis temomis svetainėje patalpintos 37
žinutės. Kitos aktyviai 2013 metų sausio – gruodžio mėnesiais pildytos Departamento svetainės
skiltys: „Pažinimo ir sklaidos leidybos projektai 2013“, „Leidyba 2013“ ir kitos.
Departamento „Facebook“ profiliuose kartoti internetinėje svetainėje skelbti pranešimai,
talpinta informacija apie Departamentų vadovų bei specialistų komandiruotes į paveldo objektus,
nuotraukų albumai. Viso 2013 metais Departamento profiliuose skirtingo formato pranešimai buvo
patalpinti daugiau nei 1000 kartų.
2013 metų gegužės mėnesį bendradarbiaujant su LR Kultūros ministerija ir kitomis
kultūros įstaigomis surengta spaudos konferencija apie ES struktūrinę paramą kultūros paveldo ir
kitoms kultūros sritims. Po šios spaudos konferencijos aptartas klausimas sulaukė didelio
žiniasklaidos priemonių dėmesio.
2013 metais Departamentas rengė tradicinius renginius visuomenei – Europos paveldo
dienas ir Žydų kultūros dienas. Renginiai buvo išsamiai ir gausiai nušviesti žiniasklaidoje.
Europos paveldo dienų renginių tema išplatinti 2 spaudos pranešimai. Informacija buvo
skelbiama nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje, radijo transliacijų metu, internete. Liepos
mėnesį filmas „Europos paveldo dienos. Epochų ženklai“ buvo transliuotas per LRT televiziją. Taip
pat Europos paveldo dienų renginiai buvo viešinami reklaminiais skydeliais bei klipais. Reklaminiai
skydeliai pasirodė internetiniuose naujienų portaluose www.lzinios.lt (apie 50 tūkst. parodymų),
www.lrytas.lt (apie 210 tūkst. parodymų), www.bernardinai.lt (apie 90 tūkst. parodymų).
Reklaminis Europos paveldo dienų klipas transliuotas Vilniaus viešojo transporto ekranuose (apie
130 tūkst. transliacijų). Informacija apie renginius skelbta Departamento internetinėje svetainėje,
Europos paveldo dienų Lietuvoje internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/epd2013/,
Departamento ir Europos paveldo dienų Lietuvoje „Facebook“ profiliuose.
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Apie Žydų kultūros dienų renginius išplatinti 2 spaudos pranešimai. Informacija buvo
skelbiama nacionaliniuose, regioniniuose, rajoniniuose laikraščiuose, televizijos transliacijų metu,
anonsuojama internete. Renginiai taip pat viešinti Departamento internetinėje svetainėje,
Departamento ir Žydų kultūros dienų Lietuvoje „Facebook“ profiliuose.
Departamentas dalyvavo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programoje ir organizavo
tarptautinę konferenciją „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto
požiūrio“ (toliau - Konferencija). Apie renginį išplatinti 3 spaudos pranešimai. Informacija buvo
skelbiama nacionalinėje spaudoje, televizijos transliacijų metu, internetiniuose naujienų portaluose,
Konferencijai sukurtoje http://eu-heritage2013.kpd.lt, Užsienio reikalų ministerijos, Seimo
internetinėse svetainėse. Užsakyti straipsniai apie Konferencijoje aptartas kultūros paveldo
problemas, jų kontekstą, skirtingus sprendimo būdus Europos valstybėse buvo viešinami laikraštyje
„Lietuvos žinios“ (Nr. 263, 2013 11 27), savaitraštyje „Veidas“ (Nr. 49, 2013 12 02).
2013 metų gruodžio mėnesį surengta išvyka į Sapiegų rūmus (L. Sapiegos g. 13, Vilnius)
žurnalistams ir rūmų kaimynystėje įsikūrusioms bendruomenėms. Išvykos metu žurnalistams,
Antakalniečių, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bendruomenių, vienuolių joanitų
atstovams buvo pristatyti restauruojami rūmai, aprodyti paskutiniai radiniai ir nuveikti darbai.
Siekiant pagerinti sąlygas visuomenei internetu gauti visą viešą informaciją apie
Departamentą ir kultūros paveldo aktualijas pradėta kurti nauja internetinė svetainė. 2013 metų
lapkričio – gruodžio mėnesiais sukurtas naujas svetainės dizainas ir projektas, aiškiai ir efektyviai
pateikiantys institucijos funkcijas, struktūrą, veiklą, kitą lankytojams aktualiausią informaciją.
Svetainės kūrimo darbus planuojama pratęsti 2014 metais.
8.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis
2013 m. Leidybos ir Sklaidos dalinio finansavimo projektams buvo skirta iš viso 300 tūkst.
litų. 2013 m. buvo gauta 271 paraiška, iš jų – 185 sklaidos ir edukacijos projektams ir 86 leidybos
projektams. 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, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu iš viso finansuoti 67 projektai ir lėšos
paskirstytos taip: Sklaidos ir edukacijos projektų finansuota 51, jiems skirta 128 750 Lt; Leidybos
projektų finansuota 16, jiems skirta 171 250 Lt. Informaciją apie projektų finansavimą ir lėšų
paskirstymą galima rasti http://www.kpd.lt/lt/dalinis_projektu_finansavimas.
Vertinant Sklaidos projektus, prioritetas buvo teikiamas ir finansuoti rekomenduota
projektus, prisidedančius prie Europos paveldo dienų renginių, kurių tema 2013 m. – „Epochų
ženklai“ (18 projektų) bei Europos žydų kultūros dienų (5 projektai), o taip pat aktualizuojantiems
medinės architektūros paveldą Lietuvoje (3 projektai), Žemaitijos krikšto jubiliejaus temą (1
projektas), 1863 m. sukilimo 150-ųjų metinių sukakties temą (6 projektai) bei skirtiems edukacinei
veiklai (16 projektų), kita (2 projektai).
Vertinant Leidybos projektus, prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo
aktualijoms (1 projektas), Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus temai paminėti (2 projektai),
Lietuvos architektūros paveldui (2 projektai), moksliniams-informaciniams leidiniams, skirtiems
archeologinių tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti (2 projektai), įvairios
tematikos ir pobūdžio šviečiamiesiems leidiniams apie Lietuvos kultūros paveldą (9 projektai).
Buvo parengta ir spaudoje (dienraštyje „Lietuvos žinios“) bei Departamento interneto
svetainėje http://www.kpd.lt/lt/node/2481 išplatinta informacija apie minėtų projektų dalinio
finansavimo galimybes. Projektų vadovai buvo nuolat konsultuojami paraiškų ruošimo, sąmatų
tikslinimo, projektų vykdymo, ataskaitų rengimo bei kitais klausimais.
8.3. Tarptautinis bendradarbiavimas
Atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. II pusmetį Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos
Tarybai, Kultūros ministerija 2012-11-19 raštu Nr. S2 2773 pavedė Departamentui pirmininkauti
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tarptautinei kultūros paveldo darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“ (Reflection Group „EU and
Cultural Heritage“) ir 2013 metų rudenį surengti tarptautinę konferenciją.
Įgyvendinant šį pavedimą, Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus veiklos
prioritetas 2013 metais buvo tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES
Tarybai, organizavimas ir pirmininkavimas tarptautinei kultūros paveldo darbo grupei „ES ir
Kultūros paveldas“.
8.3.1. Dalyvavimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai bei kultūros paveldo darbo grupės „ES ir
Kultūros paveldas“ veikloje
Tarptautinės konferencijos, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, organizavimas
Tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant
integruoto požiūrio“ įvyko 2013 m. lapkričio 13-14 d., viešbutyje „Best Western Vilnius“
(Konstitucijos pr. 14, Vilnius). Ši konferencija buvo svarbus žingsnis, siekiant pabrėžti kultūros
paveldo ir kitų sektorių integracijos būtinybę bei formuojant kultūros paveldo politikos strategiją
Europiniu lygmeniu.
Pirmą kartą ši idėja buvo aiškiai suformuluota 2010 m. Briugės konferencijoje, Belgijos
pirmininkavimo ES Tarybai metu, kuomet buvo priimta Briugės deklaracija. Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai metu buvo siekiama toliau tęsti šių klausimų aktualinimą ir sprendimą,
o vėliau pradėtus darbus perduoti pirmininkaujančioms Graikijai ir Italijai.
Konferencijoje dalyvavo 250 dalyvių iš 30 šalių: 132 Lietuvos dalyviai ir 118 dalyvių iš
ES valstybių bei Rytų partnerystės šalių. Kadangi kultūros paveldo apsaugos sritis yra plati ir apima
daugelį sektorių, tokių kaip žemės ūkis, aplinkosauga, švietimas, mokslas ir kt., siekiant atskleisti
kultūros paveldo sąveiką ir ryšį su šiomis ES politikos sritimis bei sustiprinti kultūros paveldo
pozicijas kituose sektoriuose, buvo pakviesti skirtingiems sektoriams atstovaujantys specialistai bei
politikai iš visos Europos: Europos Komisijos, Europos Parlamento, ministerijų, vyriausybinių
įstaigų, pilietinės visuomenės atstovai, ekspertai, tyrėjai ir akademikai. Konferencijoje dalyvavo ir
pasisakė eilė aukšto rango pareigūnų, iš jų – 5 Europos Komisijos atstovai (Jan Truszczynski, Pia
Bucella, Claire-Lyse Chambron, Luisa Prista, Walter Zampieri), Europos Parlamento narė Silvia
Costa, Europos Tarybos narė Snežana Samardžić-Marković, Europos investicijų banko atstovas
Guy Clause, Lietuvos ir užsienio šalių ministrai.
Konferencijos darbotvarkę sudarė dvi plenarinės sesijos bei trys teminiai seminarai,
atskleidžiantys pridėtinę kultūros paveldo vertę trijose politikos srityse – aplinkos apsaugos,
sanglaudos bei žemės ūkio – iliustruojant šių sektorių ir kultūros paveldo sąveiką bei parodant jų
integracijos būtinybę. Minėtos trys politikos sritys buvo pasirinktos dėl to, jog jos daro tiesioginę
įtaką kultūros paveldo sektoriui. Be to, šios trys sritys Europos Sąjungos politikoje yra itin svarbios
ir sulaukia didelės finansinės paramos. Panaudojant kultūros paveldą kaip priemonę, skatinančią
siekti ES strategijos „Europa 2020“ tikslų, siekiama sukurta strategiją, padėsiančią lengviau
integruoti kultūros paveldą į kitas politikos sritis bei įtraukti jį į ES politikos sistemą.
Lapkričio 13 d. Konferencija prasidėjo oficialaus atidarymo sesija, kurią vedė LR Kultūros
viceministras Romas Jarockis. Konferencijos dalyvius pasveikino Ministro Pirmininko patarėja
Jūratė Juozaitienė (LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vardu) bei LR Kultūros ministras
Šarūnas Birutis. Taip pat sveikinimo žodį tarė Europos Komisijos generalinis direktorius švietimui,
mokymams, kultūrai ir jaunimui Jan Truszczynski, Europos Parlamento narė Silvia Costa, Europos
Tarybos Demokratijos valdybos generalinė direktorė Snežana Samardžić-Marković, visuomeninės
organizacijos „Europa Nostra“ generalinė direktorė Snežana Quaedvlieg-Mihailović. Vilniaus
universiteto profesorė Viktorija Daujotytė-Pakerienė pasidalino savo įžvalgomis apie kultūros
paveldo vertę ir būtinybę jį saugoti. Pagrindinį pranešimą, kaip įvadą į sekančios dienos sesijas,
padarė Jungtinė Karalystės kultūros paveldo departamento „English Heritage“ generalinis
direktorius Simon Thurley.
Lapkričio 14 dienos darbas prasidėjo trimis teminiais seminarais, kurie vyko skirtingose
konferencijų salėse: “Europos aplinkos apsaugos politika ir kultūros paveldas”, “Europos
sanglaudos politika ir kultūros paveldas“ ir „Europos žemės ūkio politika ir kultūros paveldas”.
Konferencijos dalyviai buvo pasiskirstę dalyvauti šiuose seminaruose pagal išankstinę registraciją.
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Visuose trijuose seminaruose buvo pristatyti įvadiniai pranešimai apie atitinkamo sektoriaus
Europos politiką bei konkretūs atvejai, iliustruojantys kultūros paveldo sąveiką su šiais sektoriais ir
jo pridėtinę vertę tiems sektoriams. Po pranešimų sekė diskusijos apie kultūros paveldo sektoriaus
integravimo galimybes ir naudą, dalyviai dalijosi gerąja patirtimi apie konkrečius atvejus jų šalyse.
Po pietų vyko Plenarinė sesija, kurią vedė KPD Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas bei Italijos kultūros ministerijos atstovė Erminia
Sciacchitano ir Graikijos kultūros ir sporto ministerijos atstovė Maria-Xeni Garezou. Sesijos
pradžioje buvo apibendrinti rytinių teminių seminarų rezultatai, pabrėžiant akivaizdų paveldo
poveikį regioninei plėtrai, aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui bei šių sektorių ir kultūros paveldo
integracijos būtinumą politiniame lygmenyje (nacionaliniu, regioniniu ir Europiniu mastu).
Sekantys pranešimai iliustravo kultūros paveldo sąveiką su kitomis sritimis – turizmu, švietimu,
moksliniais tyrimais, inovacijomis ir kt., naujus iššūkius bei integruoto požiūrio būtinybę.
Konferencijos pabaigoje buvo priimta Rezoliucija su konkrečiomis gairėmis ir
rekomendacijomis, kaip praktiškai įgyvendinti kultūros paveldo ir kitų sektorių integravimo
principą Europos lygmenyje.
Konferencijos kultūrinę programą sudarė du oficialūs priėmimai-vakarienės su muzikine
programa: lapkričio 13 d. – Vilniaus Rotušėje (sveikinimo žodį svečiams tarė KPD direktorė Diana
Varnaitė); lapkričio 14 d. – legendiniame Vilniaus restorane „Neringa“. Abu vakarus svečiai buvo
organizuotai nuvežti į minėtas priėmimo vietas ir parvežti į viešbutį.
Be to, siekiant supažindinti užsienio svečius su Lietuvos kulinariniu paveldu ir jo
išsaugojimo tradicijomis, lapkričio 14 d. popietinės sesijos pertraukos metu buvo organizuotas
tradicinių nacionalinių produktų pristatymas-degustacija. Svečiai buvo vaišinami tradiciniais sūrio
ir mėsos produktais, šakočiu ir kitais saldumynais, galėjo paragauti lietuviškos giros ir naminio
alaus, padegustuoti trauktinių, midaus. Svečius aptarnavo padavėjai, vilkintys nacionaliniais
kostiumais, linksmino tautinės muzikos kapela „Sutaras“.
Siekiant užsienio svečiams geriau pristatyti Lietuvos kultūros paveldą, lapkričio 13 d.
konferencijos dalyviams buvo organizuotos ekskursijos po Vilniaus senamiestį (anglų ir prancūzų
kalbomis). Taip pat, lapkričio 14 d. konferencijos buvimo vietoje (viešbučio Best Western Vilnius
vestibiulyje) buvo įrengtas informacinis stendas, kuriame Vilniaus TIC atstovas teikė dalyviams
norimą informaciją bei brošiūras apie Vilnių. Be to, konferencijos dalyviams buvo surengtos dvi
parodėlės, supažindinančios su svarbiausiais Lietuvos kultūros paveldo objektais (informaciniai
stendai didžiojoje konferencijos salėje) ir su Baltijos šalių jūriniu paveldu (pakabinami įrėminti
plakatai kavos pertraukoms skirtoje patalpoje).
Visi dalyviai labai gerai įvertino šią konferenciją tiek organizacine, tiek turinio prasme.
Konferencija suteikė unikalią galimybę susitikti ir diskutuoti įvairių sektorių atstovams ir taip
užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, daugiau sužinoti apie kiekvieno sektoriaus problemas,
politikos tikslus ir tendencijas, o taip pat pristatyti Lietuvą kaip turtingą kultūros paveldą turinčią
šalį. Tai buvo išties gera pradžia tolimesniam darbui ir sektorių integracijos klausimų sprendimui
kitų ES šalių (pirmiausia Graikijos ir Italijos) pirmininkavimo laikotarpiu.
Po konferencijos visą su šiuo renginiu susijusią medžiagą (programą, pranešimus, gerosios
praktikos pavyzdžius ir kt.) bus galima rasti specialiai šiai konferencijai sukurtoje svetainėje euheritage2013.kpd.lt. Iki renginio šioje svetainėje buvo talpinama aktuali informacija konferencijos
dalyviams bei vykdoma dalyvių registracija.
Darbiniai susitikimai su užsienio partneriais dėl pasirengimo konferencijai
Konferencijos organizavimo eigoje Registro tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo dviejuose darbiniuose susitikimuose Briuselyje
(Belgija) dėl pasirengimo konferencijai.
Balandžio 22-23 d. Flandrijos regiono kultūros paveldo agentūroje įvyko susitikimas su
Belgijos paveldo apsaugos institucijų atstovais, kurie rengė 2010 m konferenciją Briugėje Belgijos
pirmininkavimo ES Tarybai metu. Susitikime taip pat dalyvavo Europa Nostra atstovė iš Hagos bei
Europos Komisijos atstovas Petar Miladinov. Buvo diskutuojama dėl konferencijos koncepcijos bei
konferencijos Rezoliucijos parengimo, aptartos pranešimų temos, galimi pranešėjai, pristatomi
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projektai bei kiti aspektai. Buvo nutarta, kad reikia parengti tipinį klausimyną ir išplatinti
valstybėms-narėms, prašant pateikti gerosios patirties pavyzdžius.
Birželio 24-25 d. vykusio susitikimo su Europos Komisijos atstovais metu buvo aptarta
pasirengimo konferencijai eiga, konferencijos viešinimas, gerosios praktikos pavyzdžių surinkimas,
galima EK pagalba ekspertų vertinimo darbe, kvietimai oficialiems atstovams, kiti svarbūs
organizaciniai klausimai. Taip pat buvo diskutuojama, kad būtų užtikrintas būsimos konferencijos
Rezoliucijoje priimtų nutarimų tęstinumas Graikijos ir Italijos pirmininkavimo ES Tarybai 2014 m.
laikotarpiu. Minėtos šalys savo pirmininkavimo metu taip pat planuoja surengti konferencijas
kultūros paveldo apsaugos srityje ir pasiekti, kad EK gautų mandatą ilgalaikėje perspektyvoje dirbti
kultūros paveldo klausimais. Kadangi 2015 m. bus renkamas naujas parlamentas ir komisarai,
svarbu šį darbų etapą užbaigti iki 2015 metų.
Pirmininkavimas tarptautinei darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“
Tarptautinė darbo grupė „ES ir Kultūros paveldas“ (Reflection Group „EU and Cultural
Heritage) susikūrė po 2010 m. gruodžio mėn. vykusios konferencijos Briugėje (Belgija). Šioje
konferencijoje buvo priimta deklaracija, kurioje pirmą kartą pabrėžta būtinybė labiau integruoti
kultūros paveldą į kitas ES politikos sritis, suformuojant ilgalaikę kultūros paveldo strategiją
europiniame lygmenyje. Šią darbo grupę sudaro ES nacionalinių kultūros paveldo ministerijų ir
departamentų atstovai, kurių veiklos tikslas – stebėti ES teisės aktų poveikį kultūros paveldui, siekti
kultūros paveldo integravimo į kitas ES politikos sritis, taikant atitinkamas ES politikos ir
finansines priemones bei aktyviai bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos Taryba,
vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Lietuva į šios darbo grupės veiklą įsijungė
2011 metais, jai atstovauja Registro tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas
Alfredas Jomantas.
Darbo grupė susitinka du kartus per metus, pirmininkavimas vyksta kasmetinės rotacijos
būdu: 2011 m. grupei pirmininkavo Flandrija, 2012 m. – Lenkija, 2013 m. – Lietuva.
Įgyvendinant LR Kultūros ministerijos pavedimą pirmininkauti tarptautinei kultūros
paveldo darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“ (2012-12-19 d. raštas Nr. S2-2773), KPD Registro
tvarkymo, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas buvo deleguotas
pirmininkauti šiai darbo grupei 2013 metais ir aktyviai dalyvauti jos veikloje. Tuo tikslu, 2013 m.
Vilniuje buvo surengti 2 darbo grupės posėdžiai, kurie vyko viešbučio „Artis“ konferencijų salėje
(Liejyklos g. 11, Vilnius).
Vasario 19-22 d. įvyko pirmasis darbo grupės „ES ir Kultūros paveldas“ posėdis, kuriame
dalyvavo 15 dalyvių iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Lietuvos,
Nyderlandų, Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Švedijos. Posėdžio metu buvo aptarti
darbo grupės 2012 m. veiklos rezultatai bei ateities planai, kultūros paveldo apsaugos aktualijos,
praktiniai tarptautinės konferencijos organizavimo 2013 m. Vilniuje aspektai, kiti aktualūs
klausimai.
Rugsėjo 22-24 d. įvyko antrasis darbo grupės „ES ir Kultūros paveldas“ posėdis, kuriame
dalyvavo 18 dalyvių iš Belgijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Lietuvos, Nyderlandų,
Norvegijos, Prancūzijos, Švedijos, taip pat
Europos Tarybos, Europos Komisijos bei
nevyriausybinės organizacijos „Europa Nostra“ atstovai. Posėdžio metu buvo aptarti pasirengimo
tarptautinei konferencijai 2013 m. Vilniuje klausimai, kultūros paveldo politikos aspektai Graikijos
ir Italijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, darbo grupės veikla sekančios kadencijos Prancūzijos pirmininkavimo laikotarpiu, kiti aktualūs klausimai. Baigiamojo posėdžio metu 2014
metais pirmininkavimas darbo grupės „ES ir Kultūros paveldas“ buvo perduotas Prancūzijai.
Užsienio svečiai taip pat susipažino su Vilniaus senamiesčiu, jiems buvo organizuota
išvyka į Trakus ir ekskursija po Užutrakio dvarą, muzikinė programa.
Siekiant pritraukti naujus narius, kuriems būtų aktualus dalyvavimas darbo grupės veikloje,
Lietuva, pasinaudodama pirmininkavimo teise, pakvietė nuo 2014 metų prisijungti Vokietiją bei
Latviją ir deleguoti savo atstovą darbo grupėje (kvietimai atitinkamoms ministerijoms buvo išsiųsti
Kultūros viceministro R. Jarockio vardu).
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8.3.2. Bendradarbiavimas su UNESCO, ICCROM
Dalyvavimas UNESCO veikloje
Gegužės 27-30 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko UNESCO Povandeninio kultūros paveldo
(PKP) apsaugos konvencijos šalių pasitarimas, kuriame dalyvavo KPD direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Degutis ir Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus, kuris yra Lietuvos
atstovas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių Moksliniame ir
techniniame patariamajame komitete. Buvo dalyvauta šiuose posėdžiuose: 1) diskusijoje su
visuomenės atstovais; 2) Konvencijos šalių narių posėdyje; 3) Konvencijos šalių Mokslinio ir
techninio patariamojo komiteto (MTPK) IV-ajame posėdyje:
•
Atvirų diskusijų su visuomene metu (gegužės 27 d.) vyko diskusijos apie PKP
populiarinimą ir prieinamumą visuomenei, povandeninės archeologijos akademines studijas,
Konvencijos reikšmę apsaugant PKP nuo grobimo ir komercinio panaudojimo. Taip pat buvo
diskutuojama apie Konvencijos ateitį ir uždavinius, apie Konvencijos šalių tinklo plėtrą (2013 m.
prie Konvencijos prisijungė Prancūzija su jos valdomis (protektoratais) Atlanto ir Ramiajame
vandenynuose). Kino kompanija Benjamin River Productions (Vilnius), pademonstravo naujas
paveldo propagavimo galimybes panaudojant technologiją, skirtą itin aukštos vizualinės raiškos
360° ir kupoliniams ekranams. Pateiktame videoklipe buvo eksponuoti vaizdai su XVI a.
nuskendusio tilto liekanomis Platelių ežere.
•
ICOMOS - ICUCH (Tarptautinis povandeninio kultūros paveldo komitetas)
posėdyje (gegužės 27 d.) dalyvavo 16 šios organizacijos narių ir kviestų Nevyriausybinių
organizacijų atstovų. ICUCH šiuo metu turi 49 narius, kurie atstovauja ir Konvencijos, ir
neprisijungusių prie Konvencijos šalių atstovus (tame tarpe ir Lietuvos - V. Žulkus). Posėdį vedė
naujai išrinktas ICUCH pirmininkas Emad Khalil (Egiptas). ICUCH yra proteguojama UNESCO ir
teikia užklausimus bei pasiūlymus MTPK. Buvo diskutuota apie PKP sklaidos būtinybę ir su tuo
susijusias problemas, apie reikiamybę suvienodinti povandeninių archeologų paruošimo
akademinius reikalavimus ir profesinius kriterijus, apie bendradarbiavimą su kai kuriomis
Nevyriausybinėmis organizacijomis.
•
Konvencijos valstybių Mokslinio techninio patariamojo komiteto (MTPK) IV-ajame
posėdyje (gegužės 30 d.) dalyvavo 10 valstybių atstovai (iš 12 išrinktų): Argentinos, Kroatijos,
Prancūzijos, Italijos, Irano, Lietuvos, Meksikos, Nigerijos, Rumunijos, Tuniso. Pirmininkavo
Annalisa Zarattini, Italija, vicepirmininku išrinktas Seyed Hossein Sadat Meidani (Iranas). Posėdyje
po diskusijų buvo priimtos atitinkamos rekomendacijos ir rezoliucijos povandeninių vietovių
apsaugos ir pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Nuspręsta iki kitos MTPK sesijos sudaryti
Gerosios praktikos PKP apsaugos, prieinamumo visuomenei aspektu, sąrašus.
Kitas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių pasitarimas
numatomas 2015 metais.
Dalyvavimas ICCROM veikloje
Lapkričio 26-30 d. Romoje (Italija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo Generalinėje ICCROM Asamblėjoje. Generalinis ICCROM
direktorius Stefano de Caro savo trumpoje atidarymo kalboje pasveikino naujas ICCROM
organizacijos nares Latviją, Katarą ir Malavi. Buvo pabrėžta būtinybė, kad ICCROM ir toliau
išlaikytų aukščiausiame lygmenyje suformuluotus restauravimo standartus.
Italijos Kultūros ministerijos atstovė Recchia Pasqua išdėstė Italijos pirmininkavimo ES
Tarybai prioritetus ir atkreipė dėmesį, kad Italija veiks ES lygiu kultūros paveldo srityje, nes mato
neišnaudotą kultūros paveldo potencialą. Kultūros paveldo politikos sritis yra ypač svarbi ICCROM
organizacijai, kurios būstinė yra Romoje ir kur sukaupta pasaulinė kultūros paveldo konservavimo
patirtis, todėl bendradarbiavimas tarp ES ir ICCROM turėtų būti glaudesnis, kaip ir didesnės
galimybės organizacijai dalyvauti įvairiose ES finansuojamose programose. Šiuo metu ICCROM
negali dalyvauti ES programų skelbiamuose konkursuose projektų finansavimui gauti, todėl yra
siekiama rasti būdų, kaip tokią situaciją pakeisti.
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Buvo pateikta ICCROM organizacijos nepriklausomo audito firmos finansinė analizė,
trumpai apžvelgtos visos ICCROM finansuojamos programos, pradedant nuo ICCROM bibliotekos,
kuri yra skaitmenizuojama ir daug literatūros jau galima užsisakyti elektroniniu būdu. Deja,
literatūros lietuviška tematika beveik nėra, todėl būtų tikslinga bent po vieną egzempliorių
literatūros, pasirodančios anglų kalba apie kultūros paveldo apsaugą Lietuvoje, nusiųsti ir į
ICCROM (kad būtų išvengta nesusipratimų dėl autorinių teisių, popierinis knygos variantas turi būti
siunčiamas su lydraščiu). Buvo akcentuoti ir tam tikri internetiniai kursai, vienas iš jų yra Japonijos
parengti ir finansuoti „Disaster Risk Management“ (stichijų rizikos valdymas) kursai.
Daug dėmesio buvo skirta ICCROM Moksliniam Forumui, kuris pirmą kartą vyko 2013 m.
spalio 16-18 d. Romoje. Visą informaciją apie Forumą galima rasti interneto svetainėje
Forum2013.ICCROM.org. Renginys buvo labai sėkmingas, nutarta jį organizuoti kas du metus arba
tada, kai bus finansinių galimybių (valstybės bus informuojamos). Iš Baltijos regiono Forume
dalyvavo Švedijos, Norvegijos ir Danijos atstovai.
Lietuva ir Latvija ženkliai prisideda prie SOIMA programos vykdymo. SOIMA - tai garso
ir vaizdo kolekcijų išsaugojimas. Ši programa darosi vis populiaresnė visame pasaulyje. Indijos
atstovas kėlė klausimą dėl Indijos kinematografijos paveldo išsaugojimo, nes juostos dūla, o
šedevrai nyksta, taip pat ir visa eilė kitų šalių pasisakė už šios programos būtinumą ir galimybes
finansuoti.
Asamblėjos metu buvo iš dalies pakeistas 2, 4 ,5 ir 9 ICCROM statuto punktai, kurie iš
esmės skirti valstybių įsiskolinimo klausimams ir siekia, kad būtų sudaryti įsiskolinimo grąžinimo
grafikai.
Iš esmės ICCROM ateinančius du metus stengsis sustiprinti savo, kaip aukščiausią
kompetenciją turinčios Jungtinių Tautų sistemos organizacijos restauravimo ir dokumentacijos
centro, statusą ir tai yra ta strateginė kryptis, kurią pasirinko Stefano De Caro, dabartinis ICCROM
generalinis direktorius. Asmeniniame pokalbyje su direktoriumi A.Jomantas pasiteiravo, koks jo
manymu galėtų būti Lietuvos indėlis į ICCROM veiklą. Direktorius, paminėjo SOIMA, nes jis yra
patenkintas šios programos rezultatais, tačiau pažymėjo, kad jis nėra gerai susipažinęs su Lietuvos
realijomis, nėra buvęs Lietuvoje. Todėl būtų svarbu parengti ICCROM direktoriaus vizitą į Lietuvą
ir pristatyti mūsų potencialą restauravimo bei naujų technologijų srityje, siekiant, kad Lietuvos
mokslo indėlis į ICCROM būtų labiau matomas, sukurti tamprius ryšius tarp Lietuvos Vyriausybės
ir ICCROM organizacijos, kad ir šalyje, ir tarptautinėje arenoje kultūros paveldo restauravimo
srityje Lietuva užimtų deramą vietą.
8.3.3. Bendradarbiavimas su Europos Taryba (ET)
Vasario 25-28 d. Strasbūre (Prancūzija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo Europos Tarybos programos „Europos paveldo
dienos“ (EPD) koordinatorių pasitarime, kuriame buvo aptartos nacionalinių EPD koordinatorių
funkcijos, ryšiai tarp koordinatorių, ET ir EK, kiti aktualūs klausimai.
Madalena Grossmann, atsakinga už EPD programą, pažymėjo, kad kultūros paveldas
keičia savo sampratą: tai ne tik nacionalinis paveldas, bet ir gyvas, besikeičiantis, nematerialus
paveldas, kaip išdėstyta Faro konvencijoje. Keičiasi ir kultūros paveldo valdymas; taip pat radikaliai
keičiasi ir ET, kuri ieško naujų valdymo ir bendradarbiavimo galimybių bei formų. Buvo pažymėta,
kad EPD turi tapti Europos Tarybos labiausiai matoma programa, tam turėtų būtų skirtas
atitinkamas finansavimas, kuris dar praėjusias metais buvo visai nenumatytas. Tačiau daug
priklauso nuo pačių koordinatorių darbo ir bendradarbiavimo tarpusavyje, o taip pat su EK ir ET.
Svarbu pažymėti ir EPD bei turizmo ryšius - šis aspektas taip pat turi dinamizuoti kultūros paveldo
sektorių. Vienas svarbiausių tikslų - modernizuoti EPD programą, pritaikant ją šių dienų iššūkiams,
suteikti EPD koordinatoriams platesnes veiksmų galimybes. Kiekviena šalis pristatė savo EPD
organizavimo metodus, vyko diskusija apie svarbiausias šios programos sudedamąsias dalis. Buvo
aptarti principai, kaip įvertinti praėjusias EPD ir pagal kokius parametrus. Išsivystė diskusija dėl
galimybės turėti bendrą EPD temą visai Europai.
Pasitarime daug dėmesio buvo skirta ET parengtai komunikacijos programai aptarti. Jos
esmė yra ta, kad naudojantis kartografine Microsoft programa (Bing), bus komunikuojama
kiekviena EPD veikla, kurią pateiks programoje dalyvaujančios šalys. Kiekvienos šalies teikiama
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informacija turės būti pateikta anglų kalba su vaizdinė medžiaga, ši informacija bus matoma
visiems šios programos lankytojams. Taip pat bus galima generuoti papildomą informaciją apie šalį
bei kaimynines šalis, apie tų šalių turistinę informaciją, komentuoti, kaupti Facebook bendruomenę
ir pan. Toks pildymas pareikalaus daug laiko ir informacijos tikslumo, taip pat yra pavojus dėl
nuotraukų autorinių teisių. Bus parengtas „vartotojo vadovas“, kaip pildyti informaciją. Paraleliai
turės veikti ir nacionalinis EPD puslapis, kur būtų pateikta informacija ir nacionaline, ir anglų
kalba. Planuojama, kad ši programa pradėti veikti 2014 m. pabaigoje, o nuo 2015 m. ji bus
pritaikyta ir mobiliems telefonams.
Vienoje iš sesijų buvo suformuotos kelios darbo grupės šiais veiklos klausimais: 1 statistiniai duomenys (numatoma parengti klausimyną, kuris bus išsiųstas koordinatoriams); 2 darbo metodai (identifikuoti ir struktūrizuoti duomenis, gautus iš valstybių narių dėl EPD rengimo
darbo metodų; pateikti atsakymus po trijų mėnesių); 3 - europinė komunikacijos programa (ji padės
įvardinti iškylančias problemas, išsiaiškinti, kurios šalys turi EPD tinklalapius); 4 - ET forumas bei
Europinis EPD atidarymas (padėti Armėnijai organizuojant Forumą); 5 - EPD reklama ir auditorijos
išplėtimas (parengti kokybinius duomenis strategijos numatymui). Lietuvos delegatas buvo
pakviestas dalyvauti dviejose darbo grupėse: EPD darbo metodai ir Kultūros paveldo forumas bei
Europinis EPD atidarymas Armėnijoje.
ET programa „Kultūros keliai“
Lapkričio 21-22 d. Insbruke (Austrija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo Europos Tarybos Kultūros kelių patariamajame
Forume, kuriame buvo apžvelgtas Europos Kultūros kelių programos vykdymas ir veikla. Forume
dalyvavo Kultūros kelių programos organizatoriai, valstybių-narių atstovai, atsakingi už EPA
(Enlarged Partial Agreement - Dalinis susitarimas). Lietuva yra EPA narė nuo 2012 m. birželio 8
dienos.
Pagrindinį pranešimą apie programos veiklą padarė Europos Kultūros kelių instituto
direktorė Penelope Denu. Savo kalboje ji apžvelgė trijų metų patirtį, atskleisdama programos
gyvybingumą ir akcentuodama, kad programa yra dalinai finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Direktorė taip pat nubrėžė šios programos gaires ateinantiems 10 metų, akcentuodama naujų šalių
prisijungimą bei ES dalyvavimą rengiant įvairius projektus. Programos vykdomosios tarybos
pirmininkė Elke Atzler (Austrija) ir Antonio Barone (Italija) apžvelgė kultūros kelių rengimo ir
sertifikavimo būklę, informavo, kad šiuo metu veikia 24 Europos Tarybos kultūros keliai ir
rengiami 20 naujų kelių projektai; 6 kultūros keliai, tarp kurių yra „Atrium“ (Architektūros ir
Totalitarizmo kelias) ypač aktualus ir Lietuvai. Forumo metu vyko ir diskusijos šiais klausimais: 1)
veikianti partnerystė: Kultūros keliai, vyriausybės, universitetai, Europos Sąjunga; 2) nauji
partneriai: tarptautinės organizacijos - UNWTO ir ICOMOS, studentai.
Antroji Forumo diena buvo skirta darbui trijose darbo grupėse: 1) Kultūros keliai; 2)
Dalinis susitarimas; 3) Turizmas ir kultūra, jų tarpusavio sąveika. A. Jomantas moderavo antrajai
darbo grupei, į kurią susirinko 40 dalyvių. Esminė diskusija buvo ta, kad esant tokiam susitarimo
tekstui, dažnai vyksta nesusikalbėjimas tarp nacionalinio lygmens partnerių. Ypač dideles diskusijas
sukėlė kultūros ministerijų ir kitų ministerijų tarpusavio bendradarbiavimo sunkumai bei jų ryšiai su
Kultūros kelių organizatoriais. Susitikimo metu buvo bandoma aptarti, kur yra Europos Tarybos
Kultūros kelių pridėtinė vertė. Kai kurie seniau įkurtų Kultūros kelių atstovai išreiškė gana kritinį
požiūrį dėl dabar veikiančių instrumentų ir bendradarbiavimo. Pabrėžtas poreikis integruoti
Kultūros kelius į kitas ET veiklas, tokias kaip „Europos kultūros paveldo dienos“ ir kitas, tam kad
būtų geriau užtikrinamas programos matomumas Europoje, siekiant pritraukti daugiau narių.
Pabaigoje susitikimo dalyviai priėmė Insbruko Deklaraciją dėl Kultūros kelių programos. Į
kitą susitikimą 2014 metais pakvietė Azerbaidžano vyriausybės atstovas.
Dalyvavimas Kultūros paveldo ir kraštovaizdžio komiteto (CDCPP) veikloje
Balandžio 15-16 d. Maskvoje (Rusijos Federacija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, Lietuvos Kultūros ministerijos delegacijos sudėtyje,
dalyvavo Europos Tarybos šalių Kultūros ministrų konferencijoje „Kultūros valdymas - kultūros

61

pasiekiamumo laidas“. Šioje konferencijoje didelis dėmesys buvo skiriamas informacinių
technologijų naudojimo laisvėms visose ET šalyse. Suomijos atstovai pabrėžė šios laisvės svarbą ir
būtinybę tai atspindėti galutiniame konferencijos dokumente, nes tai yra pagrindinės Europos
Tarybos vertybės, kurias turi užtikrinti visos valstybės-narės. Strateginiais klausimais kultūros
valdymo srityje pasisakė Italijos, Slovėnijos, Serbijos ministerijų atstovai. Gerosios praktikos
pavyzdžius pristatė Čekijos, Prancūzijos, Švedijos, Estijos, Graikijos ministerijų atstovai ir
apaštalinis nuncijus Rusijoje. Baigiamojoje sesijoje kalbėjo nevyriausybinių organizacijų atstovai,
ES ambasadorė prie ET ir ET socialinės sanglaudos komiteto pirmininkas. Pabaigoje buvo priimta
konferencijos deklaracija, kuri iš esmės padėjo pagrindą tęsti CDCPP komiteto veiklą, akcentuojant
didesnį kultūros vaidmenį.
Rugsėjo 11-14 d. Marselyje (Prancūzija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, kaip CDCPP komiteto biuro narys, dalyvavo Forume, kurį
Europos Taryba surengė bendradarbiaudama su Marselio miestu. Pagrindinis Forumo tikslas buvo
parodyti, kaip Faro konvencija gali prisidėti sprendžiant pagrindinius visuomenės iššūkius: stiprinti
socialinę sanglaudą, gerinti gyvenimo kokybę ir kt., iliustruojant praktiniais pavyzdžiais Faro
konvencijos įgyvendinimą konkrečioje teritorijoje. Tuo tikslu Forumo dalyviai buvo suskirstyti į
grupes, kurioms buvo pristatyti konkretūs pavyzdžiai keturiuose Marselio miesto kvartaluose.
Dalyviai turėjo puikią progą pamatyti ir suprasti gyventojų poreikius bei paveldo reikšmę
visuomenei, akcentuoti Faro konvencijos svarbą tiek piliečiams, tiek valstybiniu mastu. Šio Forumo
organizatoriai yra parengę dokumentinį filmą, iliustruojantį šiais konkrečiais pavyzdžiais Faro
konvencijos reikalingumą ir kultūros paveldo įtaką visuomenei.
Europos Tarybos programa „HEREIN“
Liepos 1-2 dienomis Strasbūre (Prancūzija) vyko 12-tasis Europos paveldo tinklo
(HEREIN) koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo Departamento Apskaitos, paveldotvarkos
planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Jomantaitė, kuri Departamento direktoriaus 201211-27 d. įsakymu Nr. Į-428 buvo paskirta HEREIN koordinatore Lietuvoje. Susitikimo metu aptarti
nuveikti darbai, keliant valstybių duomenis į HEREIN 3 duomenų bazę, iškilę sunkumai ir ateities
perspektyvos. Pristatyti statistiniai duomenys, gauti panaudojus HEREIN 3 duomenų bazėje sukeltą
valstybių informaciją konkrečiais klausimais. Ne visos valstybės spėjo užbaigti savo ataskaitas,
tačiau įdirbis jau yra labai didelis, todėl valstybių atstovai buvo paraginti tęsti darbus. Kadangi
dabartinė HEREIN 3 duomenų bazei naudojama programa turi labai daug trūkumų, yra nelanksti, o
jos priežiūra ir bandymai tobulinti brangiai kainuoja, buvo pristatyta nauja sistema DRUPAL, į
kurią perkėlus sukauptus duomenis, tikimasi teigiamų rezultatų ir vartotojui patogios naudoti
duomenų bazės.
Buvo kalbėta ir apie paveldo socialinę vertę, apie Faro konvencijos nuostatas (kurios
Lietuva iki šiol nėra pasirašiusi), nuspręsta sudaryti darbo grupę, ieškosiančią paveldo socialinės ir
ekonominės vertės paskaičiavimo būdų, kuri, be to, papildytų HEREIN 3 duomenų bazės
klausimyną klausimais apie Faro konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Kadangi duomenų bazių
pildymo stadija eina į pabaigą, užbaigus šią stadiją bus galima duomenų bazę pristatyti
suinteresuotoms šalims (institucijoms, visuomenei), sudaryta dar viena darbo grupė pasiūlymams
dėl Europos paveldo tinklo reklamavimo pateikti.
Taip pat rengiamas naujas leidinys apie šalių paveldo politiką, šį kartą jis bus skirtas
paveldo srityje veikiančioms institucijoms, įstaigoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.
Dalis informacijos bus paimta iš HEREIN 3 duomenų bazės, dalį informacijos pagal pateiktą
klausimyną HEREIN koordinatorių paprašyta pateikti per vasarą.
Europos Tarybos programa „Europos paveldo dienos“ Lietuvoje
2013 metų Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ (toliau EPD) tema buvo
„Epochų ženklai“. 2013 m. tema skirta įvairių epochų išlikusiam kultūros paveldui, didžiausią
dėmesį skiriant 1863 m. sukilimo, Žemaitijos krikšto kultūros paveldo objektams. Per EPD taip pat
buvo akcentuojami ir kiti žymūs istoriniai įvykiai, palikę savus pėdsakus įvairiuose kultūros
paveldo objektuose.
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Buvo koordinuotas ruošimosi Europos paveldo dienų minėjimui darbas Lietuvos
savivaldybėse, muziejuose, nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat buvo parengtas ir publikuotas
internetinis „Europos paveldo dienos 2013“ puslapis (http://www.kpd.lt/epd2013/), kuriame
pateikta 2013 m. rugsėjo 13–15 d. EPD renginių visoje Lietuvoje programa ir įvairi su EPD tema
susijusi medžiaga (straipsniai, nuotraukos, žiniasklaidos nuorodos ir kt.). Informacija apie 2013 m.
Europos paveldo dienas taip pat buvo pateikta anglų kalba (Departamento tinklalapyje:
http://www.kpd.lt/en/node/2701, 2013 m. EPD tinklalapyje: http://www.kpd.lt/epd2013/?lang=en).
Pildytas EPD skirtas populiaraus internetinio socialinio tinklo facebook profilis
(www.facebook.com/pages/Europos-paveldo-dienos-Lietuvoje/326070620759949).
2013 m. kovo mėn. buvo išleisti EPD temą reprezentuojantis lankstinukas su Rasos
Čepaitienės (humanitarinių mokslų daktarės, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojos,
Vilniaus universiteto dėstytojos) kurtu tekstu „Epochų ženklai“, 2013 m. EPD plakatas, bei sukurti
keli 2013 m. EPD reklamjuosčių variantai, 4 dienas iki EPD renginių talpinti informaciniuose
portaluose bernardinai.lt, lrytas.lt, lzinios.lt. Prieš EPD renginius, plakatai buvo platinami Lietuvos
miestuose ir rajonuose savivaldybių ir Kultūros paveldo departamento Teritorinių padalinių atstovų
iniciatyva. Taip pat buvo sukurtas ir Vilniaus viešajame transporte transliuotas 2013 m. EPD
reklaminis vaizdo klipas.
Sukurtas bei Departamento svetainėje talpintas filmas „Epochų ženklai. Žemaitijos krikšto
600 metų jubiliejui“, kuriame pasakojama apie svarbią Lietuvos istorinę sukaktį - 2013-aisiais
minimą 600 metų Žemaitijos krikšto jubiliejų. Pristatomi su šiuo Lietuvai reikšmingu įvykiu susiję
kultūros paveldo objektai Varniuose, Luokėje, Kražiuose ir kituose Žemaitijos miesteliuose,
apžvelgiama jų istorija. Šį filmą per 2013 m. EPD buvo galima nemokamai peržiūrėti Kauno miesto
„Romuvos“ kino teatre.
Prieš 2013 m. EPD, Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“ ir pristatė EPD temą bei
suteikė klausytojams informacijos, apie renginių programą.
2013 m. EPD metu sostinėje vyko Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir
edukacijos skyriaus organizuoti pažintiniai pasivaikščiojimai, leidę visiems norintiems susipažinti
su XIX a. modernėjimo ženklais Vilniuje, Pacų kultūriniais pėdsakais Vilniaus senamiesčio XVII a.
architektūroje, Nikolajaus Čiagino epochos ženklais Vilniaus šventovių architektūroje (1864–1897),
Simono Daukanto ir Adomo Mickevičiaus biografijomis bei su jomis susijusiais kultūros paveldo
objektais sostinėje, Vilniaus Aukštutinės pilies istorija, Vilniaus Universiteto ženklais Vilniaus
senamiestyje, Reformacijos sąjūdžio pėdsakais Vilniuje. Vyko nemokamos ekskursijos LR
Prezidentūroje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje. Pažintinius pasivaikščiojimus vedė žinomi ir
kompetentingi istorijos, architektūros bei kitų sričių specialistai: Vladas Liepuonius, Mindaugas
Paknys, Morta Baužienė, Vida Girininkienė, Edita Povilaitytė, Loreta Skurvydaitė, Rolandas
Vytautas Lingys. Vien šiuose renginiuose sostinėje apsilankė per 300 žmonių.
Vyko ir kitų institucijų renginiai: Bažnytinio paveldo muziejus kvietė į ekskursiją
„Vilniaus kunigų seminarijos keliais“, VšĮ „Vilniaus klubas“ surengė fotografijų ir kino
dokumentikos parodą „Vilniaus laikas. Susitikimai”, kartu su Vilniaus universiteto studentų istorikų
korporacija „Tilia“ kvietė į teatralizuotą ekskursiją „Vilniaus apaštalai. Pradžia“; vyko VšĮ
„Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, Literatūrinio A. Puškino muziejaus, Vilniaus
universiteto paveldosaugos studijų magistro studijų studentų organizuoti renginiai, dalyvavo kitos
institucijos (programa adresu http://www.kpd.lt/epd2013/?page_id=59).
2013 m. EPD metu buvo aplankyta daugiau nei 520 kultūros paveldo objektų bei apžiūrėta
daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta daugiau nei 230 renginių (88 pažintiniai
pasivaikščiojimai; 32 parodos; 23 paskaitos ir seminarai; 19 konferencijų; 18 edukacinių
užsiėmimų; 12 filmų peržiūrų; 23 koncertai, spektakliai; 2 mugės; 13 kitokių renginių). EPD
renginiuose dalyvavo daugiau nei 9300 žmonių, iš jų apytiksliai 3900 moksleivių. Pasirodė daugiau
nei 170 publikacijų ar žinučių nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, informacija skelbta
savivaldybių tinklapiuose, kurti renginių plakatai su informacija apie programą, vyko renginių
fotofiksacija.
EPD renginiai vyko 53 savivaldybėse iš 60. Aktyviausiai Europos paveldo dienų
programoje šiais metais dalyvavo Kaišiadorių rajono (22), Kauno miesto (16), Kauno rajono (15),
Plungės (15), Mažeikių (14), Tauragės (13), Palangos (12) savivaldybės, surengusios daugiau nei po
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10 renginių. Mažiausiai renginių (tik 1) įvyko Alytaus r., Anykščių r., Birštono r., Druskininkų r.,
Klaipėdos m., Neringos, Pakruojo r., Šalčininkų r., Šilutės r., Telšių r., Ukmergės r., Varėnos r.,
Vilkaviškio r. savivaldybėse. EPD renginiai nevyko Ignalinos, Lazdijų, Pagėgių, Pasvalio, Skuodo,
Visagino, Vilniaus r. sav.
Dalyje savivaldybių vykę renginiai buvo organizuoti ne miesto ar rajono savivaldybės, bet
kitų institucijų. Neringos savivaldybėje EPD renginius organizavo VšĮ „Thomo Manno kultūros
centras“, Šalčininkų r. savivaldybėje – VšĮ „Ekonominių – socialinių tyrimų ir mokymų centras“,
Panevėžio miesto savivaldybėje – Panevėžio miesto dailės galerija, Biržų r. savivaldybėje – Biržų
krašto muziejaus „Sėla“, Elektrėnų savivaldybėje – Semeliškių bendruomenė „Strėva”, Kupiškio r.
savivaldybėje – Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio kultūros centras, Kazlų Rūdos r.
savivaldybėje – Atanavo kultūros namai, Rokiškio r. savivaldybėje – Rokiškio krašto muziejus,
Šakių r. savivaldybėje – Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva”, Trakų r. savivaldybėje –
Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Utenos r.
savivaldybėje – Utenos kraštotyros muziejus. Tauragnų krašto bendruomenė ir Tauragnų seniūnija,
Vilniaus m. savivaldybėje – „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ ir kitos įstaigos bei
Zarasų r. savivaldybėje – Zarasų krašto muziejus ir Zarasų rajono kultūros ir meno bendrija.
Kadangi vienas iš pagrindinių EPD prioritetų yra atverti pastatus ir vietas, kurios paprastai
yra uždaros visuomenei svarbu paminėti, jog trečdalyje savivaldybių buvo galima aplankyti daugiau
nei 15 objektų: Alytaus m. savivaldybėje – 25, Elektrėnų savivaldybėje (15), Kaišiadorių r.
savivaldybėje – 52, Kauno m. savivaldybėje – 35, Kėdainių r. savivaldybėje – 73, Panevėžio m.
savivaldybėje – 32, Panevėžio r. savivaldybėje – 18, Palangos m. savivaldybėje – 21, Plungės r.
savivaldybėje – 27, Rokiškio r. savivaldybėje – 15, Tauragės r. savivaldybėje – 42 objektus.
Taip pat daug įstaigų pasinaudojo galimybe dalyvauti Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos vykdomoje rėmimo programoje „Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo
sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektai“. Dalis šių projektų reikšmingai prisidėjo prie EPD
visoje Lietuvoje, kai kurie jų sukūrė naujas edukacines programas ir pasiūlė naujus turizmo
produktus (pvz., M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus projektas „Kultūrinio turizmo
maršrutas – edukacinė programa „Žymių muzikų pėdsakai Žaliakalnyje“, Švenčionių rajono
savivaldybės projektas „Kretuono apylinkių archeologinio paveldo populiarinimas“, Molėtų krašto
muziejaus projektas „Atveriant užburtų lobių paslaptis“, ir kt.). Taigi ši rėmimo programa yra svarbi
paveldosaugos ir kultūrinio Lietuvos gyvenimo vystymui, turizmo skatinimui.
Spalio mėn. per Lietuvos radijo programą „Klasika“ laidoje „Radijo paskaitos“ buvo
transliuojama Dr. Mindaugo Paknio skaitoma paskaita „Pacų XVII a. kultūrinės veiklos palikimas
Vilniuje“.
Buvo laiku pildoma informacija Departamento svetainė: skelbiamos naujienos, pildoma
informacija apie dalinai finansuojamus projektus ir kt.
ET programa „Europos žydų kultūros diena“
2013 m. Departamentas, bendradarbiaudamas su Europos Taryba ir nuo 2004 metų
dalyvaudamas programoje „Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“, jau dešimtą kartą organizavo
Europos žydų kultūros dienai skirtus renginius. Tai tarptautinio masto projektas, kurio
koordinavimo centras įsikūręs Žironos mieste, Ispanijoje. Kiekvienais metais renginiai vyksta 25
Europos valstybėse. Šis projektas aktualizuoja išlikusį žydų kultūros paveldą, kurio Lietuvoje yra
itin daug, ir jį pristato visuomenei.
2013 m. Europos žydų kultūros dienos tema – „Žydų paveldas ir gamta“. Lietuvoje šiai
dienai skirti renginiai kvietė tyrinėti daugialypį ryšį tarp judaizmo ir gamtos nagrinėjant įvairiausius
jo aspektus. Bendradarbiaujant su ”Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centru” lietuvių ir
anglų kalbomis buvo sukurtas trumpametražis filmas ”Žydų paveldas ir gamta”, kuris yra viešai
prieinamas Departamento internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/lt/node/2049. Taip pat 1000
vnt. tiražu buvo išleistas lankstinukas su dr. Jurgitos Šiaučiūnaitės-Verbickienės tekstu, skirtu žydų
tautos ir jos paveldo santykiui su gamta ir supančia aplinka atskleisti.
Departamentas rugsėjo 28-29 dienomis organizavo 3 pažintinius pasivaikščiojimus ir 2
paskaitas Vilniaus mieste, 1 pažintinį pasivaikščiojimą Kaune ir 1 išvyką į žydų žemdirbių kaimą
Degsnes.
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Rugsėjo 28 d. Vilniuje organizuotas pažintinis pasivaikščiojimas „Vilniaus žydų sodai“,
kurio metu V. Mackonienė vedė ekskursiją po Užupio kvartalą ir jame išlikusius žydų paveldo
objektus; A. Naudžiūnienė skaitė paskaitą „Žydo-miestiečio įvaizdis Lietuvos istorijos didaktikoje:
nepastebėti aspektai ir gamtiniai motyvai". Rugsėjo 29 d. Vilniuje surengti 2 pažintiniai
pasivaikščiojimai: „Litvakai Vilniuje ir pasaulyje“ bei „Litvakai ir Vilnius. Nuo Bernardinų sodo iki
Neries pakrančių“. Pasivaikščiojimus vedė V. Toleikis. Taip pat skaityta Dr. Laros Lempertienės
paskaita „Biblijinio gamtovaizdžio atspindžiai žydų tradicinėje bei moderniojoje literatūroje“.
Rugsėjo 29 d. taip pat organizuota išvyka į Degsnių – žydų žemdirbių – kaimą Valkininkų
seniūnijoje, Varėnos rajone, ekskursiją vedė dr. Jurgita Verbickienė. Ekskursijos metu aplankyta
XIX a. susiformavęs ir iki šiol išlikęs gatvinis žydų žemdirbių kaimas Degsnės. Rugsėjo 29 d.
Kaune organizuota ekskursija „Pasivaikščiojimas dailininko Neemijo Arbitblato biografijos
pėdsakais“, kurią vedė gidė A. Gutermanaitė.
Departamentas taip pat koordinavo Žydų kultūros dienos renginius kituose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose. 2013 m. Žydų kultūros dienos renginiai vyko 14-oje miestų. Su renginių
programa galima susipažinti Departamento internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/lt/node/2793.
Renginiai vyko Kaune, Rokiškyje, Žiežmariuose, Molėtuose, Plungėje ir kituose miestuose.
Informacija apie Žydų kultūros dienos renginius buvo pateikta įvairiose žiniasklaidos
priemonėse nacionalinėje (www.bernardinai.lt; www.lrytas.lt; www.voruta.lt), regioninėje
(www.kauno.diena.lt; www.dainavosgidas.lt; www.aukstaitijosgidas.lt, www.skrastas.lt) ir
vietinėje spaudoje internete. Taip pat parengtas reportažas apie Degsnių kaimą
http://tv.lrytas.lt/?id=13805564461379032684, išplatintas spaudos pranešimas, informaciją
patalpinta Departamento internetinėje svetainėje.
8.3.4. Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis
Dalyvavimas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės veikloje
Kovo 4-7 d. Geteborge (Švedija) Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio
vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas dalyvavo Baltijos šalių jūrinio
paveldo ir pakrančių kultūros darbo grupės pasitarime. Pasitarimo metu buvo baigti derinti plakatų
serijos „Istorinis silkių kelias“ klausimai, aptarti būsimo 5-ojo forumo, vyksiančio rugsėjo 18-20 d.
Taline, organizaciniai klausimai. Švedijos kolegos pasidalino gerąja patirtimi, kaip jūrinis paveldas
panaudojamas Geteborgo Jūrų pramogų centre. Tai privatus muziejus, turintis apie 20 įvairių retų
laivų kolekciją, finansuojamas lygiomis dalimis iš trijų šaltinių: valstybės, Geteborgo savivaldybės
ir muziejaus savininkų. Laivai ne tik eksponuojami visuomenei, bet pagal sutartis su Geteborgo
universitetu bei kitais koledžais, Jūrų centras vykdo edukacinius projektus būsimiems laivų
mechanikams, kadetams ir kt. Tokia patirtis, kaip sėkmingai pritaikyti paveldą visuomenės
reikmėms, labai aktuali ir Lietuvai bei kitoms šalims.
Balandžio 8-9 d. Taline (Estija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
vedėjas A. Jomantas dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių Monitoringo grupės (MG) pasitarime,
kuriame buvo atstovaujamos visos MG šalys, išskyrus Islandiją. Pasitarime buvo aptarti aktualūs
MG veiklos klausimai: kultūros paveldo integravimas į ES Baltijos jūros regiono strategiją bei kitus
dokumentus (teritorijų planavimo, miestų plėtros ir kt.), konkretūs projektai susiję su paveldo
apsauga ir valdymu. Taip pat buvo aptarti MG veiklos finansavimo klausimai („Troika“ sistema):
svarstyta galimybė šalių narių pirmininkavimą susieti su pirmininkavimu CBSS (Baltijos jūros šalių
taryba), nes tada valstybės skiria pirmininkavimui biudžetą, kuris galėtų būti panaudotas ir
pirmininkavimui Monitoringo grupei. Siūlyta kiekvienai šaliai pirmininkauti tris kadencijas iš eilės:
pirmąją - kartu su baigiančia pirmininkauti šalimi, o trečiąją – su būsimo pirmininkavimo šalimi,
kad būtų patirties pereinamumas. Tokiu būdu, kiekviena šalis turi nusimatyti po 7 000 eurų tris
metus iš eilės (viso 21.000 eurų). Dauguma šalių pritarė tokiam principui, kuris garantuotų tolesnį
bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje Baltijos jūros regione. Lietuvos atveju, finansavimą turi
nusimatyti Departamentas, tačiau šį sprendimą turi priimti Kultūros ministerija, kuri skiria
finansavimą ir numato prioritetus. Lietuvos pirmininkavimas Monitoringo grupei numatomas 20192021 metais.
Kadangi 2013 m. pradžioje iš Departamento Juridinio skyriaus buvo gautas užklausimas
apie kitų šalių juridinę praktiką dėl valstybės ir savivaldybių institucijų žalos, padarytos valstybės
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saugomiems kultūros paminklams, išieškojimo, šio pasitarimo metu buvo surinkta informacija apie
juridinę praktiką 9 valstybėse ir perduota Juridiniam skyriui.
Birželio 3-4 d. Rygoje (Latvija) Departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas
Svaigedas Stoškus dalyvavo Baltijos jūros šalių povandeninio paveldo specialistų projekto
„PartiSEApate" dalyvių organizuotame seminare-diskusijoje povandeninio kultūros paveldo
politikos formavimo bei jūrinės erdvės planavimo Baltijos jūros regione klausimais. Seminaro metu
pranešimus skaitė povandeninio paveldo specialistai iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos.
Lietuvos atstovas Prof. habil. dr. Vladas Žulkus skaitė pranešimą „Povandeninio kultūros paveldo
objektų išsaugojimo tikslai ir prioritetai“. Diskusijų metu buvo konstatuota, kad Povandeninio
paveldo apsaugos sektorius nėra įtraukiamas ir nedalyvauja jūrinio planavimo plėtros projektų
rengime. Nuspręsta, kad Povandeninio paveldo apsaugos sektorius turi dalyvauti nagrinėjant jūrinio
planavimo vystymą Baltijos šalių regiono mastu, atsižvelgiant į skirtingą šalių teisinę bazę ir
natūralias sąlygas. Tuo tikslu, siekiant povandeninio paveldo apsaugos užtikrinimo, reikia plačiau
išdiskutuoti planuotojų jūrinės erdvės planavimo sprendimus Baltijos šalių regiono mastu bei
vadovautis atsargumo principu vykdant povandeninio kultūros paveldo apsaugą ir valdymą.
Rugsėjo 17 d. Taline (Estija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
vedėjas A. Jomantas dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių Monitoringo grupės (MG) pasitarime,
kuriame buvo apžvelgtas bendradarbiavimas tarp MG narių ir specializuotų darbo grupių, pristatyta
tų grupių veikla bei planai. Buvo pristatyta nauja povandeninio paveldo darbo grupės pirmininkė Lenkijos atstovė Iwona Pomian. Pasitarimo metu A.Jomantas visiems pristatė Vilniuje lapkričio
mėnesį vyksiančios konferencijos „Kultūros paveldas ir ES strategija Europa 2020 – siekiant
integruoto požiūrio“ idėją, programą ir tikslus, pakvietė MG narius aktyviai prisidėti, siunčiant
gerosios patirties pavyzdžius ir dalyvaujant konferencijoje. Po šio pristatymo daugelio šalių atstovai
pažymėjo, kad Monitoringo grupės veikla taip pat turi būti orientuota šia kryptimi, tik regioniniame
lygmenyje, pabrėžiant, kad Baltijos jūros regiono strategijoje kultūros paveldui turėtų būti skiriamas
didesnis vaidmuo.
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.
Balandžio mėnesį Departamentas parengė ir pateikė Europos paveldo vadovų metinę
ataskaitą apie Kultūros paveldo departamentą, kaip oficialią Lietuvos kultūros paveldą
atstovaujančią instituciją, bei jo veiklos prioritetus 2013 metams. 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 22-24 d. KPD direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis ir Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo metiniame
EHHF susirinkime Osle (Norvegija). Kadangi 2013 m. Lietuva pirmininkavo tarptautinei kultūros
paveldo darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“ (Reflection Group „EU and Cultural Heritage“),
Alfredas Jomantas, kaip šios darbo grupės pirmininkas, supažindino susirinkimo dalyvius su šios
darbo grupės veiklos planais 2013 metais, o taip pat pristatė rudenį Vilniuje vyksiančią tarptautinę
kultūros paveldo konferenciją, skirtą Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, bei pakvietė EHHF
dalyvius aktyviai prisidėti organizuojant šį svarbų renginį.
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
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kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant apginti Europos šalių kultūros paveldo
interesus. Nuo 2011 m. Lietuva dalyvauja EHLF veikloje; 2013 m. oficialiu Lietuvos atstovu šioje
darbo grupėje nominuota Departamento darbuotoja – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa
Šimkūnaitė.
2013 m. lapkričio 11-12 d., tarptautinės konferencijos išvakarėse, Departamento
organizavo EHLF pasitarimą Vilniuje. Pasitarimas vyko Departamento konferencijų salėje, jame
dalyvavo EHLF nariai iš 22 šalių: Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Islandijos,
Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos,
Nyderlandų, Norvegijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Vengrijos, Vokietijos, o taip
pat Europos Komisijos bei Europos paveldo vadovų forumo (EHHF) atstovai. Posėdžiui
pirmininkavo darbo grupės pirmininkas Wolfgang Karl Gohner. Buvo svarstomi aktualūs EHLF
veiklos klausimai, Lietuvos Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė buvo pakviesta skaityti pranešimą apie Europos muziejų
organizacijų tinklą NEMO (the Network of European Museum Organisations). Buvo pripažinta, kad
būtina pagerinti bendravimą ir darbą kartu su NEMO. Taip pat buvo nuspręsta, kad EHLF
sekretoriatas ir nariai tęsia aktyvų bendradarbiavimą, laiku informuoja savo šalies atsakingas
institucijas, EHHF bei EFLF narius apie pasiektus rezultatus ir metodus. Sekantis EHLF posėdis
numatomas 2014 m. Italijoje, Romoje rugsėjo mėnesį.
8.3.5. Bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis kultūros paveldo apsaugos klausimais
Bendradarbiavimas su Lenkija
Atsižvelgiant į tai, kad 2013 metais KPD veiklos prioritetas tarptautinio bendradarbiavimo
srityje buvo tarptautinės kultūros paveldo konferencijos organizavimas bei pirmininkavimas
tarptautinei kultūros paveldo darbo grupei „ES ir Kultūros paveldas“, VIII Lietuvos ir Lenkijos
ekspertų grupių posėdis buvo nukeltas į 2014 metus.
Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pasikeitė Lenkijos kultūros paveldo departamento vadovybė:
direktorės pareigas pradėjo eiti architektūros mokslų daktarė, prof. Małgorzata Rozbicka, kuri turi
ilgametę patirtį kultūros paveldo srityje.
Bendradarbiavimas su Baltarusija
Rugpjūčio 17-19 d., įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos
remiamą projektą „Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje", Rietavo Oginskių
kultūros istorijos muziejus organizavo projekto partnerių dalykinę išvyką į Baltarusijos Respubliką.
Lietuvos delegaciją sudarė 30 atstovų iš Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių, kuriose yra
Oginskių giminės kultūros paveldo objektai, regioninių muziejų direktoriai, istorikai, žurnalistai,
fotografai, kino operatoriai, mokytojai. Kultūros paveldo departamentą atstovavo Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas.
Komandiruotės metu buvo aplankyti pagrindiniai objektai, susiję su Oginskių gimine
Polesėje. Ten restauruojamas Oginskių dvaras, kurio restauravimą iš dalies finansavo EK. Tai yra
bendras projektas su Trakų istoriniu nacionaliniu parku. Restauravimo darbai įpusėję, tačiau
restauravimo koncepcija ir darbai kelia abejonių, darbams naudojamos netradicinės statybinės
medžiagos. Apie tai buvo daug diskutuojama su vietos ir Smurgainių rajono valdžia.
Su Molodečno muzikos mokyklos vadovais buvo diskutuota dėl pasirengimo 2015 metų
UNESCO minimos datos (M.K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių) renginiams tiek Baltarusijoje,
tiek UNESCO būstinėje. Baltarusijos pusė jau yra sudariusi organizacinį komitetą ir numačiusi
programą Paryžiuje. Lietuvos pusė paminėjo, kad tai turėtų būti bendras pristatymas, todėl
programą reikėtų detalizuoti ir aptarti visų pirma šalyse, o po to derintis.
Svarbiausias susitikimas įvyko Minske, kur vyko apvalaus stalo diskusija su Baltarusijos
spaudos ir įvairių muziejų, įstaigų, susijusių su Oginskių paveldu, atstovais. Diskusijoje taip pat
dalyvavo Baltarusijos kultūros ministro patarėjas, nacionalinės UNESCO komisijos Pirmininkė.
Diskusijų metu išryškėjo tendencija, kad Baltarusijos pusė siekia pasinaudoti LDK vardu
propaguojant Baltarusijos paveldą, kartais net iškreipiant istorinius faktus ir pasisavinant Lietuvai
priklausantį paveldą. Po šio susitikimo A. Jomantas išsakė savo įžvalgas dėl galimų pavojų rengiant
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M.K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių programą Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus
direktoriui. Jo manymu, ateinančius du metus reikia sukoncentruoti darbą Lietuvoje rengiantis
renginiams UNESCO ir dirbant su LR kultūros atašė visose šalyse, kur gyveno ir dirbo M.K.
Oginskis bei kitos Oginskių šeimos atšakos. Būtina kreiptis į Seimą ir Vyriausybę, teikiant
jubiliejinių renginių projektą ir tikintis pritarimo.
8.3.6. Tarptautiniai paveldosaugos renginiai užsienio šalyse, sklaidos veikla
Sausio 15-17 d. Gente, Belgijos Karalystėje, Departamento Kontrolės skyriaus vyriausiasis
valstybinis inspektorius Renaldas Augustinavičius dalyvavo projekto „Radio-PAST“ („The
Radiography of the Past“) kolokviume tema „Neardomieji būdai Europos kompleksinėms
archeologinėms vietovėms: apibendrinimas“ (Non-destuctive approaches to complex archaeological
sites in Europe: a round-up). Kolokviumo tikslas buvo apibendrinti projekto „Radio-PAST“
rezultatus bei pristatyti nedestruktyvių metodų pritaikymo galimybes archeologiniuose tyrimuose,
kai jie vykdomi daugiasluoksniuose (kompleksiniuose) archeologinio paveldo objektuose. Iš viso
buvo perskaityta 18 pranešimų. Pats kolokviumas buvo suskirstytas į kelias stambias, nuoseklias
sesijas pagal šias temas: 1) aerofotografija ir kiti nuotoliniai fiksavimo (aptikimo) būdai, 2)
geoarcheologiniai tyrimai, 3) geofiziniai tyrimai, 4) skaitmeninės technologijos ir vizualizacija, 5)
vietovių valdymas (apsauga) ir plėtra (site managment and development). Kolokviumo metu veikė
projekto „Radio-Past“ narių surengta plakatų („posterių“) sesija, skirta nedestruktyviems metodams
archeologijoje. Pranešimų pagrindu planuojama išleisti atskirą leidinį.
Kovo 21 – 23 d. Sarandėje (Albanijos Respublika) vyko Europos archeologijos konsiliumo
(toliau – EAC) 14-оji generalinė asamblėja, po jos - paveldo apsaugos seminaras „Išsaugojimas in
situ: apsauga ir pristatymas“ (toliau – seminaras) bei 14-asis Europos archeologijos konsiliumo
paveldo apsaugos simpoziumas „Valetos konvencija: po 20 metų – iššūkiai ateičiai“ (toliau –
simpoziumas). Šiuose renginiuose dalyvavo Departamento Kontrolės skyriaus vyriausiasis
valstybinis inspektorius Renaldas Augustinavičius.
Generalinės asamblėjos metu šalims narėms buvo pristatyta EAC prezidentės K. Wollak
(Vengrija) ataskaita už 2012 metus, trumpos prie EAC veikiančių specialių darbo grupių ataskaitos
bei 2013 m. planuojamos veiklos gairės. Generalinės asamblėjos metu buvo išrinkti nauji EAC
Tarybos nariai. Dalyvauti EAC veikloje pareiškė norą Azerbaidžianas. EAC prezidentė K. Wollak
išskyrė, kad viena iš prioritetinių EAC plėtros krypčių būtų senųjų ir iš esmės EAC veikloje
nedalyvaujančių šalių „susigrąžinimas“ (pvz., Italija, Rumunija ir pan.) bei į EAC veiklą įtraukti
kuo daugiau postsovietinių respublikų. Taip pat aptarta, kad Europos archeologijos konsiliumo 15оji generalinė asamblėja ir kartu su ja vykstantis simpoziumas bei seminaras 2014 metais vyks
Olandijoje; preliminari tema būtų „Archeologija Europoje: padarykime geriau“. Temos tikslas apsvarstyti, kokių reikėtų dar iniciatyvų, norint pasiekti Valetos konvencijoje nustatytų tikslų.
Generalinės asamblėjos metu taip pat vyko „posterių“ sesija, kurioje dalyvavo ir Lietuva,
pateikdama „posterį“ anglų kalba „Archaeological heritage in situ: Lithuanian cases and designs“.
Apibendrinant EAC 2013 metų konsiliumą, galima konstatuoti, kad tokie susitikimai yra gera proga
pasikeisti patirtimi su kitų šalių paveldosaugos specialistais dėl taikomų paveldosaugos priemonių,
siekiant išsaugoti archeologinį paveldą.
Balandžio 22-26 d. Krokuvoje (Lenkija) Departamento direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Degutis dalyvavo Europos žydų paveldo išsaugojimo seminare. Seminaro metu buvo
pristatytos įvairios žydų vietos bendruomenių iniciatyvos, restauruojant žydų paveldo objektus
(Slovakija, Lenkija), turistiniai maršrutai su žydų paveldo objektais miesteliuose (Didžioji
Britanija), žydų kapinių tvarkymo problemos ir iniciatyvos (Rumunija, Vokietija). Buvo pristatyta
Lietuvos jaunimo iniciatyva tvarkant apleistas žydų kapines. Seminare dalyvavę tarptautinių fondų
atstovai supažindino su finansavimo prioritetais ir galimybėmis.
Rugpjūčio 19 - 31 d. Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis
inspektorius Vitalijus Juška dalyvavo XVIII-osios vasaros tarptautinės mokyklos „Nesvyžiaus
akademija“ antroje dalyje. Kursai vyko Lenkijoje: Varšuvoje, Krokuvoje ir Zakopanėje. Jų metu
kiekviename mieste vyko pažintinės ekskursijos į svarbiausius paveldo objektus, Lenkijos
paveldosaugos specialistai skaitė paskaitas aktualiomis paveldosaugos temomis. Kursų pabaigoje
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dalyviai pristatė diplominius darbus; Lietuvos atstovo pristatymo tema - „Kultūros paveldo, esančio
Palangos teritorijoje apsaugos problematika“.
Rugsėjo 18-20 d. Taline (Estija) vyko 5-sis Baltijos jūros šalių kultūros paveldo forumas,
kuris buvo skirtas jūriniam paveldui. Šiame forume dalyvavo Departamento Kauno teritorinio
padalinio vedėjas Svaigedas Stoškus, Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis
inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas ir Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus, kuris
yra Lietuvos atstovas Baltijos jūros regiono šalių Kultūros paveldo Monitoringo grupės
specializuotoje Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje. Forumo metu V. Žulkus skaitė
pranešimą povandeninio archeologinio paveldo apsaugos klausimais. Sekantis, 6-sis Baltijos jūros
šalių kultūros paveldo forumas, vysk 2016 metais Kylyje, Vokietijoje.
8.4. Paveldosaugos renginiai Lietuvoje
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena
2013 m. balandžio 18 d. Raudondvario dvaro rūmuose (Kauno r. sav.) vyko Departamento
organizuotas Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos minėjimui skirtas
seminaras Lietuvos paveldosaugos specialistams. Renginio metu buvo plačiau pristatyta 2013 m.
EPD tema, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas skaitė pranešimą ,,1863 m.
sukilimas“; VŠĮ „Raudondvario Dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė skaitė pranešimą „Epochų
ženklai Raudondvario dvare“. Departamento direktorė Diana Varnaitė supažindino su
paveldosaugos aktualijomis. Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakulteto profesorius Vytautas
Levandauskas pristatė knygą „Lietuvos mūro istorija“. Po diskusijų vyko archeologijos paveldo
išsaugojimo geriausių darbų konkurso laimėtojų apdovanojimai ir susipažinimas su Raudondvario
dvaro rūmais ir sodyba.
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras Kaune
Gruodžio 10-11 d. Kaune (viešbutyje „Europa Royale Kaunas“) Kultūros paveldo
departamentas organizavo respublikinį seminarą (toliau - Seminaras), kuriame dalyvavo miestų ir
rajonų savivaldybių paveldosaugininkai bei Departamento ir teritorinių padalinių atstovai (viso 122
dalyviai, iš jų 17 pranešėjų). Seminaro tikslas buvo susitikti su savivaldybių bei Departamento
teritorinių padalinių atstovais, aptarti kultūros paveldo apsaugos aktualijas, spręstinas problemas,
Europos paveldo dienų (toliau – EPD) organizavimo klausimus. Seminaro metu sveikinimo žodį
tarė Departamento direktorė Diana Varnaitė, pranešimus plenarinėje sesijoje skaitė Vilniaus
universiteto Filosofijos fakulteto lektorius Mindaugas Kubilius („Kultūros paveldo ambasadorius:
misija ir iššūkis“) ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto lektorius dr. Vaidas Petrulis
(„Kūrybiškumas paveldosaugoje: interpretacijos ir reprezentacijos“).
Po šių pranešimų seminaro dalyviai pasiskirstė į dvi darbo grupes. Pirmojoje darbo
grupėje, kurios darbą moderavo Departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, buvo
analizuojami įvairių teisės aktų pakeitimai, jų naujos redakcijos. Pranešimus skaitė Departamento
Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Šimkūnaitė, Panevėžio teritorinio padalinio vedėjas
Arūnas Umbrasas ir Departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.
Antrojoje darbo grupėje, kurios darbą moderavo Departamento Registro tvarkymo, viešųjų
ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, perskaityti 4 pranešimai, skirti įsigilinti į
2014 m. Europos paveldo dienų temą „XX amžiaus pradžios skonis“. Pranešimus skaitė Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto doktorantas Norbertas Černiauskas („Modernėjanti Lietuva 19001940 metais: politiniai ir socialiniai pokyčiai“), Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto
lektorius dr. Vaidas Petrulis („Tautinis stilius ir modernizmas“), Vytauto Didžiojo universiteto
Menų fakulteto profesorė dr. Nijolė Lukšionytė („Miestų medinės architektūros saugojimo
problemos“) ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lijana
Natalevičienė („Epochos atspindžiai ir tapatumo paieškos XX a. I pusės interjeruose“). Taip pat
EPD organizavimo gerąsias patirtis pristatė KPD Kauno teritorinio padalinio vyriausioji valstybinė
inspektorė Asta Naureckaitė ir Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Rūta Černiauskienė. Po šių pranešimų Seminaro dalyviai noriai įsitraukė į diskusiją ir
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dalinosi savo patirtimi, patarimais, iškylančiais sunkumais organizuojant EPD ir suburiant įvairias
vietos organizacijas į iniciatyvines grupes.
Seminaro pirmosios dienos darbas buvo užbaigtas knygos „Kauno tarpukario architektūra“
pristatymu. Knygos pristatyme dalyvavo knygos rengėjai, Lietuvos architektų sąjungos Kauno
skyriaus nariai Gintaras Balčytis, Jolita Kančienė, Asta Prikockienė ir Gintaras Prikockis.
Antrąją Seminaro dieną dalyviams buvo pristatyti 4 paveldo objektų restauravimo ir
pritaikymo atvejai, atskleidžiantys „seno-naujo“ derinimo architektūroje problematiką. Kaip galimi
sprendimai buvo pristatyti Kauno dramos teatro (A. Kančas), viešbučio restorano „Daugirdas“ (A.
Prikockienė), Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir bernardinų vienuolyno (A. Prikockienė) ir
Kauno jėzuitų gimnazijos (G. Prikockis) atvejai.
Seminaras užbaigtas ekskursija po viešbutį „Europa Royale Kaunas“, kuris yra įsikūręs
senoje XX amžiaus pradžios spaustuvėje. Ekskursiją vedė pastato restauravimo ir pritaikymo
viešbučiui projekto autorė architektė A. Kaušpėdienė.
8.5. Kita
Prof. habil. dr. Vytauto Levandausko knygos „Lietuvos mūro istorija“ pristatymas
Balandžio 24 d. Kultūros paveldo departamentas kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir
Vytauto Didžiojo universitetu organizavo prof. habil. dr. Vytauto Levandausko knygos „Lietuvos
mūro istorija“ pristatymą, kuris vyko Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje,
Chodkevičių rūmuose (Didžioji g. 4, Vilnius). Knygoje nagrinėjama Lietuvos mūro architektūros,
statybos, technikos istorija nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo; tai bene pirmasis
leidinys, kuriame statybų amatas imtas nagrinėti praktiniu aspektu. Knyga skirta ne tik
architektams, archeologams, restauratoriams, istorikams, bet ir visiems besidomintiems šia sritimi.
Renginyje dalyvavo istorikai, architektai, archeologai, restauratoriai, mokslo darbuotojai,
Departamento atstovai, studentai. Knygą pristatė autorius prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas,
architektūros istorikas, restauratorius dr. Napoleonas Kitkauskas, menotyrininkė dr. Rūta Janonienė.
Renginį vedė Departamento Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Vitas Karčiauskas.
Kilnojamosios parodėlės, pristatančios Lietuvos kultūros paveldo objektus, gamyba
Parengta medžiaga (nuotraukos, tekstai) ir pagaminta kilnojamoji parodėlė, iliustruojanti
Lietuvos kultūros paveldą: septyni mobilūs stendai su paveldo objektų nuotraukomis pagal
skirtingas temas: Kernavės archeologinė vietovė, Trakai, Vilniaus senamiestis, Kaunas, Kuršių
Nerija, Lietuvos kraštovaizdis, Liaudies tradicijos ir amatai. Parodėlė buvo eksponuota
konferencijos metu, siekiant supažindinti užsienio svečius su svarbiausiais Lietuvos paveldo
objektais. Ji yra lengvai transportuojama, todėl galės būti naudojama ir kitų tarptautinių renginių
metu.

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
naujomis Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklėmis ir Departamento
direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. Į-472 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos teritorinių padalinių 2013 metų metinio ūkio subjektų veiklos patikrinimo
plano patvirtinimo“, Departamento teritoriniai padaliniai per 2013 metus atliko 55 ūkio subjektų
patikrinimus. Pagal Departamento teritorinių padalinių pateiktas ataskaitas realiai buvo atlikta 50
planinių ūkio subjektų patikrinimų ir 2 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai. 3 planuoti
patikrinimai nebuvo įvykdyti, nes per 2013 metus numatytuose objektuose dėl negauto finansavimo
ar kitų objektyvių priežasčių nebuvo pradėti vykdyti tvarkybos darbai.
Patikrinimų metu užfiksuota 10 pažeidimų, kurie pagal pateiktas pastabas arba
reikalavimus per nustatytą konkretų terminą buvo pašalinti. O 2 pažeidimų atvejais buvo taikytos
ATP sankcijos.
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Departamento Alytaus teritorinis padalinys per 2013 m. atliko 11 ūkio subjektų
patikrinimų: iš jų 10 buvo planinių, o 1 – neplaninis patikrinimas. Esminių pažeidimų nebuvo
nustatyta ir griežtų ATP sankcijų nebuvo taikyta. Užfiksavus trūkumus, buvo suteiktos
konsultacijos, rekomendacijos. Vienu konkrečiu atveju buvo surašytas reikalavimas per nustatytą
konkretų terminą pašalinti pažeidimus.
Pagal Departamento Kauno teritorinio padalinio duomenis, buvo atlikta 9 planinių ūkio
subjektų patikrinimų. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Klaipėdos teritorinis padalinys atliko 7 planinius ūkio subjektų patikrinimus.
Užfiksuotas 1 pažeidimas, dėl kurio pašalinimo buvo surašytas reikalavimas.
Departamento Marijampolės teritorinio padalinio pareigūnai atlikto 3 planinius ūkio
subjektų patikrinimus. Patikrinimų metu užfiksuotas 1 pažeidimas ir surašytas ATP protokolas.
Nagrinėjant bylą, paaiškėjus atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, surašytas nutarimas ir skirta
100 Lt. Baudos skyrimą sankcionavo Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas.
Departamento Panevėžio teritorinis padalinys atliko 3 planinius ūkio subjektų
patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Šiaulių teritorinis padalinys per 2013 metus atlikto 2 planinius ūkio subjektų
patikrinimus, kurių metu pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Tauragės teritorinio padalinio pareigūnai atliko 4 planinius patikrinimus.
Užfiksuoti 2 pažeidimai, dėl vieno surašytas ATP protokolas ir nutarimas, skirta 3000 Lt bauda, o
kitas pažeidimas, nurodžius pastabas per nustatytą terminą, buvo pašalintas.
Departamento Telšių teritorinio padalino pareigūnai per 2013 metus atliko 3 planinius
patikrinimus. Nustatytas vienas trūkumas, kuris pašalintas pagal išsakytas pastabas.
Departamento Utenos teritorinis padalinys atlikto 2 planinius ūkio subjektų patikrinimus, iš
jų 1 buvo planinis, 1 – neplaninis. Pažeidimų patikrinimų metų nenustatyta.
Departamento Vilniaus teritorinis padalinys per 2013 metus atliko 7 planinius ūkio
subjektų patikrinimus. 2 patikrinimų metu nustatyta, kad ūkio subjektas prekybos antikvariniais
daiktais nevykdo, o kitų 2 patikrinimų metu užfiksuoti nedideli trūkumai. ATP sankcijos
netaikytos.
Taip pat 2013 metais buvo atliekamos administracinės naštos vertinimo procedūros. Šiam
tikslui buvo skirta 32 tūkst. Lt (15 lentelė). Vykdant Departamento 2013 m. veiklos plano 1
veiksmą „Nustatyti ir įvertinti administracinių paslaugų, teikiamų Kultūros paveldo departamento
kultūros paveldo srityje, vadovaujantis pasirinktais vertinimui kultūros paveldo apsaugos srities
teisės aktais, sukeliamą administracinę naštą, patikslinti šiuos teisės aktus, siekiant sumažinti šią
naštą“, 2013 m. buvo parengtas kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-159 ,,Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2005 ,,Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos
reglamentų) išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas bei 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.
Atsižvelgiant į tai, Departamentas organizavo projektais mažinamos administracinės naštos
nustatymo pagal Vyriausybės 2012-01-04 nutarimą Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio
subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ ūkio subjektų apklausas, jų nuomonės tyrimus, o jų
rezultatus įformino administracinės naštos apskaičiavimo ataskaitoje. Projektai, kartu su
administracinės naštos apskaičiavimo ataskaita buvo pateikti Ūkio ministerijai aprobuoti. Ūkio
ministerija 2014-01-22 raštu Nr. (15.2-91)-3-332 „Dėl teisės aktų projektų ir jais sumažinamos
administracinės naštos“ teigiamai įvertino Departamento atliktą administracinės naštos mažinimo
darbą ir pastabų bei pasiūlymų jam neturėjo.
Vykdant Departamento 2013 m. veiklos plano 8 veiksmą „Vadovaujantis Ūkio ministerijos
parengtomis Kontrolinių klausimynų rengimo gairėmis ir pavyzdiniais klausimynais Kultūros
ministerijos srityje veikiančios priežiūros institucijos turi parengti ir institucijos vadovas patvirtinti
priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingus kontrolinius klausimynus skirtus ūkio subjektų veiklos
priežiūrai ir kontrolei“ 2013 m. buvo parengtas Prekybos antikvariniais daiktais kontrolinis
klausimynas, kuris buvo suderintas su Ūkio ministerija. Departamento direktorius 2014-01-14
įsakymu Nr. Į-10 patvirtinto Prekybos antikvariniais daiktais klausimyną, kuris oficialiai
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įregistruotas Teisės aktų registre (2014-01-15 TAR, dok. Nr. 209) ir paskelbtas Departamento
interneto svetainėje, taip pat perduotas skelbti Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro interneto
svetainėje www.verslovartai.lt.
Be to, vadovaujantis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Žin., 2010,
Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657), 7.4 punktu, Departamento direktoriaus 2013 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. Į-228 „Dėl Archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinio klausimyno patvirtinimo“
buvo patvirtintas Archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinis klausimynas, kuris buvo parengtas ir
suderintas su Ūkio ministerija anksčiau.
15 lentelė. Priemonės 02.004.01.01.01 „Nustatyti ir įvertinti administracinių paslaugų, teikiamų kultūros
paveldo srityje, administracinę naštą“ lėšų panaudojimas.
Valstybės
biudžeto
lėšos (tūkst.
Lt)

Valstybės biudžeto
lėšos (skirta ir
panaudota; tūkst.
Lt)

Nustatyti ir įvertinti administracinių paslaugų, teikiamų
Kultūros paveldo departamento (toliau - KPD) kultūros
paveldo srityje vadovaujantis kultūros ministro ir KPD
direktoriaus patvirtintais įsakymais, administracinę naštą bei
patikslinti teisės aktus, siekiant sumažinti juose esančius
įpareigojimus.

32

32

Iš viso:

32

32

Priemonė, kodas

02.004.01.01.01.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

_________
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X. PRIEDAI

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
1 priedas
1. Departamento 2013 - ųjų metų veiklos ataskaita (kriterijų įgyvendinimas)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1

2

3

4

5

6

7

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

9

PROGRAMA. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga
02-04-01
Tikslas. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą
02-04-01-01

Uždavinys. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą

02-04-01-0101

Priemonė. Nustatyti ir įvertinti administracinių paslaugų, teikiamų kultūros paveldo srityje, administracinę naštą
1. Veiksmas. Nustatyti ir įvertinti
administracinių paslaugų, teikiamų Kultūros
paveldo departamento (toliau - KPD)
kultūros paveldo srityje, vadovaujantis
pasirinktais vertinimui kultūros paveldo
apsaugos srities teisės aktais, sukeliamą
administracinę naštą, patikslinti šiuos teisės
aktus, siekiant sumažinti šią naštą

02-04-01-02

Uždavinys.
Siekti išsaugoti,
apskaityti ir
pristatyti
visuomenei
Lietuvos
nekilnojamąjį
kultūros
paveldą ir

Kultūros paveldo srityje
teikiamų administracinių
paslaugų, kurių
administracinė našta
sumažinta, dalis (procentais)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-01-01)

7

25,6+39,02

1. Kriterijus.
Įgyvendinti nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkybos
projektai(vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano
kriterijų
R-02-04-0101)

8

10

125

Apskaičiuota paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo
sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159, sukeliama
administracinė našta ūkio subjektams ir šio paveldo tvarkybos
reglamento pakeitimo projekto sukeliama administracinė našta
–administracinės naštos sumažėjimas -25,6 proc. Apskaičiuota
paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005
„Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų
priėmimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153,
sukeliama administracinė našta ūkio subjektams ir šio paveldo
tvarkybos reglamento pakeitimo projekto sukeliama
administracinė našta – administracinės naštos sumažėjimas 39,02 proc.
1. Zyplių dvaro sodybos rūmų, Šakių r. (24737) fasadų
restauravimo darbai
2. Antazavės dvaro sodybos rūmų, Zarasų r. (23498) cokolio
tvarkybos darbai
3. Palangos kurhauzo pastato, Vytauto g. 45 (1291) mūrinės
dalies restauravimo darbai
4. Mokytojų seminarijos komplekso pastato, Vytauto g. 47,
Marijampolė (23245) fasadų restauravimo darbai
5. Alytaus piliakalnio su gyvenviete, Alytaus m. (22599)
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

15

15

100

2. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir
įgyvendinti nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimą.

1. Kriterijus
Tvarkomi kultūros paveldo
objektai (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-01)
2. Kriterijus.
Rengiami teritorijų
planavimo dokumentai
(specialieji planai) (vnt.)

15

23

153

3. Veiksmas. Vykdyti išlaidų kultūros
paveldo objektų valdytojams
kompensavimą:
▪ privačios nuosavybės – prieinamų
visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų

3. 1.Kriterijus.
Kompensuota kultūros
paveldo valdytojams ir
kilnojamųjų kultūros vertybių
savininkams iki 30 procentų
nuo prašomų ir tinkamų
finansuoti išlaidų (proc.)

30

100

100

kilnojamąsias
kultūros
vertybes

02-04-01-0201

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

9
šiaurinio šlaito tvirtinimo, konservavimo darbai
6. Kėdainių rotušės, Didžiosios Rinkos a. 6/ Didžioji g. 1,
Kėdainiai (979) fasadų restauravimo darbai
7. Evangelikų liuteronų bažnyčios ir klebonijos pastatų
komplekso pastato (23586), Klaipėdos r. sav., Vanagų k.
(Agluonėnų sen.) restauravimo ir remonto darbai
8. Pastato Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., Darvino skg. 14
(30638) stogo ir perdangos restauravimo ir remonto darbai
9. Veterinarijos akademijos pastatų komplekso Stambių
gyvulių klinikos, Tilžės g. 18, Kaunas (30608) pastato
restauravimo ir remonto darbai
10. Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų, Kauno m., Ž. E.
Žilibero g. 6 (25745) stogo restauravimo ir remonto darbai.

Priemonė. Įgyvendinti Paveldotvarkos programą
1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir
įgyvendinti kultūros paveldo objektų tyrimų
(taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo,
konservavimo, restauravimo darbus bei šių
darbų projektavimo vykdymą.

Išnagrinėjus visas galimybes, 2013 metais buvo tęsiamas 23
kultūros vertybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas, iš kurių
5 pabaigti ir Kultūros ministro patvirtinti (teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planai bei paveldotvarkos projektai):
1. Dariaus ir Girėno aerodromas su įrangos liekanomis (un,
kodas:16943; U8), Kultūros ministro 2013-02-18 įsakymas Nr.
ĮV-114
2. Verbiškių, Miškinių, Užuežerės senovės gyvenvietės (un.
kodai: 31657,31652; 31653,4700; 21518,31650;
31651,31654); Kultūros ministro 2013-03-13 įsakymas Nr.
ĮV-216
3. Kauno tvirtovės 6-asis fortas (un. kodas10397; S658);
Kultūros ministro 2013-06-26 įsakymas Nr. ĮV-488
4. Astravo dvaro sodyba (un. kodas 854, G260K); Kultūros
ministro 2013-09-10 įsakymas Nr. ĮV-646
5. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
statinių kompleksas (un. kodas 31717); Kultūros ministro
2013-12-13 įsakymas Nr. ĮV-857
Prašomų ir tinkamų finansuoti išlaidų kompensuota – 100
procentų. Kompensacijoms skirtos sumos pakako išmokėti
visiems privačių kultūros paveldo objektų valdytojams, kurių
išlaidos pripažintos tinkamomis. 2013 metais prašymų buvo
pateikta 20 procentų mažiau prašymų negu 2012 metais.
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2

02-04-01-0202

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

1

1

100

2815

5911

210

160

165

103,1

45

45

100

1000

1339

133,9

Sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas bei
teritorijų planavimo dokumentų derinimas tiesiogiai priklauso
nuo asmenų planuojamos veiklos.

290

552

190,3

2013 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

kompensavimas;
▪ į Kultūros vertybių registrą įrašytų
kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo,
konservavimo, restauravimo ir apsaugos
priemonių įrengimo darbų reikalingų šioms
Vertybėms išsaugoti, išlaidų
kompensavimas.
4. Veiksmas. Organizuoti ir parengti
4. 1. Kriterijus. Parengtas
valstybės saugomo archeologijos paveldo
projektas (vnt.)
ženklo projektą bei ženklinimo tvarką ir tęsti
statinių ženklinimą
Priemonė. Administruoti kultūros paveldo apsaugos priežiūrą ir kontrolę
1. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo
objektuose ir vietovėse atliekamų tvarkybos
darbų priežiūrą ir kontrolę

1.1. Kriterijus. Išduodamos
tvarkomųjų paveldosaugos
darbų projektavimo sąlygos
(laikinieji apsaugos
reglamentai). Išduoti
specialieji reikalavimai
statinių projektams rengti,
pritarta projektiniams
pasiūlymams, teikti įvairūs
rašytiniai pritarimai statinių
projektams ir statybos
leidimui gauti(vnt.)
1.2. Kriterijus. Išduodami
leidimai atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus (vnt.)
1.3. Kriterijus. Priimti
kultūros paveldo objektų ar jų
dalių tvarkomieji
paveldosaugos darbai (vnt.)
1.4. Kriterijus. Išduotos
sąlygos teritorijų planavimo
dokumentams rengti bei
suderinti teritorijų planavimo
dokumentai (išskyrus
specialiuosius miškotvarkos
ir žemėtvarkos planus) (vnt.)
1.5. Surašyti administracinių
teisės pažeidimų protokolai ir
įteikti reikalavimai (vnt.)

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

9

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 tvarkomuosius paveldosaugos darbus
išdavimas tiesiogiai priklauso nuo kultūros paveldo objektų
valdytojų planuojamų tvarkybos darbų.
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uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2
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Planuota
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kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

50

103

206,0

1.6. Kultūros paveldo
departamento išnagrinėtos
administracinių teisės
pažeidimų bylos ar taikyti
administraciniai nurodymai
(vnt.)

2. Veiksmas. Vykdyti kultūros paveldo
objektų stebėseną.

2.1. Kriterijus. Atlikta
Kultūros vertybių registre
registruotų, bet nepaskelbtų
valstybės ar savivaldybių
saugomomis, pavienių ir
kompleksinių kultūros
paveldo objektų dalių apžiūra
(vnt.)

1900

2631

138,5

3. Veiksmas. Užtikrinti prekybos
antikvariniais daiktais kontrolę.

3.1. Kriterijus. Tikrinami
juridiniai asmenys,
prekiaujantys antikvariniais
daiktais (vnt.)

8

13

162,5

4. Veiksmas. Organizuoti ir užtikrinti tarybų
ir komisijų veiklą:

4.1. Kriterijus. Įvykusių
posėdžių skaičius(vnt.)

550

653

118,7

5. Veiksmas. Užtikrinti išvežamų į užsienį
kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių
daiktų kontrolę.

5.1. Kriterijus. Išduodami
leidimai išvežti kilnojamąsias
kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus (vnt.)

200

213

106,8

6. Veiksmas. Rengti teisės aktų projektus

6.1. Kriterijus. Rengiami
teisės aktų projektai (vnt.)

20

36

180

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

9
pareigūnams teko dažniau imtis administracinio poveikio
priemonių.
2013 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 dažniau imtis administracinio poveikio
priemonių.
2013-03-12 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-81
Departamento teritoriniams padaliniams buvo pavesta sudaryti
2013 m. numatomų apžiūrėti kultūros paveldo objektų sąrašus,
prioritetą teikiant buvusių dvarų sodyboms, etnografiniams
kaimams ir pavieniams statiniams, ir atlikti šių objektų
stebėseną pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
stebėsenos taisykles. Vykdant šį įsakymą Departamento
teritoriniai padaliniai apžiūrėjo 2307 kultūros paveldo
objektus, o papildomai dar buvo apžiūrėti 324 kultūros
paveldo objektai. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais į
Kultūros vertybių registrą yra įrašoma nemaža dalis naujų
kultūros paveldo objektų, o pagal stebėsenos taisykles, visus į
Registrą įrašytus objektus reikia apžiūrėti per 5 metus,
apžiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius nuolat didės.
10 juridinių asmenų, prekiaujančių antikvariniais daiktais,
buvo tikrinta pagal Departamento teritorinių padalinių 2013
metų metinį ūkio subjektų veiklos patikrinimo planą. 3
juridinius asmenis, prekiaujančius antikvariniais daiktais
papildomai patikrino Departamento Kauno teritorinis
padalinys.
Buvo įkurta papildoma taryba.
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.
Poreikį parengti papildomus teisės aktų projektus sąlygojo
Seimo priimti įstatymų pakeitimai.
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3

4

5

6

7

7. Veiksmas. Dalyvauti teisminėse bylose.

7.1. Veiksmas. Dalyvaujama
teisminėse bylose

180

182

101,1

8. Veiksmas Vadovaujantis Ūkio
ministerijos parengtomis Kontrolinių
klausimynų rengimo gairėmis ir pavyzdiniais
klausimynais Kultūros ministerijos srityje
veikiančios priežiūros institucijos turi
parengti ir institucijos vadovas patvirtinti
priežiūros funkcijos vykdyti reikalingus
kontrolinius klausimynus skirtus ūkio
subjektų priežiūrai ir kontrolei
9. Veiksmas. Gauti pajamų

8.1. Kriterijus. Parengtų
klausimynų skaičius(vnt.)

1

1

100

.

9.1. Kriterijus. Pajamos,
gautos už leidinių apie
kultūros paveldą platinimą
(tūkst. Lt)
10.1. Veiksmas. Parengtas
Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kovos su
korupcija 2013-2014 metų
priemonių planas (vnt.)
15. Kriterijus. Pateiktų
priemonių poveikio vertinimų
skaičius 2013 metais

1

0,3

30

2013 m. pajamų negauta ir nepanaudota, nes Kultūros
ministerija uždraudė prekiauti leidiniais per platinimo įstaigas.
2013 m. pirmą pusmetį į sąmatą įkelta 0,3 tūkst. Lt
nepanaudotas 2012 m. įstaigos pajamų įmokų likutis.

1

1

100

2
(kas pusę
metų)

2

100

1

1

100

800

1623

202,9

10. Veiksmas. Parengti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos
kovos su korupcija 2013-2014 metų
priemonių planą

11. Veiksmas. Vykdyti KPD kovos su
korupcija 2013-2014 metų priemonių planą,
vykdyti įgyvendinimo stebėseną ir teikti
priemonių poveikio vertinimą Kultūros
ministerijai
12. Veiksmas Parengti kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos reglamentai savininkams,
kuriems šie reglamentai nėra išduoti

02-04-01-0203

12.1. Kriterijus. Parengtas
kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos reglamentų
išdavimo savininkams planas
(vnt.)
12.2. Kriterijus. Parengti
kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos reglamentai

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

9

Vykdant Departamento direktoriaus 2013-03-14 įsakymu Nr.
Į-85 patvirtintą Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentų išdavimo savininkams, kuriems šie reglamentai
neišduoti, planą,2013 m. 7 Departamento teritoriniai padaliniai
parengė apsaugos reglamentus visoms kilnojamosioms
kultūros vertybėms, o Departamento Vilniaus teritorinis
padalinys (kurio teritorijoje yra daugiausiai kilnojamųjų
kultūros vertybių), siekdamas iki 2014 m. gegužės mėn.
parengti apsaugos reglamentus visoms vertybėms, per 2013 m.
parengė net 838kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentus (liko parengti dar 170 apsaugos reglamentų).

Priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą
1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir

1. Kriterijus. Tvarkomi

8

10

125

Papildomai įrašyta Telšių katedros fasadų ir šventoriaus
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uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
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1

2
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Planuota
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reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir
Šventojo Sosto sutarties 13 str. 4 d.
vykdymą, tvarkant Lietuvos Katalikų
Bažnyčios nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektus pagal Dvišalės
nuolatinės komisijos patvirtintus prioritetus.

Lietuvos Katalikų bažnyčios
nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros paveldo objektai ar
jų dalys(vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-02)

1. Kriterijus. Tvarkomi į
Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo 2007-2013 m.
programą įtraukti objektai ar
jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-03)

2

2

100

2450

2473

100,9

8

14

175

Priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą
1. Veiksmas. Atliekamų tyrimų pagrindu
parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų aktų projektus; atskleisti
vertingųjų savybių požymių turinčius ir kitus
nekilnojamuosius objektus, esančius
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose.
Rengti dokumentų projektus, reikalingus
kilnojamųjų kultūros vertybių, nesančių
valstybinėse saugyklose, įregistravimui
Kultūros vertybių registre.
2. Veiksmas. Gauti pajamų vykdant
užsakomuosius taikomuosius tyrimus

02-04-01-0206

9
tvarkybos darbai – dėl 2013 m. vykusių Žemaičių krikšto
jubiliejaus iškilmių.

Priemonė. Vykdyti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programą
1. Veiksmas. Organizuoti, koordinuoti ir
įgyvendinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo
reikmėms programos objektų tvarkybos
darbus.

02-04-01-0205

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

1. Kriterijus. Kultūros
paveldo apskaitos objektų
skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-04)

2. Kriterijus. Užsakymų
taikomiesiems moksliniams
tyrimams skaičius (vnt.)
Priemonė. Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui

Kreipėsi daugiau užsakovų.
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priemonės
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1. Kriterijus. Juridinių faktų,
susijusių su kultūros paveldo
objektais, įregistruotų į VĮ
Registrų centras, skaičius
(vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-05)

5000

601

12

1. Veiksmas. Juridinių faktų įregistravimas
Nekilnojamojo turto registre:
▪ Apie nekilnojamojo daikto buvimą
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
arba jų apsaugos zonoje;
▪ Apie nekilnojamosios kultūros vertybės
įregistravimą kultūros vertybių registre;
▪ Apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
▪ Organizuoti archeologinius tyrimus.
▪Organizuoti Kultūros vertybių registro
duomenų palaikymą ir atnaujinimą,
informacinės sistemos tobulinimą.
02-04-01-0207

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

9
Iki 2013m. liepos mėn. 01 d. įregistruota 601 vnt. Nuo liepos 1
d. dėl pasikeitusio įstatymo nuostatų įregistravimas ir
pranešimų perdavimas Registrų centrui sustabdytas. Pradėta
tartis su registrų centru dėl naujos darbo tvarkos pasikeitus
įstatymui, kai už juridinių faktų įregistravimą nebus mokama.
Naujai tvarkai aptarti ir parengti pasitelkta Kultūros ir
Teisingumo ministerijų pagalba.

Priemonė. Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir Baltijos jūros regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros paveldo apsaugos srityje
1. Veiksmas. Užtikrinti Lietuvos
dalyvavimą tarptautinių organizacijų
programose ir projektuose.

1.1. Kriterijus. Dalyvauta
Europos Tarybos vykdomų
projektų – Europos kultūros
kelių instituto
(EKKI)programos, Kultūros
paveldo ir kraštovaizdžio
komiteto (CD-PATEP
(pasikeitė pavadinimas į
CDCPP) renginiuose (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų P-0204-01-02-06)

2

5

250

1.2. Kriterijus. Dalyvauta
Jungtinių Tautų
organizacijų (UNESCO,
ICCROM) renginiuose
(vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano
kriterijų
P-02-04-01-02-06)

3

3

100

1.3. Kriterijus. Dalyvauta
Baltijos jūros regiono šalių
(BJRŠ) kultūros paveldo
monitoringo grupės ir
specializuotų darbo grupių
veikloje (vnt.) (sudaro KM
strateginio veiklos plano
kriterijų P-02-04-01-02-06)

2

4

200

Metų eigoje Europos Taryba nutarė surengti HEREIN
pasitarimą, kuris nebuvo planuotas, todėl dalyvavimas jame
nebuvo numatytas planuojant veiklą (susitikime dalyvavo S.
Jomantaitė).
Europos Taryba kartu su Marselio miestu surengė forumą
Marselyje dėl Faro konvencijos įgyvendinimo. A. Jomantas
buvo pakviestas dalyvauti kaip CDCPP biuro narys.
Komandiruotė nebuvo numatyta planuojant veiklą.
Gegužės mėnesį buvo planuotas CDCPP komiteto plenarinis
posėdis ir komitetas savo veiklą 2013 m. turėjo baigti (buvo
neaiški komiteto ateitis), tačiau Europos Tarybos sekretoriatas
nutarė, kad senasis komiteto biuras turi parengti 2014 m.
plenarinės sesijos darbotvarkę, nes Europos Tarybos Ministrų
komitetas nutarė pratęsti komiteto veiklą dar 2 metams.

Dėl rengtos kultūros paveldo konferencijos, skirtos Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai, buvo ribotos biudžeto
galimybės, todėl planuojamų renginių skaičius buvo
minimalus. 2013 m. viduryje gavus kofinansavimą iš Europos
Komisijos konferencijos organizavimui, atsirado galimybė
dalyvauti nenumatytuose renginiuose.
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3

4
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6
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2. Veiksmas. Organizuoti seminarus,
konferencijas miestų ir rajonų paveldosaugos
specialistams, kultūros ir švietimo įstaigoms,
visuomeninėms organizacijoms, kultūros
paveldo objektų valdytojams

3. Veiksmas. Bendradarbiauti su kitų šalių
kultūros paveldo apsaugos institucijomis

4. Veiksmas. Pirmininkauti kultūros paveldo
darbo grupei „Reflection group“ ir dalyvauti
jos veikloje, organizuoti tarptautinę kultūros
paveldo konferenciją Vilniuje, skirtą
Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.

2.1. Kriterijus. Surengta
Europos paveldo dienų
renginių savaitė Lietuvos
savivaldybių teritorijose
(vnt.) (sudaro KM
strateginio veiklos plano
kriterijų P-02-04-01-02-06)

1

1

100

2.2. Kriterijus.
Organizuota seminarų
miestų ir rajonų
paveldosaugos
specialistams, kultūros ir
švietimo įstaigoms,
visuomeninėms
organizacijoms, kultūros
paveldo objektų
valdytojams apie
Departamento vykdomas
nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos
ir atgaivinimo, apsaugos ir
finansavimo programas,
paveldosaugos aktualijas,
skatinant atsakomybę už
paveldo išsaugojimą (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-06)

1

2

200

3.1. Kriterijus. Dalyvauta
susitikimuose su kitų šalių
kultūros paveldo apsaugos
institucijomis (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų P-0204-01-02-06)
4.1. Kriterijus. Organizuoti
susitikimą su tarptautinės
kultūros paveldo grupė
„Reflection group“ atstovais
Lietuvoje (vnt.) (atitinka
KM strateginio veiklos
plano kriterijų

2

2

100

1

2

200

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

9

Dėl rengtos kultūros paveldo konferencijos, skirtos Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai, buvo ribotos biudžeto
galimybės, todėl planuojamų renginių skaičius buvo
minimalus. 2013 m. viduryje gavus kofinansavimą iš Europos
Komisijos konferencijos organizavimui, atsirado galimybė
organizuoti paveldosaugininkų seminarą Kaune, 2013 m.
gruodžio 10--11.

Dėl rengtos kultūros paveldo konferencijos, skirtos Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai, buvo ribotos biudžeto
galimybės, todėl planuojamų renginių skaičius buvo
minimalus. 2013 m. viduryje gavus kofinansavimą iš Europos
Komisijos konferencijos organizavimui, atsirado galimybė
surengti nenumatytus renginius.
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

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

9

P-02-04-01-02-06)

02-04-01-0208

4.2. Organizuota tarptautinė
1
1
100
kultūros paveldo
konferencija Lietuvoje
(vnt.)
(atitinka KM
strateginio veiklos plano
kriterijų
P-02-04-01-02-06)
Priemonė. Parengti valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų apskaitos dokumentaciją, siekiant išsaugoti jų vertingąsias savybes
1. Veiksmas.. Atliekamų tyrimų pagrindu
parengti Valstybinės reikšmės istorijos,
archeologijos ir nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybų aktų projektus;
atskleisti vertingųjų savybių požymių
turinčius ir kitus nekilnojamuosius objektus,
esančius šių kultūros vertybių teritorijose.

02-04-01-0209

02-04-01-0210

1. Kriterijus. Valstybinės
reikšmės istorijos,
archeologijos ir kultūros
objektų, kurių apskaitos
dokumentacija parengta,
skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-07)

10

10

100

Parengta 7 Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir
kultūros objektų sąraše esančių kultūros vertybių numatytų
objektų ir 3numatytų sąrašą papildyti projekte apskaitos
dokumentacija.

Priemonė. Užtikrinti visuomenei galimybę pažinti ir saugoti kultūros paveldą
1. Veiksmas. Informuoti visuomenę apie
kultūros paveldą, jo apsaugos procesus,
užtikrinant galimybę jį pažinti ir saugoti.
Dalinai finansuoti paveldosauginės
literatūros leidybos bei nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektus.

1. Kriterijus. Iš dalies
finansuotų projektų, skirtų
deramai informacijos apie
paveldą sklaidai užtikrinti,
skaičius (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-08)

50

67

134%

2. Veiksmas. Teikti informaciją apie
kultūros paveldo apsaugą žiniasklaidoje ir
vykdyti jos monitoringą.

2. 1.Kriterijus. Rengti
pranešimai spaudai (vnt.)

Ne mažiau
kaip 20

25

125

Priemonė. Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą
1. Veiksmas. Organizuoti ir įgyvendinti
Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009-2017 m. programos priemones

1. Kriterijus. Tvarkomi į
Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600
metų jubiliejaus minėjimo

3

3

100

Daliniam finansavimui buvo atrinkti daugiausia smulkūs
projektai, prašę nedidelio finansavimo.

Kadangi metų pabaigoje buvo daugiau aktualijų kultūros
paveldo apsaugos srityje, nes buvo užbaigti restauravimo
darbai kai kuriuose objektuose, todėl reikėjo juos pristatyti
visuomenei. Todėl buvo parengti 5 papildomi pranešimai
spaudai.
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

1

2

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

4

5

6

7

2009-2017 programą įtraukti
objektai ar jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio
veiklos plano kriterijų
P-02-04-01-02-09)
___________________

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

9
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 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 02-04-01-01-05 „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 (tūkst. Lt)

Valstybės biudžeto lėšos (skirta ir
panaudota) (tūkst. Lt)

2111

2111

2111

2111

2 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonė 02-04-01-01-05 „Parengti valstybinės
– Departamentas).

reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų apskaitos dokumentaciją, siekiant išsaugoti jų vertingąsias savybes“ (vykdytojas
Priemonė, kodas

02-04-01-02-08. Parengti valstybinės
reikšmės istorijos, archeologijos ir
kultūros objektų apskaitos
dokumentaciją, siekiant išsaugoti jų
vertingąsias savybes

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atliekamų tyrimų pagrindu parengti Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos
ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus; atskleisti
vertingųjų savybių požymių turinčius ir kitus nekilnojamuosius objektus, esančius
šių kultūros vertybių teritorijose.
Iš viso:

Valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

Valstybės biudžeto lėšos (skirta ir
panaudota) (tūkst. Lt)

32

32

32

32

84

3 lentelė. Programa 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. Priemonė 02-04-01-02-06. Parengti duomenis
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui“ (vykdytojas – Departamentas).
Priemonė, kodas

02-04-01-02-06. Parengti duomenis
nekilnojamųjų kultūros vertybių
atskleidimui

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Juridinių faktų įregistravimas Nekilnojamojo turto registre:
▪ Apie nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje
arba jų apsaugos zonoje;
▪ Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą kultūros vertybių
registre;
▪ Apie paveldosaugos reikalavimų taikymą.
▪Kultūros vertybių registro duomenų palaikymas ir atnaujinimas, informacinės
sistemos tobulinimas.
Archeologiniai tyrimai
Kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos planavimas (inventorizavimo situacijos
ir ištirtumo lygio nustatymas)
Iš viso:
____________

Valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

Valstybės biudžeto lėšos (skirta ir
panaudota) (tūkst. Lt)

100

100

100

100

25

25

225

225

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2013 metų metinės
veiklos ataskaitos
3 priedas
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2013 metų programai (02-04-01-02-01)
skirtų ir panaudotų asignavimų ataskaita
Šių darbų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto skirta 3667734 Lt (valdytojų skirtos lėšos
– 3795296,45 Lt). Paveldotvarkos 2013 m. programa įvykdyta ir atlikta darbų iš viso už
7463030,45 Lt, iš jų:
Atlikta darbų pagal grupes:
Dvarai
1.1. (4 objektai)

–

1172367,92 Lt, iš jų KPD lėšomis –
606628,97 Lt arba 51,74 proc.;

Kiti kultūros paveldo objektai (12
objektų)

–

5549938,53 Lt, iš jų KPD lėšomis–
2426058,03 Lt arba 43,71 proc.;

Projektavimas ir tyrimai (9 objektai)

–

Ženklinimas (paženklinti 9 objektai,
parengtas valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų, kuriuose nėra arba
neišliko statinių ženklinimo tipinėmis
lentomis techninis projektas)

–

730724 Lt, iš jų KPD lėšomis –
625047 Lt arba 85,54 proc.
KPD lėšomis – 10000 Lt.

Pagal Paveldotvarkos 2013 m. programos dalį užbaigti šie kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbai:
1. Zyplių dvaro sodybos rūmai, Šakių r.
(24737)

–

rūmų fasadų restauravimo darbai;

2. Antazavės
2
dvaro sodybos rūmai, Zarasų r.
(23498)

–

cokolio tvarkybos ir statybos tvarkomieji
darbai;

3. Palangos
3
kurhauzo pastatas, Vytauto g. 45
(1291)

–

pastato (mūrinės dalies) restauravimo
darbai;

4. Evangelikų liuteronų bažnyčios ir
klebonijos pastatų komplekso pastatas
(ūkinis), Klaipėdos r. sav., Vanagų k.
(Agluonėnų sen.) (23586)

–

pastato restauravimo ir remonto darbai;

5. Pastatas,
6
Vilkaviškio r. sav., Kybartų m.,
(Kybartų sen.), Darvino skg. 14 (30638)

–

pastato stogo ir perdangos restauravimo ir
remonto darbai;

6. Veterinarijos
7
akademijos pastatų
komplekso, Stambių gyvulių klinika, Tilžės g.
18 (30608)

–

pastato stogo restauravimo ir remonto
darbai;

7. Mokytojų
8
seminarijos komplekso pastatas,
Vytauto g. 47, Marijampolė (23245)

–

fasadų restauravimo darbai;

8. Alytaus piliakalnis su gyvenviete, Alytaus
m. (22599)

–

piliakalnio šiaurinio šlaito tvirtinimo,
konservavimo darbai;
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9. Kėdainių rotušė, Didžiosios Rinkos a. 6/
Didžioji g. 1, Kėdainiai (979)

–

rotušės fasadų restauravimo ir remonto
darbai;

10. Aukštutinės Fredos dvaro sodybos rūmai,
Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6 (25745)

–

rūmų stogo restauravimo ir remonto darbai.

2013 m. atlikti tyrimai ir parengti šių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektai:
1. Kurtuvėnų dvaro sodyba, Šiaulių r., Kurtuvėnų mstl.
(Bubių sen.) (614)

– Senosios oficinos archeologiniai
tyrimai;

2. Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos namas,
Radviliškio r. sav., Balandiškio k.

_ archeologiniai tyrimai;

3. Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (987)
vienuolyno namas, Molėtų r. sav., Videniškių k.
(Videniškių sen.) (25029)

– tvarkybos (restauravimo) darbų
projekto parengimas;

4. Joniškėlio dvaro sodybos (424) rūmai, vad.
– tvarkybos (restauravimo) darbų ir
Naujaisiais, Pasvalio r., Joniškėlio m. (Joniškėlio miesto
kapitalinio remonto darbų projekto
sen.) (23468)
parengimas;
5. Namas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros al. 84
(2101)

– tvarkybos (restauravimo) darbų ir
kapitalinio remonto darbų projekto
parengimas;

6. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės – restauravimo ir pritaikymo
statinių komplekso rūmų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
projektinių pasiūlymų parengimas;
L. Sapiegos g. 13 (25771)
7. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės – dalies fasadų ir dalies vidaus
statinių komplekso rūmų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
patalpų restauravimo darbų
L. Sapiegos g. 13 (25771)
projekto parengimas ir ekspertizė;
8. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės – Rūmų fasadų polichromijos
statinių komplekso rūmų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
restauravimo programos,
L. Sapiegos g. 13 (25771)
metodikos parengimas;
– Rūmų fasadų architektūrinių
elementų restauravimo brėžinių ir
9. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės
stiuko restauravimo programos,
statinių komplekso rūmų, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
metodikos parengimas;
L. Sapiegos g. 13 (25771)
10. Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio
Švč. Trejybės bažnyčia, Aušros Vartų g. 7B, Vilnius
(27316)

– tvarkybos (restauravimo) darbų ir
kapitalinio remonto darbų projekto
parengimas;

Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui 2013 m. buvo
skirta 10000,00 Lt. Plačiau žiūrėkite ataskaitos skyrių „6.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių
ženklinimas“.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimo darbams 2013 metais iš viso buvo skirta 719 400 Lt. Plačiau apie specialiuosius planus,
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žiūrėkite ataskaitos skyrių „6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų
planavimas“.
Kompensavimas kultūros paveldo objektų valdytojams
Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. nepakako lėšų išmokėti kompensacijoms, vadovaujantis
Kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-622, kuriuo buvo pakeistas Privačios
nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 531815; 2012, Nr. 101-5169, 2013, Nr. 93-4672), 18.2 p., buvo išmokėtos kompensacijos tiems
kultūros paveldo objektų valdytojams, kuriems jos nebuvo išmokėtos 2012 m.:
73185 Lt– už Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios, Rotušės a. 8, Kaune, unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 22366, taikomuosius tyrimus;
52184 Lt už Sedos vandens malūno, Vytauto 36, Sedos mstl. Mažeikių r., unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 15982, taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą;
93511 Lt už Vilniaus dominikonų vienuolyno namo, Dominikonų g. 6, unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 10347, taikomuosius tyrimus ir II aukšto koridoriaus tapybinio dekoro
konservavimo, restauravimo tvarkybos darbų projektavimą;
40327 Lt už Raudondvario dvaro sodybos, Raudondvario k., Radviliškio r., svirno,
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23014, ir arklidės, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 23013, taikomuosius tyrimus;
112827 Lt už Pastato Birutės 40, Vilniuje, unikalus kodas Kultūros vertybių registre
33652, taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą;
25018 Lt už Juozo Vaičkaus sodybos, Mažeikių sav., Mažeikių sen., Zastaučių k.,
namo, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 28097, stogo projektavimo ir tyrimų darbus,
stogo restauravimo ir rūsio tvarkybos darbus.
2013 m. prašymus dėl kompensacijų pateikė vienuolikos kultūros paveldo objektų
valdytojai. Kompensacijos buvo išmokėtos dešimties privačios nuosavybės valstybės saugomų
kultūros paveldo objektų valdytojams:
22718 Lt už Stakliškių alaus daryklos salyklo bokšto, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 28288, tvarkybos darbų projekto parengimą;
8000 Lt už Žeimių dvaro ledainės, Jonavos r., , unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 25719, avarijos grėsmės pašalinimo darbus;
6000 Lt už Pastato Daržų g. 14-14B, Klaipėdoje, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 15802, taikomuosius tyrimus;
76148 Lt už Saldutiškio dvaro sodybos rūmų, Utenos r., unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 27017 sienų tapybos fragmentų, lipdinių konservavimo, restauravimo darbus;
24778 Lt už Namo, Preilos g. 85, Neringos m., unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 1285, taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projekto parengimą;
290451 Lt už Burbiškio dvaro sodybos rūmų, Anykščių r., unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 1319, krosnies-židinio Nr. B su šildoma sienele 1B pirmojo aukšto patalpose
A6 ir A12 konservavimo, restauravimo darbus bei pirmojo ir antrojo aukšto patalpų
polichromijos tyrimus, polichrominio dekoro restauravimo projektą ir konservavimo,
restauravimo darbus;
27181 Lt už Lazdininkų vėjo malūno, Kretingos r., unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 23169, pastato ir mechanizmo tvarkybos darbus;
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26000 Lt už Kučių, vad. Bistrampolio, dvaro sodybos, Panevėžio r., daržinės, unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 23027, ir sandėlio, unikalus kodas Kultūros vertybių registre
23028, restauravimo projekto parengimą;
6000 Lt už Magazino, Gedimino g. 17, Veliuonos mstl., Jurbarko r., unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 16625, archeologinius tyrimus;
2538 Lt už Rūmų, vad. De Reusų, Daukanto a. 2 ir 2a, Vilniuje, unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 750, fasadų restauravimo darbus.
Iš viso 2013 m. kompensacijos privačios nuosavybės valstybės saugomų ir visuomenės
lankomų kultūros paveldo objektų valdytojams sudarė 886866 Lt.
__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
4 priedas
4. Paveldotvarkos 2013 metų programos kultūros paveldo objektų bei jų tvarkybos ir ženklinimo atliktų konkrečių darbų ataskaita
2013 m. atlikta
Eil.
Nr.

Kodas

1.

24737

2.

3.

4.

23498

17357

1291

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

Zyplių dvaro sodybos rūmai,
Šakių r.

rūmų fasadų restauravimo
darbai

Terasos ir balkonų dangų
įrengimas. Lauko durų
restauravimas

50126,99

48126,99

Antazavės dvaro sodybos rūmai,
Zarasų r.

cokolio tvarkybos darbai

Vidaus patalpose atidengtas,
restauruotas ir nutinkuotas
cokolinės dalies lauko sienų mūras

54889,59

54889,59

cokolio statybos tvarkomieji
darbai

Įrengtos betoninės grindys

194978,95

avarijos grėsmės pašalinimo
darbai

Atlikti viršutinio bokšto medinės
dalies, dalies medinių drožinių,
langų restauravimo darbai.
Protezuoti rąstai

264200,00

249200,00

15000,00

Pastato (mūrinės dalies)
restauravimo darbai

Vidaus patalpų sienų ir lubų
lipdinių, tinko, tiesinių interjero
elementų, medinių interjero
elementų (sienų panelių, balkono
drožinių), centrinės laiptinės
ąžuolinių laiptų, 30 vidaus medinių
durų restauravimas

478427,58

368427,58

110000,00

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

Palangos kurhauzo pastatas,
Vytauto g. 45

2000,00

Pastabos

užbaigta

užbaigta

194978,95

užbaigta

užbaigta
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2013 m. atlikta
Eil.
Nr.

4.

5.

Kodas

1291

16723

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Palangos kurhauzo pastatas,
Vytauto g. 45

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

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

Pastato (mūrinės dalies)
pritaikymas visuomenės
poreikiams

Gelžbetoninių juostinių pamatų po
pertvaromis, esamų pamatų
horizontalios hidroizoliacijos,
mūrinių ir karkasinių pertvarų
įrengimas. Išorės sienų, šlaitinio
stogo apšiltinimas. Evakuacinės
priešgaisrinės laiptinės,
priešgaisrinių durų ir pertvarų
įrengimas. Vidaus sienų, pertvarų
ir lubų glaistymas - dažymas,
parketo grindų dangos įrengimas
pirmo aukšto, medinių lentų grindų
dangos įrengimas antro aukšto
patalpose. Vidaus tinklų (šildymo,
vėdinimo, vandentiekio,
kanalizacijos, elektros,
elektroninio ryšio apsaugos ir
gaisrinės sistemų), lauko tinklų
(lauko lietaus, buitinių nuotekų,
vandentiekio ir dujotiekio) ir
dviejų kondensacinio tipo katilų
katilinės įrengimas.

1577000,00

pastato fasadų restauravimo
darbai

Pietų pusės, tarp ašių J-H mūrinio
pastato pietinės dalies
restauravimas: medinių arkinių
langų keitimas, palangių,
angokraščių, karnizų ir kitų
architektūrinių fasado elementų
restauravimas klinkerinėmis
glazūruotomis plytomis, mūro
restauravimas pilnavidurėmis
molio plytomis, mūro siūlių
išvalymas ir rievėjimas, mūrinio
fasado paviršiaus padengimas
hidrofobizuojančiu impregnantu,
nuogrindos iš skaldytų akmenų
atstatymas.

500000,00

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

1577000,00

250000,00

250000,00

Pastabos
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2013 m. atlikta
Kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

6.

23245

Mokytojų seminarijos komplekso
pastatas, Vytauto g. 47,
Marijampolė

fasadų restauravimo darbai

7.

22599

Alytaus piliakalnis su gyvenviete,
Alytaus m.

piliakalnio šiaurinio šlaito
tvirtinimo, konservavimo
darbai

Restauruotas fasadų plytų mūras,
plokštumos, dekoro elementai,
lauko laiptai, cokolis, langa ir
durys.
Sutvirtintas nuogriuvos dugnas,
stabilizuotas šlaitas, sutvirtintas jo
paviršius, įrengta papėdės atrama.

rotušės fasadų restauravimo
darbai

Restauruotas fasadų ir mūrinių
angokraščių tinkas, sienų mūras.

rotušės fasadų restauravimo
ir remonto darbai

Restauruoti ir atkurti langai bei
durys.
Restauruotas ir atkurtas lubų
medinių paviršių tinkas, lubų
dekoras. Restauruotas sienų tinkas
ir sienų dekoro elementai. Atlikti
pagal ikonografinę medžiagą Aron
Kodešo restauravimo darbai.

Eil.
Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

979

Kėdainių rotušė, Didžiosios
Rinkos a. 6 /Didžioji g. 1,
Kėdainiai

1354

Sinagogų komplekso Raudonoji
sinagoga, Miesto a. 4B, Joniškis

30371

Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų
sodybos namas, Radviliškio r.
sav., Balandiškio k. (Grinkiškio
sen.)

27046

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

23586

Evangelikų liuteronų bažnyčios ir
klebonijos pastatų komplekso
(23585) pastatas, Klaipėdos r.
sav., Vanagų k. (Agluonėnų sen.)

Programoje numatytas
darbų pobūdis

salės interjero restauravimo
darbai

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

235677,78

175677,78

60000,00

užbaigta

257870,71

207870,71

50000,00

užbaigta

138738,61

138738,61

102749,57

užbaigta
102749,57

127797,29

93797,29

archeologiniai tyrimai

Atlikti sodybos geofizikiniai
tyrimai ir archeologiniai tyrimai
Sajų gyvenamajame name, jo
pasieniuose ir daržinės vietoje.

12039,50

12039,50

patalpos Nr.202 interjerų
skulptūrinio tapybinio dekoro
konservavimo ir remonto
darbai

Patalpos Nr. 202 interjero lubų ir
sienų skulptūrinio tapybinio
dekoro restauravimas, auksavimas.

477795,55

260000,00

217795,55

218200,84

88200,84

130000,00

pastato restauravimo ir
remonto darbai

Pamatų iš betono ir skaldytų
akmenų įrengimas po medine
pastato dalimi, esamos mūrinės
pastato dalies mūro restauravimas,
medinio pastato karkaso
atstatymas, stogo dengto
molinėmis čerpėmis ir žaibosaugos
įrengimas.

Pastabos

užbaigta

34000,00

atlikta

užbaigta
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2013 m. atlikta
Eil.
Nr.

13.

14.

15.

16.

Kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

253590,40

129255,02

124335,38

Pastabos

Pastatas, Vilkaviškio r. sav.,
Kybartų m., (Kybartų sen.),
Darvino skg. 14

pastato stogo ir perdangos
restauravimo ir remonto
darbai

Restauruota ir suremontuota
pastato stogo konstrukcija ir danga
(pakeista skardinė stogo danga,
protezuotos gegnės). Atliktas sienų
injektavimas. Pakeisti latakai ir
lietvamzdžiai. Apšiltintos lubos.
Pakeistos lauko durys. Įrengta
žaibosauga.

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

116 patalpos interjero,
lipdybos dekoro tyrimai,
konservavimo, restauravimo
darbai

Atliktas 116 patalpos interjero
lubų restauravimas, atkuriant
dalinai sunykusius lipdybos
elementus. Restauruotos parketo
grindys

234852,39

184852,39

50000,00

30608

Veterinarijos akademijos pastatų
komplekso, Stambių gyvulių
klinika, Tilžės g. 18

pastato restauravimo ir
remonto darbai

Pakeisti stogo grebėstai ir čerpės.
Restauruotos gegnės. Atlikti
kaminų restauravimo ir skardinimo
darbai. Įrengta žaibosauga.

905850,70

452850,70

453000,00

užbaigta

25745

Aukštosios Fredos dvaro sodybos
(1113) rūmai, Kauno m. sav.,
Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6

stogo restauravimo ir
remonto darbai

Atlikti gegnių, sijų, mūrlotų
restauravimo ir remonto darbai.
Pakeista stogo danga, nutinkuoti
kaminai. Restauruotas karnizo
tinkas

637520,00

318760,00

318760,00

užbaigta

30638

586

1.

614

2.

25029

3.

23468

Iš viso kultūros paveldo objektai:
Kurtuvėnų dvaro sodyba, Šiaulių
r. sav., Kurtuvėnų mstl. (Bubių
sen.)
Atgailos kanauninkų vienuolyno
ansamblio (987) vienuolyno
namas, Molėtų r. sav., Videniškių
k. (Videniškių sen.)
Joniškėlio dvaro sodybos (424)
rūmai, vad. naujaisiais, Pasvalio
r. sav., Joniškėlio m. (Joniškėlio
miesto sen.)

6722306,45

3032687,00

užbaigta

3689619,45

senosios oficinos
archeologiniai tyrimai

Atlikti senosios oficinos
archeologiniai tyrimai

62000,00

62000,00

atlikta

tvarkybos darbų
(restauravimo ir/ar remonto)
projekto parengimas

Parengtas tvarkybos (restauravimo
ir remonto) darbų projektas

73802,00

73802,00

atlikta

tvarkybos darbų
(restauravimo ir/ar remonto)
projekto parengimas

Parengtas tvarkybos (restauravimo
ir remonto) darbų projektas

171193,00

106081,00

atlikta
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2013 m. atlikta
Eil.
Nr.

Kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

3.

23469

Joniškėlio dvaro sodybos (424)
rūmai, vad. naujaisiais, Pasvalio
r. sav., Joniškėlio m. (Joniškėlio
miesto sen.)

4.

2101

Namas Šiaulių m. sav., Šiaulių
m., Aušros al.84

2101

Namas Šiaulių m. sav., Šiaulių
m., Aušros al.84

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Sapiegų rezidencijos trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių
25771
komplekso rūmų, Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g.
13
Sapiegų rezidencijos trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių
25771
komplekso rūmų, Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g.
13
Sapiegų rezidencijos trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių
25771
komplekso rūmų, Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g.
13
Sapiegų rezidencijos trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių
25771
komplekso rūmų, Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g.
13
Vilniaus bazilijonų vienuolyno
statinių ansamblio (681) Švč.
27316
Trejybės bažnyčios, Vilniaus m.
sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g.
7B
Iš viso tyrimų ir projektavimo darbai
Iš viso paveldotvarkos darbai

Programoje numatytas
darbų pobūdis
statinio kapitalinio remonto ir
restauravimo projekto
kapitalinio remonto darbų
dalis
tvarkybos darbų
(restauravimo ir/ar remonto)
projekto parengimas
statinio kapitalinio remonto ir
restauravimo projekto
kapitalinio remonto darbų
dalis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

Parengtas kapitalinio remonto
darbų projektas

65112,00

Parengtas tvarkomųjų
paveldosaugos (restauravimo ir
remonto) darbų projektas
Parengtas kapitalinio remonto,
keičiant paskirtį į administracinį,
projektas

Pastabos

atlikta

atlikta
79965,00

44400,00

35565,00
atlikta

restauravimo ir pritaikymo
projektinių pasiūlymų
pateikimas

Parengti restauravimo ir
pritaikymo projektiniai pasiūlymai

84619,00

84619,00

atlikta

dalies fasadų ir dalies vidaus
patalpų restauravimo ir/ar
remonto darbų projekto
parengimas ir ekspertizė

Parengtas dalies fasadų ir dalies
vidaus patalpų restauravimo ir
remonto darbų projektas, atlikta
ekspertizė

171286,00

171286,00

atlikta

rūmų fasadų polichromijos
restauravimo programos
metodikos parengimas

Parengta pietų bei vakarų fasadų
sienų tapybos konservavimo,
restauravimo darbų programa

6486,00

6486,00

atlikta

rūmų fasadų architektūrinių
elementų restauravimo
brėžinių ir stiuko dekoro
restauravimo programos
metodikos parengimas

Parengta pietų bei vakarų fasadų
lipdybinio dekoro tyrimų,
konservavimo, restauravimo darbų
programa

14588,00

14588,00

atlikta

stogo ir bokštelių tvarkybos
darbų (restauravimo ir/ar
remonto) projekto
parengimas

Parengtas stogo ir bokštelių
tvarkybos (restauravimo ir
remonto) darbų projektas

66785,00

61785,00

5000,00

730724,00
7453030,45

625047,00
3657734,00

105677,00
3795296,45

atlikta
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2013 m. atlikta
Eil.
Nr.

Kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

12.
Kultūros paveldo objektų ženklinimas
13.

14.
15.

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai
Paženklinti 9 kultūros paveldo
objektai (nuo kurių ženklai buvo
pavogti)
Parengtas valstybės saugomų
kultūros paveldo objektų, kuriuose
nėra arba neišliko statinių
ženklinimo tipinėmis lentomis
techninis projektas

Iš viso ženklinimas
Iš viso paveldotvarka

__________

Iš viso atlikta
(Lt)

Iš jų finansuota (Lt)
valdytojo ir/ar
KPD
savivaldybės

2034,75

2034,75

7965,25

7965,25

10000,00
7463030,45

10000,00
3667734,00

3795296,45

Pastabos

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2013 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 2013 metų programą (Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos veiklos plano 02-04-01-02-03 priemonė, toliau –
Programa) iš viso panaudota 3136000 Lt, Kultūros paveldo departamento skirtos lėšos 3000000,00 Lt (95,66 procento), savivaldybių, savininkų bei valdytojų – 136000,00 Lt (4,34
procento).
Į Programos objektų sąrašą 2013 metais buvo įrašyta 10 kultūros paveldo objektų.
Programa įvykdyta. Atlikta darbų už 3136284,11 Lt, iš jų Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos finansuojamomis lėšomis – už 3000000 Lt.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2013 metų programą užbaigti šių kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbai:
1. Telšių
1
Šv. Antano Paduviečio katedra
(26959)

–

katedros fasadų tvarkybos darbai;

2. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
(26959)

–

katedros šventoriaus tvarkybos darbai;

3. 2Gelvonų Švč. M. Marijos
Apsilankymo bažnyčia, Širvintų r.
(17238)
4. Griškabūdžio
3
Kristaus Atsimainymo
bažnyčia, Šakių r. (1014)

–

bažnyčios stogo restauravimo darbai;

–

bažnyčios fasadų restauravimo darbai;

5. Antalieptės
4
Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčia, Zarasų r. (23637)

–

koplyčios fasadų tvarkybos darbai;

6. Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčia, Zarasų r. (23637)

–

bažnyčios vidaus centrinės dalies sienų
tyrimai ir konservavimo projekto
parengimas.

Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo 2013 metų programos apimtys palyginus su 2012 metų
apimtimis, sumažėjo 5,45 proc.
____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
6 priedas
6. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo
programos 2013 m. vykdymo ataskaita

Eil.
Nr.

1.

2.

Kodas

26959

842

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas
ir adresas

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Iš viso atlikta
2013 m. (Lt)

valdytojo ar
savivaldybės
lėšos, skirtos
2013 m. (Lt)

KPD
finansuota 2013
m. (Lt)

Pastabos

katedros fasadų
tvarkybos darbai

katedros fasadų tvarkybos darbai - rytinio
katedros fasado mūro, tinko restauravimo,
fasado dažymo darbai. Įrengtos lietaus
nuvedimo sistemos

338265,33

338265,33

užbaigta

katedros šventoriaus
tvarkybos darbai

katedros šventoriaus tvarkybos darbai: atlikti
archeologiniai tyrimai, įrengta lietaus
nuotėkynė, atraminės sienutės grindinio
pagrindas iš skaldytų akmenų, laiptai iš
granito plokščių, mažosios architektūros
elementais. Restauruoti tvoros elementai

238018,73

238018,73

užbaigta

Bazilikos vidaus
tvarkybos darbai

Bazilikos vidaus tvarkybos darbai :
presbiterijos skliautinių lubų įvairios tapybos,
karnyzų, sienų, piliastrų restauravimo darbai,
sienų dekoro atskirose vietose auksavimo
darbai

676987,02

Telšių Šv. Antano
Paduviečio katedra

Šv. apašt. Petro ir
Povilo Arkikatedra
Bazilika, Kaunas

Atliktų konkrečių 2013 m. darbų
pavadinimai

50000,00

626987,02

97

Eil.
Nr.

Kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas
ir adresas

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Atliktų konkrečių 2013 m. darbų
pavadinimai

Iš viso atlikta
2013 m. (Lt)

valdytojo ar
savivaldybės
lėšos, skirtos
2013 m. (Lt)

KPD
finansuota 2013
m. (Lt)

Pastabos

141379,18

1000,00

140379,18

užbaigta

30000,00

31000,33

13238

Gelvonų Švč. M. Marijos
Apsilankymo bažnyčia,
Širvintų r.

bažnyčios stogo
restauravimo darbai

bažnyčios stogo restauravimo darbai:
restauruotos ir atkurtos bažnyčios stogo
medinės konstrukcijos, pakeisti grebėstai,
cinko skardos danga, lietvamzdžiai.
Apskardinti fasado elementai. Restauruoti 3
kryžiai. Įrengta žaibosauga

4

1306

Pivašiūnų Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios statinių
komplekso Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia

interjero
restauravimo
darbai

interjero restauravimo darbai: Pradėti
Didžiojo altoriaus konservavimo,
restauravimo darbai

61000,33

5

10510

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

bažnyčios
restauravimo darbai

bažnyčios restauravimo darbai: atlikti dalies
fasado, langų restauravimo ir tinko dažymo
darbai

285001,70

989

Prienų Kristaus
Apreiškimo bažnyčia

Bažnyčios stogo ir
fasadų tvarkybos
darbai

Bažnyčios stogo ir fasadų tvarkybos darbai:
išardyta atgrinda, atlikti archeologiniai
tyrimai, sutvarkyti ir restauruoti pamatai ir
cokolis, pakeistas apatinių rąstų vainikas

167200,80

3.

6

285001,70

5000,00

162200,80

98

Eil.
Nr.

7

8

9

Kodas

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas
ir adresas

1014

Griškabūdžio Kristaus
Atsimainymo bažnyčios
statinių komplekso
Kristaus Atsimainymo
bažnyčia, Šakių r.

1022

Trakų Švč. M. Marijos
Apsilankymo parapinė
bažnyčia

23637

Antalieptės Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia,
Zarasų r.

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Atliktų konkrečių 2013 m. darbų
pavadinimai

Iš viso atlikta
2013 m. (Lt)

valdytojo ar
savivaldybės
lėšos, skirtos
2013 m. (Lt)

KPD
finansuota 2013
m. (Lt)

Pastabos

užbaigta

bažnyčios fasadų
restauravimo darbai

bažnyčios fasadų restauravimo darbai:
restauruoti sienojai, langai, durys. Fasado
restauravimo darbai - apkalta lentomis,
nudažyta. Restauruotas grindinys prie
pagrindinio įėjimo, kolonos, terasos plytelių
grindinys. Pakeista elektros instaliacija,
įrengta gaisrinė ir apsauginė signalizacijos

206789,18

206789,18

bažnyčios
konservavimo,
restauravimo darbai

bažnyčios konservavimo, restauravimo
darbai: Konservuoti ir restauruoti Šv.
Antano, Rožinio, Švč. M. Marijos, Šv. Judo
Tado, Šv. arkangelo Mykolo, Šv. Jono
Nepomuko altoriai

609345,65

609345,65

Koplyčios fasadų
tvarkybos darbai

Koplyčios fasadų tvarkybos darbai: nudažyti
ir restauruoti fasadai, restauruota koplyčios
fasado tapyba, cokolinės dalies mūras.
Apskardintas cokolis, palangės, įrengta
alsuojanti nuogrinda, pamatų vertikali
mineralinė hidroizoliacija. Atnaujinta
betoninį lauko laiptų pakopa

282495,43

30000,00

252495,43

užbaigta

99

Eil.
Nr.

10

11

Kodas

23621

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas
ir adresas

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

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

valdytojo ar
savivaldybės
lėšos, skirtos
2013 m. (Lt)

KPD
finansuota 2013
m. (Lt)

Pastabos

20884,00

atlikta

Atliktų konkrečių 2013 m. darbų
pavadinimai

Iš viso atlikta
2013 m. (Lt)

Bažnyčios vidaus
centrinės dalies
sienų tyrimai ir
sienų
konservavimo
darbų projekto
parengimas

Atlikti bažnyčios vidaus centrinės dalies
sienų tyrimai ir parengtas sienų
konservavimo darbų projektas

20884,00

Triumfo arkos
konservavimo,
restauravimo
darbai

Triumfo arkos konservavimo,
restauravimo darbai: atliktas įvairių
kategorijų lipdybos valymas, nuimant
sunkiai pašalinamus klijinius ir
emulsinius dažus. Giluminėmis
injekcijomis užpildytos tuštumos

108916,76

20284,11

88632,65

3136284,11

136284,11

3000000,00

Iš viso:

______________

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2013 metų metinės
veiklos ataskaitos
7 priedas
7. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms 2013 metų programos įgyvendinimas
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms 2013 metų programos (veiklos plano 02-04-01-02-04 priemonė)
įgyvendinimui buvo skirta 500000,00 Lt. Už šias lėšas atlikta:
Pradėti Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Didžiojo altoriaus
konservavimo, restauravimo darbai. Atliktų darbų vertė – 20000, 45 Lt.
Atlikti Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos Kaune vidaus tvarkybos
darbai, kurių vertė 321999,80 Lt. Už šias lėšas atlikti presbiterijos skliautinių lubų įvairios
tapybos, karnizų, sienų ir piliastrų restauravimo darbai, sienų dekoro atskirose vietose
auksavimo darbai.
Atskirai lėšos buvo skirtos Kauno arkikatedros bazilikos Čenstakavo Dievo Motinos
(buv. Šv. Teklės) altoriaus konservavimo, restauravimo darbams – 157999,75 Lt. Šiems darbams
20000 Lt skyrė ir valdytojas.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių patvirtinimo“ patvirtintą 148 prioritetinę priemonę „Įdiegti Jono Pauliaus II piligrimų
kelio objektuose reikiamas apsaugos prioritetines priemones, spręsti objektų ir juose esančių
vertybių draudimo klausimus“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašė Priemonės
įgyvendinimo išlaidų finansavimo sutartį, pagal kurią Ūkio ministerija skyrė 242970 Lt 6 Jono
Pauliaus II piligrimų kelio objektų apsaugos priemonių įrengimo projektams parengti. Buvo
parengti šių kultūros paveldo objektų apsaugos priemonių įrengimo projektai: Vilniaus Dievo
Gailestingumo šventovės, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros bazilikos; Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios; Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos;
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios; Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos,
vadinamosios Aušros Vartų koplyčios.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
8 priedas
8. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos 2013 m.
įvykdymo ataskaita
Eil.
Nr.

1

2

Kodas

842

Kultūros paveldo
objekto pavadinimas
ir adresas

Kauno Šv. apaštalų
Petro ir Povilo
Arkikatedra Bazilika,
Kauno m. sav., Kauno
m., Vilniaus g. 1/M.
Valančiaus g. 4

Pivašiūnų Švč. M. Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčia

Iš viso:

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Atliktiems darbams skirta lėšų (Lt) 2013 m.
valdytojo ir(ar)
Iš viso
valstybės biudžeto
savivaldybės

Bazilikos vidaus
tvarkybos darbai

321999,80

321999,80

Čenstakavo Dievo
Motinos (buv. Šv.
Teklės) altoriaus
(27684) konservavimo,
restauravimo darbai

177999,75

157999,75

interjero restauravimo
darbai

20000,45

20000,45

520000,00

500000,00

___________

2013 m. atliktų darbų
pavadinimai

Pastabos

Atlikti presbiterijos
skliautinių lubų įvairios
tapybos, karnizų, sienų ir
piliastrų dekoro restauravimo
darbai.

20000,00

Atlikti altoriaus
konservavimo, restauravimo
darbai.

Pradėti Didžiojo altoriaus
konservavimo, restauravimo
darbai.

20000,00

užbaigta

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2013 metų metinės
veiklos ataskaitos
9 priedas
9. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų programos 2013 m. priemonių įgyvendinimas
2013 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 2013 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros
paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
priemonę 02-04-01-02-10 „Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600
metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą“ buvo atliekami šie darbai:
1. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso Šv. Antano
Paduviečio katedros šventoriaus tvarkybos darbai, kurių vertė 514794,31 Lt. 2013 m. buvo
atlikti archeologiniai tyrimai, įrengta lietaus nuotėkynė, atraminės sienutės grindinio
pagrindas iš skaldytų akmenų, laiptai iš granito plokščių, mažosios architektūros elementais.
Restauruoti tvoros elementai. Šie darbai buvo užbaigti.
2. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos komplekso vyskupo V.
Borisevičiaus kunigų seminarijos penkiaaukštės dalies stogo konstrukcijų stiprinimas, dangos
pakeitimas, pastato penktojo aukšto fasadų remontas (šiltinimas, tinkavimas, dažymas).
Ketvirtojo aukšto pastoginėje dalyje - patalpų įrengimas, evakuacinių laiptų, lifto šachtos
įrengimas, vidaus tinklų (šildymo sistemos, vėdinimo, apsauginės ir priešgaisrinės
signalizacijos, vandentiekio, buitinių nuotėkų sistemų) įrengimas. Darbams buvo skirta
1031218,83 Lt. Šie darbai buvo užbaigti.
4. Atlikti Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios požemio patalpų (Žemaičių
vyskupų kriptos) tvarkybos darbai, kurių vertė – 110596,86 Lt., įrengti inžineriniai tinklai
(apsauginės signalizacijos, vėdinimo, apšvietimo). Atlikti archeologiniai tyrimai, įrengtos
grindys iš kalkakmenio, įrengtos klimato kontrolės sistemos (šildomos grindys, ventiliacija,
apšvietimas).
Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–
2017 metų programos 2013 m. priemonių įgyvendinimui iš valstybės biudžeto buvo skirta 1600000
Lt. Vykdant 02-04-01-02-07 priemonę „Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir Baltijos jūros
regiono šalių programose ir projektuose bei tarpvalstybiniame bendradarbiavime kultūros
paveldo srityje“, buvo sutapyta dalis lėšų, 56610 Lt papildomai skirta Telšių kunigų seminarijos
tvarkybos darbams, todėl 02-04-01-02-10 priemonei iš viso skirta 1656610 Lt.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
10 priedas
10. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2013 m. vykdymo ataskaita

Eil.
Nr.

1

2

3

4

Kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas ir adresas

Programoje
numatytas
darbų pobūdis

2013 m. skirtos
valstybės biudžeto
lėšos (Lt)

Pastabos

26959

Telšių bernardinų vienuolyno ir
kunigų seminarijos statinių
komplekso Šv. Antano Paduviečio
Katedra Telšių r. sav., Telšių m. ,
Katedros a. 2

šventoriaus
tvarkybos darbai

atlikti archeologiniai tyrimai, įrengta lietaus nuotėkynė,
atraminės sienutės grindinio pagrindas iš skaldytų akmenų,
laiptai iš granito plokščių, mažosios architektūros elementais.
Restauruoti tvoros elementai

514794,31

užbaigta

26962

Telšių bernardinų vienuolyno ir
kunigų seminarijos statinių
komplekso kunigų seminarija,
Telšių r. sav., Telšių m., Katedros
a. 6

kunigų
seminarijos
pastato vidaus ir
išorės tvarkybos
darbai

Penkiaaukštės dalies stogo konstrukcijų stiprinimas, dangos
pakeitimas, pastato penktojo aukšto fasadų remontas (šiltinimas,
tinkavimas, dažymas). Ketvirtojo aukšto pastoginėje dalyje
patalpų įrengimas, evakuacinių laiptų, lifto šachtos įrengimas,
vidaus tinklų (šildymo sistemos, vėdinimo, apsauginės ir
priešgaisrinės signalizacijos, vandentiekio, buitinių nuotėkų
sistemų) įrengimas

1031218,83

26966

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčia, Telšių r. sav., Varnių m.,
M. Valančiaus g. 4

požemio patalpų
(Žemaičių
vyskupų kriptos)
tvarkybos darbai

Atlikti archeologiniai tyrimai, įrengtos grindys iš kalkakmenio,
klimato kontrolės sistemos (šildomos grindys, ventiliacija,
apšvietimas) įrengimas

110596,86

2013 m. atliekamų darbų pavadinimai

Iš viso

1656610,00

_____________

užbaigta

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
11 priedas
11. Asignavimų, susijusių su dalyvavimu tarptautinėse organizacijose, nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimu,
panaudojimo ataskaita už 2013 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
(tūkst. Lt)

Įvykdymas
(tūkst. Lt)

Įvykdymas
(proc.)

409,4

409,4

100

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 (tūkst. Lt)
334,00

Įvykdymas (tūkst.
Lt)
332,7

Įvykdymas (proc.)
99,61

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
12 priedas
12. Departamento Juridinio skyriaus procesinis dalyvavimas teisminėse bylose 2013 m.
Eil. Nr.

1.

Teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

2.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

3.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

4.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

5.

Trakų rajono apylinkės
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla Nr. 220927-600/2013
(tęstinė)

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

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

Bylos baigtis
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. gegužės 10 d. nutartis, kuria
patvirtinta taikos sutartis.

Dėl skolos.
Pastatas, Žemaitijos g. 9, Vilniuje, nėra Kultūros vertybių
Civilinė byla Nr. 2-4564- registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė, tačiau
Išvadą duodanti
862/2013
kartu su žemė sklypu, Žemaitijos g. 9, Vilniuje, patenka į
institucija
(tęstinė)
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo –
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073, buvęs kodas U1P) teritoriją.
Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
Civilinė byla Nr. 2Tretysis asmuo
dokumentą padarinių šalinimo.
16510-613/2012 (tęstinė)
Žemės sklypas, L. Rėzos. G. 26 A, Neringoje.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. liepos 8 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos įsakymo panaikinimo.
Administracinė byla Nr.
Žemės sklypas, adresu Užupio g. 21, Vilniuje, patenka į
I-833-281/2013
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo –
(tęstinė)
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073, buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Trakų
Civilinė byla Nr. 2-40senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių
213/2013
Ieškovas
registre – 27125) dalį žemės sklype, Karaimų g. 16,
(tęstinė)
Trakuose, atlyginimo.

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013 m. gruodžio 16 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.

Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m.
sausio 25 d. nutartis.
Ieškinys tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 22-236Žemės sklypas, Vytauto g. 80, Trakuose, patenka į Tretysis asmuo
6.
231/2013
nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio
(tęstinė)
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, A. Kalanavičiaus g. 5, Nedzingės k., Varėnos r. sav.,
Varėnos rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-138- yra Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios Tretysis asmuo
7.
teismas
547/2013
kultūros vertybės – Nedzingės buv. dvaro sodybos fragmentų
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 859)
kompleksinė dalis – Gyvenamasis namas.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. 2-7530- Pastatas, Jogailos g. 6, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios
Tretysis asmuo
8. apylinkės teismas
391/2012
kultūros vertybės – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio
(tęstinė)
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, buvęs
kodas – U1P) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 2-4398Vilniaus miesto
Žemės sklypas, adresu Kreivasis skg. 12, Vilniuje, patenka į
905/2013
Tretysis asmuo
9. apylinkės teismas
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(tęstinė)
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) apsaugos zoną.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-12-17
sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3775-484/2012.
Lietuvos vyriausiasis
Administracinė byla Nr. Dėl žalos, atsiradusios dėl centrinių valstybinio Atsakovas
10.
administracinis teismas A525-1010/2013
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.
Lietuvos partizanų kapai (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33230).
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-12-10
sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2645-815/2012.
Administracinė byla Nr. Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių
Lietuvos vyriausiasis
Atsakovas
11.
A662-960/2013
registre –15949).
administracinis teismas
(tęstinė)

Bylos baigtis

Trakų rajono apylinkės
teismas

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. spalio 4 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013-05-15 nutarimas.
Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas,
pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013-05-13 nutartis.
Dalis pirmosios instancijos teismo
sprendimo palikta nepakeista.
Dalis sprendimo panaikinta ir šioje dalyje
byla grąžinta pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.
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Eil. Nr.

12.

13.

14.

Teismas

Klaipėdos apygardos
teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus rajono
apylinkės teismas

Vilkaviškio rajono
15.
apylinkės teismas

16.

Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2A637-622/2013

Civilinė byla Nr. 2S-384275/2013

Civilinė byla Nr. 2-424723/2013

Civilinė byla Nr. 2-151482/2013

Civilinė byla Nr. 2-1426391/2012

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Šilutės rajono apylinkės 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo
civilinėje byloje Nr. 2-1602-635/2012.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, K. Kalinausko g. 6, Šilutėje, patenka į
Tretysis asmuo
valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės –
Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 12331) – teritoriją bei į nekilnojamosios
kultūros vertybės – Pastatų komplekso (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 36083) – teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Polocko g. 34D, Vilniuje, patenka į
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) apsaugos zoną.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Briedžių g. 7, Nemenčinės m., Vilniaus r.,
Tretysis asmuo
patenka į kultūros paminklo – Nemenčinės piliakalnis su
priešpiliu ir gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 24182) apsaugos zoną.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Pastatas, Gedimino g. 9, Virbalio m., Vilkaviškio r. , patenka Tretysis asmuo
į Virbalio miestelio istorinio centro (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 17125) teritoriją.
Dėl Vilnius miesto 3 apylinkės teismo sprendimo civilinėje
byloje Nr. 2-1426-391/2012.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Zarasų g. 5, Vilniuje, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) –
apsaugos zoną.

Bylos baigtis
Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.
gegužės 3 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.

Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo
29 d. sprendimas.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.
Vilniaus rajono apylinkė teismo
2013 m. balandžio 11 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo
2013-03-29 sprendimas.
Prašymas atmestas.
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Eil. Nr.

17.

Teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2A2031-115/2013

Vilniaus miesto
18. apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-4736614/2013
(tęstinė)

Vilniaus miesto
19. apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-4768868/2013
(tęstinė)
Civilinė byla Nr. 2-4632608/2013
(tęstinė)

Vilniaus miesto
20. apylinkės teismas
Vilniaus miesto
21. apylinkės teismas

22.

23.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Civilinė byla Nr. 2-9027790/2013

Administracinė byla Nr.
A602-94/2013

Administracinė byla Nr.
I-81-609/2013
(tęstinė)

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21 d.
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1896-804/2012.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Vytauto g. 79, Trakuose, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypai, Savičiaus g. 7 ir Savičiaus g. 9, Vilniuje, Tretysis asmuo
patenka į kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus
Ieškovas
Julijono Januševskio namą (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 15885), Vilniaus g. 21, Vilniuje, atlyginimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, Skapo g. 3, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus Tretysis asmuo
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073) teritoriją.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.
birželio 14 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos akto panaikinimo.
Žemės sklypas, Užupio g. 21, Vilniuje, patenka į Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo –
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073, buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl žemės sklypo suderinimo panaikinimo, sklypo
Departamentas
suformavimo panaikinimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo
tretysis asmuo /
turto registro.
Klaipėdos
Žemės sklypas, Vytauto g. 45 / J. Basanavičiaus g. 1,
teritorinis
Palangoje, patenka į valstybės saugomos nekilnojamosios
padalinys
kultūros vertybės – Palangos Kurhauzo pastato (unikalus
atsakovas
kodas Kultūros vertybių registre – 1291) teritoriją.

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
spalio 3 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. sausio 21 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. gruodžio 20 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis.
Apeliacinis skundas tenkintas iš dalies.
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Eil. Nr.

24.

Teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Vilniaus apygardos
25. teismas

Vilniaus miesto
26. apylinkės teismas

27.

28.

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Klaipėdos apygardos
29. administracinis teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.
A502-245/2012.
Administracinė byla Nr.
Dėl Departamento Pirmosios nekilnojamojo vertinimo
P556-09-13
Atsakovas
tarybos 2010-12-07 akto Nr. KPD-RM-1571 panaikinimo.
(tęstinė)
Tarandės senosios kapinės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 34869).
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 21
d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4827-155/2012.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 2AŽemės sklypas, Žvirgždyno g. 5, Vilniuje, patenka į
2241-823/2013
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paveldo
vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos
zoną.
Civilinė byla Nr. 2Pastatas, Totorių g. 18, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo
Tretysis asmuo
14059-912/2013
– Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
(tęstinė)
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 25 d.
nutarties civilinėje byloje Nr. 2-40-213/2013.
Civilinė byla Nr. 2ADėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Trakų
Ieškovas
2179-611/2013
senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 27125) dalį žemės sklype, Karaimų g. 16,
Trakuose, atlyginimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemė sklypas, Treniotos g. 13, Vilniuje, patenka į
Civilinė byla Nr. 2Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
15310-861/2013
dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33652), teritoriją.
Civilinė byla Nr. I-89Dėl administracinių aktų panaikinimo
583/2013
Namas, Naglių g. 17, Nidoje (unikalus kodas Kultūros Tretysis asmuo
(tęstinė)
vertybių registre – 1206).

Bylos baigtis
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. vasario 6 d. nutartis.
Prašymas atmestas.

Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
lapkričio 4 d. nutartis.
Pirmos instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. spalio 14 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
gegužės 23 d. nutartis.
Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti ši naujo.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. rugsėjo 16 d. nutartis.
Ieškinys tenkintas.

Klaipėdos apygardos administracinio
teismo 2013 m. kovo 22. sprendimas.
Prašymas tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Vilniaus apygardos
30. teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2A1005-392/2013
(tęstinė)

Vilniaus miesto
31. apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 217013-937/2013

Vilniaus miesto
32. apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 218840-129/2013

Vilniaus apygardos
33. teismas

34.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2A577-577/2013
(tęstinė)

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d.
sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Geležinė g. 1, Vilniuje, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) –
apsaugos zoną.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Žvirgždyno g. 5, Vilniuje, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paveldo Tretysis asmuo
vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos
zoną.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra Kultūros vertybių Tretysis asmuo
registre registruota valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros
vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 24972).
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. spalio 3 d.
sprendimo.
Dėl pažeistų teisių gynimo, įpareigojant nugriauti statomą Tretysis asmuo
statinį.

Pastatas, Vilniaus g. 29, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo
– Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-03-29
sprendimo.
Civilinė byla Nr. 2-151- Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
482/2013
Pastatas, Gedimino g. 9, Virbalio m., Vilkaviškio r. , patenka
į Virbalio miestelio istorinio centro (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 17125) teritoriją.

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
balandžio 2 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. spalio 25 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
balandžio 17 d. nutartis.
Apeliacinis skundas tenkintas iš dalies,
pirmosios instancijos teismo sprendimas
panaikintas, byla perduota tam pačiam
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš
naujo.
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Eil. Nr.

35.

Teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus apygardos
36. teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2A1172-603/2013
(tęstinė)

Civilinė byla Nr. 2A142-450/2013
(tęstinė)

Lietuvos aukščiausiasis
teismas

Civilinė byla Nr. CIK1697-2012

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 220429-466/2013
(tęstinė)

Lietuvos vyriausiasis
39. administracinis teismas

Civilinė byla Nr. A1944-13
(tęstinė)

37.

38.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-23
sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33652), teritoriją. Jame stovi Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31771).
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d.
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15-213/2012.
Dėl servituto nustatymo.
Tretysis asmuo
Žemė sklypas, Karaimų g. 13, Trakuose, patenka į Kultūros
vertybių registre registruotos nekilnojamosios valstybės
saugomos kultūros vertybės – Trakų senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 17114) teritoriją.
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012-08-16 nutarties ir
Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012-02-20 sprendimo.
Tretysis asmuo
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra
valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 28098).
Dėl pažeistų teisių gynimo, įpareigojant nugriauti statomą
statinį.
Pastatas, Vilniaus g. 29, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo Tretysis asmuo
– Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi
perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m.
kovo 22. sprendimo.
Dėl administracinių aktų panaikinimo
Tretysis asmuo
Namas, Naglių g. 17, Nidoje (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 1206).

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
balandžio 16 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.

Vilniaus apygardos teismo 2013-04-24
nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktas
nepakeistu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m.
balandžio 26 d. nutartis.
Šiaulių apygardos teismo 2012-08-16
nutartis panaikinta, byla perduota
apeliacinės instancijos teismui nagrinėti
iš naujo.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. spalio 21 d. nutartis.
Ieškinys atmestas.
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Eil. Nr.
40.

Teismas
Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Šiaulių apygardos
41.
teismas

42.

Vilniaus apygardos
teismas

43.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

44.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Jurbarko rajono
45.
apylinkės teismas

46.

Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Administracinė byla Nr.
Atsakovas
Trumpakojų k. senosios kapinės, vad. Magilnyku (unikalus
I-3261-189/2013
kodas Kultūros vertybių registre – 26143).
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
Civilinė byla Nr. 2ANamas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra
469-194/2013
valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 28098).
Dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13
Civilinė byla Nr. 2Ad. sprendimo dalies panaikinimo.
1230-232/2013
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
(tęstinė)
Pastatas, Subačiaus g. 12, Vilniuje, yra Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16940).
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
Civilinė byla Nr. 2-1881- Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra
636/2013
valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 28098).
Dėl administracinių sprendimo panaikinimo.
Tretysis asmuo
Administracinė byla Nr. Nemėžio dvaro sodybos fragmentai yra valstybės saugoma
I-3759-168/2013
nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 904).
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius,
Civilinė byla Nr. 2-33- Vytauto g. 7, Veliuonos mstl.
Tretysis asmuo
523/2013
Pastatas patenka į Veliuonos (unikalus kodas kultūros
vertybių registre – 17122) teritoriją.
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d.
sprendimo
Civilinė byla Nr. 2ADėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
1732-567/2013
Žemės sklypas, Trakų g. 27, Senuosiuose Trakuose, patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos valstybės saugomos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Senųjų Trakų kaimo
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22146) teritoriją.

Bylos baigtis

Šiaulių apygardos teismo 2013 m.
gegužės 21 d. sprendimas.
Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
gegužės 24 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
paliktas nepakeistu.

Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013
m. spalio 8 d. nutartimi patvirtinta taikos
sutartis, byla nutraukta.
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
birželio 25 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
pakeistas iš dalies.
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Eil. Nr.

47.

48.

49.

Teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Vilniaus apygardos
50. teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 24 d.
sprendimo.
Civilinė byla Nr. 2-2070- Dėl sandorių ir administracinių aktų pripažinimo
424/2013
negaliojančiais.
Tretysis asmuo
(tęstinė)
Žemės sklypas, V. Kudirkos 12, Trakuose, į Kultūros
vertybių
registre
registruotos
valstybės
saugomos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę
kodai – K18, U18) teritoriją.
Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 19 d.
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-62-424-2012.
Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos 2006-08-08
Projektavimo sąlygų sąvado Nr. 05-524 gyvenamojo namo,
Karaimų g. 16, Trakuose, dalies rekonstravimui ir Trakų
Civilinė byla Nr. 2Arajono savivaldybės administracijos 2008-09-24 Statybos
556-560/2013
leidimo Nr. AS1-492 panaikinimo ir statinio atstatymo į Tretysis asmuo
(tęstinė)
buvusią padėtį.
Žemės sklypas, Karaimų g. 16, Trakuose, patenka į
nekilnojamųjų kultūros vertybių – Trakų senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114) ir Trakų
senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 27125) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 2Pastatas, B. Radvilaitės g. 6, Vilniuje, yra valstybės saugoma
29092-110/2013
Atsakovas
nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 20762).
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d.
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2842-728/2012.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 2AŽemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į
Tretysis asmuo
206-881/2013
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
(tęstinė)
dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33652), teritoriją. Jame stovi Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31771).

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
birželio 14 d. nutartis.
Panaikinta pirmosios instancijos teismo
sprendimo dalis bei šioje dalyje byla
perduota pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.

Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
liepos 4 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktas
nepakeistas.

Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
liepos 18 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios
instancijos teismo sprendimas paliktas
nepakeistas.
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Eil. Nr.
51.

52.

Teismas
Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla Nr. 210269-792/2013

Administracinė byla Nr.
A822-361/2013

Vilniaus miesto
53. apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-1615724/2013
(tęstinė)

54.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-4048361/2013

55.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-3602-244/2013
(tęstinė)

56.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

57.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Statinys, Aukštoji g. 17, Klaipėdoje, patenka į Senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16075) teritoriją.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.
rugsėjo 18 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos akto panaikinimo.
Žemės sklypas, Užupio g. 21, Vilniuje, patenka į Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo –
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073, buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl statybos pripažinimo savavališka, savavališkos statybos
padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, M. K. Čiurlionio g. 22, patenka į Kultūros
Tretysis asmuo
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
paveldo vertybės – Vilniaus miesto istorinę dalį, vad.
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
33653) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Polocko g. 34D, Vilniuje, patenka į
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) apsaugos zoną.
Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių
Atsakovas
registre –15949).

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Mockaičių k., Veiviržėnų sen, Klaipėdos r.,
Civilinė byla Nr. 2-1886Tretysis asmuo
patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių unikalūs
729/2013
numeriai – 23775, 5194, 13073, 6206, 5193, 5191, vizualinės
apsaugos pozonį.
Dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Administracinė byla Nr.
Atsakovas
Vacbergų šeimos mauzoliejaus liekanos (unikalus kodas
I-4299-580/2013
Kultūros vertybių registre –20803).

Bylos baigtis
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013
m. gruodžio 20 d. sprendimas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. vasario 5 d. nutartis.
Apeliacinis skundas tenkintas iš dalies.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. gruodžio 2 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis.
Byla nutraukta.
Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013
m. lapkričio 27 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Trakų rajono apylinkės
58. teismas

Civilinė byla Nr. 2-2070424/2013
(tęstinė)

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-105383/2013

59.

Vilniaus apygardos
60. teismas

Civilinė byla Nr. 2-4564862/2013

Klaipėdos miesto
61.
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 213239-563/2013

62.

63.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl sandorių ir administracinių aktų pripažinimo
negaliojančiais.
Žemės sklypas, V. Kudirkos 12, Trakuose, į Kultūros Tretysis asmuo
vertybių
registre
registruotos
valstybės
saugomos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę
kodai – K18, U18) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Birutės al. 32, Palangoje, patenka į Palangos Tretysis asmuo
miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 12613) teritoriją.
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d.
sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4564-862/2013.
Pastatas, Žemaitijos g. 9, Vilniuje, nėra Kultūros vertybių
Išvadą duodanti
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė, tačiau
institucija
kartu su žemė sklypu, Žemaitijos g. 9, Vilniuje, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo –
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073, buvęs kodas U1P) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, Skruzdynės g. 2, Neringa, patenka į Nidos Tretysis asmuo
gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17098) teritoriją.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m.
rugsėjo 19 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-3602244/2013.
Atsakovas
Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre –15949).

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
AS858-927/2013
(tęstinė)

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suderinti Departamentas
projektinius pasiūlymus.
tretysis asmuo /
Administracinė byla Nr. Pastatas, Vokiečių g. 16, Vilniuje, yra Kultūros vertybių Vilniaus
I-8642-815/2013
registre registruotas valstybės saugomas kultūros paveldo teritorinis
objektas – Namas.
padalinys
atsakovas

Bylos baigtis
Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m.
lapkričio 8 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013
m. lapkričio 7 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis.
Atskirasis skundas tenkintas iš dalies.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas
panaikintas, byla grąžinta pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
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Eil. Nr.
64.

65.

Teismas
Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Vilniaus miesto
apylinkės

Vilniaus apygardos
66. teismas

Vilniaus apygardos
67. teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Administracinė byla Nr. Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių
Atsakovas
I-9105-365/2013
registre –15949).
(tęstinė)
Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-23
sprendimo.
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į Tretysis asmuo
Civilinė byla Nr. 2nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
1652-864/2013
dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33652), teritoriją. Jame stovi Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 31771).
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 25 d.
sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla Nr. 2Žemės sklypas, Žvirgždyno g. 5, Vilniuje, patenka į Tretysis asmuo
17013-937/2013
nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paveldo
vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos
zoną.
Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d.
sprendimo.
Dėl sandorių ir administracinių aktų pripažinimo
Civilinė byla Nr. 2-2070negaliojančiais.
Tretysis asmuo
424/2013
Žemės sklypas, V. Kudirkos 12, Trakuose, į Kultūros
(tęstinė)
vertybių
registre
registruotos
valstybės
saugomos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę
kodai – K18, U18) teritoriją.

Bylos baigtis

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013
m. gruodžio 20 d. nutartis.
Prašymas atmestas.
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Eil. Nr.

68.

Teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vyriausioji
69. administracinių ginčų
komisija

70.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Trakų rajono apylinkės
71. teismas

72.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Klaipėdos apygardos
73.
administracinis teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d.
sprendimo.
Civilinė byla
Dėl pažeistų teisių gynimo, įpareigojant nugriauti statomą
Tretysis asmuo
Nr. 2A-577-577/2013
statinį.
(tęstinė)
Pastatas, Vilniaus g. 29, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo
– Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Dėl Departamento Pirmosios nekilnojamojo vertinimo
Administracinė byla Nr. tarybos 2013-10-22 akto Nr. KPD-RM-2016 panaikinimo.
Atsakovas
AG-395/05-2013
Tarandės kaimo senųjų kapinių dalis (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 37130).
Dėl sprendimo panaikinimo.
Departamentas
Žemės sklypas, Karvio k., Maišiogalos sen, Vilniaus r., tretysis asmuo /
Administracinė byla Nr. patenka į Karvio buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus Vilniaus
I-10144-815/2013
kodas Kultūros vertybių registre – 898) teritoriją.
teritorinis
padalinys
atsakovas
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas Sodų g. 15 Senieji Trakai, patenka į Kultūros
Civilinė byla
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros Tretysis asmuo
Nr. 2-53-213/2013
vertybės-Senųjų Trakų kaimo istorinė dalis- (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre-22146, buvęs kodas-U19) vietovę.
Dėl daikto atidalijimo natūra ir naudojimosi juo tvarkos
nustatymo Didžioji Vandens g. 13, Klaipėdoje.
Civilinė byla
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau patenka į
Tretysis asmuo
Nr. 2-1338-328/2013
KVR registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –
Klaipėdos senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre - 16075, buvęs kodas U17) teritoriją.
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29
Administracinė byla
sprendimo Nr. T2-305 pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo
Tretysis asmuo
Nr. I-325-609/2013
atlikti veiksmus (Basanavičiaus g. 35, Palanga, detalaus
plano) Kultūros vertybių registre neregistruotas

Bylos baigtis

Ieškovas atsiėmė ieškinį.

2013-03-18 Klaipėdos apylinkės teismas
ieškinį atmetė, Klaipėdos apygardos
teismas 2013-10-09 nutartimi sprendimą
paliko nepakeistą.

2013-03-22
sprendimas
patenkinti iš dalies

skundą
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Eil. Nr.

Teismas

Vilniaus apygardos
74. administracinis teismas

75.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-2233-815/2013

Civilinė byla
Nr. 2-12693-820/2013

Lazdijų rajono apylinkės
Civilinė byla
76. teismas
Nr. 2-230-743/2013

Palangos miesto
77. apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-332-890/2013

Vilniaus miesto
78. apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-14659-934/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl įpareigojimo KPD išduoti UAB „Ąžuolų sodas“
specialiuosius paveldosauginius reikalavimus.
Pastatas Vilniaus g. 20, Kretingoje yra Kretingos dvaro
Atsakovas
sodybos-registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės,
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 318 (buvęs kodas
G48K) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pavasario g.
13-5, Vilniuje.
Statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės
dalies vadinamu Antakalniu (unikalus kodas KVR – 16076,
buvęs kodas UV70) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Vytauto g.
26, Veisėjuose, Lazdijų r. (tvora, atraminė sienutė ir
pavėsinė)
Statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau
Tretysis asmuo
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Veisiejų miesto istorinės
dalies (unikalus kodas KVR – 17121, buvęs kodas U23)
teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Medžiotojų g.
31, Palangoje
Kultūros vertybių registre neregistruotas, bet patenka į Tretysis asmuo
Palangos miesto įstorinę dalį, KVR-12613 ir Palangos
kapinyno II zoną, KVR-1809
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Žvirgždyno g.
4-2, Vilniuje (namo rekonstrukcija)
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau žemės
Tretysis asmuo
sklypas, patenka į kultūros paveldo vietovės – Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.

Bylos baigtis

Ieškovas atsiėmė ieškinį
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Eil. Nr.

79.

Teismas

Vilniaus apygardos
teismas

Vilniaus miesto
80. apylinkės teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla
Nr. 2-2652-433/2013

Civilinė byla
2-4050-854/2013

Administracinė byla
Nr. I-2586-281/2013

81.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

82.

Civilinė byla
Šilutės rajono apylinkės
Nr. 2-930-750/2013
teismas

83.

Civilinė byla
Šilutės rajono apylinkės
Nr. 2-932-750/2013
teismas

84.

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-90-460/2011

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Šermukšnių
g. 6 A, Vilniuje
Ginčo statinys patenka į Kultūros vertybės registre
Tretysis asmuo
registruotos kultūros vertybės-Vilniaus miesto istorinės
dalies, vadinamas Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre-33653)
Dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymo, Žvirgždyno g.
4-2, Vilnius.
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau žemės
Tretysis asmuo
sklypas, patenka į kultūros paveldo vietovės – Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.
Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2013-01-28
rašto Nr. S-(3.6)-50 „Dėl 2012-12-27 pareiškimo“ Tretysis asmuo
pripažinimo neteisėtu
Dėl savavališkos statybos padarinių (tvoros Vydūno g. 2,
Šilutėje)
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau žemės Tretysis asmuo
sklypas patenka į Šilutės istorinės miesto dalies teritoriją
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 12331)
Dėl savavališkos statybos padarinių Alkos g. 10, Juknaičių k.,
Šilutės r. (namo rekonstrukcija)
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau ginčo
statinys, patenka į Kultūros vertybių registre registruotos Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės-Juknaičių gyvenvietėsparko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33144)
teritoriją.
Dėl statybos leidimo, projektavimo sąlygų sąvado, pirkimo pardavimo
ir
preliminariųjų
sutarčių
pripažinimo
negaliojančiais, restitucijos taikymo ir pastato atstatymo į iki Tretysis asmuo
rekonstrukcijos buvusią padėtį
Mickevičiaus g. 8, Palanga

Bylos baigtis
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Eil. Nr.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo M. Jankaus g.
3, Šilutėje
Nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Šilutės rajono apylinkės Civilinė byla
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios Tretysis asmuo
teismas
Nr. 2-19-750/2013
kultūros vertybės-Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre-12331, buvęs kodas-U45)
teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Vytauto g.
55-20, Trakuose.
Civilinė byla
Nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Trakų rajono apylinkės
Nr. 2-1402-239/2013
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios Tretysis asmuo
teismas
kultūros vertybės-Trakų senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre-17114, buvęs kodas-U18)
teritoriją.
Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimo Gintaro įlankos g. 1, Neringa.
Civilinė byla
Klaipėdos miesto
Nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Nr. 2-6423-769/2013
Tretysis asmuo
apylinkės teismas
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės-Juodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre-2067, buvęs kodas-U12) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Vilniaus g.
19, Salantai, Kretingos r.
Civilinė byla
Kretingos rajono
Nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Nr. 2-700-206/2013
Tretysis asmuo
apylinkės teismas
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Salantų miestelio (unikalus kodas KVR
17104) teritoriją
Dėl 2007-02-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos
Administracinė byla Nr. direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo Taikos pr. 116L
Kauno apygardos
I-227-402/2013
plano patvirtinimo, 2007-05-25 Kauno apskrities viršininko Tretysis asmuo
administracinis teismas
įsakymo Nr. 02-01-5680, 2007-05-25 Kauno apskrities
viršininko sprendimo Nr. 7325 panaikinimo.
Administracinė byla Nr. Dėl 2013-03-18 VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus
Klaipėdos apygardos
I-706-243/2013
ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 67 dėl teritorinio Tretysis asmuo
administracinis teismas
registratoriaus priimto sprendimo panaikinimo

Bylos baigtis
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

91.

Kaišiadorių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-925-810/2013

92.

Kaišiadorių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-836-840/2013

93.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-3816-141/2013

94.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Administracinė byla
Nr. I-4323-629/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto
Kaišiadorių apylinkės teismas 2013-10nustatymo J. Gruodžio g. 4, Kaune.
09 sprendimu pareiškimą patenkino.
Statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau
Atsakovas asmuo
patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto
senamiesčio (unikalus kodas KVR – 20171) teritoriją.
Dėl servituto nustatymo žemės sklype (kadastrinis Nr.
4972/007:0035).
Nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau žemės
sklypas patenka į Kultūros vertybių registre registruotos ir Tretysis asmuo
valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės –
Žiežmarių gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 17131) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, statinys
(tvora su vartais) esantys valstybinėje žemėje, šalia žemės
sklypo (unikalus Nr. 7940-0004-0033) Kadriškių g. 15,
Vilniuje.
Ginčo statinys patenka į valstybės saugomos ir Kultūros Tretysis asmuo
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės – Grigiškių akveduko statinio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 14741, buvęs kodas S489)
teritoriją.
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus
regiono apsaugos departamento 2013-05-31 išvados Nr. (38Tretysis asmuo
4)-VR-1.7-2753 ir 2013-05-31 išvados Nr. (38-4)-VR-1.72754 panaikinimo
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai
nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu.
Biržų rajono apylinkės
95.
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-650-434/2013

96. Kauno apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1819-584/2013

97. Kauno apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-15252-329/2013

98. Kauno apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1097-475/2013

99. Šiaulių apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-5015-901/2013

Ginčo statiniai yra įregistruoti Kultūros vertybių registre kaip
nekilnojamosios kultūros vertybės – Daudžgirių buv. dvaro
Tretysis asmuo
sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 75), Papilio buv. dvaro sodyba (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 85), Skrebiškio buv. dvaro
sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 11282).
Dėl projektavimo sąlygų sąvado, Kauno miesto savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos protokolo ir statybos leidimų
panaikinimo.
Ginčo statinys esantis Laisvės al. 59C, Kaune, nėra
registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios
kultūros vertybės – Kauno miesto istorinė dalies, vadinamos
Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149; buvęs kodas – U30) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Vilties g. 4,
Kaune.
Ginčo statinys yra Kultūros vertybių registre registruotos
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Aukštosios Fredos dvaro
sodybos kumetyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
- 25752; buvęs kodas – G256K5) teritorijoje.
Dėl administracinių aktų panaikinimo, pirkimo-pardavimo
sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo.
Žemės sklypas (unikalus Nr. 1901-0165-0010) Muziejaus g. Tretysis asmuo
6, Kaune, patenka į valstybės saugomo Kauno Senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171) teritoriją.
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, dėl Išvadą teikianti
turto padalijimo.
institucija

Bylos baigtis
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-145-406/2013

100.

Kauno apygardos
administracinis teismas

101.

Jonavos rajono apylinkės Civilinė byla
teismas
Nr. 2-902-814/2013

102.

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-638-342/2013

103.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-7441-561/2013

104.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 234111-101/2013

105. Kauno apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 223646-945/2013

106.

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2-5453619/2013

107.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
AS-3-13

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Statiniai patenka į kultūros paveldo objekto – Kauno
Žaliakalnio žydų senųjų kapinių komplekso teritoriją Tretysis asmuo
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 11394; buvęs
kodas L967K).
Dėl žalos atlyginimo
Skarulių dvaro liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių Ieškovas
registre 2608)
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
Palangos kurhauzo pastatas, (unikalus kodas Kultūros Tretysis asmuo
vertybių registre - 1291)
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus
Atsakovas
(povandeninis laivas U-580)
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorių pripažinimo
negaliojančiais ir teisinės registracijos panaikinimo.
Ginčo statinys esantis Užupio g. 27, Vilniuje nėra registruotas
Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių
Išvadą teikianti
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės –
institucija
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 16073; buvęs kodas U1P) ir Vilniaus senojo miesto
vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 25504, buvęs kodas A1610K) teritorijas.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Brastos g. 28,
32 Kaune
Ginčo statinys patenka į Kauno senamiesčio (unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 20171, buvęs kodas U15) apsaugos
zoną.
Dėl viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo
Atsakovas
panaikinimo
Dėl termino atnaujinimo, Paūlių kaimo žemėtvarkos
projektas, Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių Pareiškėjas
registre 22657teritorija.

Bylos baigtis

Pirmosios instancijos teismas ieškinį
atmetė.
2013-01-09 nutartis atskirasis skundas
atmestas
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Vilniaus miesto
108.
apylinkės teismas

Civilinė byla 2-12238391/2013

Klaipėdos apygardos
109.
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-92-609/2013

110.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
A525-1539/2013

111.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-4602912/2013

112.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-4602912/2013

Vilniaus apygardos
113.
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-1174-764/2013

Lietuvos aukščiausiasis
114.
teismas

Civilinė byla Nr. 3K-3603/2012

115.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-7904563/2012

116.

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 22S412-253/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civ. b. 2-5126391/2012. Labdarių 8, Vilnius. Kultūros vertybės unikalus
Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504 teritorija
(atsakovas-Manifestas)
Dėl reikalavimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius
panaikinimo. Chodkevičiaus g. 21, Kretinga. Kultūros
Tretysis asmuo
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17091
teritorija.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-02-22
sprendimo dėl reikalavimo pašalinti neteisėtos statybos
padarinius panaikinimo. Chodkevičiaus g. 21, Kretinga.
Tretysis asmuo
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17091 teritorija.
Dėl valdymo teisės gynimo (Varšuvos 8, Vilnius). Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10673
Tretysis asmuo
apsaugos zona.
Dėl valdymo teisės gynimo (Varšuvos 8, Vilnius). Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10673
Tretysis asmuo
apsaugos zona.
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
atrankos išvados, VO Lazdynų bendruomenės savivaldija,
Tretysis asmuo
Jočionių 13, Vilnius. Objektas nėra registruotas Kultūros
vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
KLASCO kasacinis skundas. Žemės sklypų Uosto g. 20,
32,34, Klaipėda, restitucija pagal prokuroro pareikštą ieškinį
Tretysis asmuo
dėl viešo intereso gynimo Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 27077 ir 22012 teritorija.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Nidos
Smiltynės pl. 10, Neringa). Kultūros vertybės unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 16012 teritorija.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Nidos
Smiltynės pl. 10, Neringa). Kultūros vertybės unikalus kodas Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre 16012 teritorija

Bylos baigtis
2013-02-25 nutartis netenkinti atsakovo
pareiškimo dėl sprendimo už akių
peržiūrėjimo
2013-02-22 sprendimas skundą atmesti

2013-10-02 nutartis netenkinti
apeliacinio skundo

2013-01-30 sprendimas ieškinį tenkinti iš
dalies – pašalinti krūmų dalį
2013-02-25 nutartis dėl rašymo
apsirikimo ištaisymo
2013-02-25 sprendimas skundą atmesti

2012-12-31 nutartis bylą perduoti
apeliacinės instancijos teismui

2012-11-23 nutartis ieškinį palikti
nenagrinėtą
2013-02-20 nutartis perduoti bylą
pirmosios instancijos teismui
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Eil. Nr.

117.

Teismas

Šiaulių apygardos
teismas

118. Šiaulių apylinkės teismas

119.

120.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Klaipėdos apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2S-272124/2013

Civilinė byla Nr. 2-634459/2013
Civilinė byla Nr. 2-1037613/2013
(tęstinė)

Civilinė byla Nr. 2A414-460/2013

Klaipėdos miesto
121.
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-317563/2013

Klaipėdos apygardos
122.
teismas

Civilinė byla Nr. 2A910-253/2013

Vilniaus rajono
123.
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-298647/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių pašalinimo (L. Rėzos g. 26A, Neringa;
ieškovas VTPSI, atsakovas Jurgita Džiugienė). Kultūros
Tretysis asmuo
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067
teritorija. Atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos
priemonių.
Ieškinys turto paėmimo visuomenės poreikiams; ieškovas Tretysis asmuo
Šiaulių rajono savivaldybės administracija; Kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 613
VTPSI ieškinys dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo (L. Rėzos g. 26A,
Tretysis asmuo
Neringa; atsakovai Neringos savivalda, KNNP, Dieter Adler,
Jurgita Džiugienė ir kiti). Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 2067 teritorija.
Dėl statybos leidimo panaikinimo ir restitucijos bei
uždraudimo teikti reklamą ir apgyvendinimo bei
refleksoterapeutės paslaugas (Pamario g. 11, Neringa; Tretysis asmuo
ieškovas R. Arlauskas, atsakovai J. Drungilienė, R.
Drungilas). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 17098 teritorija
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Kalno g. 8A,
Neringa (Albert Riisman, I. M. Kuzmickienė). Kultūros
Tretysis asmuo
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067
teritorija.
Kalno g. 8A, Neringa (Albert Riisman, I. M. Kuzmickienė).
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
Tretysis asmuo
2067 teritorija. Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 201301-24 sprendimo byloje Nr. 2-317-563/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Liepų al. 1,
Raudondvario k., Riešės sen.; Juozas Podrezas). Kultūros
Tretysis asmuo
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 917
teritorija

Bylos baigtis
2013-03-18 nutartis atskirasis skundas
atmestas, Klaipėdos miesto apylinkės
teismo 2012-12-10 nutartis palikta
nepakeista.

2013-09-26 nutartis sustabdyti bylos
nagrinėjimą.

2013-03-14 sprendimas pakeisti
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 201210-26 sprendimo dalį, kuria iš dalies
buvo patenkinta dalis ieškinio –
netenkinti.
Klaipėdos miesto apylinkės teismo 201301-24 sprendimas ieškinį atmesti

Klaipėdos miesto apylinkės teismo 201301-24 sprendimą palikti nepakeistą

Vilniaus rajono apylinkės teismo 201302-07 nutarties panaikinimo – atskirasis
skundas
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2S1017-553/2013

124.

Vilniaus apygardos
teismas

125.

Utenos rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-728teismas
921/2013

126.

Utenos rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-14teismas
228/2013

127.

128.

129.

130.

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Administracinė byla Nr.
I-76-386/2013

Administracinė byla Nr.
A-1978-13

Administracinė byla Nr.
I-97-386/2013

Administracinė byla A1834-13

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Atskirasis skundas dėl Vilniaus r. apylinkės teismo 2013-0207 c.b. 2-298-647/2013 dėl savavališkos statybos padarinių
pašalinimo. (Liepų al. 1, Raudondvario k., Riešės sen.; Juozas Tretysis asmuo
Podrezas). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 917 teritorija
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo
(Vyžuonų buv. dvaro sodyba; Jolita Mačiukienė). Kultūros
Ieškovas
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 856.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Vyžuonų buv. Tretysis asmuo.
dvaro sodyba). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros Atsakovas
vertybių registre 856.
(priešieškinyje)
Dėl administracinių aktų panaikinimo (detaliojo plano,
projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo (L. Rėzos 54,
Neringa; miesto viešasis tualetas; prokuroro ieškinys). Tretysis asmuo
Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių registre ir
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-04-16
sprendimo (Dėl administracinių aktų panaikinimo (detaliojo
plano, projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo (L.
Tretysis asmuo
Rėzos 54, Neringa; miesto viešasis tualetas; prokuroro
ieškinys). Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių
registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas).
Dėl savavališkos rekonstrukcijos padarinių šalinimo ir
reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
panaikinimo (L. Rėzos 58, Neringa; VTPSI vs Rimkutės). Tretysis asmuo
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
1255.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-03-20
sprendimo. Dėl savavališkos rekonstrukcijos padarinių
šalinimo ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos
Tretysis asmuo
padarinius panaikinimo (L. Rėzos 58, Neringa; VTPSI vs
Rimkutės). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 1255.

Bylos baigtis
2013-09-30 nutartis – nutartį palikti
nepakeistą

2013-10-15 sprendimas ieškinį atmesti

20123-12-09 sprendimas ieškinį atmesti,
priešieškinį tenkinti iš dalies
2013-04-16 sprendimas – prašymas
tenkintas iš dalies – panaikinta detaliojo
plano dalis.

2013-12-16 nutartis apeliacinius skundus
atmesti

2013-03-20 sprendimas tenkinti prašymą
pašalinti padarinius ir atmesti skundą dėl
reikalavimo panaikinimo

2013-11-27 nutartis apeliaciniai skundai
atmesti
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Eil. Nr.

131.

Teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

132.

Lietuvos apeliacinis
teismas

133.

Klaipėdos apygardos
teismas

134.

Lietuvos aukščiausiasis
teismas

135.

Klaipėdos apygardos
teismas

Klaipėdos apygardos
136.
teismas

137.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Lietuvos apeliacinis
138.
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-11-19
sprendimo patenkinti prašymą iš dalies dėl atsisakymo tikrinti
Administracinė byla
projektą, pritarti projektiniams pasiūlymams ir specialiųjų
A858-856/2013
architektūrinių reikalavimų neišdavimo panaikinimo (Paribio
37, Vilnius). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 10673 apsaugos zona.
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011-06-15 sprendimo dėl
administracinių aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais
Civilinė byla Nr. 2A(Kalno 12, Neringa) pagal prokuroro, ginančio viešąjį
155/2013
interesą, ieškinį.. kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 2067 teritorija
dėl administracinių aktų ir sandorių pripažinimo
Civilinė byla Nr. 2-1473negaliojančiais (Kalno 12, Neringa) pagal prokuroro,
538/2013
ginančio viešąjį interesą, ieškinį. kultūros vertybės unikalus
(tęstinė)
kodas Kultūros vertybių registre 2067 teritorija
Civilinė byla Nr. 3PDėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013-0-02 nutarties
2456-2013
peržiūrėjimo
Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimo
Civilinė byla Nr. 2-6Nr. 100 ir kt. t.a. pripažinimo negaliojančiais, Skruzdynės 1,
538/2013
kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17098 teritorija
Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimo
Civilinė byla Nr. 2-6Nr. 100 ir kt. t.a. pripažinimo negaliojančiais, Skruzdynės 1,
538/2013
kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17098 teritorija
Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
Civilinė byla Nr. 2-909dokumentą padarinių pašalinimo pagal VTPSI ieškinį (Preilos
889/2013
8, Neringa)
KLASCO apeliacinis skundas. Žemės sklypų Uosto g. 20,
Civilinė byla Nr. 2A32,34, Klaipėda, restitucija pagal prokuroro pareikštą ieškinį
1433/2013
dėl viešo intereso gynimo Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 27077 ir 22012 teritorija.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis
2013-08-08 nutartis apeliacinį skundą
atmesti

Tretysis asmuo

2013-08-02 nutartis grąžinti nagrinėti Ios instancijos teismui
Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2013-10-25 nutartis atsisakyti priimti
kasacinį skundą
2013-06-27 sprendimas ieškinį tenkinti taikyti restituciją, įpareigoti pertvarkyti
projektinę dokumentaciją.
2013-06-27 sprendimas ieškinį tenkinti

Tretysis asmuo

Atsakovas

Tretysis asmuo

2013-11-28 sprendimas ieškinį tenkinti iš
dalies
2013-10-10 nutartis panaikinti 2010-0205 Klaipėdos apygardos teismo
sprendimo dalį
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Eil. Nr.

139.

Teismas

Lietuvos aukščiausiasis
teismas

Klaipėdos apygardos
140.
teismas

Lietuvos vyriausiasis
141.
administracinis teismas

Klaipėdos apygardos
142.
administracinis teismas

143.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Lietuvos vyriausiasis
144.
administracinis teismas

Vilniaus apygardos
145.
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-03-14 sprendimo. Dėl
statybos leidimo panaikinimo ir restitucijos bei uždraudimo
Civilinė byla Nr. CIKteikti reklamą ir apgyvendinimo bei refleksoterapeutės Tretysis asmuo
65-2013
paslaugas (Pamario g. 11, Neringa; ieškovas R. Arlauskas,
atsakovai J. Drungilienė, R. Drungilas). Kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17098 teritorija
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012-12-08 sprendimo.
Civilinė byla Nr. 2ADėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Tretysis asmuo
713-538/13
(Basanavičiaus g. 36, Palanga). Kultūros vertybių unikalūs
kodai Kultūros vertybių registre 12613 ir 17139 teritorija.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-11-26
Administracinė byla Nr. sprendimo panaikinimo dėl vertinimo tarybos 2012-05-21
Atsakovas
A552-796/2013
akto Nr. KPD-AV-281 panaikinimo; kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36377.
Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos
Administracinė byla
direktoriaus 2012-05-30 įsakymo Nr. A1-538 panaikinimo
Tretysis asmuo
Nr. I-106-386/2013
(Vytauto 58, Palanga). Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 12613 teritorija.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-05-03
sprendimo (Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos
Administracinė byla
direktoriaus 2012-05-30 įsakymo Nr. A1-538 panaikinimo
Tretysis asmuo
Nr. A-2235-13
(Vytauto 58, Palanga). Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 12613 teritorija).
Dėl Klaipėdos AAT 2013-03-22 sprendimo byloje Nr. I-325Administracinė byla
609/2012 panaikinimo. Basanavičiaus g. 35, Palanga,
Tretysis asmuo
Nr. A520-1775-13
Kultūros vertybių unikalūs kodai Kultūros vertybių registre
12613 teritorija.
Dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2013-07-20 sprendimo
Civilinė byla Nr. 2Adėl draudimo išmokos dėl interjero dekoro, Pilies g. 22-3,
Tretysis asmuo
339-781/2013
Vilniuje, priteisimo. Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 10355.

Bylos baigtis
2013-11-13 nutartis Klaip. apyg. teismo
2013-03-14 sprendimą palikti nepakeistą

2013-06-10 nutartis – Pakeistas
sprendimas ir išdėstyta iš naujo
rezoliucinė dalis
Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2012-11-26 sprendimą palikti
nepakeistą
2013-05-03 sprendimu prašymas
atmestas

2014-01-06 nutartis apeliacinį skundą
atmesti

2013-11-18 nutartis palikti sprendimą
nepakeistą

2013-06-12 sprendimas – panaikinti ir
priimti naują sprendimą – patikslintą
ieškinį tenkinti
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Eil. Nr.

Teismas

Trakų rajono apylinkės
146.
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla Nr. 2-77231/2013

147.

Šilutės rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-19teismas
750/2013

148.

Šilutės rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-2853teismas
750/2013

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus miesto
150.
apylinkės teismas
149.

Civilinė byla Nr. 2-3022535/2013
Civilinė byla Nr. 2-5688819/2013

151.

Vilniaus apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2A1735-781/2013

152.

Šilutės raj. apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-1853750/2012

153.

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Lietuvos vyriausiasis
154.
administracinis teismas

155.

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

Bylos esmė
VTPSI dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimo, Žemaitės 1A, Trakai Objektas
nėra registruotas Kultūros vertybių registre ir nepatenka į
kultūros vertybių teritorijas..
VTPSI dėl įpareigojimo panaikinti savavališkos statybos
padarinius, Jankaus g. 3, Šilutė. Kultūros vertybių unikalūs
kodai Kultūros vertybių registre 12331 teritorija.
VTPSI prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Neringos g.
58, Rusnė. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 2933 teritorija.
Dėl savavališkų statybos padarinių pašalinimo, Pakalnės 5,
Vilnius, KVR 16079 teritorija
Dėl savavališkų statybos padarinių pašalinimo, Paco g. 5 /
Pavasario g. 1. KVR 31820 teritorija
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (VTPSI vs.
Josif Oleškevč). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 27125 ir 17114 teritorija.
Dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo (Neringos g. 56,
Rusnė), kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 2933 teritorija

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis
2013-07-19 nutartis pašalinti iš bylos

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2013-11-25 sprendimas ieškinį patenkinti
iš dalies
2013-09-02 nutartis prašymą atmesti.

Tretysis asmuo
Tretysis asmuo
Tretysis asmuo
Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

dėl Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo
Administracinė byla Nr.
(J. Simpsono g. 16; Kultūros vertybės unikalus kodas
Tretysis asmuo
I-368-162/2013
Kultūros vertybių registre 12613 teritorija).
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-02-22
Administracinė byla Nr. sprendimo dėl Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimo
Tretysis asmuo
A-662-1545/2013
panaikinimo (J. Simpsono g. 16; Kultūros vertybės unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 12613 teritorija).
dėl žalos priteisimo. UAB Entoja. (Simpsono g. 17 /
Administracinė byla Nr.
Daukanto g. 12, Palanga. Kultūros vertybės unikalus kodas
Tretysis asmuo
I-870-162/2013
Kultūros vertybių registre 12613 teritorija.

2013-10-03 palikti ieškinį nenagrinėtą
2013-09-25 sprendimas ieškinį tenkinti iš
dalies
2013-08-19 sprendimas papildyti
rezoliucinę dalį (Trakų r. ap. T. 2012-1108 sprendimas)
2013-09-02 nutartis – VTPSI prašymą
dėl vykdomojo rašto atmesti, patenkinti
atsakovo prašymą iš dalies ir atidėti
2012-11-19 sprendimo vykdymą
2013-02-22 sprendimas – skundą
tenkinti.
2013-10-16 sprendimas – I-os instancijos
teismo sprendimą panaikinti ir priimti
naują sprendimą – pareiškėjų skundą
atmesti
2013-09-16 sprendimas skundą atmesti
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-09-16
Administracinė byla Nr.
sprendimo. dėl žalos priteisimo. UAB Entoja. (Simpsono g.
A-2853-13
17 / Daukanto g. 12, Palanga. Kultūros vertybės unikalus
(tęstinė)
kodas Kultūros vertybių registre 12613 teritorija.
Administracinė byla Nr. Vilniaus miesto vertinimo taryba. SEB lizingas („Tėvynė“).
Vilniaus apygardos
I-4631-629/2013
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
administracinis teismas
(tęstinė)
36717
Dėl pažeistų teisių gynimo. Žiemgalių g. 15, Vilnius.
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr.2Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
apylinkės teismas
40455-535/2013
16073 teritorija.
Pareiškėja antstolė A. R. Žičkuvienė. Dėl taikos sutarties
Klaipėdos miesto
Civilinė byla Nr. 2vykdymo procese (Preilos g. 103, Neringa; Objektas nėra
apylinkės teismas
10011-122/2013
registruotas Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros
vertybių teritorijas).
Administracinė byla Nr. Dėl nepagrįsto atsisakymo išregistruoti N. E. Šliubauskienės
Vilniaus apygardos
I-8820-171/2013
ir I. Lozovskajos žemės sklypus iš Kultūros vertybių registro
administracinis teismas
(tęstinė)
(KVR 22105 teritorija)
Trakų rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-44- Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Kloninių
teismas
213/2013
Mijaugonių senovės gyvenvietės, KVR 22105 teritorija).)
Administracinė byla Nr. Dėl nuostolių atlyginimo (UAB „Meinora“), Rėzos 1A,
Vilniaus apygardos
I-4425-437/2013
Neringa. (KVR 2067 teritorija)
administracinis teismas Nr. I-325-437/2014
(tęstinė)
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. 2-4499- Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Užupio g. 7).
apylinkės teismas
608/2013
KVR kodas 1111.
Trakų rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-283- Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Karaimų 39,
teismas
239/2013
Trakai, KVR 32368.
Šiaulių rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-634- Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams, Kuršėnų dvaro
teismas
459/2013
sodyba, KVR 16057.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, Merkio 2,
Varėnos rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-97- Valkininkų sen., Varėnos raj., Objektas nėra registruotas
teismas
308/2013
Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių
teritorijas.

Procesinė
padėtis

Lietuvos vyriausiasis
156.
administracinis teismas

Tretysis asmuo

157.

Atsakovas

158.

159.

160.
161.

162.

163.
164.
165.

166.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

2013-12-04 nutartis ieškinį palikti
nenagrinėtą
2013-10-23 nutartis – prašymą tenkinti –
patvirtinti taikos sutartį vykdymo
procese.

Atsakovas
Tretysis asmuo

2013-07-11 ieškinys patenkintas

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo
Tretysis asmuo
Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2013-10-23 nutartis patenkinti prašymą
dėl ieškinio atsiėmimo
2013-02-28 nutartis ieškinį palikti
nenagrinėtu
2013-09-26 nutartis sustabdyti bylos
nagrinėjimą
2013-08-09 sprendimas ieškinį tenkinti
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Eil. Nr.
167.
168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

Teismas

Byla, jos Nr.

Varėnos rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-98teismas
547/2013

Bylos esmė

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, Merkio 5,
Valkininkų sen., Varėnos raj., KVR 10342 teritorija.
dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Trakų g. 4,
Vilniaus miesto
Civilinė byla Nr. 2Vilniuje. UAB „AYFIDE“. Kultūros vertybės unikalus kodas
apylinkės teismas
35102-854/2013
Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504 teritorija
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Civ. B. Nr. 2-35102Civilinė byla Nr. 2854/2013 dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo
Vilniaus miesto
38553-854/2013
Trakų g. 4, Vilniuje. UAB „AYFIDE“. Kultūros vertybės
apylinkės teismas
(tęstinė)
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504
teritorija
Dėl individualių administracinių aktų pripažinimo
negaliojančiais, įpareigojimo atkurti nuosavybės teisę natūra į
Civilinė byla Nr. 2-3225- nekilnojamąjį turtą, turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto
Vilniaus apygardos
262/2013
valdymo Didžioji g. 32, Vilnius. Ieškovas Lietuvos jėzuitų
teismas
(tęstinė)
provincija. Atsakovai Vilniaus m. savivaldybės administracija
ir Diagnostikos poliklinika, Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504 teritorija
Dėl bendrosios dalinės nuosavybės naudojimo tvarkos tarp
Zarasų rajono apylinkės Civilinė byla Nr. 2-320- bendraturčių patvirtinimo, A. Vienažindžio g. 6, Gipėnų k.,
teismas
731/2013
Antazavės sen. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 10599 teritorija
Civilinė byla Nr. 2-320- Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013-11-07 sprendimo
Panevėžio apygardos
731/2013
civ. b. Nr. -320-731/2013
teismas
(tęstinė)
dėl atsisakymo duoti sutikimą patalpų rekonstrukcijai
pripažinimo neteisėtu, teisės be atsakovų sutikimo pakeisti
Civilinė byla Nr. 2Klaipėdos miesto
gyvenamųjų patalpų paskirtį bei atlikti kapitalinio remonto
11728-618/2013
apylinkės teismas
darbus pripažinimo Liepų g. 26, Klaipėdoje. Kultūros
(tęstinė)
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077 ir
22012 teritorija.
Civilinė byla Nr. 2-140- dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Mokyklos 8,
Varėnos rajono apylinkės
308/2013
Nedzingės k., Varėnos raj. Kultūros vertybės unikalus kodas
teismas
(tęstinė)
Kultūros vertybių registre 1755

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Bylos baigtis
2013-06-19 nutartis ieškinį palikti
nenagrinėtu
2013-11-25 sprendimas už akių

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2013-11-07 sprendimas ieškinį ir
priešieškinį tenkinti iš dalies
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Eil. Nr.

175.

176.

Teismas

Lietuvos aukščiausiasis
teismas

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

177.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

178.

Vilniaus apygardos
teismas

179.

Lietuvos apeliacinis
teismas

180.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

181.

Vilniaus apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013-08-02 nutarties civ. b.
Nr. 2A-155/2013. Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011-06Civilinė byla Nr. 3P15 sprendimo dėl administracinių aktų ir sandorių
2396/2013
pripažinimo negaliojančiais (Kalno 12, Neringa). kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067
teritorija
Dėl Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos 2012-10-22 akto Nr. KPD-AV-371
Administracinė byla Nr.
panaikinimo (kultūros paveldo objektas pastatas Kalinausko
I-1480-171/2013
g. 8, Šilutėje, unikalus kodas Kultūros vertybių registre
36088)
Dėl Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos 2012-04-17 akto Nr. KPD-RM-1772
Administracinė byla
panaikinimo (Pirmojo pasaulinio karo Palemono - Narėpų
I-742-437/2013
gynybinių įtvirtinimų linijos prie Kauno tvirtovės pirmoji
(tęstinė)
slėptuvė unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36261,
antroji slėptuvė unikalus kodas 369262, trečioji slėptuvė
unikalus kodas 36263, šaudymo lizdas unikalus kodas 36264)
Baudžiamoji byla
Dėl neteisėtų kasinėjimų Apuolės kapinyne (unikalus kodas
I-292-II
Kultūros vertybių registre 3235)
Baudžiamoji byla 1ADėl neteisėtų kasinėjimų Apuolės kapinyne (unikalus kodas
513/2013
Kultūros vertybių registre 3235)
(tęstinė)
Administracinė byla Nr. Dėl neteisėto žemės privatizavimo Nemėžio dvaro sodybos
I-3759-168/2013
teritorijoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904)
Dėl kultūrinio sluoksnio sunaikinimo Vilniuje, Teatro g. 7.
Žemės sklypas, Teatro g. 7, Vilniuje, patenka į Kultūros
vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių
Baudžiamoji byla
– Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
Nr. 1A-143-211/2013
registre – 16073) ir Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
25504) teritoriją. Dėl Vilniaus 1 apylinkės teismo
nuosprendžio panaikinimo.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis
2013-10-16 nutartis kasacinio skundo
nepriimti

Tretysis asmuo

Pareiškėjų skundas atmestas
Atsakovas

Pareiškėjų skundas atmestas

Atsakovas

Civilinis ieškovas

Ieškinys patenkintas
tęsiasi

Civilinis ieškovas
Tretysis asmuo

Civilinis ieškovas

byla nutraukta, nes NŽT pati pasinaikino
savo sprendimus
Vilniaus 1 apylinkės teismo nuosprendis
panaikintas, byla perduota prokurorui
ikiteisminiam tyrimui atnaujinti
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Eil. Nr.

Teismas

Trakų rajono apylinkės
182.
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
Nr. 2-1860-272/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Trakų
Civilinis ieškinys patenkintas visiškai
senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių
Civilinis ieškovas
registre – 27125) dalį žemės sklype, Karaimų g. 16,
Trakuose, atlyginimo

__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
13 priedas
13. Departamento teritorinių padalinių atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose 2013 m.
Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Varėnos apylinkės
teismas
Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-50-770/2008

3.

Kauno apygardos
teismas

Administracinė byla Nr.
ATP-106-658/2013

4.

Kauno apygardos
teismas

Apeliacinė byla
Nr. 2A-279-324/2013

5.

Alytaus rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
II-13-448/2013

6.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Apeliacinė byla
Nr. A-186/2013

7.

Lazdijų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-491-393/2013

8.

Varėnos apylinkės
teismas

Administracinė byla Nr.
II-8-547/2013

9.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2A-64264-2013

1.
2.

Administracinė byla
Nr. AS-492-3/2013

Bylos esmė
Savavalinė statyba, Zervynų kaimo gyvenvietė 10305 Varėnos r.
sav., Zervynų k. (Marcinkonių sen.)
Viešojo intereso gynimas dėl sklypų suformavimo Purplių,
Paūlių senovės gyvenvietės 22657 teritorijoje Varėnos r. sav.,
Paūlių k. (Marcinkonių sen.)
Skundas dėl bylos praleisto termino ir nagrinėjimo iš naujo.
Senasis miesto parkas su fontanu24591 Alytaus m. sav., Alytaus
m. (medžių kitimas)
Skundas dėl statybos leidimo panaikinimo Valkininkų miestelio
istorinė dalis 17118 Varėnos r. sav., Valkininkų mstl.
(Valkininkų sen.)

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Ieškovės skundas atmestas

Ieškovas

Ieškovo skundas atmestas

Atsakovas

Ieškovo skundas patenkintas

Tretysis asmuo

Ieškovo skundas atmestas

Skundas dėl nutarimo ATP byloje. Senasis miesto parkas su
fontanu 24591 Alytaus m. sav., Alytaus m. (medžių kirtimas)

Atsakovas

Ieškovui paskirta administracinė
nuobauda sumažinta nuo 3000
Lt iki 500 Lt.

Skundas dėl 400 KV oro linijos (elektros tiltas Lietuva –Lenkija)

Tretysis asmuo

Ieškovo skundas atmestas

Tretysis asmuo

Ieškovo prašymas patenkintas

Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu (turtas nepatenka nėra nei
kultūros paveldo objektas ir nepatenka į kultūros paveldo
objektų teritoriją ar apsaugos zoną.
Skundas dėl VTPSI paskirtas administracinės nuobaudos už
savavalinę statybą. Mokyklos pastatas 36277, Varėnos r. sav.,
Nedzingės k. (Varėnos sen.), Mokyklos g., 3
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Šv. Gertrūdos g. 14, civilinė
byla pagal ieškovų Vytauto Matusevičiaus ir atsakovės Kauno
miesto savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno miesto
apylinkės teismo 2012-06-25 sprendimo civilinėje byloje Nr. 21586-894/2012 pagal ieškovų Vytauto Matusevičiaus ir Aušros

Suinteresuotas
asmuo

Tretysis asmuo

Ieškovui paskirta administracinė
nuobauda sumažinta nuo 1000
Lt iki 200 Lt.
Teismo nutartis 2013-03-07
ieškovo Vytauto Matusevičiaus
apeliacinį skundą atmesti.
Atsakovės Kauno miesto
savivaldybės apeliacinį skundą
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Eil. Nr.

10.

11.

Teismas

Kauno apylinkės
teismas

Kauno apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2-385920/2013

Civilinė byla Nr. 2A-45221/2013

12.

Jonavos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-15598/2013

13.

Jonavos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-1455598/2013

14.

Jonavos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-1455598/2013

Bylos esmė
Matusevičienės ieškinį atsakovėms Kauno miesto savivaldybei,
Rasai Didžiulienei, tretieji asmenys Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos, Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl įpareigojimo išardyti
tvorą ir nugriauti ūkinį pastatą
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Kurpių g. 26, dėl nuosavybės
teisės gynimo
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Kurpių g. 5, ieškovės Ritos
Petručionytės apeliacinis skundas dėl Kauno miesto apylinkės
teismo 2012-05-07 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės
Ritos Petručionytės ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovei
daugiabučių namų savininkų bendrijai ,,Kurpė”, tretieji asmenys
UAB ,,Staterma”, UAB ,,Žaidas”, Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. Kostočenko,
T. Rinkevičius, V. Veštortienė, R. Baliukienė, R. Baliukas, N.
Šapkauskienė, G. Jaksebogaitė, M. Bokienė, B. Nikandrova,
UAB ,,Vitae Litera” , dėl pažeistų teisių Apeliantė R.
Petručionytė prašė bylą sustabdyti iki bus išnagrinėta kita
civilinė byla Nr. 2A-38-555/2013, apeliacine tvarka, dėl
nuosavybės teisių gynimo
Ruklos piliakalnis (u.k. 17158), Ruklos mstl., Ruklos sen.,
Jonavos r. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį
fakto nustatymo (pareiškėjai prašo nustatyti nuosavybės teisių
įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktus į statinius – garažus,
esančius Jonavos r. sav., Ruklos mstl., Piliakalnio g.)
Ruklos piliakalnis (u.k. 17158), Ruklos mstl., Ruklos sen.,
Jonavos r., Jonavos rajono apylinkės teismo 2013-05-09
nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta iki paaiškės mirusiojo
pareiškėjo Vytauto Jono Pilelio teisių perėmėjai ar aplinkybės,
dėl kurių teisių perėmimas neįvyko (dėl nuosavybės teisės
įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo)
Ruklos piliakalnis (u.k. 17158), Ruklos mstl., Ruklos sen.,
Jonavos r., pareiškėja Janina Pilelienė prašo nustatyti jos
sutuoktinio Vytauto Jono Pilelio, mirusio 2013-04-05,
nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į statinį –

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
patenkinti

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Tretysis asmuo

Teismo nutartimi 2013-03-20
prašymas tenkintas, civilinė
byla Nr. 2A-45-221/2013
sustabdyta iki įsiteisės
sprendimas civilinėje byloje Nr.
2A-38-555/2013,

Suinteresuotas
asmuo

Teismo sprendimas 2013-05-29
pareiškėjų pareiškimą dėl
nuosavybės teisės įgijimo pagal
įgyjamąją senatį faktų
nustatymo, atmesti

Suinteresuotas
asmuo

Teismo sprendimas 2013-09-18
atnaujinti civilinę bylą Nr. 21455-598/2013

Suinteresuotas
asmuo

Teismo sprendimas 2013-10-30
pareiškėjos Janinos Pilelienės
pareiškimą atmesti
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2-9736/2013

Bylos esmė
garažą Nr. 7, esantį statinyje, kurio unikalus Nr. 4400-15901354, pažymėtas plane indeksu 2G1p, adresu Ruklos mstl.,
Jonavos r. sav.

Procesinė padėtis

Kėdainių senasis miestas (u.k. 5148) ir Kėdainių senamiestis
(u.k. 16074), Didžioji g. 36, dėl statybos leidimų panaikinimo ir
padarinių šalinimo

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Teismo nutartimi 2013-02-19
civilinė byla sustabdyta iki bus
patvirtintas Kėdainių
senamiesčio 72 kvartalo
detalusis planas
Teismo sprendimas 2013-03-12
ieškinį tenkinti, įpareigoti
atsakovą Edmundą Zubeliauską
vykdyti Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos 2011-04-11
reikalavimą Nr. REI-20110411-00043 pašalinti
savavališkos statybos padarinius

15.

Kėdainių rajono
apylinkės teismas

16.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-294775/2013

Aukštosios Fredos dvaro sodybos (u.k. 1113) Kumetynas
(u.k.25751), Vilties g. 3, Kaunas, dėl savavališkos statybos
padarinių šalinimo

Tretysis asmuo

17.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-1097475/2013

Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Muziejaus g. 6, prokuroras
gindamas viešąjį interesą prašo panaikinti administracinius
aktus, sandorius pripažinti negaliojančiais

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas 2013-07-03
ieškinį atmesti

Civilinė byla Nr. 2A2144-343/2013

Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Muziejaus g. 6, ieškovės
Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį
interesą, Solveigos Gradzevičienės ir atsakovo Vyto Petro
Dirmauskio apeliacinis skundas dėl Kauno apylinkės teismo
2013-07-03 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1097-475/2013,
dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo
negaliojančiais

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas 2013-11-13
Kauno apygardos prokuratūros
prokurorės, ginančios viešąjį
interesą, Solveigos
Gradzevičienės apeliacinį
skundo netenkinti, Kauno
apylinkės teismo 2013-07-03
sprendimą palikti nepakeistą

18.

Kauno apygardos
teismas

19.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
Ik-496-505/2013

20.

Kauno apygardos

Administracinė byla Nr. I-

Kriemalos kapinynas (u.k. 5047), Kriemalos senovės gyvenvietė
(u.k.16250), Kriemalos senovės gyvenvietė II (u.k.16252),
Brūžės senovės gyvenvietė (u.k.2376), Brūžės dvarvietė (u.k.
2377), Kriemalos k., Batniavos sen., Kauno r., pareiškėjos
Danutės Onos Giedraitienės skundas atsakovui Nacionalinei
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl administracinių
aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Nemuno g. 27, pareiškėjų

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas 2014-02-13
pareiškėjos Danutės Onos
Giedraitienės skundą atmesti

Tretysis asmuo

Byla vyksta
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Eil. Nr.

Teismas
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.
105-505/2013

21.

Kėdainių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-5736/2013

22.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla Nr. 2A1564-153/2013

23.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-10369242013

24.

Kauno apylinkės
teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-1209-358/2013

25.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-4451773/2013

Bylos esmė
skundas dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012-10-19 įsakymo Nr. A-3880, kuriuo buvo
patvirtintas žemės sklypo prie pastatų Nemuno g. 27 planas,
panaikinimo
Kėdainių senasis miestas (u.k. 5148) ir Kėdainių senamiestis
(u.k. 16074), Senoji g. 6A, ieškovo Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
ieškinys dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo
Kėdainių senasis miestas (u.k. 5148) ir Kėdainių senamiestis
(u.k. 16074), Senoji g. 6A, atsakovo Vaido Žviko atstovo
advokato Sigito Štaraičio apeliacinis skundas dėl Kėdainių
rajono apylinkės teismo 2013-04-19 sprendimo Civilinėje byloje
Nr. 2-5-736/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškinį dėl
savavališkos statybos padarinių šalinimo
Sandėlių komplekso (u.k. 822) Antrasis sandėlis (u.k. 25981),
Muziejaus g. 8, Kaunas, ieškovo Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
ieškinys dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo
Aukštosios Fredos dvaro sodybos (u.k. 1113) Namas, vad.
,,Svečių namu’’ (u.k.25748), Vilties g. 1, Kaunas, UAB
,,Frineta“ pažeidė Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. Padarytas administracinis teisės
pažeidimas ir pagal ATPK 188(4) str. surašytas ATP protokolas
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Muziejaus g. 4, ieškovė Kauno
miesto savivaldybės ieškinys pripažinti jai teisę rengti pastato
tvarkybos darbų (avarinės grėsmės pašalinimo) projektą ir
pateikti jį derinti KPD Kauno TP be bendrasavininko atsakovo
R. Mikučiūno sutikimo (dėl nuosavybės teisės gynimo)

26.

Kauno apylinkės
teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-1127-919/2013

Aukštosios Fredos dvaro sodybos (u.k. 1113) Kumetynas
(u.k.25749), Vilties g. 3, Kaunas, Jurgita Lefikienė neįvykdė
KPD Kauno TP 2011-09-29 reikalavimo Nr. RK-36 pašalinti
pažeidimus. Padarytas administracinis teisės pažeidimas ir pagal
ATPK 188(4) str. 1 d. surašytas ATP protokolas

27.

Kauno apylinkės

Administracinė byla Nr.

Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Kurpių g. 16, 16A, Vincas

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas 2013-04-19
ieškovės ieškinį tenkinti visiškai

Tretysis asmuo

Teismo nutartis 2013-11-13
Kėdainių rajono apylinkės
teismo 2013-04-19 sprendimo
nekeisti

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Pareiškėjas

Tesimo nutarimas 2013-04-05
pripažinti padarius
administracinį teisės pažeidimą,
numatytą ATPK 188 (4) str. 1 d.
ir skirti 100, 00 Lt baudą

Tretysis asmuo

Teismo nutartis 2013-03-21
ieškinį palikti nenagrinėtu ir jį
grąžinti ieškovui

Pareiškėjas

Pareiškėjas

Teismo nutartis 2013-01-31
ATP bylą dėl Jurgitos
Lefikienės padaryto
administracinio teisės
pažeidimo, grąžinti KPD Kauno
TP protokolo trūkumams
pašalinti
Teismo nutarimas 2013-10-21
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Eil. Nr.

Teismas
teismas

Byla, jos Nr.
ATP-1292-383/2013

28.

Kauno apygardos
teismas

Administracinė byla Nr.
ATP-1292-383/2013

29.

Kėdainių rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-995-673-2013

30.

31.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Kauno apylinkės
teismas

Bylos esmė
Aidukevčius neįvykdė KPD Kauno TP 2013- 05-31 reikalavimo
Nr. RK-16 pašalinti pažeidimus. Padarytas administracinis teisės
pažeidimas ir pagal ATPK 188(4) str. 1 d. surašytas ATP
protokolas
Kauno Senamiestis (u.k. 20171), Kurpių g. 16, 16A, KPD Kauno
TP apeliacinis skundas dėl Kauno apylinkės teismo nutarimo
2013-10-21
Namas (u.k. 2605), Kranto II-oji g. 15, Kėdainiai, Algimantas
Gineitas neįvykdė KPD Kauno TP 2013-05-16 ir 2013-07-18
reikalavimų Nr. (1.29.-K)2K-965 ir Nr. (1.29.-K)2K-1428.
Padarytas administracinis teisės pažeidimas ir pagal ATPK
188(4) str. 1 d. surašytas ATP protokolas

Procesinė padėtis

Pareiškėjas

Bylos baigtis
ATP bylos teiseną pagal ATPK
188 (4) str. 1 d. Vinco
Aidukevčiaus atžvilgiu
nutraukti, nesant minėto ATP
sudėties.
Teismo nutartis 2013-12-04
KPD Kauno TP apeliacinio
skundo nepatenkinti

Pareiškėjas

Teismo nutarimas 2013-10-30
nubausti Algimantą Gineitą 300
Lt. bauda pagal ATPK 188(4)
STR. 1 d.

Administracinė byla Nr. I1278-422/2013

Namas (u.k. 10705), Vl. Kuzmos g. 6, Kaunas, Dainiaus
Andrulevičiaus pareiškimas dėl praleisto įstatymų nustatyto
termino atnaujinimo šalinant savavališkos statybos padarinius

Tretysis asmuo

Teismo sprendimas 2013-10-28
pareiškėjo prašymą patenkinti,
pratęsti 2012-07-10 Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos reikalavime Nr.
REI-20-120710-00056 nustatytą
šio reikalavimo įvykdymo
terminą iki bus išnagrinėta
Kauno apylinkės teismo civilinė
byla Nr. 2-947-920/2013

Civilinė byla Nr. 2-9304199/2013

Noreikiškių buv. dvaro sodybos fragmentai (u.k. 184),
Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., UAB ,,Baltic Realty
Adviser” ieškinys dėl bendrosios nuosavybės teisės
įgyvendinimo pastate Šiltnamių g. 39, Noreikiškių k., Ringaudų
sen., Kauno r.

Tretysis asmuo

Byla vyksta

32.

Jonavos rajono
apylinkės teismas

Baudžiamoji byla Nr. 133-814/2013

Skarulių dvaro liekanos (u.k. 2608) Skarulių dvarvietė (u.k.
27065), Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r, kaltinamasis
Jonas Gryžanauskas pagrobė didelės mokslinės, istorinės ir
kultūrinės reikšmės turinčias vertybes

Ieškovas

33.

Jonavos rajono

Civilinė byla Nr. 2-902-

Skarulių dvaro liekanos (u.k. 2608) Skarulių dvarvietė (u.k.

Ieškovas

Teismo nuosprendis Lietuvos
Respublikos vardu 2013-02-18
pripažinti Joną Gryžanauską
kaltu padarius nusikaltimą
numatytą LR BK 178 str. 3 d. ir
nuteisti jį laisvės atėmimu 2
(dviem) metams.
Teismo sprendimas už akių
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Eil. Nr.

34.

Teismas
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
814/2013

Jonavos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-3040814/2013

35.

Lietuvos Vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr. I132-402/2012

36.

Kauno apylinkės
teismas

Administracinė byla
Nr. II-154-358/2013 II154-358/2013

37.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-435587/2013

38.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. I-210-422/2013

39.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-1548329/2013

40.

Kauno apygardos

Administracinė byla

Bylos esmė
27065), Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Departamento
ieškinys dėl 3 562 Lt žalos, padarytos nekilnojamajam kultūros
paveldo objektui – Skarulių dvarvietei, priteisimo
Skarulių dvaro liekanos (u.k. 2608) Skarulių dvarvietė (u.k.
27065), Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Jonavos rajono
savivaldybės administracijos pareiškimas dėl turto pripažinimo
bešeimininkiu
Noreikiškių buv. dvaro sodybos fragmentai (u.k. 184),
Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r., UAB ,,SVP namai” ir
Kauno rajono savivaldybės administracijos apeliaciniai skundai
dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012-12-10
sprendimo administracinėje byloje Nr. I-132-402/2012”, kuriuo
Kauno apygardos administracinio teismas 2012-12-10
sprendimu administracinėje byloje Nr. I-132-402/2012
pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo,
ginančio viešąjį interesą, prašymą tenkino ir panaikino Kauno
rajono savivaldybės administracijos ir Kauno apskrities
viršininko administracinius aktus
Pareiškėjas apskundė KPD Kauno TP priimtą nutarimą
administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje buvo taikytos
sankcijos už kultūros paveldo vietovėje - Kauno miesto istorinė
dalis, vad. Žaliakalniu
(unikalus objekto kodas: 22148) Vydūno g. 50, Kaune
nusižengiant NKPAĮ pastato rekonstrukciją.
Bendraturčių ginčas dėl sutikimo savavalių darbų įteisinimui
kultūros paveldo vietovėje - Kauno miesto istorinė dalis, vad.
Žaliakalniu
(unikalus objekto kodas: 22148) J.I. Kraševskio g. 7, Kaune
Kultūros paveldo vietovė Kauno miesto istorinė dalis, vad.
Žaliakalniu
(u.k 22148), Minties Rato g. 51, Kaune, dėl VTPSI reikalavimo
pašalinti savavalius statybos darbus termino pratęsimo
Kauno miesto istorinėje dalis, vad. Naujamiesčiu (u.k. 22149),
Laisvės al. 27, Kaune, Civilinis ieškinys, kuriuo reikalaujama
atlyginti žalą dėl galimai nekokybiškai atlikto stogo remonto dėl
ko atsirado žala butui
Žydų senosios kapinės (u.k. 24616) Radvilėnų pl., Kaune,

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
2013-06-18 ieškinys tenkintinas
visiškai

Suinteresuotas
asmuo

Teismo sprendimu 2013-12-23
pareiškimas tenkintinas

Tretysis asmuo

Teismo nutartis 2014-01-09
atsakovo Kauno rajono
savivaldybės administracijos ir
trečiojo suinteresuoto asmens
UAB ,,SVP namai” apeliacinius
teismu atmesti ir Kauno
apygardos administracinio
teismo 2012-12-10 sprendimą
palikti nepakeistą

Atsakovas

Kauno apylinkės teismo 201305-16 nutartimi skundas
tenkintas iš dalies

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Tretysis asmuo

Byla vyksta

Ieškovas

Kauno apygardos
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Eil. Nr.

Teismas
teismas

Byla, jos Nr.
Nr. II-7-923/2013

41.

Kauno apylinkės
teismas

Administracinė byla
Nr. II-154-358/2013 II154-358/2013

42.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

43.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

44.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

45.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

46.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

47.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

48.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
2-9840-897;2013 Proceso
Nr. 2-06-3-07968-2013-7
Administracinė byla
2A-9-159;2013
Proceso Nr. 2-06-315421-2009-5
Administracinė byla
I-122-386;2013
Proceso Nr. 3-63-300433-2012-0
Administracinė byla
I-107-342;2013
Proceso Nr. 3-63-300277-2012-6
Administracinė byla
I-2152-162;2013
Proceso Nr. 3-63-301754-2013-8
Civilinė byla
2-1-903;2013
Proceso Nr. kategorija
99.1.5;113.2;117.1;118.5
Administracinė byla
I-2233-815;2013
Proceso Nr. 3-61-300331-2013-6

Bylos esmė
Apeliacinis skundas administracinio teisės pažeidimo byloje,
kurioje skundžiamas Kauno apylinkės teismo nutarimas dėl KPD
Kauno TP SĮ „Kapinių priežiūra“ direktoriui skirtos 3000 Lt
baudos už tai, kad jis nevykdė valdytojo pareigų NKPAĮ 14 str.
3 d. 1 p.
Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (u.k. 22148),
Vydūno g. 50, Kaune, pareiškėjas apskundė KPD Kauno TP
priimtą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje,
kurioje buvo taikytos sankcijos dėl pastato rekonstrukcijos
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Skruzdynės 2, Neringa
17098, Nidos gyvenvietė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
administracinis teismas paliko
galioti pirmos instancijos teismo
sprendimą

Atsakovas

Kauno apylinkės teismo 201305-16 nutartimi skundas
tenkintas iš dalies

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Dėl įpareigojimo uždrausti naudotis neteisėtai įrengtomis
patalpomis Kuršių Nerijos Skruzdynės g. 14, Neringa
17098, Nidos gyvenvietė

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintas iš dalies.
2013-03-21 Nutartis. (TKL-60)

Dėl įpareigojimo Kuršių Nerijos nacionaliniam parkui išduoti
specialiuosius reikalavimus Skruzdynės g. 22, Neringa
17098, Nidos gyvenvietė

Tretysis asmuo

Byla nutraukta. 2013-04-25
Neįsiteisėjusi nutartis (TKL-81)

Dėl projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo panaikinimo
(L. Rėzos g. 58, Neringa). Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 1255

Tretysis asmuo

Sudaryta taikos sutartis 201301-14 Nutartis (TKL-12)

Atsakovas

Tęsiasi

Tretysis asmuo

Sudaryta taikos sutartis 201308-21 Nutartis (TKL-142)

Tretysis asmuo

2013-10-07 Nutartis.
Byla sustabdyta. (T-788)

Dėl prašymo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą, kuriuo
nepritarta sandėlio nugriovimo ir naujo pastato pastatymui
Preilos g. 39, Neringa
2069, Preilos gyvenvietės teritorija
Dėl įpareigojimo per mėnesį nuo teismo sprendimo savo lėšomis
pertvarkyti priestatą Rotušės a.1;Chodkevičiaus g.2, Kretingoje
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17091
Dėl įpareigojimo panaikinti KPD Klaipėdos TP spec.
paveldosaugos reikalavimus ir įpareigoti išduoti naujus,
panaikinti sprendimą dėl priestato statybos. Ąžuolų sodas
318, Kretingos dvaro sodyba
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Eil. Nr.

Teismas

49.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

50.

Klaipėdos apygardos
teismas

51.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

52.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

53.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

54.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

55.

Klaipėdos apygardos
teismas

56.

Klaipėdos apygardos

Byla, jos Nr.
Civilinė byla
2-307-385;2013
Proceso Nr. 2-43-302249-2012-4
Administracinė byla
2A-1216-538;2013
Proceso Nr. 2-43-302249-2012-4
Administracinė byla
I-385-583;2013
Proceso Nr. 3-63-300032-2013-6-5-1261

Administracinė byla
I-385-583;2013
Proceso Nr. 3-63-300032-2013-6

Civilinė byla
2-930-750;2013
Proceso Nr. 2-43-300495-2013-6
Civilinė byla
CIK-1732-2013
Proceso Nr.2-57-3-009912010-9
Baudžiamoji byla
1A-529-557;2013
Proceso Nr.
1-30-1-00119-2012-1
Administracinė byla

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
2013-03-27 Sprendimas
Skundas patenkintas iš dalies.
Apskųstas apeliacine tvarka.
(TKL-166)

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino
pratęsimo Lietuvininku 26,
12331 Šilutės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino
pratęsimo Lietuvininku 26,
12331 Šilutės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Dėl spec. paveldosaugos reikalavimų panaikinimo. UAB
"Neringos kelias" Kalinausko 8, Šilute
36087, Pastatų kompleksas

Atsakovas

2013-02-11 Sprendimas
Skundas patenkintas iš dalies.
(TKl-31).

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – iš naujo išnagrinėti prašymą
išduoti spec. paveldosaugos reikalavimus. UAB "Neringos
kelias" Kalinausko 8, Šilute
36087, Pastatų kompleksas

Atsakovas

Pareiškėjo ir atsakovo
apeliacinius skundus tenkinti iš
dalies pakeisti Klaipėdos
apygardos administracinio
teismo 2013 02 11 d.
sprendimą, panaikinti KPD
Klaipėdos TP 2012 12 11 d.
sprendimą (12.14)2Kl-556,
įpareigoti TP iš naujo
išnagrinėti 2012 11 29 d.
pareiškėjų prašymą LVAT
nutartis 2013 12 18 (T-1016)

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Vydūno g. 2, Šilutėje
12331, Šilutės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintas iš dalies.
2013-12-19 Neįsiteisėjusi
nutartis. (T-1019)

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

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Dėl neteisėtos prekybos didelės vertės archeologiniais radiniais

Ieškovas

Dalis nuosprendžio pakeista.
Kaltinamasis išteisintas. 201311-11 Nuosprendis (TKL-167)

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – išnagrinėti prašymą išduoti

Atsakovas

2013-03-18 Nutartis. Byla dėl
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Byla, jos Nr.
I-382-162;2013
Proceso Nr.3-63-3-000292013-2

Bylos esmė
spec. paveldosaugos reikalavimus. Gluosnių skg. 2, Klaipėdos
m.
33710, Klaipėdos malūno ir kitų pastatų kompleksas

57.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-516-342;2013
Proceso Nr. 3-63-300154-2013-1

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – iš naujo išnagrinėti prašymą
išduoti spec. paveldosaugos reikalavimus. Gluosniu skg.2,
Klaipėdos m.
33711 Sendvario, Pilies vandens malūno pastatas

58.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-532-583;2013
Proceso Nr. 3-63-300167-2013-5

Dėl prašymo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą-atsisakyti
išduoti spec. paveldosaugos reikalavimus bei svarstyti
priešprojektinius pasiūlymus Tilžės g. 35, Klaipėda
16075, Klaipėdos senamiestis
Ieškovas UAB “Semperfis” atsakovas UAB “Hidrostatyba”
Dėl galimai statinio deformacijos ir pokyčių atsiradusių dėl
vykdomų Danės upės krantinės tvirtinimo statybos darbų prašė
priteisti turtinės žalos atlyginimą
Žvejų 18 (buv. 8a), Klaipėda
Žveju g. 18, 18 A
15812, Sandėlių kompleksas

Eil. Nr.

Teismas
administracinis
teismas

59.

Klaipėdos apygardos
teismas

60.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

61.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

62.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

63.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

64.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
2-914-524;12
Proceso Nr. 2-57-301058-2011-5
Administracinė byla
I-354-162;2012
Proceso Nr. 3-63-300094-2012-3
Civilinė byla
2-147-838;2013
Proceso Nr. 2-24-301104-2012-2
Civilinė byla
2-1383-903;2013
Proceso Nr. 2-24-300942-2013-2
Civilinė byla
2-1384-904;2013
Proceso Nr. 2-24-3-00979-2013-2
Civilinė byla
2-20-838;2013

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
įpareigojimo atlikti veiksmusnutraukta. (TKL-54)

Atsakovas

2013-05-24 Sprendimas
Skundas patenkintas iš dalies.
KPD Klaipėdos TP sprendimas
(12.14)2Kl-562 panaikintas.
(TKL-115)

Atsakovas

2013-05-09
Sprendimas. Skundas atmestas
kaip nepagrįstas. (TKL-87)

Tretysis asmuo

2012 12 31 d. Klaipėdos
apygardos teismo sprendimas
Ieškinį atmesti
Sprendimas apskustas
Apeliaciniam teismui
(TKl-26, TKl-44)

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus- pasirašyti statybos užbaigimo
aktą
Klaipėdos piliavietė, 10303

Atsakovas

2012-06-28 Skundas atmestas
kaip nepagrįstas. (TKL-7).

Dėl įpareigojimo panaikinti savavališkos statybos padarinius
Turgaus g. 9, Priekulėje
33624, Priekulės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

2013-11-12 Sprendimas.
Ieškinys atmestas. (TKL-168)

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Turgaus g. 8, Priekulėje
2356 pastatas, 33624, Priekulės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Turgaus g. 8, Priekulėje
2356 pastatas, 33624, Priekulės miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Patikslintas ieškinys dėl įpareigojimo panaikinti VTPSĮ
savavališkos statybos aktą ir reikalavimą

Tretysis asmuo

Ieškinys atmestas.
2013-11-18 Sprendimas (TKL-
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.
Proceso Nr. 2-24-301759-2010-6

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
1-111-243;2013
Proceso Nr. 3-63-300352-2012-0

66.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
2-210-890;2013
Proceso Nr. 2-10-300004-2013-6

67.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

65.

68.

69.

70.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Bylos esmė
Mockaičių kapinynas, 5191
Dėl prašymo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą “dėl
Klemiškės I dvaro sodybos skelbimo valstybės saugomu” ir
įpareigoti inicijuoti procedūrą dėl paskelbimo ar nepaskelbimo
statiniu saugomu kultūros paveldo objektu
239, Klemiškės I dvaro sodyba

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
188)

Atsakovas

Byla nutraukta. 2013-01-30
Neįsiteisėjusi nutartis (TKL-25)

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

Tretysis asmuo

Palangos m. apylinkės teismo
sprendimas 2013 12 18
(neįsiteisėjęs)
Tenkinti pareiškėjų prašymą
(TKl-187)

Administracinė byla
I-456-162;2013
Proceso Nr. 3-63-300098-2013-8

Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo apsvarstyti
žemės sklypo planą prilyginamam detaliajam planui Šventosios
senoves gyvenvietėje
1813, Šventosios senovės gyvenvietė

Atsakovas

2013-04-12 Sprendimas.
Skundas atmestas kaip
nepagrįstas. (TKl-70).

Administracinė byla
I-456-162;2013
Proceso Nr. 3-63-300098-2013-8

Dėl teismo sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo
apsvarstyti žemės sklypo planą prilyginamam detaliajam planui
Šventosios senoves gyvenvietėje
1813, Šventosios senovės gyvenvietė

Atsakovas

LVAT sprendimas 2013 12 10
pareiškėjų prašymą tenkinti iš
dalies, panaikinti 2013 04 12 d
Klaipėdos adm. teismo
sprendimą. perduoti nagrinėti iš
naujo (T-987)

Administracinė byla
I-5-386;2012;5-52

Dėl “Elijos” detaliojo plano teisėtumo Mokyklos 62, Šventoji
1813, Šventosios senovės gyvenvietė

Tretysis asmuo

Tęsiasi

Dėl “Elijos” detaliojo plano teisėtumo Mokyklos 62, Šventoji
1813, Šventosios senovės gyvenvietė

Tretysis asmuo

Tęsiasi. Nagrinėjamas
patikslintas prokuroro ieškinys
2013-11-08 Nutartis (TKL-170)

Tretysis asmuo

2013-05-17 Sprendimas.
Skundas atmestas kaip
nepagrįstas. (TKl-118)

Tretysis asmuo

LVAT 2013 12 09 nutartis
pareiškėjo apeliacinį skundą
tenkinti iš dalies pakeisti
Klaipėdos adm. teismo
sprendimą 2013 05 17 d. (TKl-

Administracinė byla
I-707-243;2013

71.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-515-162;2013
Proceso Nr. 3-63-300153-2013-0

Dėl Palangos m. savivaldybės leidimų rengti detalųjį planą
panaikinimo ir įpareigojimo išduoti leidimą Basanavičiaus 36,
Palanga
12613, Palangos miesto istorinė dalis

72.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-515-162;2013
Proceso Nr. 3-63-300153-2013-0

Dėl Palangos m. savivaldybės leidimų rengti detalųjį planą
panaikinimo ir įpareigojimo išduoti leidimą Basanavičiaus 36,
Palanga
12613, Palangos miesto istorinė dalis
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
182)

73.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
2-646-588;2013
Proceso Nr. 2-10-300378-2013-0

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius
Palangos m., Kretingos g. 11
12613, Palangos miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

Pasirašyta taikos sutartis. 201310-22 Neįsiteisėjusi Nutartis.
(TKL-163)

74.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-122-386;2013
Proceso Nr. 3-63-300433-2012-0

Dėl 2012-06-13 Palangos savivaldybės sprendimo dėl prekybos
ir paslaugų teikimo privačiose valdose panaikinimo ir
įpareigojimo atlikti veiksmus; Vytauto g. 39, Palanga; kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613
teritorija

Tretysis asmuo

Byla nutraukta.
2013-04-25 Nutartis (TKL-81)

75.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Dėl Palangos savivaldybės prevencinio ieškinio uždrausti
atrakcionų veikla Vytauto g. 39, Palanga; kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613 teritorija

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintinas.
2013-04-16 Sprendimas (TKL71)

76.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Dėl Palangos savivaldybės prevencinio ieškinio uždrausti
atrakcionų veikla Vytauto g. 41, Palanga; kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613 teritorija

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintinas. 2013-0416 Sprendimas (TKL-72)

77.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Tretysis asmuo

Tęsiasi

78.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

79.

Palangos miesto
apylinkės teismas

80.

Klaipėdos apygardos
teismas

Civilinė byla
2-54-83;2013
Proceso Nr. 2-10-300586-2012-0
Civilinė byla
2-53-83;2013
Proceso Nr. 2-10-300559-2012-0
Administracinė byla
A556-439;2013
Proceso Nr. 3-63-300254-2012-1
Administracinė byla
I-870-162;2013
Proceso Nr. 3-63-300481-2013-4
Civilinė byla
2-162-588;2013
Proceso Nr. 2-10-300975-2012-2
Civilinė byla
2-90-460;2013
Proceso Nr.2-57-3-007882009-1

Dėl Palangos savivaldybės sprendimo atsisakyti derinti
atrakcionų parko projektą ir išduoti leidimą teikti paslaugas
pramoginiais įrenginiais Vytauto g. 43, Palanga; kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613
teritorija
Dėl Palangos savivaldybės sprendimo panaikinti detalųjį planą ir
patirtų išlaidų priteisimo Simpsono g. 17, Palanga; kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613
teritorija

Tretysis asmuo

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

Tretysis asmuo

Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro
ginančio viešąjį interesą dėl statinio A.Mickevičiaus g. 8,
Palanga (dėl TP 2007 korektūros kuri nebuvo suderinta su KPD
TP)
12613, Palangos miesto istorinė dalis

Tretysis asmuo

2013-09-16 Sprendimas
Skundas atmestas kaip
nepagrįstas. Byla apskųsta
apeliacine tvarka. (TKl-146).
Palangos m. apylinkės teismo
sprendimas 2013 12 20
(neįsiteisėjęs)
(TKl-189)
Byla pateikta apeliaciniam
teismui

145

Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla
1-2412-331;2013
Proceso Nr. 3-61-300492-2013-4

81.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

82.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
2-46-831;2012
Proceso Nr.

83.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

84.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

85.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

86.

Palangos miesto
apylinkės teismas

87.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Bylos esmė
Prašoma panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą S.
Nėries g. 44, Palanga kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 12613 teritorija

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Atsakovas

Apskųsta apeliacine tvarka

Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo Basanavičiaus g. 25, Palanga
kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
12613 teritorija

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintas iš dalies.
Sprendimo vykdymas atidėtas 1
m. 2013-11-27 Nutartis (TKL178)

Administracinė byla
I-711-243;2013
Proceso Nr. 3-63-300332-2013-9

Dėl spec. paveldosaugos reikalavimų panaikinimo
Basanaviciaus g. 35, Palanga
12613, Palangos miesto istorinė dalis

Atsakovas

2013-09-03 Sprendimas. Taikos
sutartis. (TKL-141)

Administracinė byla
I-577-243;2013
Proceso Nr. 3-63-300212-2013-6

Dėl spec. paveldosaugos reikalavimuose nustatyto įpareigojimo
vadovautis PTR “Archeologinio paveldo tvarkyba” panaikinimo
Klaipėdos pl. 39E, Palanga
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 zonoje

Atsakovas

2013-06-12 Sprendimas
Skundas atmestas. (TKl-109)

Administracinė byla
I-577-243;2013
Proceso Nr. 3-63-300212-2013-6

Dėl spec. paveldosaugos reikalavimuose nustatyto įpareigojimo
vadovautis PTR “Archeologinio paveldo tvarkyba” panaikinimo
Klaipėdos pl. 39E, Palanga
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 zonoje

Atsakovas

LVAT sprendimas 2013 12 19
pareiškėjų
Skundą tenkinti. Panaikinti
Klaipėdos adm. Teismo
sprendimą 2013 06 12 d. ,
panaikinti KPD Klaipėdos TP
2013 02 15 d, sprendimo Nr.
(12.14.-Kl)2Kl-293 dalį, kuri
įpareigoja vadovautis PTR
2.13.01:201(T-1004)

Dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo
valstybės nuosavybėn
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Ieškovas

Tęsiasi (TS-30-(3.28.)

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2012-12-14 ieškinio dėl
pripažinimo teisės be bendraturčių sutikimo gauti statybą

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintas. Sprendimas
apskųstas apeliacine tvarka

Civilinė byla
2-371-83;2013
Proceso Nr.2-10-3-001312013-7
Civilinė byla
2-1277-83;2012
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.
Proceso Nr.2-10-3-010012012-3
Administracinė byla
I-2696-815;2013
Proceso Nr. 3-61-300764-2013-6

Bylos esmė
leidžiantį dokumentą pastato dalies rekonstrukcijos darbams
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Procesinė padėtis

Dėl Jackos skundo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą dėl
LAR išdavimo procedūros sustabdymo.
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Atsakovas

88.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

89.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-638-342;2013
Proceso Nr. 3-61-300787-2013-1

Dėl Jackos skundo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą dėl
LAR išdavimo procedūros sustabdymo.
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Atsakovas

90.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-81-609;2013
Proceso Nr.
3-63-3-00253-2011-9

Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjo žemės sklypo 0,5274 ha
Vytauto g. 43A, Palangoje, 2011-06-11 suderinimo panaikinimo
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Atsakovas

Atsakovas

Bylos baigtis
Klaipėdos apygardos teismui.
Klaipėdos administraciniam
teismo 2013 12 16 d. posėdžio
sprendimas bus skelbiamas
2014 01 06 (reg. Nr. (TKl-180)
2013-11-04 Sprendimas (TKL176). Skundas patenkintas iš
dalies. KPD Klaipėdos TP
įpareigotas iš naujo išnagrinėti
pareiškėjų prašymą išduoti
laikinąjį apsaugos reglamentą.
Parengtas raštas 2013-11-05
reg. Nr. (12.9.-Kl)2Kl-2718
Tęsiasi
(TKl-181)
LVAT 2013 08 28 d. nutartis
Pareiškėjų atskirąjį skundą
atmesti palikti 2013 03 22 d.
nutartį nepakeistą. Nutartis
neskundžiama
(TKl-139)
Tęsiasi
2013 12 16 d. įvyko
administracinio teismo posėdis,
sprendimas bus skelbiamas
2014 01 06 d.

91.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-78-609;2013
3-63-3-000798-2010;2

Dėl Jackos atskirojo skundo - prašymo panaikinti Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinio padalinio vedėjo žemės sklypo Vytauto g. 43A,
Palangoje, 2006-10-19 suderinimą
1291, Palangos kurhauzo pastato teritorija

92.

Klaipėdos apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
I-1684-162;2013
Proceso Nr. 3-61-300764-2013-6

Dėl patikslinto skundo kur atsakovu traukia ne KPD Klaipėdos
TP, o KPD Klaipėdos TP vedėją A. Puzonienę. Prašymas
panaikinti sprendimą dėl LAR procedūros sustabdymo ir
įpareigojimo išduoti LAR.
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Atsakovas

93.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla
2-10-890;2013
Proceso Nr.2-10-3-003701012-1

Dėl 2003 05 16 d. Palangos m. apylinkės teismo nutarties, dėl
naudojimosi tvarkos
1291, Palangos kurhauzo pastatas

Tretysis asmuo

2013 09 17 d. Palangos m.
apylinkės teismo nutartis (Jackų
apskųsta)

94.

Biržų rajono apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr.2-5857;2013

Dėl sandorių, kuriais neteisėtai suformuoti ir perleisti sklypai
Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483)
teritorijoje, pripažinimo niekiniais ir restitucijos taikymo

Ieškovas

Teismo sprendimo skelbimas
2014-01-22
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

95.

Biržų rajono apylinkės
teismas

Administracinė byla
Nr.A2.11-350-857;2013

Dėl KPD reikalavimo 2012-12-12 Nr.PTP-61 nevykdymo
(panaikinti Biržų piliavietės (1905), Biržų pilies (10483)
teritorijoje, adresu Pilies g. 1, Biržai savavališkai pastatytą tvorą)

Pareiškėjas

96.

Biržų rajono apylinkės
teismas

Administracinė byla
Nr.A2.11-349-857;2013

Dėl KPD reikalavimo 2012-10-12 Nr.PTP-44 nevykdymo (dėl
netinkamos Astravo dvaro sodybos vandens malūno (25945)
Astravo g. Biržai , priežiūros)

Pareiškėjas

97.

Rokiškio rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr.A2.6-6-504;2013

Autoįvykio metu Rokiškio dvaro sodybos svirnui (24864),
Tyzenhauzų g. 8, Rokiškis, padarytos žalos atlyginimas.

Pareiškėjas

98.

Panevėžio apygardos
teismas

Administracinė byla
Nr.ATP-114-193;2013

Skundžiamas Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimas 201301-28 administracinėje byloje Nr.A2.6-6-504;2013dėl
autoįvykio metu Rokiškio dvaro sodybos svirnui (24864),
Tyzenhauzų g. 8, Rokiškis, padarytos žalos atlyginimo.

Pareiškėjas

99.

Rokiškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.A2.6-6504;2013

100.

Biržų rajono apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-369857;2013

101.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I453-739;2013

Autoįvykio metu Rokiškio dvaro sodybos svirnui (24864),
Tyzenhauzų g. 8, Rokiškis, padarytos žalos atlyginimas.
Biržų rajono savivaldybė prašo pripažinti bešeimininkiu turtu ir
perduoti Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamojo
turto objektus: Daudžgirių buv. dvaro sodybos (75) pastatus,
Daudžgirių k., Biržų r., Papilio buv. dvaro sodybos (85) pastatus,
Papilio k., Biržų r., Skrebiškio buv. dvaro sodybos (11282)
pastatus, Skrebiškio k., Pasvalio r.
Pareiškėja prašo panaikinti Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Architektūros skyriaus sprendimą atsisakyti
išduoti planavimo sąlygas sąvadą žemės sklypo, esančio
Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r., detaliojo
planavimo dokumento rengimui ir įpareigoti Panevėžio rajono
savivaldybę išduoti planavimo sąlygas, panaikinti KPD
Panevėžio TP sprendimą nepritarti žemės sklypo, esančio
Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r., dalijimui dalimis
gyvenamųjų namų statybai ir atsisakyti išduoti planavimo
sąlygas ir įpareigoti KPD Panevėžio TP išduoti planavimo

Ieškovas

Bylos baigtis
Biržų rajono apylinkės teismo
nutarimas 2013-07-07, skirta
500 Lt bauda.
Biržų rajono apylinkės teismo
nutarimas 2013-07-07, skirta
500 Lt bauda.
Rokiškio rajono apylinkės
teismo nutarimas 2013-01-28,
KPD prašymas įpareigoti kaltą
asmenį atlyginti nuostolius
netenkintas
Panevėžio apygardos teismo
2013-04-10 nutarimas
palikti Rokiškio rajono
apylinkės teismo nutarimą
2013-01-28 administracinėje
byloje Nr.A2.6-6-504;2013
nepakeistą
Žalą atlygino draudimo
bendrovė, ieškinys atsiimtas.

Tretysis asmuo

Biržų rajono savivaldybė
pareikšimą atsiėmė

Atsakovas

Pareiškėjas skundą atsiėmė
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

102.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I1016-189;2013

103.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I1134-283;2013

104.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I62-739;2013

105.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I78-320;2013

106.

Lietuvos vyriausiais
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.A520-2141-13

Bylos esmė
sąlygas. (Paliūniškio dvaro sodybos (401) teritorija).
UAB „Deliuvis“ prašo ištirti ar Panevėžio miesto bendrojo plano
(korektūros) sprendiniai, taikomi žemės sklypui Ramygalos g.
121A., Panevėžys (vėjo malūnas (33495), patvirtinti Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr.1-25-I
atitinka LR teritorijų planavimo įstatymo, LR nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo, LR saugomų teritorijų
įstatymo nuostatas.
UAB „Deliuvis“ prašo ištirti ar Panevėžio miesto savivaldybės
tarybos 2012-04-19 sprendimo Nr. 1-119 1,3 ir 4 p., ta apimtimi,
kuria teritorija, kurioje yra pareiškėjams priklausantys žemės
sklypai, įtraukta į patvirtintas Panevėžio miesto istorinės dalies
(31872) ribas, paskalbta Savivaldybės saugomu kultūros paveldo
objektu ir nuspręsta tęsti specialaus plano rengimą, atitinka LR
NKPAĮ, LR saugomų teritorijų planavimo, LR teritorijų
planavimo įstatymo nuostatas, taip pat ištirti teritorijų planavimo
dokumento teisėtumą
UAB „Deliuvis“ prašo panaikinti VTPSI Panevėžio skyriaus
2012-09-19 sprendimą Nr.2D-13549(18.2) ir įpareigoti VTPSI
priimti sprendimą pareikalauti Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos ištaisyti LR planavimo įstatymo pažeidimus.
(Panevėžio miesto istorinė dalis 31872).
UAB „Deliuvis“ , K. Tamošiūno ir A. Tamošiūno prašo
įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės tarybą ir administraciją
išnagrinėti Pareikštų 2012-04-18 prašymą ir pateikti į jį
atsakymą, bei ištirti ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2012-04-19 sprendimo Nr. 1-119 1,3 ir 4 p., ta apimtimi, kuria
teritorija, kurioje yra pareiškėjams priklausantys žemės sklypai,
įtraukta į patvirtintas Panevėžio miesto istorinės dalies (31872)
ribas, paskalbta Savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu
ir nuspręsta tęsti specialaus plano rengimą, atitinka LR NKPAĮ,
LR saugomų teritorijų planavimo, LR teritorijų planavimo
įstatymo nuostatas.
UAB „Deliuvis“ , K. Tamošiūno ir A. Tamošiūno apeliacinis
skundas dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo
sprendimo 2013-05-10 administracinėje byloje Nr.I-78-320;2013

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

VAAT spendimas 2013-02-22,
prašymo netenkinti.

Tretysis asmuo

neišnagrinėta

Tretysis asmuo

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
sprendimas 2013-03-01 skundą
tenkinti iš dalies.

Tretysis asmuo

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
sprendimas 2013-05-10
pareiškėjų skundą atmesti

Tretysis asmuo

neišnagrinėta
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

107.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I59-320;2013

108.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I619-739-2013

109.

110.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Lietuvos vyriausiais
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I619-739-2013

Bylos esmė
Skundžiamas Panevėžio m. savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus administracinis
sprendimas 2012-03-14 Nr.8A-18.14.-582, kuriuo atsisakyta
išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus priestato
statybai adresu Ramygalos g. 121A., Panevėžys (vėjo malūnas
(33495)
Prašoma ginant viešąjį interesą panaikinti 2013-08-29 Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr.I-247 ir 2013-08-01
VTPSI Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento aktą Nr.
TPI-2003(18.4.). (Panevėžio miesto istorinė dalis 31872).
Prašoma ginant viešąjį interesą panaikinti 2013-08-29 Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr.I-247 ir 2013-08-01
VTPSI Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento aktą Nr.
TPI-2003(18.4.). (Panevėžio miesto istorinė dalis 31872).

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

neišnagrinėta

Pareiškėjas

Panevėžio apygardos
administracinio teismo nutartis
2013-10-03 atsisakyti priimti
pareiškimą

Pareiškėjas

Panevėžio apygardos
administracinio teismo nutartis
2013-10-11 atskirtąjį skundą
priimti

Pareiškėjas

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartis
2013-11-28 KPD atskirtąjį
skundą atmesti

Administracinė byla
Nr.AS556-960;2013

Skundžiama Panevėžio apygardos administracinio teismo 201310-03 nutartis administracinėje byloje Nr.I-619-739-2013.
(Panevėžio miesto istorinė dalis 31872).

Tretysis asmuo

111.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.I1298-257;13

UAB „Deliuvis“ prašė panaikinti VTPSI 2013-04-09 rašte
Nr.2D-5487(18.2) nurodytą sprendimą ir įpareigoti VTPSI
priimti sprendimą pareikalauti Panevėžio m. savivaldybės
administracijos ištaisyti LR teritorijų planavimo pažeidimus, t.y.
iki 2012-04-19 sprendimo Nr.1-119 priėmimo vykdytas teritorijų
planavimo procedūras nutraukti ir pradėti jas vykdyti nuo
pirmojo etapo

112.

Lietuvos vyriausiais
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
A-822-2880-13

Apskųstas Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimas
2013-09-30 administracinėje byloje Nr.I-1298-257;13

Tretysis asmuo

Neišnagrinėta

Administracinė byla Nr.I8428-331;2013

Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013-08-29
sprendimu Nr. 1-247 „Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies
teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo
specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio miesto
istorinės dalies (31872) teritorijos ir apsaugos zonos ribų
nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano Kultūros vertybių
registre įregistravimo

Atsakovas

Neišnagrinėta

113.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
sprendimas 2013-09-30 UAB
„Deliuvis“ skundą patenkinti
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

114.

Kelmės rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-79471;2013

115.

Šiaulių apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-634459;2013

116.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. A8582-2662;2012

117.

Pakruojo rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-6744;2013

118.

Panevėžio apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-194-739;2013

119.

Joniškio rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
II-2-457;2013

120.

Pakruojo apylinkės
teismas

Administracinė byla Nr.
II-3-284;2013

Bylos esmė
Dėl Liolių kapinių koplyčios, esančios Liolių k., Liolių sen.,
Kelmės r., pripažinimo bešeimininkiu turtu pagal Kelmės rajono
savivaldybės prašymą.
Šiaulių rajono savivaldybės pareiškimas paiimti visuomenės
reikmėms A. Tulikui priklausančią Kuršėnų dvaro sodybos
rūmų (u. k. 31144), esančių Ventos g., Kuršėnų m., Šiaulių r.,
dalį.
Pareiškėjas A. Černiauskas prašė panaikinti Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimą Nr. T-263 dėl
detaliojo plano teritorijos dalies Aušros alėja 50B panaikinimo ir
turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo. Ginčo objektas yra
Šiaulių dvaro sodybos, vad. Didžiadvariu (u. k. 626), esančios
Šiaulių mieste, teritorijoje.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovui J. Bajoriūnui dėl
savavalinės statybos padarinių likvidavimo bylos sustabdymo.
Ginčo objektas yra Linkuvos urbanistikos (u. k. 17096), esančios
Linkuvos miesto, Pakruojo rajono, teritorijoje
A.Černiausko ieškinys Šiaulių miesto savivaldybei dėl neteisėto
veikimo ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo
Administracinėn atsakomybėn patraukto Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus V. Bandžiuko skundas
dėl KPD Šiaulių teritorinio padalinio priimto 2012-12-20
nutarimo ATP byloje panaikinimo. Nesuderinus tvarkybos
projektų buvo atlikti darbai Joniškio rajono 3 karių kapinėse:
Kapinės (u. k. 10850), esančios Žagarės g., Joniškio m.,
Joniškio r. sav.;
Kapinės II. (u. k. 10863),esančios Žagarės m., Joniškio r. sav.;
Kapinės (u. k. 10860), esančios Jaučiūnų k., Gataučių sen.,
Joniškio r. sav.
Administracinėn atsakomybėn patraukto Pakruojo rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus V. Grigonio skundas
dėl KPD Šiaulių teritorinio padalinio priimto 2012-12-28

Procesinė padėtis

Tretysis asmuo

Bylos baigtis
2013-01-08 Kelmės r. apyl.
teismo sprendimu Liolių
kapinių koplyčia pripažinta
bešeimininkiu turtu ir perduota
Kelmės rajono savivaldybei

Tretysis asmuo

Laikinai sustabdyta byla kol bus
priimtas sprendimas Tupikų
skyrybų byloje

Tretysis asmuo

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2013-0108 nutartimi A. Černiausko
skundą patenkino iš dalies. Dėl
žalos grąžinta byla nagrinėti iš
naujo.

Tretysis asmuo

Pakruojo rajono apylinkės
teismo 2013-02-11 nutartimi
byla atnaujinta

Tretysis asmuo

Panevėžio apygardos
administracinio teismo 2013-0722 sprendimu A. Černiausko
skundą atmetė.

Atsakovas

Joniškio apylinkės teismo 201303-14 nutartimi V. Bandžiuko
skundą patenkino, panaikino
KPD Šiaulių teritorinio
padalinio nutarimą.

Atsakovas

Pakruojo rajono apylinkės
teismas 2013-03-22 nutartimi
skundo netenkino, paliko galioti
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Eil. Nr.

121.

122.

Teismas

Šiaulių apylinkės
teismas

Šiaulių apygardos
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla Nr. 2-408841;2013

Administracinė byla
Nr. ATP-225-282;2013

123.

Šiaulių apygardos
teismas

Administracinė byla
Nr. ATP-242-282;2013

124.

Radviliškio r.
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11-564-632;2013

125.

Šiaulių apygardos
teismas

Administracinė byla
Nr. ATP-364-300;2013

Bylos esmė
nutarimo ATP byloje panaikinimo. Nesuderinus tvarkybos
projektų buvo atlikti darbai Pakruojo rajono 3 karių kapinėse:
Kapinės (u. k. 11039), esančios Pakruojo m., Pakruojo r. sav.;
Kapinės (u. k. 11043),esančios Linkuvos m., Pakruojo r. sav.;
Kapinės (u. k. 11047), esančios Žeimelio m., Pakruojo r. sav.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos ieškinys M. Kubilienei dėl savavališkos
statybos padarinių likvidavimo adresas: Rūdės g. 19, Šiaulių m..
Ginčo objektas yra Šiaulių senojo miesto vietos (u. k. 27097)
teritorijoje.
KPD Šiaulių teritorinio padalinio apeliacinis skundas dėl
Joniškio r. apylinkės teismo 2013-03-14 nutarimo V. Bandžiuko
byloje. Nesuderinus tvarkybos projektų buvo atlikti darbai
Joniškio rajono 3 karių kapinėse:
Kapinės (u. k. 10850), esančios Žagarės g., Joniškio m.,
Joniškio r. sav.;
Kapinės II. (u. k. 10863),esančios Žagarės m., Joniškio r. sav.;
Kapinės (u. k. 10860), esančios Jaučiūnų k., Gataučių sen.,
Joniškio r. sav.
V. Grigonio apeliacinis skundas dėl Pakruojo r. apylinkės teismo
2013-03-22 nutarties panaikinimo Nesuderinus tvarkybos
projektų buvo atlikti darbai Pakruojo rajono 3 karių kapinėse:
Kapinės (u. k. 11039), esančios Pakruojo m., Pakruojo r. sav.;
Kapinės (u. k. 11043),esančios Linkuvos m., Pakruojo r. sav.;
Kapinės (u. k. 11047), esančios Žeimelio m., Pakruojo r. sav..
Administracinėn atsakomybėn patraukto S. Norvilos ATP bylos
nagrinėjimas pagal KPD Šiaulių teritoriniame padalinyje
surašytą 2013-04-16 ATP protokolą Nr. ATŠ-3 dėl reikalavimų
neįvykdymo Raudondvario dvaro sodybos rūmų pastate (u. k.
500), esančio Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.
sav. Taikytas ATPK 188(4) str.
S. Norvilos apeliacinis skundas dėl Radviliškio r. apylinkės
teismo 2013-05-21 nutarimo, kuriuo ATP byloje buvo paskirta
600 litų bauda, panaikinimo.

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
KPD Šiaulių teritorinio
padalinio nutarimą

Tretysis asmuo

Šiaulių apylinkės teismo 201308-09 sprendimu ieškinys
tenkintas, M. Kubilienė
įpareigota pašalinti savavališkos
statybos padarinius.

Ieškovas

Šiaulių apygardos teismo 201305-08 nutartimi KPD Šiaulių
teritorinio padalinio skundo
netenkino ir paliko galioti
Joniškio r. apylinkės teismo
nutarimą.

Atsakovas

Šiaulių apygardos teismo 201305-23 nutartimi tenkino skundą
ir panaikino Pakruojo r.
apylinkės teismo 2013-03-22
nutartį bei grąžino ATP bylą
tirti iš naujo.

Institucija,
surašiusi ATP
protokolą

Radviliškio r. apylinkės teismo
2013-05-21 nutarimu paskirta S.
Norvilai 600 litų bauda.

Atsakovas

Šiaulių apygardos teismo 201307-11 nutartimi panaikintas
Radviliškio r. apylinkės teismo
2013-05-21 nutarimas ir byla
grąžinta KPD Šiaulių
teritoriniam padaliniui tirti iš
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė padėtis

Bylos baigtis
naujo.

126.

Pakruojo r. apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-6744;2013

127.

Radviliškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1916-156;2013

128.

Pakruojo r. apylinkės
teismas

Administracinė byla
Nr. A2.3.-664-744

129.

Tauragės rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-1204-105

130.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.2-33523;2012

131.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr.A.2.11-658-714;2013

132.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr.A.2.11-735-523;2013

133.

Jurbarko rajono

Administracinė byla

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovui J. Bajoriūnui dėl
savavalinės statybos (Miško g. 18, Linkuvos m., Pakruojo r.
sav.) padarinių likvidavimo. Ginčo objektas yra Linkuvos
urbanistikos (u. k. 17096), esančios Linkuvos miesto, Pakruojo
rajono, teritorijoje.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovei R. Ivanovienei dėl
namo (adresas: Vilniaus g. 29, Šeduvos m., Radviliškio r. sav.)
savavalinio rekonstravimo. Ginčo objektas yra Linkuvos
urbanistikos (u. k. 17096), esančios Linkuvos miesto, Pakruojo
rajono, teritorijoje.
KPD Šiaulių teritoriniame padalinyje 2013-12-03 surašytas A.
Laurikiečiui ATP protokolas Nr. ATŠ-13 pagal ATPK 91 str. už
Dargužių kapinyno (u. k. 12412), esančio Dargužių k., Lygumų
sen., Pakruojo r. sav., teritorijos suarimą. ATP byla nagrinėti
išsiųsta Pakruojo r. apylinkės teismui.
Dėl reikalavimo nevykdymo (dėl nevykdomų
Lankininkų dvaro sodybos urėdo namo u.k. 28300 priežiūros
darbų)
Adresas – Lankininkų k., Batakių s., Tauragės r. sav.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM
ieškinys D.Butkienei dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos
statybos padarinius Veliuonos urbanistinė vietovėje u.k.17122.
Adresas – Vytauto g. 7, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav.
Dėl reikalavimo nevykdymo (nenutraukti savavališki žemės
kasimo darbai Jurbarko senojo miesto vietos u.k.2814
teritorijoje, prieš tai neatlikus archeologinių tyrinėjimų).
Adresas – Kauno g. 82, Jurbarkas, Jurbarko r. sav.
Dėl reikalavimo nevykdymo (dėl nevykdomų žemės sklypo
priežiūros darbų Seredžiaus senojo miesto vietos u.k.16351
teritorijoje)
Adresas – Seredžiaus mstl., Jurbarko r. sav.
Dėl reikalavimo nevykdymo (dėl nevykdomų Raudonės pilies

Tretysis asmuo

Pakruojo apylinkės teismo
2013-09-19 sprendimu ieškinys
tenkintas iš dalies: leisti J.
Bajoriūnui per metus parengti
dokumentaciją dėl savavalinės
statybos įteisinimo.

Tretysis asmuo

Radviliškio r. apylinkės teismo
2014-01-07 sprendimu ieškinys
tenkintas: namo priestatą būtina
nugriauti.

Institucija,
surašiusi ATP
protokolą

Pakruojo r. apylinkės teismo
2013-12-09 nutartimi ATP byla
grąžinta KPD Šiaulių
teritoriniam padaliniui kaip
nežinybinga Pakruojo r.
apylinkės teismui.

Pareiškėjas

Skirta nuobauda

Tretysis asmuo

Pasirašyta taikos sutartis

Pareiškėjas

Byla nutraukta

Pareiškėjas

Byla grąžinta papildomam
tyrimui

Pareiškėjas

Skirta bauda
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Eil. Nr.

134.

135.

136.

Teismas
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Nr.A2.11-736-714;2013

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.II15-714;2013

Tauragės apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Pagėgių
policijos komisariatas
Marijampolės
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Jurbarko rajono
policijos komisariatas

Bylos esmė
malūno u.k.22714 priežiūros darbų).
Adresas – Pilies g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav.
Apskųstas KPD TP 2013-08-30 Nutarimas Nr.2 skirti
administracinę baudą už Seredžiaus senojo miesto dalies
u.k.16351 suarimą.
Adresas – Seredžiaus mstl., Jurbarko r. sav.

Procesinė padėtis

Bylos baigtis

Atsakovas

Skundas tenkintas iš dalies

Ikiteisminis tyrimas
Nr.29-1-003000-13 pagal
LR BK 187 str. 2 d.

Dėl turto sunaikinimo (nugriauti Palumpių dvaro sodybos
arklidės u.k.29889 likučiai).
Adresas – Palumpių k., Lumpėnų s., Pagėgių sav.

Ieškovas

Vyksta ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminis tyrimas
Nr.98-00332-13 pagal LR
BK 178 str. 4 d.

Dėl kultūros paveldo ženklo nuo Smalininkų uosto statinių
komplekso u.k.31027 vagystės.
Adresas – Smalininkų m., Jurbarko r. sav.

Ieškovas

Tyrimas sustabdytas

137.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-1881636;2013

Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (dėl
namo statybos metų nustatymo). Namas-muziejus, u. k. 28098,
Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Zastaučių k.

Suinteresuotas
asmuo

Byla nebaigta

138.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-1881636;2013

Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (dėl
namo statybos metų nustatymo). Namas-muziejus, u. k. 28098,
Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Zastaučių k.

Suinteresuotas
asmuo

Byla nebaigta, remiantis
Lietuvos aukščiausiojo teismo
rekomendacija paskirta atlikti
namo-muziejaus ekspertizė

139.

Ignalinos rajono
policijos komisariato
Kriminalinės policijos
skyrius

Ikiteisminis tyrimas Nr.
59-1-00134-13

Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje pagal BK 312 str. 1 d.
dėl Dūkšto dvaro senųjų kapinių (u.k. 30380) išniekinimo

Ieškovas

Byla perduota Ignalinos rajono
apylinkės teismui, bus pradėta
nagrinėti 2014-04-02

140.

Anykščių rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A.2.11-538-834/2013

Administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 188/4 str.
Pavirinčių dvaro sodybos fragmentai u.k. 33161

Institucija,
surašiusi ATP
protokolą

Teismo nutarimu pažeidėjui
skirta 500 Lt bauda

141.

Utenos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-111182/2010

Civilinė byla dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo Vyžuonų
buv. dvaro sodyboje u.k. 856. Ieškovas – valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Tretysis asmuo

Ieškinys atmestas, apskųstas
Panevėžio apygardos teismui

Civilinė byla Nr. 2-5732/2013

Civilinė byla dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo. Gilužių
dvylikos sodybų gatvinis kaimas u.k. 10320 (panaikinta teisinė
apsauga). Ieškovas – valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Atsakovas

Ieškinys patenkintas, atsakovė
Birutė Zita Rudokienė
apeliacine tvarka apskundė
Panevėžio apygardos teismui,
tačiau skundas atmestas

142.

Molėtų rajono
apylinkės teismas
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Eil. Nr.
143.

144.
145.
146.

Teismas

Byla, jos Nr.

Panevėžio apygardos
prokuratūros Utenos
apylinkės prokuratūra

Ikiteisminis tyrimas Nr.
50-9-00325-13

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla, Nr. 2-4768868/2013
Civilinė byla, Nr. -2-3956391/13
Civilinė byla, Nr. 2-4048631/2013

Bylos esmė
Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje pagal BK 187 str. 2 d.
dėl Laviškio buv. dvaro sodybos fragmentų u.k. 57 (pakeista į
Laviškio dvaro svirnas, sumažinant teritoriją) kalvės pastato
nugriovimo.
dėl visuomenei padarytos žalos atlyginimo kultūros paveldo
objektui – Julijono Januševskio namui (unikalus kodas 15885)
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo name Bokšto g.
16, Vilniuje (unikalus kodas 26996)
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Polocko g. 34C,
Vilnius, Vilniaus senamiesčio apsaugos zona

147.

Lietuvos vyriausias
administracinis
teismas

Administracinė byla, Nr.
A622-960/2013

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, dėl Lentvario dvaro spec.
Plano dalies panaikinimo, žemės sklypas U.k. 4400-0919-9775
Lentvario k., Trakų r., Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas
15949)

148.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr. I3602-244/2013

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, dėl Lentvario dvaro spec.
Plano dalies panaikinimo, žemės sklypas U.k. 4400-0919-9775
Lentvario k., Trakų r., Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas
15949)

Lietuvos vyriausias
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
AS858-927/2013

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, dėl Lentvario dvaro spec.
Plano dalies panaikinimo, žemės sklypas U.k. 4400-0919-9775
Lentvario k., Trakų r., Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas
15949)

Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus miesto
apylinkės teismas
Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla Nr. 2-18840129/2013
Civilinė byla Nr.2-33903465/2013

149.

150.
151.
152.

Administracinė byla Nr. I4161-629/2013

Dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo Trakų Vokės
dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 24972) pastate.
Dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo pastate Raugyklos
g. 19, Vilniuje (unikalus kodas 27986)
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus: suderinto projektinius
pasiūlymus adresu aušros Vartų g. 19, Vilniuje (unikalus kodas
10363)

______

Procesinė padėtis
Ieškovas
Ieškovas
Tretysis asmuo

Bylos baigtis
Ikiteisminis tyrimas sustabdytas
nenustačius nusikalstamą veiką
padariusio asmens.
Ieškinys tenkintas iš dalies
2013-12-20 sprendimu
Ieškinys tenkintas iš dalies
2013-05-09 sprendimu

Tretysis asmuo

Sprendimas nepriimtas

Atsakovas

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
sprendimas dalyje panaikintas ir
grąžintas nagrinėti iš naujo
pirmos instancijos teismui
2013-05-13 nutartimi

Atsakovas

Skundas atmestas 2013-09-19
nutartimi

Atsakovas

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
sprendimas dalyje panaikintas ir
grąžintas nagrinėti iš naujo
pirmos instancijos teismui
2013-11-13 nutartimi

Tretysis asmuo

Byla nebaigta

Tretysis asmuo

Byla nebaigta

Atsakovas

Byla nebaigta

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
14 priedas
14. 2013 m. Departamento teritorinių padalinių surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus ir nagrinėtos administracinių teisės pažeidimų
bylos
Reikalavimai

ATP protokolai

Padalinys

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Alytaus

Alytaus m. sav.

5
9
7
7
8
1
1
1
39
0
4
2
8
8
9
6
3
3
2
3
1
1
4

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

0
0
0
1
1
1
2
5
12
0
11
0
0
3
0
2
2
1
0
0
1
0
2

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.

Baudos, tūkst. Lt

Nutarimai ATP bylose

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

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

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

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

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

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

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

0
0
0
0
1,5
0,5
0
0,25
7,45
0
3,3
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0
10
1,5
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
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Reikalavimai

ATP protokolai

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės
Panevėžio

Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.

Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

1
0
6
1
12
3
17
11
3
4
1
5
1
3
3
20
3
5
12
5
13
0
12
12
4
9
9
0
1
0
8

0
0
1
0
12
2
3
1
3
4
1
4
0
1
3
16
3
4
10
1
7
0
0
7
2
3
2
0
1
0
5

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

Padalinys

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.

Baudos, tūkst. Lt

Nutarimai ATP bylose

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

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

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

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

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

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

3
2,999
1
0
0
0
0,25
0
3
3
0
0,78
0,01
0
0
0,5
3
0
0
1
0
0
0
3,77
0,26
0,04
1,76
0
0
0
0

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

ATP protokolai

Baudos, tūkst. Lt

Nutarimai ATP bylose

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

1
0
4
10
69
17

0
0
3
9
40
13

0
0
1
0
2
0

0
0
1
0
3
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
1
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
0,5
0
1,25
0

0
0
0
0
0
0

417

227

74

35

0

3

37

49

0

4

4

3

52,619

0

Padalinys

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
Iš viso:

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

___________
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
15 priedas
15. 2013 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

Statybos leidimo
išdavimas

Rašytiniai pritarimai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

0
1
4
1
5
8
7
7
145
9
8
3
3
29
9
5
4
27
4
14
0

0
0
2
0
3
0
3
2
37
5
2
0
0
45
6
3
4
15
3
16
0

2
9
18
11
18
2
3
10
193
20
7
6
8
204
88
47
26
211
13
121
14

0
1
5
3
1
1
3
0
16
1
1
0
0
20
2
6
9
18
1
27
0

2
4
0
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
5
13
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
48
13
16
7
68
1
9
8

1
5
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
20
16
7
8
20
0
8
2

2
2
20
8
21
8
7
17
493
43
25
8
9
87
4
14
31
49
5
24
5

0
3
3
0
9
7
6
1
55
16
4
4
4
21
2
3
18
14
1
8
0

1
1
5
0
0
4
0
2
22
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6

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

0
1
1
2
3
1
5
0
32
8
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2

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.
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Projektiniai
pasiūlymai

Specialieji
paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir
aptvėrimui

Statybos leidimo
išdavimas

Rašytiniai pritarimai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

Marijampolės

Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

0
1
4
2
2
0
3
3
0
0
0
0
0
0
2
2
2
14
0
2
1
2
1
0
3
4
1
3
2

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

1
16
12
6
24
0
14
7
3
23
4
9
7
7
8
7
8
27
5
10
8
11
15
4
33
10
13
4
17

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

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
1
4
2
6
0
0
0
0
1
2
1
9
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
0
0
0
0
0
0

2
9
14
17
8
0
13
5
1
11
8
13
6
9
26
7
9
10
4
2
5
37
48
7
50
16
28
13
16

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

1
6
10
4
30
5
22
4
3
28
4
34
7
5
17
7
6
22
6
10
24
3
4
1
73
40
41
30
26

0
3
0
1
4
1
2
3
0
0
0
5
1
1
0
1
1
1
1
0
3
0
3
0
9
4
2
1
1

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

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

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

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.
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Projektiniai
pasiūlymai

Specialieji
paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir
aptvėrimui

Statybos leidimo
išdavimas

Rašytiniai pritarimai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

Utenos

Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.

0
4
2
7
3
2
25
12
339
28
769

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149

0
19
1
9
5
8
37
13
262
23
1721

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
153

0
1
0
0
0
0
1
0
59
0
115

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
606

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
168

0
32
1
63
6
20
61
30
1146
59
2773

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
231

0
4
0
0
0
0
3
0
24
0
143

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
1
1
12
1
4
10
4
0
15
142

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:

_____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
16 priedas
16. 2013 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

Pirmininkauta
priėmimo
komisijoms

Sudaryta
neatitikimų ir
trūkumų sąrašų

Nepriimti
tvarkomieji
paveldosaugos
darbai

Gautos
paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

0
0
2
0
94
0
1
0
33
4
4
0
1
20
12
3
7
1
1
5
3
0
1

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

0
1
0
0
3
0
1
0
35
1
1
0
1
4
2
0
0
2
0
4
0
0
3

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

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

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

0
1
0
0
2
0
0
0
25
4
8
3
1
3
2
0
0
1
0
3
0
2
2
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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

Pirmininkauta
priėmimo
komisijoms

Sudaryta
neatitikimų ir
trūkumų sąrašų

Nepriimti
tvarkomieji
paveldosaugos
darbai

Gautos
paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

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

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

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

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

Pirmininkauta
priėmimo
komisijoms

Sudaryta
neatitikimų ir
trūkumų sąrašų

Nepriimti
tvarkomieji
paveldosaugos
darbai

Gautos
paveldosaugos
(specialiosios)
ekspertizės

2
1
3
5
4
84
4
371

0
0
0
0
0
0
0
9

0
0
2
2
2
65
1
170

0
0
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
4
0
40

0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
93

__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
17 priedas
17. 2013 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir atlikti kiti veiksmai dėl teritorijų planavimo dokumentų sąlygų išdavimo bei
tokių dokumentų derinimo
Sąlygos
bendriesiems
planams
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
specialiesiems
planams

+

-

+

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
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

1
6
2
5
0
1
1
12
0
4
0
0
2
3
4
4
0
0
6
6
1

1
0
0
0
1
0
1
11
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sąlygos
žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentams
+
-

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

0
1
0
0
0
0
0
11
1
5
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

+

-

+

-

+

-

žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

1
5
11
3
1
1
2
0
20
18
4
4
1
19
53
6
9
71
6
11
2

1
1
0
3
1
0
1
2
33
9
3
1
3
0
4
0
2
8
0
2
0

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

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

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

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

3
27
5
20
25
5
23
77
49
111
36
43
20
4
88
53
1
27
32
54
108

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

0
22
1
2
2
1
2
7
18
31
10
7
18
1
23
21
1
11
8
16
0

Detaliųjų
planų
derinimas

NSK kompleksinių protokolų
derinimas

+

-i

+

-

3
1
8
3
2
3
1
3
45
20
0
0
2
13
33
5
6
23
1
5
2

0
0
1
1
1
1
0
0
23
1
1
0
0
10
10
6
1
18
1
6
0

1
1
3
0
0
4
3
2
40
42
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Sąlygos
bendriesiems
planams
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
specialiesiems
planams

+

-

+

-

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

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

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

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

Sąlygos
žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentams
+
-

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

0
2
0
0
4
0
1
5

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+

-

+

-

+

-

žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

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

0
7
1
0
0
0
0
2
1
4
0
3
1
1
18
7
8
1
4
0
1
1
3
1
3
0
0
0
0

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

0
0
0
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

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

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

120
211
190
89
29
25
2
34
5
66
143
165
222
235
193
9
131
11
19
111
89
145
42
5
42
79
72
45
46

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
59
29
15
0
17
12
8
9

Detaliųjų
planų
derinimas

NSK kompleksinių protokolų
derinimas

+

-i

+

-

0
2
1
2
5
0
9
4
0
1
1
8
0
22
3
7
9
3
0
1
3
6
3
3
11
1
2
2
1

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

1
2
2
3
0
0
0
3
0
0
0
2
4
8
9
2
12
5
0
7
4
0
0
0
0
3
2
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Sąlygos
bendriesiems
planams
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
specialiesiems
planams

+

-

+

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
2
3
2
5
11
5
5
1
30
200

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25

Sąlygos
žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentams
+
-

0
1
3
0
4
1
4
0
0
10
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

+

-

+

-

+

-

2
2
2
0
4
7
4
0
44
33
424

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
39

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
3
5
2
3
2
5
4
3
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19

____________

žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

2
93
1
17
4
0
0
16
0
0
3519

0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
378

Detaliųjų
planų
derinimas

NSK kompleksinių protokolų
derinimas

+

-i

+

-

0
11
4
3
7
2
2
15
121
2
456

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
178

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
18 priedas
18. 2013 m. Departamento teritorinių padalinių vykdytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijos
Padalinys

Savivaldybė

Gautos atrankos
išvados

Prašymai
persvarstyti
atrankos išvadas

Gautos galutinės
atrankos išvados

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Nederintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
ataskaitos

Nederintos
poveikio aplinkai
vertinimo
ataskaitos

Prašymai priimti
neigiamą išvadą
dėl planuojamos
veiklos

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

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.

4
2
3
7
5
1
11
9
26
27
13
1
6
3
1
0
0
0
0
0
9
6
17
14
18
2
2

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

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

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

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

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

168

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
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

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

0
1
0
2
5
3
11
5
23
15
40
5
3
4
11
16
8
5
9
9
4
10
18
2
7
16
15
8
5
30
17
86
41
621

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

0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

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

____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
19 priedas
19. 2013 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

1
2
0
2
4
4
3
0
0
9
1
0
4
10
1
6
1
6
1
0
2
0

1
2
0
2
3
3
3
0
0
9
1
0
3
6
0
5
1
6
1
0
2
0

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

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

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

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

0
2
0
0
1
0
1
2
3
1
3
0
9
7
2
2
0
0
3
0
0
0

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

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

0
1
0
1
1
2
2
1
1
7
1
5
4
5
4
5
1
0
1
1
10
2
4
20
8
0
4
10
3

0
1
0
1
1
1
2
1
1
4
1
2
3
3
3
3
0
0
1
0
10
2
4
20
7
0
4
10
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
1
0
0
0
0

Gauti vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentai

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

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Gautos
vertinimo
ataskaitos

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

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

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

2
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
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

163

137

12

41

38

4

54

48

9

___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2013 metų metinės veiklos ataskaitos
20 priedas
20. Kultūros paveldo centro 2013 metų veiklos ataskaita (pateikiama atskiroje byloje)

