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I. VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS
2014 m. pabaigoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) struktūrą sudarė šeši centriniai skyriai su poskyriais ir dešimt teritorinių padalinių.
Departamente 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 122 specialistai. Pagal 2014 m. Kultūros ministerijos
skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04. „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ buvo numatyta 23019 tūkst. Lt, o tai
būtų 2560,1 tūkst. Lt daugiau lyginant su 2013 metų finansavimu. Departamentui buvo pavesta
vykdyti 9 priemones, iš jų vieną priemonę „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ vykdė
Departamentui pavaldi biudžetinė įstaiga – Kultūros paveldo centas, su kurio metinės veiklos
rezultatais galite susipažinti prie šios ataskaitos pridedamoje atskiroje byloje.
Kaip ir ankstesniais, taip ir 2014 m., vienas iš svarbiausių Departamento uždavinių buvo
spartinti kultūros paveldo apskaitą. Ataskaitiniais metais prie Departamento veikė jau penkios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, kurios suteikė teisinę apsaugą 134 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 871 objektui ir nuėmė teisinę apsaugą 78 objektams. 2014 m.
suorganizuota ir 10 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžių, kuriuose
apsvarstyta 290 pavienių ir kompleksinių kilnojamųjų daiktų įrašymas į Kultūros vertybių registrą,
viso su kompleksinėmis dalimis - 492 vnt., iš jų - 88 jau buvę Kultūros vertybių registre (DR, DV).
Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2014 metų programą, vienuolikoje
kultūros paveldo objektų (jų tvarkomose dalyse) buvo baigti tvarkybos darbai: 1) Gelgaudiškio
dvaro sodybos rūmuose atlikti patalpos Nr. 116 interjero restauravimo darbai, atkuriant dalinai
sunykusius lipdybos elementus, 2) Raudonojoje sinagogoje atlikti salės interjero restauravimo
darbai, 3) Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios klebonijoje įrengta žaibosauga bei atlikti stogo
tvarkybos darbai, 4, 5) Surdegio siaurojo geležinkelio stotyje bei Videniškių vienuolyno name irgi
atlikti stogo remonto ir restauravimo darbai, 6) Anykščiuose atlikti XVI a. pramoninės degimo
krosnies konservavimo ir restauravimo darbai, 7) Gedmino bokšte vykdyti fasadų plytų mūro
konservavimo ir restauravimo darbai, 8) parengtas Vilniaus sinagogos, esančios Gėlių g. 6, avarinės
būklės likvidavimo darbų projektas ir atlikti šio pobūdžio darbai, 9) atlikti Ignoto Korvin-Milevskio
rūmų, esančių Vilniuje, laiptinės su vestibiuliu remonto, konservavimo ir restauravimo darbai, 10)
atlikti Sapiegų rezidencijos statinių komplekso vandens bokšto avarijos grėsmės pašalinimo darbai
bei 11) tokie patys darbai - Kalnaberžės dvaro sodybos rūmuose.
2014 m. paženklinta 12 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Ataskaitiniais metais
buvo pagamintas valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių,
ženklinimo stulpo pavyzdys.
2014 m. prašymus dėl kompensacijų pateikė 18 kultūros paveldo objektų valdytojų.
Kompensacijos buvo išmokėtos 17 objektų valdytojams. Iš viso kompensacijoms buvo skirta
663 489 Lt.
2014 m. vykdant teritorijų planavimo darbus, 5 objektams parengtos koncepcijos, 6
objektams parengti sprendiniai, 9 objektų teritorijų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį etapą.
Ataskaitiniais metais iš viso pabaigti rengti, patvirtinti ir užregistruoti Teritorijų planavimo
dokumentų registre 3 objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai: 1)
Kėdainių senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, 2) Bubių piliakalnio su gyvenviete
ribų planas ir paveldotvarkos projektas bei 3) Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
statinių komplekso ribų planas ir paveldotvarkos projektas.
Į Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos objektų sąrašą 2014 metais buvo įrašyti 7
kultūros paveldo objektai. Akmenės Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvoroje įrengti priešgaisriniai
vartai. Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje atlikti presbiterijos piliastrų, sienų,
ornamentinės drožybos sienelių, krėslų, lubų paviršiaus tapybos ir durų restauravimo darbai. 2014
metais atlikti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atraminės sienos tvoros tyrimai bei parengtas
tvarkybos darbų projektas. Tirti Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios altoriai su skulptūromis. Vidaus
elektros tinklai, priešgaisrinė signalizacija ir žaibosaugas įrengta Rudnios Švč. M. Marijos
nuolatinės globėjos bažnyčioje. Avarijos grėsmės pašalinimo darbai atlikti Onuškio Šv. arkangelo
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Mykolo bažnyčioje. Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje atlikti presbiterijos medinės
baliustrados restauravimo darbai.
Įgyvendinant priemonę „Užtikrinti Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos įgyvendinimą“ 5 bažnyčiose
buvo iš esmės įrengta priešgaisrinė arba apsauginė signalizacija arba žaibosauga, arba dalinai
atnaujinami vidaus elektros tinklai. Be to, 8 kulto pastatams buvo parengi apsaugos priemonių
įrengimo projektai. Tik Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje atlikti vidaus tvarkybos
darbai – praėjusiais metais restauruotos dešinės ir pradėtos restauruoti kairės navos sienos.
2014 m., vykdant Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus
minėjimo 2009-2017 metų programą, atlikti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų
seminarijos pastato vidaus ir išorės I etapo tvarkybos darbai, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios archeologiniai tyrimai ir pamatų bei fasadų tvarkybos darbai, taip pat
parengtas Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų tvarkybos darbų
projektas ir atlikta dalis darbų.
2014 m. Departamentas tęsė dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo organizacijų
veikloje.
Paryžiuje Lietuvos deleguotieji atstovai dalyvavo Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencijos šalių atstovų posėdžiuose. Buvo pritarta Lietuvos pasiūlymui, kad valstybės atsižvelgtų
į povandeninio kultūros paveldo išsaugojimo interesus, ruošiant Jūros erdvinio planavimo
dokumentus.
Siekiant paskatinti ir suaktyvinti kultūros kelių Lietuvoje kūrimą, plėtrą bei įsiliejimą į
Europos kultūros kelių tinklą, 2014 m. Departamentas organizavo seminarą „Kultūros keliai ir
regionų plėtra“. Šis seminaras buvo nuoseklaus Lietuvos prisijungimo prie Europos kultūros kelių
tęsinys. Seminaro metu Europos kultūros kelių ekspertai suteikė praktinių žinių kultūros kelių
Lietuvoje kūrėjams ir galimiems partneriams.
2014 m. organizuotos ir Europos paveldo dienos, kurių tema buvo „XX a. pradžios
skonis“. Ji buvo skirta praėjusio amžiaus laikotarpiui iki Antrojo pasaulinio karo bei jį
atspindinčiam paveldui aktualizuoti. 2014 m. Europos paveldo dienų metu aplankyta apie 400
kultūros paveldo objektų bei apžiūrėta daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta
daugiau nei 180 renginių. Europos paveldo dienų renginiuose dalyvavo daugiau nei 12 000 žmonių,
iš jų apytiksliai 4 500 moksleivių. Europos paveldo dienų renginiai vyko 49 savivaldybėse iš 60.
Aktyviausiai Europos paveldo dienų programoje šiais metais dalyvavo Kauno bei Palangos miestų,
Joniškio, Prienų, Rokiškio, Šakių rajonų savivaldybės, surengusios daugiau nei po 10 renginių.
2014 m. organizuotos ir Europos žydų kultūros dienos, kurių tema buvo „Moteris
judaizme”. Žydų kultūros dienos metu, bendradarbiaujant su Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos
tyrimų centru organizuoti 2 pažintiniai pasivaikščiojimai, 4 paskaitos ir 1 pažintinis mokomasis
seminaras Vilniaus mieste. Vieną pažintinę ekskursiją autobusu organizavo Departamento Kauno
teritorinis padalinys. Departamentas taip pat koordinavo Žydų kultūros dienos renginius kituose
Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 2014 m. Žydų kultūros dienos renginiai vyko 10-yje Lietuvos
miestų: Vilniuje, Kaune, Garliavoje, Pasvalyje, Kėdainiuose, Plungėje, Joniškyje, Kalvarijoje,
Rokiškyje ir Pandėlyje.
2014 m. buvo tęsiamas darbas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupėje ir
trijose specializuotuose darbo grupėse. Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupėje nutarta
sukurti informacinį filmą apie visų Baltijos jūros šalių Šaltojo karo laikotarpio jūrinio paveldo
objektus. Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės posėdžiuose kiekviena valstybė pristatė savo
šalies veiklą povandeninio kultūros paveldo tyrimų ir apsaugos srityje. Lietuvos atstovas prof. hab.
dr. V. Žulkus informavo dalyvius apie 2013 m. lapkričio mėn. Klaipėdos universitete įvykusį
susitikimą su Lietuvos nardymo centrų ir nardymo klubų atstovais, kurio metu buvo diskutuota apie
povandeninio paveldo apsaugą ir archeologų bendradarbiavimą su šiomis institucijomis. Taip pat
supažindinta su naujausiais 2013 ir 2014 m. šoninės apžvalgos sonaru aptiktais radiniais – dviem
neaiškiais nuskendusiais laivais ir 1914 m. nuskendusiu vokiečių kreiseriu „Carl Friedrich“. XX-ojo
amžiaus kultūros paveldo darbo grupėje šalių atstovai pristatė jų šalyse aktualius klausimus,
susijusius su XX a. paveldu, vyko diskusijos apie sovietinio paveldo objektų statusą bei likimą.
Lietuvos atstovas V. Petrulis pristatė Lietuvos XX a. architektūros istorijos gaires, tarpukario
architektūros paveldą ir Kauno modernizmo architektūros pavyzdžius.

6

2014 m. dalyvauta ir tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas". Prancūzijai
perėmus iš Lietuvos 2013 metų pirmininkavimą darbo grupei, buvo organizuoti 2 darbo grupės
posėdžiai Paryžiuje. Posėdžių metu buvo akcentuota, kad Europos kultūros paveldo sektoriuje
vyksta dideli pokyčiai ir kultūros paveldas užima vis svarbesnę vietą kitose ES politikos srityse,
todėl diskutuota dėl specialios darbo grupės prie Europos Komisijos, koordinuojančios kultūros
paveldo integracijos klausimus europiniame lygmenyje, sudarymo, taip pat aptarta Belgijos
iniciatyva 2015 metais surengti Europos šalių kultūros paveldo ministrų konferenciją.
2014 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
dalinio finansavimo projektams iš viso buvo skirta 400 000 litų. Iš viso buvo gautos 227 paraiškos,
iš jų – 149 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams ir 78 leidybos projektams. Iš viso
finansuota 80 projektų ir lėšos paskirstytos taip: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo viso finansuoti 63
projektai ir jiems skirta 190 000 Lt, leidybos projektų finansuota 17, jiems skirta 210 000 Lt.
Vertinant pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus, prioritetas buvo teikiamas ir finansuoti
rekomenduota projektus, prisidedančius prie Europos paveldo ir Europos žydų kultūros dienų
renginių, taip pat aktualizuojantiems dvarų ir medinės architektūros paveldą Lietuvoje, Žemaitijos
krikšto jubiliejaus temą, UNESCO minimų sukakčių sąrašą. Vertinant leidybos projektus,
prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo aktualijoms, Žemaitijos krikšto 600 metų
sukakties bei į UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašą įtrauktų Lietuvos kultūrai ir
istorinei atminčiai svarbių datų temoms.
Siekiant skatinti visuomenės domėjimąsi kultūros paveldu, gilinti vietos bendruomenių ir
verslo atstovų žinias apie paveldo objektų vertę, nykimo priežastis ir gerąją paveldo restauravimo ir
pritaikymo patirtį, 2014 m. Departamento internetinės svetainės skiltyje „KPD apie paveldą“
pateikti iliustruoti straipsniai ir video reportažai. Buvo parengti 17 straipsnių ir 9 video reportažai
(http://kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/idomu/geroji-praktika.html). Ši medžiaga aktualizuoja minėtas
temas ir patrauklia, lengvai suprantama forma pristato visuomenei reikalingą informaciją. Aktyviai
išnaudotas socialinio tinklo „Facebook“ Departamento profilis, kuris šiuo metu turi 4140 draugų
arba sekėjų. Šiuose profiliuose kartoti Departamento internetinėje svetainėje skelbti pranešimai,
talpinta informacija apie Departamento vadovų bei specialistų komandiruotes į paveldo objektus,
nuotraukų albumai, kultūros paveldą populiarinančių renginių anonsai, paveldo pažinimą skatinanti
publicistika. Viso 2014 metais Departamento profiliuose skirtingo formato pranešimai buvo
patalpinti maždaug 1500 kartų.
2014 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. 2014 m. Departamentas parengė arba dalyvavo rengiant 27 teisės aktus, susijusius su kultūros
paveldo apsauga. Šios funkcijos gana detaliai išdėstytos šios ataskaitos tekste.
Apibendrinant Departamento 2014 metų veiklą, galima konstatuoti, kad Departamentas
tęsė pradėtus svarbius kultūros paveldo apsaugos darbus bei ieškojo naujų galimybių ir būdų,
sprendžiant iškilusias paveldosaugos problemas bei siekiant sudominti visuomenę labiau pažinti ir
saugoti savo praeitį.

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė
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II. VYKDYTOS PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI
Pagal 2014 m. Kultūros ministerijos skirtus asignavimus Departamentui programoje 02-04
„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“ buvo numatyta 23019 tūkst. Lt, iš jų pajamos – 25 tūkst. Lt ir 5647 tūkst. Lt – darbo
užmokestis. Departamentui buvo pavesta vykdyti 9 priemones, iš jų Kultūros paveldo centras vykdė
priemonę Nr. 02.04.01.02.05 „Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą“ (jos įgyvendinimui
buvo skirta 2218 tūkst. Lt, iš jų pajamos – 25 tūkst. Lt ir 1292 tūkst. Lt darbo užmokestis).
Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimui „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, Finansų ministerija pavaldžiai
biudžetinei įstaigai Kultūros paveldo centas papildomai skyrė 65,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir
15,0 tūkst. Lt socialinio draudimo įmokoms. Kultūros ministerija 2014-12-01 raštu Nr. S2-3038
„Dėl lengvojo automobilio įsigijimo“ informavo, kad papildomai skyrė 70,0 tūkst. lengvojo
automobilio įsigijimui. Apibendrinti duomenys apie skirtus asignavimus bei vykdytas priemones
pateikti šios ataskaitos 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 1995-2014 m.

1 lentelė. Departamento 2014 m. vykdytos dalies programos 02-04 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ asignavimų panaudojimo lentelė.

Programos priemonės kodas
ir pavadinimas
02-04-01-02-01. Įgyvendinti
Paveldotvarkos programą
02-04-01-02-02. Administruoti
kultūros paveldo apsaugos
priežiūrą ir kontrolę
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

5740

5740

100%

7848

7848

100%

3000

3000

100%

Priedai ir
kitos
pastabos
3, 4 priedai

5, 6 priedai
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Programos priemonės kodas
ir pavadinimas
02-04-01-02-04. Vykdyti Jono
Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo
(paveldotvarka) piligrimų ir
turizmo reikmėms programos
įgyvendinimą
02-04-01-02-05. Tirti bei
kaupti duomenis apie kultūros
paveldą
02-04-01-02-06. Parengti
duomenis nekilnojamųjų
kultūros vertybių atskleidimui
02-04-01-02-07. Dalyvauti
tarptautinių organizacijų ir
Baltijos jūros regiono šalių
programose ir projektuose bei
tarpvalstybiniame
bendradarbiavime kultūros
paveldo apsaugos srityje
02-04-01-02-08. Užtikrinti
visuomenei galimybę pažinti ir
saugoti kultūros paveldą
02-04-01-02-09. Vykdyti
Žemaičių krikšto ir Žemaičių
vyskupystės įsteigimo 600 metų
jubiliejaus minėjimo 2009-2017
metų programą
Viso biudžeto lėšos:

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudoti (įskaitant
patikslinimus)
asignavimai (tūkst.
Lt)

Panaudojimo
procentas

1700

1700

100%

7, 8 priedai

2283

2283

100%

2 priedas

130

130

100%

2 priedas

179

179

100%

11 priedas

434

434

100%

11 priedas

1840

1840

100%

9, 10 priedai

23154

23154

100%

Priedai ir
kitos
pastabos

2 lentelė. 2014 m. planuotų gauti pajamų lentelė.

Programos priemonės kodas ir
pavadinimas

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

Vykdytojas

Planuotos 2014 m.
pajamos (tūkst. Lt)

Gauta 2014 m.
pajamų (tūkst. Lt)

Kultūros paveldo centras

25,0

49,989

25,0

49,989

Viso:

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
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).

9
2 pav. Departamento valdymo struktūra 2014 m.

Departamente patvirtintų pareigybių skaičius – 125 pareigybės. Iš jų - 107 valstybės
tarnautojų ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (3, 4 lentelės). Departamento valstybės
tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą pasiskirstė: 2013-12-31 datai Departamento valstybės
tarnautojų pareigybės pagal lygį ir statusą pasiskirstė: A lygio įstaigos vadovas – 1, A lygio karjeros
valstybės tarnautojų pareigybės – 102 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 – 8, 11 – 52, 10 – 1, 9 – 24.
3 lentelė. 2014 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

8*

39
54*

7

39*

viso:
Iš viso:

10

15
54*

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

4 lentelė. 2014 m. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių pasiskirstymas Departamento teritoriniuose
padaliniuose.
Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Teritorinis padalinys
Vedėjas
Specialistai Inspektoriai
Darbuotojai
tarnautojai
Alytaus
1
2
2
5
0
Kauno
1
6
4
10
1
Klaipėdos
1
6
4
10
1
Marijampolės
1
3
1
5
0
Panevėžio
1
2
1
4
0
Šiaulių
1
2
2
5
0
Tauragės
1
2
2
5
0
Telšių
1
2
2
5
0
Utenos
1
2
2
5
0

10
Teritorinis padalinys
Vilniaus
Iš viso:
Bendras skaičius

Vedėjas

Specialistai

Inspektoriai

1
10

8
35
69

4
24

Tarnautojai pagal statusą
Valstybės
Darbuotojai
tarnautojai
12
1
66
3
69

2014-12-31 dienai buvo neužimtos 3 valstybės tarnautojų pareigybės: 3 – teritoriniuose
padaliniuose: Klaipėdos teritoriniame padalinyje – 2, Marijampolės teritoriniame padalinyje-1.
2014 metais Departamente priimti ir atleisti 2 darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo
sutartis, 1 valstybės tarnautojas atsistatydino savo noru, 1 valstybės tarnautojas Klaipėdos
teritoriniame padalinyje tarnybinio kaitumo būdu buvo perkeltas į kitą įstaigą, 1 valstybės
tarnautojas
tarnybinio kaitumo būdu buvo perkeltas iš Tauragės teritorinio padalinio į
Departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrių, 1 valstybės tarnautojas Vilniaus
teritoriniame padalinyje buvo perkeltas iš vyresniojo valstybinio inspektoriaus A lygio 9
kategorijos pareigų į vyresniojo specialisto (apskaitininko) A lygio 9 kategorijas pareigas, 1
valstybės tarnautojo netekta dėl tarnybos santykių pasibaigimo mirties atveju. 2014 metais
Departamente, pasibaigus pakaitinio valstybės tarnauto tarnybos terminui, atleisti 5 pakaitiniai
valstybės tarnautojai. Per 2014 metus skelbta VATIS ir VATARO sistemose 10 pakaitinių
valstybės tarnautojų atrankų bei 8 konkursai į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigybes.
2014-12-31 dienai Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal išsilavinimą
pasiskirstė: 118 – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 3 – vidurinis profesinis (specialusis)
išsilavinimas.
Pagal amžių bei lytį 2014 metais Departamento specialistai pasiskirstė taip:
Amžiaus grupės (m.) / Lytis
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64

Vid.
65 ir Iš viso darbuotojų
vyresni
amžius

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

0

0

0

4

8

2 17 7

9

3

6

6 13 5 12 9 11 5 10 0

3 41 89

46

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
2014 m. nesikeitė: – 125 (1997-2000 m. – 70, 2001-2005 m. - 72, 2005 m. – 88, 2006 m. – 108,
2008 m. – 128, 2011 m. -125).
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“.
2014 m. naujai patvirtinti arba parengti bei nauja redakcija patvirtinti pareigybių
aprašymai: Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus teritorinių padalinių vyriausiųjų valstybinių
inspektorių, Alytaus vyresniojo specialisto (apskaitininko), Kauno TP vyriausiojo specialisto
(apskaitininko) bei vyresniojo specialisto (derintojo), Tauragės teritorinio padalinio vyresniojo
specialisto (apskaitininko), Vilniaus TP vyresniojo specialisto (apskaitininko), Kontrolės skyriaus
vyriausiųjų valstybinių inspektorių (2), Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
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specialistų (2), Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2),
Administracinio skyriaus vyresniojo specialisto ( koeficientas – 11).
3.1.2. Organizacijos reformos
Kultūros ministro 2012-11-12 įsakymu Nr. ĮV-747 „Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta Departamento struktūra nesikeitė. 2014
metais, su Kultūros ministerija suderinus pakeitimus, 2014 m. direktoriaus 2014-04-29 įsakymu
Nr. P-175 buvo panaikinta Panevėžio teritorinio padalinio vyresniojo valstybinio inspektoriau A
lygio 9 kategorijos pareigybė.
Departamento direktoriaus 2014 m. vasario
27 d. įsakymu Nr.-45Į patvirtintos
Departamento Vardinių dovanų teikimo taisyklės valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. nuostatomis
bei patvirtintomis taisyklėmis, valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
už praėjusių metų darbo rezultatus (po vertinimo) bei įvairių darbo, tarnybos ar asmeninių sukakčių
progomis apdovanojami vardinėmis dovanomis. Siekiant motyvuoti bei užtikrinti
naujų
personalijų tiek emocinę, tiek profesinę adaptaciją kolektyve, parengtas ir Departamento
direktoriaus 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. Į-172 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, adaptacijos
sistemos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, adaptacijos sistemos aprašas.
3.1.3. Personalo mokymai
Departamento tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo vidiniuose, išvažiuojamuosiuose bei
išorės seminaruose, mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose. Viso vyko 34 seminarai,
mokymai, konferencijos, iš jų: 3 išvažiuojamieji. 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).
79 valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo seminaruose, kurie buvo apmokami iš
Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų, bei gauta 113 mokymo sertifikatų.
2014 m. valstybės tarnautojai, dirbę Departamente mažiau nei vienerius metus, išklausė
įvadinio valstybės tarnautojo mokymo kursą (4). Personalo tarnautojai buvo mokymuose,
skirtuose naujai įsigaliosiančiam Valstybės tarnybos įstatymui bei kompetencijų moduliui
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 paminklotvarkininkų konferencijoje.
Departamento direktorius bei 6 valstybės tarnautojai tęsė užsienių kalbų valstybės
tarnautojams anglų, ir vokiečių mokymų kursą, 1 dalyvavo UNESCO nacionalinės komisijos
anglų k. mokymuose.
5 lentelė. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimas nemokamose konferencijose,
mokymuose, seminaruose 2014 m.
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mokymų tema
Buhalterinė apskaita
Buhalterinė apskaitos organizavimas, ateinant eurui
Stebėsenos sistemos rodikliai
Tvarkybos darbai (pr. A. Degutis)
Naudotojų, dalyvaujančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese,
mokymai (E-paslaugos) I
Bendrasis vertinimo modelis: efektyvaus taikymo patirtis ir galimybės
UNESCO paveldas „Matera“
ARBON tinko pristatymas
Ūkio subjektų priežiūra - klausimynai

Asmenų
skaičius
1
1
2
12
14
2
13
11
15

12
Eil.
Nr.
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Mokymų tema
Teritorijų planavimo el. sistema
Užutrakyje „Istoriniai XIX-XX a. dvarų interjerai“
Buhalterijos kursai 3 d.
Turinio valdymo sistema ir pranešimų dėžutės
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjimas
Naudotojų, dalyvaujančių žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese,
mokymai (E-paslaugos) II
Ekologiškų ir visuomeninių produktų, skirtų restauravimui ir statybai, pritaikymas
(KEIM)
Tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro
(1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai / World Heritage
Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė
Archaeological Site (2004)“
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos personalo valdymo ypatumai bei jų
taikoma naujoko adaptacijos sistema
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos vykdomo projekto „Verslą kontroliuojančių
institucijų atliekamų funkcijų optimizavimo koordinavimas“ pagal atskiras mokymo
programas
Administracinės naštos vertinimas
ICOMOS diskusija „Pilių ir rūmų restauravimo metodikos kryptis“, ekskursija į Sapiegų
rūmus
Valstybės tarnybos reformos pristatymas
Paveldo tvarkybos reglamentų PTR pakeitimai, apskaitos užduotys
UNESCO nacionalinės komisijos anglų k. mokymai
Priešgaisrinės saugos kursas
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras Dubingiuose
Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė
E- paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese
Dokumentų valdymo naujovės ir sistemos @vilys naujausios galimybės
Norvegų ir lietuvių patirties sklaidos seminaras Europos parke ir Liubavo dvaro
sodyboje
VIII Lietuvos urbanistinis forumas „Kompleksinis miestų modernizavimas“
Nuo projekto ,,Art fort“ iki istorinio - architektūrinio parko“
Išvažiuojamasis seminaras po Šalčininkų rajono tvarkomus ir pritaikytus visuomenės
poreikiams kultūros paveldo objektus
Viso

Asmenų
skaičius
14
19
1
1
43
10
4

6

1
9
2
11
57
33
1
1
49
8
7
3
15
5
6
30
407

3.1.4. Tarnybinės ir drausminės nuobaudos
2014 m. Departamentas inicijavo 1 tarnybinį patikrinimą, pagrindo atlikti tarnybinio
nusižengimo tyrimą, nebuvo ir atliko 1 tarnybinio nusižengimo tyrimą, tarnybinė nuobauda skirta
nebuvo.
3.2. Dokumentų valdymas
Nuo 2013 m. sausio 1 d. dokumentų valdymo sistemoje @vilys fiksuojami vidaus ir išorės
dokumentai. 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
2014 m. dokumentacijos planu. Departamente (be teritorinių padalinių) 2014 m. pagrindiniuose
registruose centriniame Departamento aparate registruota:
1. Gautų dokumentų (viso 6636):
1.1. teismų ir teisėsaugos institucijų – 1311 (registras T);
1.2. fizinių bei bendrovių prašymai, skundai, pareiškimai – 249 (registras 7);
1.3. Lietuvos Respublikos Seimo – 42 (registras S);
1.4. Prezidentūros kanceliarijos – 4 (registras PR);
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 104 (registras V);
1.6. įvairių institucijų ir organizacijų – 4396 (registras 1);
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1.7. gautos archeologinės ataskaitos – 530 (registras AR).
2. Siunčiamų dokumentų (viso 3013) - iniciatyvinių, atsakymų į pavedimus, prašymus,
paklausimai:
2.1. siunčiamų dokumentų – 2776 (registras 2);
2.2. siunčiamų teisėsaugos įstaigoms dokumentų – 237 (registras TS).
3. Vidaus dokumentų (viso 2494):
3.1. direktoriaus įsakymai veiklos klausimais – 325 (registras Į);
3.2. direktoriaus įsakymai turto valdymo klausimais – 78 (registras TĮ);
3.3. tarnybiniai pranešimai, prašymai, įgaliojimai – 1960 (registras LR);
3.4. paveldotvarkos darbų priėmimo aktai, sužalotos kultūros vertybės žalos nustatymo
aktai – 81 (registras RG);
3.5. viešųjų pirkimų įvykdymo aktai – 44 (registras Vš/A);
3.6. autorinių sutarčių įvykdymo aktai – 1 (registras 9/A);
3.7. direktoriaus nurodymai – 2 (registras N);
3.8. departamento darbuotojų pasitarimų veiklos klausimais protokolai – 3 (registras 16).
4. Sutartys (viso 257):
4.1. viešųjų pirkimų sutartys – 222 (registras Vš);
4.2. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutartys – 25 (registras AS);
4.3. taikos sutartys, susitarimai, bendradarbiavimo ir kitos sutartys– 9 (registras SUT);
4.4. autorinės sutartys – 1 (registras 9).
2014 m. dokumentų valdymą Departamente atliko bei dokumentų saugojimą užtikrino du
Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio specialistai bei vyriausiais
specialistas archyvaras. 2014 m. į Kultūros paveldo Departamento archyvą iš skyrių, poskyrių ir
teritorinių padalinių buvo perimta ir sutvarkyta 549 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, sunumeruoti bylų lapai, užrašyti
antraštiniai ir baigiamieji bylų lapai. Bylos sudėtos į dėžutes, į atitinkamą bylų fondą, nurodomas
apyrašas bei bylų numeris. Sutvarkius dokumentus, 76 bylos buvo įrašytos į nuolat ir ilgai saugomų
bylų apyrašus bei pateiktos iš Lietuvos valstybės naujojo archyvo specialisto ekspertizei bei
Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktoriui derinti.
2014 m. sudaryti keturių nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų tęsiniai:
1. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 10 bylų.
2. Atleistų valstybės tarnautojų ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 2 bylos.
3. Atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 4, į
kurį įrašytos 3 bylos.
4. Išvežamų į užsienį kultūros vertybių nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyta
31 byla.
2014 m. buvo sudarytas naujas, Telšių teritorinio padalinio 1995 – 2008 m. veiklos nuolat
saugomų bylų apyrašas Nr. 14, į kurį įrašyta 30 bylų.
2014 m. iš Departamento skyrių ir poskyrių buvo perimti 12 bylų (dokumentų) perdavimo
aktai, kuriais į Departamento archyvą buvo priimtos 337 bylos. Iš teritorinių padalinių į
Departamento archyvą buvo perduota 212 bylos: 60 bylų iš Utenos teritorinio padalinio 1990 –
1994 m. uždaryto dokumentų fondo Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos sudarytų
bylų, 106 bylos iš Kauno teritorinio padalinio 1990 – 2004 m. sudarytų bylų, 29 bylos iš Klaipėdos
teritorinio padalinio 2010 m. sudarytų bylų, 17 bylos iš Tauragės teritorinio padalinio 19959 – 2009
m. sudarytų bylų.
Iš VĮ „Lietuvos paminklai“, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas ir UAB
,,Kelprojektas“ buvo perimtos 9 teritorijų planavimo ir apsaugos zonų ribų planų ir paveldotvarkos
projektų bylos.
Taip pat buvo priimta veiklos dokumentai ir iš Trakų istorinio nacionalinio parko,15 bylų.
2014 m. buvo atrinkta naikinti 1991 - 2008 m. dokumentų kurių saugojimo terminas yra
pasibaigęs, 231 byla.
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2014 m. buvo prižiūrimos ir tvarkomos trys Departamento dokumentų saugyklos. Parengta
11 raštų, iš kurių 8 kartus buvo atlikta dokumentų paieška Departamento archyve. Iš archyvo buvo
išduotos 92 bylos tarnybiniam naudojimui Departamento darbuotojams ir 48 bylos, iš kurių reikėjo
daryti reikalingų dokumentų kopijas.
Personalo administravimo dokumentai registruojami atskirai, su žyma „slaptas personalo
dokumentas“ . 2014 m. direktoriaus įsakymų personalo klausimais registre P užregistruota 623
įsakymai, tarnybinių pranešimų, prašymų skirti pašalpas personaliniais klausimais registre PPP
užregistruoti 291 dokumentai, darbo sutarčių registre D-3, pranešimų SODRAI registre 28
užregistruoti 47 dokumentai, Studentų praktikos atlikimo sutarčių registre PSS -16. Ne dokumentų
valdymo sistemoje (STEKAS) registruojami Departamento direktoriaus įsakymai komandiruočių
K-590 ir atostogų klausimais A-491. SODRAI pateiktas pranešimas apie apdraustųjų asmenų
profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių Nr. 01-14SD, taip pat Lietuvos statistikos
departamentui pateikta Vietos vienetų duomenų atnaujinimo statistinė anketa Ū-03.
3 pav. Departamento teritorinių padalinių 2014 metais gauti ir išsiųsti dokumentai.

Atskira raštvedyba (gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracija) vedama ir
Departamento teritoriniuose padaliniuose. Iš viso 2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai
užregistravo 18153 dokumentus (2013 m. – 21595, 2012 m. – 12419). Per ataskaitinį laikotarpį
teritoriniai padaliniai parengė ir išdavė 8104 dokumentus (2013 m. – 12469, 2012 m. – 10279)
(pav. 3). 2013 m. daugiausiai dokumentų užregistravo Kauno (apie 35 proc.), Vilniaus (apie 25
proc.) ir Klaipėdos (apie 15 proc.) teritoriniai padalinai. Daugiausia susirašinėta su verslo subjektais
(apie 40 proc. korespondencijos), savivaldybėmis (apie 18 proc.) bei pavieniais fiziniais asmenimis
(apie 14 proc.). Susirašinėjimas su Departamento centriniais padaliniais siekė tik apie 13 proc.
korespondencijos. Teismai ir teisėsaugos institucijos apėmė apie 4 proc. dokumentų, registruotų
Departamento teritoriniuose padaliniuose.
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 ,,Švarus pasaulis“.
Administraciniame pastate departamento naudojamos oro kondicionavimo sistemos
priežiūros ir įrenginių remonto paslaugos atliekamos pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Corpus A“
(atliekami profilaktiniai patikrinimai, šalinami gedimai).
Pastate esančios serverinės patalpose sumontuotos automatinės dujinės gaisro gesinimo
sistemos techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Gevirda“ .
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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 dezinfekcijos paslaugas atlieka UAB ,,Utenos deratizacija“ ir UAB
„Dezinfekcijos paslaugos“, 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 finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FAVS) konsultavimo paslaugas
teikia UAB ,,Alna Business Solutions“, valstybinės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos
,,Navision“ programinės įrangos aptarnavimo paslaugas teikia UAB ,,Iteks“, dokumentų valdymo
sistemos (DVS) ,,Avilys“ – UAB ,,Asseco Lietuva“.
Departamento patikėjimo teise valdomame administraciniame pastate (Sapiegų rūmai)
baigti ir priimti rekonstravimo (restauravimo) I etapo darbai. Pastato ir kitų statinių (Sapiegos g. 13,
Vilniuje) techninės priežiūros paslaugas atlieka UAB ,,Verslo aljansas“.
Pagerintos darbo sąlygos Vilniaus teritorinio padalinio specialistams, padalinys balandžio
mėn. įsikėlė į suremontuotas patalpas. Į Vilniaus teritorinio padalinio patalpas įsikėlė 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 sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“. Patalpas tvarko UAB ,,Ideali
švara“, teritorija tvarkoma pagal sutartį, sudarytą su AB ,,Panevėžio specialus autotransportas“.
Utenos teritorinis padalinys. Naudojamų (panaudos teise) patalpų valymo paslaugas
atlieka UAB ,,Ideali švara“. Patalpose įrengta apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistema,
atliekamas jos stebėjimas ir priežiūra pagal sutartį, sudarytą su UAB ,,Apsaugos komanda“.
Telšių 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. Atliktas
keitimas. 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.
Vykdoma sutarčių terminų kontrolė, rengiami susitarimų dėl jų pratęsimų, raštų dėl jų
nutraukimo, projektai.
2014 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 ,,REO Investment“.
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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 (999,54 Lt sumai), reprezentacijai perduota leidinių ir DVD 87486,89 Lt
sumai. Parengtas ir pateiktas steigėjui Lietuvos Respublikos nutarimo dėl leidinių perdavimo
aukštosioms mokyklos projektas.
Parengti siūlomo pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti departamento turto sąrašai,
direktoriaus įsakymų projektai dėl tokio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) ar nereikalingu
naudoti. Nurašytas ir likviduotas netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas,
atsargos.
Inventorizuotas departamento (įskaitant teritorinius padalinius) 2013 m. turtas, parengti
inventorizacijos aprašai.
Parengta informacija Kultūros ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Aplinkos
ministerijai, Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl valdomo ir naudojamo turto. 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.
2014 m. departamentas tarnybinėms reikmėms naudojo 14 tarnybinių lengvųjų automobilių
(limitas - 14), 2014 m. gruodžio mėn. įsigytas vienas naujas lengvasis automobilis.
Dėl dažnų komandiruočių, teismo posėdžių kituose miestuose, buvo poreikis nuomotis
lengvuosius automobilius (pagal sutartį su UAB ,,Olego transportas“).
Departamento administracijos, Vilniaus ir Kauno teritorinio padalinių naudojamų
automobilių plovimo paslaugas teikia UAB ,,Transjusta“.
Pagal automobilio nuomos sutartį (UAB ,,Aljuva“), objektų apskaitos funkcijos vykdymui
departamento specialistei, kurios darbo vieta Ukmergės mieste, nuomojamas lengvasis automobilis
(be vairuotojo).
Departamentas, pagal sudarytą su AB ,,Smiltynės perkėla“ sutartį, naudojasi tarnybos
reikmėms perkėlos paslaugomis, perkelti tarnybinį transportą per Kuršių marias.
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 pranešama policijai.
3.4. Viešųjų pirkimų vykdymas
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Viešųjų pirkimų
įstatymas) nuostatas dėl viešųjų pirkimų planavimo perkančiojoje organizacijoje, 2014 m. I
ketvirtyje parengtas viešųjų pirkimų plano, pagal Departamento įgyvendinamas programas,
projektas ir pateiktas direktoriui tvirtinti. Departamento direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų
planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS), taip pat
buvo rengiami ir skelbiam viešųjų pirkimų plano pakeitimai. Administracinio skyriaus specialistai
vykdė viešųjų pirkimų verčių apskaitą, vedė viešųjų pirkimų žurnalą, viešųjų pirkimų sutarčių
registrą.
Pirkimai viršijantys tarptautinio pirkimo vertės ribas ir mažos vertės pirkimo ribą.
Administracinio skyriaus vedėjo pavaduotoja 2014 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 KVR modernizavimo,
projekto „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimas“ kultūros
paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo, pradinės informacijos
parengimo ir įvedimo paslaugų pirkimo procedūros. Šio pirkimo vertė viršijo tarptautinio pirkimo
vertės ribas, pirkimas vykdytas atviro konkurso būdu. Taip pat pradėtos vykdyti Kompiuterinės
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technikos ir sisteminės programinės įrangos pirkimo procedūros. Šio pirkimo vertė viršijo
tarptautinio pirkimo vertės ribas, pirkimas vykdytas atviro konkurso būdu. Vykdant atvirą konkursą
buvo atliktos Sapiegų rūmų L. Sapiegos g. 13, Vilniuje restauravimo ir pritaikymo techninio
projekto parengimo paslaugų pirkimo procedūros.
Pirkimai viršijantys mažos vertės pirkimo ribą (supaprastinti pirkimai).
Administracinio skyriaus darbuotojai organizavo ir kartu su komisija vykdė 6
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, atlikta 17
pirkimų per VŠĮ Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO). CPO pagalba buvo pirkta
kompiuterinė ir biuro įranga, kanceliarinės prekės, biuro popierius, benzinas ir dyzelinas.
Mažos vertės viešieji pirkimai buvo vykdomi supaprastinto atviro konkurso ir apklausos
pirkimo būdais. Buvo atlikta apie 450 pirkimų (12 pirkimų atliko Mažos vertės prekių, paslaugų ir
darbų viešųjų pirkimų komisija, iš kurių 5 atliko organizuojant supaprastintus atvirus konkursus ir 7
vykdė apklausos būdu). Apie 440 mažos vertės pirkimų atliko pirkimų organizatoriai apklausos
būdu.
Administracinio skyriaus specialistai parengė, suderino ir pateikė pasirašymui apie 200
viešųjų pirkimų sutarčių projektų. Parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai 14 skelbimų apie
vykdomus viešuosius pirkimus: Sk-1 (6 skelbimai), Sk-6 (5 skelbimai), 2 standartinė (3 skelbimai)
formos. Parengtos 3 viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos, 12 įvykdytų ar nutrauktų pirkimo
sutarties ataskaitų ir pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai.
Buvo gauta viena tiekėjų pretenzija dėl vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų, pretenzija
buvo išnagrinėta ir parengtos išvados. Teismuose buvo gautas vienas tiekėjo kasacinis skundas,
kuris buvo nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiame Teisme ir priimtas Departamentui palankus
sprendimas.
IV. KULTŪROS PAVELDO TEISĖTVARKA
4.1. Rengti ir derinti teisės aktų projektai
Departamentas 2014 m. dalyvavo rengiant šiuos teisės aktų projektus:
1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-490 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paminklo
U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
2. 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.
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos
reglamento formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV 329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas.
5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Kultūros paveldo objektų
individualių apsaugos reglamentų rengimo, tvirtinimo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektas.
6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų
kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
7. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektas.
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8. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 5
d. įsakymo Nr. Į-221 ,,Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir
Leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo" pakeitimo projektas.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
pakeitimo projektas.
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl Specialistų, vykdančių nekilnojamojo
kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių
tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. spalio 3 d. įsakymo Nr. ĮV 453/D1 445 „Dėl Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo projektas.
12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos
12 d. įsakymo Nr. Į-315 „Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių
dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
13. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių
pripažinimo saugomomis“ pakeitimo“ projektas.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamųjų daiktų nurašymo“
projektas Nr. 14-7875.
15. Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 14 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas Nr. XIIP-1629(2).
16. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas Nr. XIIP-1803(2).
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vandens
įstatymo Nr. VIII-474 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1629(2) ir Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.
XIIP-1803(2)“ projektas.
18. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m.
lapkričio 9 d. įsakymo Nr. Į-403 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių pasų registro formos
patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
19. Kultūros ministro įsakymo „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
20. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario
9 d. įsakymo Nr. Į 040 „Dėl asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba
kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais
siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
projektas.
21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio
24 d. įsakymo Nr. Į 454 „Dėl reikalavimo, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo
administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
22. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV 318 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
23. Kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV 199 „Dėl Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
24. Departamento direktoriaus įsakymo Nr. Į-283 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. Į-187 „Dėl Administracinio
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teisės pažeidimo protokolo formos užpildymo taisyklių ir Nutarimo administracinio teisės
pažeidimo byloje formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
25. Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. Į-204 ,,Dėl Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ projektas.
26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2014–2022
metų darbų sąrašo I etapo (2014-2017 m.) patvirtinimo" projektas.
27. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV 150
„Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo
kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
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. Administracinių nusižengimų kodekso projektas Nr. XIP-3600(2).
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV 125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos
reglamento formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. ĮV 2 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir
Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Administracinės naštos mažinimo
2014 – 2015 metais priemonių plano patvirtinimo“ projektas.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio
26 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo turto nuosavybės teisės pakeitimo“
projektas.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektas.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto Anykščiuose,
Tilto g. 2, perdavimo Anykščių rajono savivaldybei“ projektas.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos infrastruktūros
plėtros įstatymo koncepcijos“ projektas.
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo“
projektas.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“ projektas Nr. 14-5757.
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 14-6668.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Etnografinių regionų metų
priemonių plano patvirtinimo" projektas Nr. 14-7068.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ projektas.
16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ projektas.
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 14-7450.
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18. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymo
projektas.
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Privačios nuosavybės prieinamų
visuomenei lankyti kultūros paminklų, įrašytų į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir
kultūros objektų sąrašą, tvarkybos finansavimo ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.
20. Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 2 ir
13 straipsnių pakeitimo projektas.
21. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-80
„Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto
apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 14-10797
23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Administracinio teisės pažeidimo
protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės
pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ projektas.
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų
gimimo metinių minėjimo veiksmų plano patvirtinimo“ projektas Nr. 14-12140.
25. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 1,
22 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 231 straipsniu įstatymas.
26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 “Dėl reikalavimų vaistinėms
patvirtinimo” pakeitimo” projektas. (2014-01-30 Nr. (1.24.)2-218
27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 562 „Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir
neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir
Kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio
kriterijaus nustatymo“ pakeitimo“ projektas.
2014-08-08 Nr. (3.11.)2-1675
28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar
sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių
sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ „pakeitimo“ projektas. 2014-08-08 Nr. (3.11.)2-1675
29. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymo „Dėl pranešimų Nekilnojamojo
turto kadastro tvarkytojui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Pranešimų Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojui teikimo tvarkos aprašo, projektai. 2014-09-16 Nr. (10.26.)2-1891
30. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 275 „Dėl
Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
projektas. 2014-12-19 Nr. (1.36.)2-2729
31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl religinės paskirties nekilnojamojo
turto nuosavybės teisės“ projektas Nr. 14-14155. 2014-12-29 Nr. (3.11.)2-2776
4.2. Atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose
2014 m. Departamento Juridinio skyriaus specialistai atstovavo Departamentui 199 bylose
(2013 m. -182, 2012 m. – 194). 29 bylose Departamentas buvo atsakovu (2013 m. – 20, 2012 m. –
21), 148 – trečiuoju asmeniu (2013 m. – 147, 2012 m. – 145), 5 – institucija, teikiančia išvadą, 15 –
civiliniu ieškovu, 4 – pareiškėju, 1 – suinteresuotu asmeniu (12 priedas). Pagal proceso tipą bylos
pasiskirsto: 145 civilinės (2013 m. – 131, 2012 m. – 110), 49 administracinės, 3 baudžiamosios ir 2
ikiteisminio tyrimo bylos. 33 bylos nagrinėtos apygardų (2013 m. – 39, 2012 m. – 19), 111 –
apylinkių (2013 m. – 85, 2012 m. – 96), 32 – apygardų administraciniuose (2013 m. – 32, 2012 m.
– 49), 16 – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (2013 m. – 17, 2012 m. – 25), 3 –
Lietuvos apeliaciniame teisme (2013 m. – 3, 2012 m. – 4), 3 – Lietuvos aukščiausiajame teisme, 1 –
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Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje. 105 teisminio ginčo bylos (2013 m. – 46, 2012 m. –
47) buvo tęstinės (53 proc.; 2013 m. - 25 proc.; 2012 m. – 24 proc.).
Pagal Departamento ieškinius bylose, kuriose Departamentui atstovavo Juridinio skyriaus
specialistai, valstybės naudai 2014 m. priteista: Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A
1265 803/2014 – 23087 Lt nuostoliams, padarytiems sužalojus archeologinį sluoksnį Trakų
senamiestyje, Karaimų g. 16, atlyginti (sprendimas įsiteisėjęs ir įvykdytas); Vilniaus apygardos
teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1041-781/2014 - 51 556 Lt visuomenės (valstybės) patirtiems
nuostoliams, sužalojus nekilnojamąją kultūros vertybę – Belvederio dvaro sodybos rūmus atlyginti
(sprendimas įsiteisėjęs, išieškojimą vykdo antstoliai); Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje
byloje Nr. 2 937 921/2014 - 116209 Lt visuomenei padarytai žalai, atsiradusiai dėl
nekilnojamosios kultūros vertybės Šeimaties pradinės mokyklos sužalojimo, atlyginti (sprendimas
įsiteisėjęs, vykdo VMI); Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1A-159/2014 –
492945 Lt valstybei padarytai žalai, sužalojus Apuolės kapinyną, atlyginti (sprendimas įsiteisėjęs,
vykdo VMI). Iš viso per 2014 metus bylose, kurias vedė Juridinio skyriaus specialistai, valstybės
naudai priteista 683 797 Lt.
2014 m. teismuose ir kitose teisėsaugose institucijose Departamentą pagal įgaliojimus
atstovavo ir teritoriniai padaliniai (13 priedas). Iš viso atstovauta 148 (2013 m. – 152, 2012 m. –
301) bylose: civilinio proceso – 68 (2013 m. – 61, 2012 m. – 139), administracinio proceso – 68
(2013 m. – 83, 2012 m. – 87), ikiteisminių tyrimų – 10 (2013 m. – 4, 2012 m. – 43), baudžiamojo
proceso – 2 (2013 m. – 2, 2012 m. – 32) bylose.
Pagal procesinę padėtį atstovavimas pasiskirsto: ieškovais (pareiškėjais) – 19 (2013 m. –
30, 2012 m. – 123), atsakovais – 28 (2013 m. – 35, 2012 m. – 36), trečiaisiais asmenimis – 86 (2013
m. – 77, 2012 m. – 137), suinteresuotais asmenimis – 6, institucija, surašiusia protokolą – 6, išvadą
teikiančia institucija – 2 ir liudytoju - 1. 2014 m. daugiausia teismuose ir teisėsaugos institucijose
Departamentą atstovavo Klaipėdos teritorinis padalinys – 63 bylose.
4.3. Administraciniai teisės pažeidimai kultūros vertybių apsaugos srityje
2014 m. gruodžio 31 d. Departamento valstybės tarnautojai surašė 118 (2013 m.- 109,
2012 m. – 104) administracinių teisės pažeidimų protokolus, 329 (2013 m. – 417, 2012 m. – 422)
reikalavimus pašalinti pažeidimus, priėmė 49 (2013 m. – 49, 2012 m. – 53) nutarimus
administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriais skirtos baudos, bei 43 (2013 m. – 37, 2012 m. – 43)
nutarimus, kuriais skirti įspėjimai (pav. 4, 14 priedas).
4 pav. Surašyti reikalavimai pašalinti pažeidimus (buv. privalomi nurodymai) bei administracinių teisės
pažeidimų protokolai (2005-2014 m.).

82 (2013 m. – 74, 2012 m. – 89) administracinių teisės pažeidimų protokolai buvo surašyti
pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 91 straipsnį (už NKPAĮ ir
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KKVAĮ pažeidimus) bei 26 (2013 m. – 35, 2012 m. – 15) - pagal ATPK 188(4) straipsnį (už teisėtų
Departamento pareigūnų reikalavimų nevykdymą). Per 2014 m. apskųsti penki (2013 m. – 4, 2012
m. – 13) nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose, du nutarimai (2013 m. – 4, 2012 m. –
3) apeliacine tvarka buvo panaikinti. Iš viso 2014 m. skirta baudų – 107220 Lt (2013 m.- 52619,
2012 m. - 48130 Lt).
Iš surašytų 329 reikalavimų pašalinti pažeidimus 2014-12-31 d. įvykdyti buvo 265 arba 80
proc. (2013 m. – 227 arba 54 proc., 2012 m. – 239 arba 57 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad daliai
2014 m. įteiktų reikalavimų dar nebuvo suėjęs terminas. Didžiausią dalį reikalavimų pašalinti
pažeidimus surašė Kauno (89), Vilniaus (80) ir Utenos (47) teritoriniai padaliniai.
4.4. Kultūros vertybėms padarytos žalos nustatymas ir nuostolių sureguliavimas
2014 m. Departamento direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos nustatinėjo 6 (2013 m. 27, 2012 m. – 28) sužalotų kultūros vertybių nuostolių dydį ir atkūrimo būdus (6 lentelė). Kauno
apskrityje užfiksuoti 2 žalojimo atvejai, o Alytaus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse –
po 1 sužalojimo atvejį.
6 lentelė. 2014 m. nustatytos sužalotos kultūros vertybės, jų nuostolių dydžiai ir atkūrimo būdai.
Eil.
Nr.

1.

Vertybės
pavadinimas, kodas

Šatenių dvaro
sodybos fragmentų
mokyklos pastatas,
231

Vertybės
adresas

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

2.

Zyplių dvaro sodybos
Tubelių k.,
arklidė,
Lukšių sen.,
1616,
Šakių r. sav.
24742

3.

Aukštosios Fredos
dvaro sodybos
Ž. E. Žilibero g.
arklidės-tvarto
5, 7, Kauno m.,
mūrinės tvoros dalis,
Kauno m. sav.
1113,
25756

Padaryta žala

Gaisras: sudegė
stogas, pastato
vidus, dalis pastato
rytinės sienos

Gaisras: sudegė
dalis stogo ir
medinės perdangos
dalis.

Autoįvykis:
išversta mūrinės
tvoros dalis

4.

Raudondvario dvaro
sodybos rūmai,
1568,
500

Nepriežiūra po
Raudondvario k.,
gaisro:
Pakalniškių sen.,
konstrukcijų ir
Radviliškio r.
atitvarų irimas,
sav.
puvimas, griūtys.

5.

Dervos ir terpentino
gamyklos statinių
kompleksui

Latežerio k.,
Savavališka
Viečiūnų sen.,
statyba: vietoje
Druskininkų sav. nekilnojamojo

Nuostolių
dydis, Lt

Komisijos siūlymai

466 719

Komisija aktu (RG-19, 2014-02-18)
pasiūlė: 1. patikslinti kultūros
vertybės Šatenių dvaro sodybos
fragmentų Kultūros vertybių
registre;
2. patikslinus kultūros vertybės
Šatenių dvaro sodybos fragmentų
duomenis Kultūros vertybių
registre, spręsti dėl sudegusio
pastato atkūrimo.

235 364

Komisija aktu (RG-27, 2014-03-07)
pasiūlė atkurti iki sužalojimo
buvusią pastato būklę, pakeisti
apdegusias medines stogo gegnių
konstrukcijas, sudegusią vidinės
medinės perdangos dalį. Naujai
įrengti stogo dangos paklotą ir
stogo dangą.

6 161

Komisija aktu (RG-21, 2014-02-19)
pasiūlė objekto valdytojui atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę.

1 069 828

Komisija aktu (RG-47, 2014-06-25)
pasiūlė atlyginti žalą ir atkurti iki
sužalojimo buvusią būklę, skubiai
stabilizuoti fizinę pastato būklę
aptveriant pastatą ir jo teritoriją,
taikyti apsaugos nuo griūties ir
konservavimo priemones;
nesusitarus – teikti ieškinį teismui
dėl žalos atlyginimo, spręsti
nekilnojamo kultūros paveldo
objekto paėmimo valstybės
nuosavybėn klausimą.

24 173

Komisija aktu (RG-61, 2014-10-02)
pasiūlė likviduoti savavališkos
statybos padarinius ir atkurti iki

23
priklausančio
gamybinio pastato
medinė dalis,
26656,
26657

6.

Labardžių buvusio
dvaro sodybos
fragmentai
633

Labardžių k.,
Kaltinėnų sen.,
Šilalės r. sav.

kultūros paveldo
objekto dalies
pastatytas naujas
pastatas.

sužalojimo buvusią nekilnojamojo
kultūros paveldo objekto būklę.
Objekto valdytojas A.G. 2014-1112 atlygino žalą.

Gaisro metu
sudegė gyvenamas
namas

Departamento pirmoji
nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo taryba 2014-09-09
vertinimo tarybos protokolu Nr.
VT-49 šiam objektui panaikino
teisinę apsaugą.

949 825

2014 metais baigėsi teisminis procesas dėl 2013 m. gegužės 9 d. išaiškėjusių vagysčių iš 6
kapaviečių nekilnojamoje kultūros vertybėje - Dūkšto dvaro senosiose kapinėse Ignalinos rajono
savivaldybės Dūkštelių kaime (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 30380). Ignalinos rajono
apylinkės teismas 2014 m. balandžio 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-21-242/2014
patenkino Departamento pareikštą atsakovui S.B. 17 107,45 Lt. civilinį ieškinį dėl visuomenės
(valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo.
2014 m. baigėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros
vertybės - Kalnaberžės dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 215) pastatams
padarytos žalos, kurią 2012-11- 02 aktu Nr. RG-101 nustatė Departamento direktoriaus 2012-10-01
įsakymu Nr. Į-348 sudaryta komisija. Lietuvos Apeliacinis teismas 2014-02-14 nutartimi priėmė
sprendimą civilinėje byloje Nr. 2a-157/2014, kuria paliko galioti Panevėžio apygardos teismo 201212-05 sprendimą. Todėl nuo apeliacinio teismo nutarties įsigaliojimo Dvaro pastatai (rūmai,
arklidės, kluonas, tvartas) iš UAB ,,Lukta“ nuosavybės perėjo valstybės žinion. Teismas patenkino
Departamento civilinį ieškinį ir iš atsakovo UAB ,,Lukta“ valstybės naudai priteisė 233 393 Lt.
žalos atlyginimą. Panevėžio apygardos teismas 2014-02-26 išdavė Departamentui Vykdomąjį raštą
Nr. 2-228-227/2012 dėl priteistų sumų išieškojimo iš UAB ,,Lukta“.
2014 metais baigėsi teisminis procesas vadinamojoje "juodųjų archeologų" baudžiamojoje
byloje Nr. 1-42-190/2013 dėl kultūros paminkle - Apuolės piliakalnyje su gyvenviete (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 24505) esančio Apuolės kapinyno sužalojimo. Lietuvos
Aukščiausiasis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu paliko galioti Vilniaus apygardos
teismo 2013 m. gegužės 24 d. nuosprendį, kuriuo buvo tenkintas Departamento civilinis ieškinys iš kaltų asmenų O.S. ir V.Č. priteisė solidariai atlyginti valstybės naudai 492 945 Lt. Vilniaus
apygardos teismas 2015-01-21 išdavė Departamentui vykdomuosius raštus dėl priteistų sumų
išieškojimo.
2014 metais tęsėsi teisminis procesas dėl 2012-01-26 kilusio gaisro architektūros paminkle
– Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblyje (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 975) nukentėjusiems vienuolyno pastatui, jame esančiai sieninei
tapybai ir bažnytinio paveldo ekspozicijos salėje buvusioms kilnojamosioms kultūros vertybėms
padarytos žalos atlyginimo. Kelmės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje
kaltinimai tarnybos pareigų neatlikimu ir dėl neatsargumo didelės kultūrinės reikšmės turinčių
vertybių sunaikinimu ir sugadinimu, dėl kurių didelės žalos patyrė valstybė bei Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos parapija, pateikti buvusiam viešosios įstaigos "Tytuvėnų piligrimų centras"
vadovui P. J. Departamentas šioje baudžiamojoje byloje pareiškė 11 mln. 613 tūkst. litų civilinį
ieškinį dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo.
2014 metais tęsėsi ikiteisminis tyrimas Nr. 53-1-00222-13 dėl nekilnojamosios kultūros
vertybės - Pavirinčių dvaro sodybos fragmentų rūmų liekanų (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33162) nugriovimo. Departamentas šiame ikiteisminiame tyrime pareiškė atsakovui UAB
"Avių slėnis" direktoriui L.P. 535 719 Lt. civilinį ieškinį dėl visuomenės (valstybės) patirtų
nuostolių atlyginimo. 2014 m. gegužės 16 d. Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės
prokuratūros prokuroro V. Jurevičiaus nutarimu ikiteisminis tyrimas sustabdytas, nes išnaudojus
visas galimybes nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, jis nebuvo nustatytas.
2014 metais tęsėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros
vertybės - Julijono Januševskio namo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 15885) laiptinės
niokojimo ir vandalizmo padarytos žalos atlyginimo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio
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17 d. nutartimi gražino civilinę bylą pagal Departamento pareikštą atsakovų grupei 87 222,87 Lt.
civilinį ieškinį dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių atlyginimo iš naujo nagrinėti Vilniaus
miesto apylinkės teismui, nurodydamas, kad į procesą nebuvo įtraukti visi asmenys, kurių teises ir
pareigas gali įtakoti teismo sprendimas. Departamentas 2014 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto
apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį.
2014 metais tęsėsi teisminis procesas dėl valstybės saugomai nekilnojamajai kultūros
vertybei - Palangos kurhauzo pastato medinei daliai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1291) dėl netinkamos priežiūros po gaisro padarytos žalos atlyginimo. Departamentas Palangos
miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-18-890/2014 pareiškė ieškinį atsakovams V.J., V.J.,
G.E.J., V.J., G.J. dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn,
atlyginant jiems likutinę sunykusios kultūros vertybės dalies vertę - 35 010 Lt.
2014 metais pradėtas teisminis procesas dėl valstybės saugomoje nekilnojamojoje kultūros
vertybėje - Trakų Vokės dvaro sodybos rūmuose (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
24972) įgyvendinant rūmų infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo kultūros bei kitoms viešoms
reikmėms projektą padarytos žalos atlyginimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje
baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-100002-12 Departamentas atsakovams – Asociacijai "Lietuvos
bajorų karališkoji sąjunga" ir BUAB „Inžinerinių sistemų instaliacija“ pateikė civilinį ieškinį dėl
visuomenei (valstybei) padarytos 133 033,61 Lt. žalos atlyginimo. Baudžiamosios bylos
nagrinėjimas tęsiasi.
Departamento Šiaulių teritorinio padalinio pareigūnai kartu su Šiaulių rajono policija
išaiškino Onuškio varpo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 10015) vagystę. Varpas
grąžintas savininkams, Rokiškio rajono Onuškio parapijai.
V. KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITA
5.1. Kultūros vertybių registras
2014 m. Kultūros vertybių registro duomenų bazėje buvo 19349 (kompleksinės dalys
9949) kultūros vertybės, iš jų: pavieniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 14696;
kompleksiniai nekilnojamojo kultūros paveldo objektai – 1706; kilnojamosios kultūros vertybės –
2797; kultūros paveldo vietovės – 152; kultūros paveldo objekto apsauga panaikinta – 311 (7, 8
lentelės).
7 lentelė. Kultūros vertybių registre esančios pavienės ir kompleksinės kultūros vertybės (kartu su kultūros
paveldo vietovėmis).

Nekilnojami

Kilnojami
Viso

Pavieniai ir kompleksai
2
7
311
1109
10157
15
4951
70
2727
19349

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

6
20
1178
2721
8
3091
25

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

Viso

2900
9949

25
Įrašytas į registrą (registrinis)

2014 m. kultūros vertybės pagal jų statusą Kultūros vertybių registre pasiskirstė: paskelbta
kultūros paminklais – 70 kilnojamųjų kultūros vertybių; paskelbtos valstybės saugomomis – 6060
nekilnojamųjų kultūros vertybių, iš kurių paskelbtos kultūros paminklais – 1109 nekilnojamosios
kultūros vertybės; paskelbta savivaldybės saugomomis – 15 nekilnojamųjų kultūros vertybių.
Iš visų Kultūros vertybių registre įregistruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, nustatytos
vertingosios savybės: nekilnojamosioms kultūros vertybėms – 4668; pavieniams objektams – 3788;
kompleksiniams objektams – 806; vietovėms – 74. Kultūros vertybių teritorijos nustatytos 9547
nekilnojamosioms kultūros vertybėms, iš jų: pavieniams objektams – 7505 teritorijos,
kompleksiniams objektams – 1891 teritorija, vietovėms – 151 teritorija. Nustatytos 3972 apsaugos
zonos 3565 nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
2014 m. atlikti ir Kultūros vertybių registro duomenų bazės tvarkymo darbai: 20 kultūros
paveldo objektų patikslinti adresai, 4209 kultūros vertybės buvo papildytos 37440 fotonuotraukų,
įregistruotos 26 apsaugos sutartys. Išduotos 506 pažymos apie kultūros paveldo objektų bei kito
nekilnojamojo turto statusą. Išduota 11 išrašų iš Kultūros vertybių registro. Ataskaitiniu laikotarpiu
sąveikauta ir su kitais valstybės registrais:
•
pagal duomenų teikimo sutartį su Gyventojų registru, parengti 1259 pranešimai
Departamento teritoriniams padaliniams apie kultūros paveldo objektų savininkų deklaruotas
gyvenamąsias vietas;
•
pagal duomenų teikimo sutartį su Juridinių asmenų registru, Departamento
teritoriniams padaliniams pateikta 12 minėto registro išrašų;
•
nuo 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo pakeitimams juridinių faktų registravimas Nekilnojamojo turto registre
sustabdytas. Suderinus juridinių faktų teikimo būdą ir pasirašius naują Duomenų teikimo sutartį
registravimas Nekilnojamojo turto registro bus tęsiamas.
Vykdomi nuolatiniai Kultūros vertybių registro priežiūros darbai: kartą į savaitę vykdomas
Kultūros vertybių registro duomenų bazės archyvavimas; atliekamas „Oracle“ duomenų bazės
egzemplioriaus monitoringas ir palaikymas pilno veikimo būsenoje bei Kultūros vertybių registrą
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. Įregistruota 15
klaidų. Surinkta statistika (Snapshot baselines) registrinės duomenų bazės valdymo sistemai
„Oracle“ ir įrašyta apkrovos depozitoriume.
5.2. Atlikti kultūros vertybių apskaitos darbai
2014 m. prie Departamento veikė penkios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos (toliau – vertinimo taryba).
Per 2014 m. suorganizuoti 76 Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos posėdžiai, iš viso svarstyta dėl 192 kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros
vertybių registre tikslinimo bei įrašymo į Kultūros vertybių registrą, iš jų 119 objektams patikslinti
duomenys Kultūros vertybių registre, 50 naujai įrašyti į Kultūros vertybių registrą, 23 nuimta teisinė
apsauga, 1 valstybės saugomam objektui Dervos ir terpentino gamyklos statinių komplekso (26656,
G326K), susidedančio iš: gamybinio pastato (26657, G236K1) ir ūkinio pastato (26658, G236K2),
esančio Latežerio k., Druskininkų sav. panaikinus teisinę apsaugą pradėtos Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnyje numatytos procedūros dėl valstybės saugojamo objekto
statuso panaikinimo.
2014 m. ši taryba dalyvavo Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-10-16
administracinėje byloje Nr.I-3261-189/2013 dėl Trumpakojų k. senųjų kapinių vad. Magilnyku
(26143), esančių Trumpakojų k., Dubingių sen., Molėtų raj. įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
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2014 m. suorganizuoti 77 Departamento antrosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu
svarstyta 240 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija. Iš jų: patikslinti duomenys
192 objektų. Naujai įrašyta 12 objektai Nuimta teisinė apsauga – 36 kultūros paveldo objektams. 2
valstybės saugomiems objektams Vėjo malūnui su technologine įranga (u.k. 22810, S286K),
esančiam Puškonių k., Pasvalio r. sav., ir namui (u.k. 10505, S403), esančiam Šaulių g. 18,
Marijampolės m., Marijampolės sav., pradėtos įstatymo 10 straipsnyje numatytos procedūros dėl
valstybės saugojamo objekto statuso panaikinimo.
2014 m. surengti 29 Departamento trečiosios vertinimo tarybos posėdžiai. Apsvarstyti 99
pavieniai ir į kompleksus įeinantys kultūros paveldo objektai. Patvirtinti 56 Vertinimo tarybos aktai.
86 pavieniams ir kompleksiniams objektams buvo patikslinti duomenys Kultūros vertybių registre
(tame tarpe tokiems objektams kaip Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149),
Kauno tvirtovės artilerijos kareivinių pastatų kompleksas (u. k. 26904), susidedantis iš 30
kompleksinių dalių, Lančiūnavos dvaro sodybos pastatų kompleksas (u. k. 980), susidedantis iš 10
kompleksinių dalių, Kauno pilies liekanų (u. k. 839), Kauno Aklesoto tilto statinių komplekso
Aleksoto tilto (u. k. 11627) ir kt.). 7 objektai įrašyti į Kultūros vertybių registrą. 6 objektams
panaikinta teisinė apsauga.
2014 m. suorganizuoti 33 Departamento ketvirtosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių
metu svarstyta 197 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija, iš jų: patikslinti
duomenys – 153 nekilnojamosioms kultūros vertybėms naujai įrašyti – 43 nekilnojamosios kultūros
vertybės, panaikinta teisinė apsauga – 1 nekilnojamajai kultūros vertybei. Ši taryba dalyvavo
vienoje administracinio teismo byloje dėl Kloninių Mijaugonių senovės gyvenvietės (22105)
įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
KPD direktorės 2014-03-25 įsakymu Nr. Į-70 įkurta Departamento penktoji vertinimo
taryba. 2014 m. suorganizuoti 47 Departamento penktosios vertinimo tarybos posėdžiai, kurių metu
svarstyta 398 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentacija. Iš jų: patikslinti duomenys
366 objektų. Naujai įrašyta 19 objektai Nuimta teisinė apsauga – 13 kultūros paveldo objektų.
Kultūros vertybių registrui duomenis teikė ir savivaldybių vertinimo tarybos. Per
ataskaitinį 2014 m. laikotarpį:
•
Kauno m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 7 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 2 objektams;
•
Klaipėdos m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 4 objektams,
patikslino vertingąsias savybes 3 objektams;
•
Klaipėdos r. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui;
•
Palangos m. savivaldybės vertinimo taryba – suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui
•
Vilniaus m. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 2
objektams
•
Panevėžio m. savivaldybės vertinimo taryba - suteikė teisinę apsaugą 1 objektui,
patikslino vertingąsias savybes 1 objektui
•
Ukmergės r. savivaldybės vertinimo taryba – patikslino vertingąsias savybes 2
objektams.
Viso 26 objektai, iš jų: 14 suteikė teisinę apsaugą, patikslino vertingąsias savybes 12.
Viso per 2014 m. vertinimo tarybos, t.y. tiek Departamento, tiek savivaldybių svarstė 1109
objektus: suteikė teisinę apsaugą – 148 objektams, patikslino vertingąsias savybes – 883 objektams
ir nuėmė teisinę apsaugą – 78 objektams.
2014 m. vyko 10 Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos posėdžių. 14
klausimų buvo dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą ir Registre
esančių DR, DV, IP, LA objektų duomenų tikslinimo, 1 klausimas dėl į Registrą įrašytų objektų
saugojimo vienetų skaičiaus sumažinimo, 2 klausimai, susiję su policijos atliekamais tyrimais, 1
klausimas dėl sunykusio objekto teisinės apsaugos panaikinimo.
2014 m. Komisijoje svarstyta dėl 290 pavienių ir kompleksinių kilnojamųjų daiktų įrašymo
į Kultūros vertybių registrą, viso su kompleksinėmis dalimis - 492 vnt., iš jų - 88 jau buvę Kultūros
vertybių registre (DR, DV).
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2014 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. 2014 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
32
38
36
37
42
38
18
38
37
31
347

Dokumentai dėl teisinės
apsaugos panaikinimo
18
2
5
4
11
2
23
5
7
9
86

Viso
50
40
41
41
53
40
41
43
44
40
433

10 lentelė. 2014 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
50
100
121
75
115
103
100
139
101
17
921

Fotografijų skaičius
341
456
630
260
564
417
304
960
232
66
4230

Vykdant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. balandžio 30 d. valstybinio
audito ataskaitos „Dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas“ rekomendaciją – surinkti ir
susisteminti duomenis apie dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kuriems būtina
patikslinti apskaitos duomenis, ir parengti priemonių planą, prioritetą teikiant paskelbtiems
saugomais objektams, Departamento teritoriniai padaliniai raštu pateikė informaciją apie dvarų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kuriems būtina patikslinti apskaitos duomenis. Viso
apskaitos dokumentaciją reikia parengti bei nustatyti jų vertingąsias savybes 303 dvarų sodyboms,
kurias sudaro 1756 kompleksinės dalys. Taip pat pagal šią informaciją buvo parengtas konkretus
prioritetinių dvarų sąrašas, patvirtintas Kultūros ministro 2014-12-04 įsakymu Nr. ĮV-872, kuriems
2015-2017 m. turi būti tikslinamos vertingosios savybės. Jį sudaro 36 dvarai, 374 kompleksinės
dalys. Departamento direktorius 2014-12-23 įsakymu Nr. Į-318 patvirtino Dvarų nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo planą, kuriame numatytos
rekomendacijų priemonių įgyvendinimo apimtys ir terminai, o prioritetas skiriamas jau minėto
Kultūros ministro įsakymu patvirtintam prioritetiniam dvarų sąrašui.
Taip pat planuojant kultūros paveldo apskaitą ir vykdant valstybinio audito ataskaitos
rekomendaciją - surinkti ir susisteminti duomenis apie paveldosauginiu požiūriu abejotinos vertės,
sunykusius dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, įrašytus į Kultūros vertybių registrą, ir
parengti duomenų apie šiuos objektus teikimo Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms
priemonių planą, susisteminta iš Departamento teritorinių padalinių ir savivaldybių gauta
informacija apie sunykusias arba neišlikusias nekilnojamąsias kultūros vertybes, dėl kurių
saugojimo nėra priimtas sprendimas, parengtas ir Departamento direktoriaus 2014-12-31 įsakymu
Nr. Į-325 „Dėl 2015 m. veiksmų plano dėl sunykusių arba neišlikusių kultūros vertybių, kurioms
turi būti priimti sprendimai dėl teisinės apsaugos reikalingumo patvirtinimo“ patvirtintas veiksmų
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planas dėl tokių objektų teisinės apsaugos reikalingumo nustatymo, prioritetą teikiant sunykusiems
dvarams. Pagal šį planą Departamento teritoriniams padaliniams pavesta 2015-2016 m. parengti ir
pateikti Departamento nekilojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms svarstymui 40 dvarų bei
2015 m. 44 kitų kultūros paveldo objektų teisinės apsaugos panaikinimo apskaitos dokumentaciją.
Departamentas atlieka išankstinį apskaitos dokumentų rengimo planavimą ir tiems
atvejams, kai atsiranda investavimo galimybė į kultūros paveldo objektų tvarkymą ir pritaikymą
visuomenės ar privačioms reikmėms. Atsižvelgiant į pagrįstus prašymus, parengtas į išankstinį
apskaitos dokumentų rengimą orientuotas 2015 m. apskaitos darbų planas, patvirtintas
Departamento direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. Į-324 „Dėl kultūros paveldo centro 2015 m.
veiklos plano ir statinių bei vietovių, kurioms 2015 m. bus rengiami nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašo patvirtinimo“. Įsakymo priedus sudaro bendri rodikliai bei
statinių apskaitos dokumentacijos rengimo planas, kurį sudaro 298 vnt. (42 vnt. palikti rezerviniai
skubiems 2015 m. atvejams), parengtas pagal savivaldybių prašymus bei planuojamus tvarkyti bei
finansuoti valstybės ir ES lėšomis objektus.
Departamentas, planuodamas apskaitos dokumentų rengimą, vadovaujasi šiais prioritetais:
1) Valstybės kontrolės išvadų pagrindu pateikti siūlymai dėl dvarų apskaitos
dokumentacijos rengimo spartinimo;
2) objektai, kuriuose planuojami tvarkymo darbai ar europinių fondų finansavimas, taip pat
skubos tvarka naujai įrašomi į Kultūros vertybių registrą objektai, kuriems gresia sunykimas (pagal
planuojamus Departamento finansuoti objektus bei savivaldybių informaciją);
3) kiti valstybės saugomi kultūros paveldo objektai;
4) registriniai kultūros paveldo objektai.
Vykdant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio
audito ataskaitos „Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios kultūros vertybės“ rekomendaciją siekiant užtikrinti Kultūros vertybių registre įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą pagal
daiktų prigimtines savybes, patikslinti registrą, atskiriant kilnojamąsias kultūros vertybes nuo
nekilnojamųjų ir nustatyti kilnojamosioms kultūros vertybėms saugojimo, priežiūros ir naudojimo
reikalavimus, buvo numatyta parengti ir Kultūros ministro įsakymu patvirtinti Ilgalaikį priemonių
planą. Departamentas parengė ir Kultūros ministerijai 2014-06-02 raštu Nr. (1.36.)2-1147 „Dėl
Valstybės kontrolės 2013-12-05 ataskaitos Nr. VA-P-50-1-20 „Kaip tvarkomis ir prižiūrimos
kilnojamosios kultūros vertybės“ rekomendacijų vykdymo“ pateikė Kilnojamųjų kultūros vertybių
apskaitos pagal daiktų prigimtines savybes ilgalaikio priemonių plano projektą, kurį Kultūros
ministras patvirtino 2014-07-10 įsakymu Nr. ĮV-543 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos
pagal daiktų prigimtines savybes ilgalaikio priemonių plano patvirtinimo“.
Be to, Departamento direktorius 2014-12-31 įsakymu Nr. Į-324 patvirtinto Kultūros
paveldo centro 2015 m. veiklos planą, kurio metinis rodiklis - parengti 1100 vnt. apskaitos
dokumentaciją, būtiną Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos išvadai dėl šių vertybių
įrašymo į Registrą. Iš 1100 vnt. skaičiaus 200 vnt. kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos
dokumentų projektų būtų rengiama pagal Departamento skubius pavedimus bei Katalikų Bažnyčiai
grąžinamiems objektams, o 900 vnt. registre esantiems DR, DV, IP, LA objektams.
VI. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
6.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimas
Objektų ženklinimui 2014 m. panaudota 3069,63 Lt. Už šias lėšas paženklinta 12 valstybės
saugomų kultūros paveldo objektų (11 lentelė). Taip pat už šias lėšas pagamintas valstybės
saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nėra arba neišliko statinių, ženklinimo stulpo
pavyzdys.
11 lentelė. 2014 m. paženklinti kultūros paveldo objektai.
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas KVR

1.

1414

Valstybės saugomo kultūros paveldo
objekto pavadinimas
Apytalaukio šv. Apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia

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

Eil.
Nr.

Unikalus
kodas KVR

2.

977

3.

221

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

722
829
26645
30643
23051
22798
11329
26974
14741
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Valstybės saugomo kultūros paveldo
objekto pavadinimas
Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios
statinių kompleksas
Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių
kompleksas
Lomių dvaro sodyba
Kauno pilies liekanos
Artezinis šulinys
Dvaro svirnas
Lokomotyvų depas
Panerių geležinkelio tunelis
Pilies tiltas
Geležinkelio viadukas
Grigiškių akveduko statinys

Adresas
Senoji g. 3, Kėdainiai
Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Paberžės k.
Lomių k., Batakių sen., Tauragės r. sav.
Pilies g. 17, Kaunas
Savanorių pr. 1, Vilnius
Pranciškaus Žvirkos g. 8, Vilnius
Švitrigailos g. 39, Vilnius
Vilnius
T. Kosčiuškos g., Vilnius m.
Liepkalnio g., Vilnius
Grigiškės, Vilniaus m. sav.

6.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsena
2014 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 turėjo 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 buvo subjektyvus, priklausantis nuo vertintojo pasirinktų
vertybių ir patirties (žinių). Tokiu būdu, pateikti vertinimo vidurkiai yra preliminarūs ir negali būti
traktuojami kaip objektyvūs.
Departamento teritorinių padalinių vedėjų metinėse veiklos užduotyse buvo nustatyta per
2014 metus, vadovaujantis Stebėsenos taisyklėmis, atlikti 20 proc. Kultūros vertybių registre (toliau
– KVR) registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės
saugomais, stebėseną.
2014-02-25 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-44 Departamento teritoriniams
padaliniams buvo pavesta sudaryti 2014 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 vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną pagal Nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų stebėsenos taisykles, kiekvienam nekilnojamajam kultūros paveldo objektui
užpildyti kultūros paveldo būklės patikrinimo akto formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199 (su vėlesniais pakeitimais) ir Departamento
teritoriniams padaliniams pateiktą elektroninę formą.
Pagal 2013 m. Departamento metinės veiklos ataskaitos duomenis, 2014 m. pradžioje
Kultūros vertybių registre buvo 12 354 nekilnojamieji kultūros paveldo objektai. 2014 m. pabaigoje
pagal Departamento teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad viso buvo apžiūrėta
2500 kultūros paveldo objektų, iš kurių 2142 pagal Departamento direktoriaus įsakymą Nr. Į-44 ir
358 kultūros paveldo objektai papildomai, Departamento teritorinių padalinių iniciatyva.
Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad per 2014 m. apžiūrėta 20,24 proc. Kultūros vertybių registre
registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais.
Pažymėtina, kad nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos vykdymą labai apsunkina
Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo
taisyklių nuostatos, kuriose nurodyta, kad specialistai, vykdami apžiūrėti, fiksuoti būklę ar tirti
kultūros paveldo objektus, jų valdytojus iš anksto informuoja apie atvykimo tikslą ir suderintą
atvykimo laiką. Šiuo aspektu, stebėsenos vykdymas tampa perkrautas, kadangi be nustatytų
veiksmų reikia nuvykti į vietą, atlikti fotofiksaciją, surašyti nustatytos formos aktą, surasti

30

valdytojus, identifikuoti pažeidimus, surinkti išeities duomenis, kas ir taip atima labai daug laiko
sąnaudų. Dėl šios priežasties, beveik visais atvejais specialistai nepatenka į statinių vidų, nes rašto
parengimui valdytojui, informuojant apie patikrinimo laiką, prašant jog jis būtų vietoje ir užtikrintų
patekimą į vidų, Departamento teritoriniuose padaliniuose neužtenka žmogiškųjų išteklių
Tikrinant buvusių dvarų sodybas daugumoje atvejų vadovautasi dvarų duomenų bazės
informacija (kur neišvengta ir klaidų - prie autentiškų priskirti vėlesni pastatai), medinių dvarų
patikrai pasitarnavo 2009 m. Departamento vykdytos medinės architektūros kultūros paveldo
objektų stebėsenos duomenys, remtasi Departamento teritorinių padalinių archyvuose sukaupta
medžiaga.
Nepaisant aukščiau išdėstytų netikslumų, šioje dalyje išryškintos tikrintų kultūros paveldo
objektų kitimo tendencijos gali pasitarnauti rengiant paveldosaugos programų projektus ir
administruojant tvarkybos darbus bei organizuojant ir koordinuojant paveldosaugos institucijų
veiklą.
Apibendrinus Departamento teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad iš
2142 patikrintų kultūros paveldo objektų, vertingosios savybės yra nustatytos tik 1012 objektų, kas
sudaro 47 proc. visų tikrintų objektų. Preliminariai galima spėti, kad kol kas be vertingųjų savybių
Kultūros vertybių registre yra 53 proc. kultūros paveldo 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 tendencijomis.
Iš 1012 būklės balais įvertintų objektų vertingųjų savybių vertinimas pasiskirstė taip: 1
balu įvertinti 5 objektai, 2 - 67 objektai, 3 - 860 objektų, 4 – 36 objektai, 5 – 30 objektų. 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. Spartinant vertingųjų savybių nustatymo darbą, galėtų
padėti savivaldybių vertinimo tarybos, tačiau jų veikla savivaldybėse yra vis dar silpna, o apskaitos
dokumentų rengimo procesas pernelyg lėtas.
Pagal pateiktus vertinimus nustatyta, kad iš 2142 objektų įvertintų fizinės būklės balais (96
būklės balais neįvertinti, nes dalis objektų nurodyti kaip sunykę, dalis yra bendri dvarų sodybų
unikalūs kodai), 1 balu vertinami 56 objektai, 2 - 263, 3 – 1421, 4- 250, 5 – 58. Pagal pateiktus
duomenis, fizinės būklės vidurkis siekia 2,99 balo. Vertinant pateiktą statinių fizinės būklės vidurkį,
galima teigti, kad nors pastatų būklė daugumai kultūros paveldo objektų nekinta, tačiau nustatyti
pokyčiai daugiausia fiksuojami į blogėjimo 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,
tačiau apžiūrėta ir didelė dalis medinių (arba nurodyta objekto medinė dalis) objektų - 713 iš 2142.
Iš įvertintų atskirų pastatų dalių, mažai pakitusi pamatų ir nuogrindų būklė, vertinama 2,97
balo, blogiau vertinama stogo danga ir konstrukcijos - 2,92 balo, langai - 2,91 balo ir geriau
vertintos lauko durys – 3,4 balo. Išorės puošyba - 2,95 balo ir vidaus puošyba - 2,94 balo išliko
panašios būklės, o kaminų būklė - 2,97 balo, t.y. fiksuojamas pagerėjimas lyginant su 2013 metais.
Taigi vertinant pateiktą pastatų fizinės būklės vidurkį, galima teigti, kad nors pastatų būklė
daugumai kultūros paveldo objektų kinta nežymiai, tačiau nustatyti pokyčiai daugiausia fiksuojami į
blogėjimo pusę. Taip yra dėl natūralių statybinių medžiagų senėjimo priežasčių. Blogiau vertinami
pastatų stogų elementai ir langai, 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 2011 objektų, o vertinimo balai pasiskirstė taip: 1 balu
įvertinta 5 objektų aplinka, 2 – 199, 3 – 1645, 4 - 127, 5 - 35 objektų aplinka. Bendrai aplinkos
būklė vertinama 2,99 balo vidurkiu, kas leidžia daryti išvadą, jog aplinkos būklė nekinta arba kinta
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labai nežymiai ir yra iš esmės identiška fizinei objektų būklei. 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.
Patikrinus 2142 kultūros paveldo objektus nustatyta, kad 633 iš jų yra galimai
nenaudojami, tai sudaro 30 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. Priežastys,
dėl kurių pastatų būklė blogėja dažniausiai tipinės: pastatai apleisti išsikėlus gyventojams ar
buvusioms bendrovėms.
Išnagrinėjus Departamento teritorinių padalinių pateiktus duomenis, nustatyta, kad pagal
paskirtį apžiūrėtų objektų tarpe vyrauja ūkinės, sandėliavimo, komercinės paskirties objektai (pusė
visų patikrintų objektų).
Kaip didžiausią 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 šimtaprocentinės apsaugos nuo niokojimo.
To pasekoje 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 tvarkosi
tos dvarų sodybos, kurios priklauso vienam savininkui.
Apibendrinus duomenis, matyti kad nepakitusi fizinė kultūros paveldo objektų būklė yra
tose dvarų sodybose, kurių pastatuose vykdoma ūkinė ar komercinė veikla, valdytojai nuolat
rūpinasi turto priežiūra. Bloga būklė fiksuota pastatuose, kurie neturi paskirties, yra apleisti arba
valdytojas gyvena kitoje vietovėje, neįteisinta valdytojo/ų nuosavybė, naudotojai yra garbaus
amžiaus arba priskiriami socialiai remtinoms grupėms ir nei fiziškai nei finansiškai nepajėgia
prižiūrėti kultūros paveldo objektų. Sparčiausiai nyksta buvusių dvarų ūkinės paskirties pastatai,
kurie yra netekę savo funkcijos ir šiuo metu neturi pritaikymo naudojimui. Pastebėta tendencija, kad
miesto vietovės kultūros paveldo objektai yra prižiūrimi žymiai geriau negu kaimo vietovės.
Iš esmės beveik visi valdytojai, kurių objektų būklė blogėja, nevykdo nuolatinės savo turto
priežiūros, dėl ko ilgainiui objektai susidėvi, jiems tvarkyti būtinos didelės lėšos. Šios aplinkybės
gerinimui galėtų pasitarnauti edukacinis bendravimas su valdytojais, paaiškinant kaip svarbu yra
išsaugoti jų turimas kultūros vertybes.
Dėl patikrinimų metu nustatytų faktinių aplinkybių Departamento teritoriniai padaliniai
pradėjo administracines procedūras dėl 150 objektų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas iš savivaldybių gavo 1834 (2013 m. – 1744, 2012
m. – 2552) 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 Kauno (443), Vilniaus (357),
Panevėžio (292) ir Klaipėdos (228) teritoriniai padaliniai. 2014 m. net 18 savivaldybių (2013 m. - 8,
2012 m. – 10) nepateikė nė vieno būklės patikrinimo akto. Vertinant 2014 m. stebėsenos duomenis,
gautus iš savivaldybių, pastebėtas neženklus būklės aktų didėjimas.
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5 pav. 2006 - 2014 m. savivaldybių apžiūrėtų nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius.

2013-2014 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Kultūros ministerijoje ir
Departamente atliko dvarų paveldo apsaugos valstybinį veiklos auditą ir 2014 m. balandžio 30 d.
paskelbė galutinę valstybinio veiklos audito ataskaitą „Dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo
išsaugojimo užtikrinimas“, kurioje pateikė išvadas bei rekomendacijas ir dėl nekilnojamojo kultūros
paveldo stebėsenos vykdymo.
Valstybės kontrolės audito ataskaitos viena iš išvadų buvo tokia - nereglamentuotas
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklės kaitos vertinimas, kartą per penkerius metus
nepatikrinami visi dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, būklės patikrinimo aktuose
nepateikiama visa reikalinga informacija, ne visada kontroliuojama kaip laikomasi paveldosauginių
reikalavimų, todėl negalima tinkamai atlikti kultūros paveldo objektų būklės ir jos kitimo vertinimo,
laiku nustatyti pažeidimus ir imtis prevencinių priemonių. Tokia išvadą Valstybės kontrolės
auditoriai priėmė apsilankę Departamento teritoriniuose padaliniuose, peržiūrėję savivaldybių
paveldosaugos padalinių ir padalinių surašytus 129 dvarų 1 806 patikrinimo aktus bei įvertinę jų
teritorijose esančių dvarų stebėsenos vykdymą. Audito metu buvo nustatyta, kad 660-yje
patikrinimo aktų nepateikta visa privaloma informacija (nenurodytos vertingosios savybės ir
kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas, ankstesnio būklės patikrinimo data, nenurodyta, ar atlikta
fotofiksacija ir kt.). Taip pat buvo nurodyti trūkumai dėl atliktų metinių poveikių vertinimų bei
stebėsenos apibendrinimų ir prognozavimų apskrities teritorijos mastu – metinėse stebėsenos
ataskaitose nepateiktos pakankamos išvados, prognozės ir rekomendacijos, nenurodyta objektų
būklės kaita.
Be to, šioje ataskaitoje taip pat buvo konstatuota, kad visų Departamento teritorinių
padalinių atstovai nurodė, jog įvertinti objektų būklės kaitą yra ganėtinai sudėtinga, nes nėra
kriterijų/metodikos, kuri leistų įvertinti objekto būklės kitimą ir vienodai vertinti pokytį.
Atsižvelgus į tai, Valstybės kontrolės audito ataskaitoje Kultūros ministerijai buvo
rekomenduota parengti dokumentą, kuriame būtų numatyta, kaip vertinti kultūros paveldo objekto
būklės pokytį, ir užtikrinti, kad būtų organizuoti mokymai stebėseną vykdantiems Departamento ir
savivaldybių atsakingiems darbuotojams apie jo taikymą.
Iš esmės atsižvelgus į visas Departamento teiktas pastabas, Kultūros ministro 2014 m.
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-786 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. ĮV-318 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Stebėsenos taisyklės bei Kultūros ministro 2014 m.
lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-787 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9
d. įsakymo Nr. ĮV-199 „Dėl Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo
pakeitimo“ buvo pakeistos Būklės tikrinimo taisyklės. Esminiai Stebėsenos taisyklių pakeitimai –
atsisakyta vertinti vertingųjų savybių būklės pokytį (atsižvelgus į tai, kad didžioji dalis kultūros
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paveldo objektų neturi nustatytų ar patikslintų vertingųjų savybių) bei detalizuotas kultūros paveldo
objektų fizinės būklės bei aplinkos būklės kaitos vertinimas penkiabalėje sistemoje.
Be to, buvo papildytos ir Būklės tikrinimo taisyklės, į kuras perkeltos Stebėsenos taisyklių
nuostatos, detalizuojančios kultūros paveldo objektų fizinės būklės bei aplinkos būklės kaitos
vertinimą penkiabalėje sistemoje, o taip pat buvo pakeistas ir Būklės tikrinimo taisyklių priedas Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma, kuri išdėstyta nauja
redakcija.
Tuo pačiu Kultūros ministerija raštu paprašė Departamento organizuojamo metinio
paveldosaugininkų seminaro metu specialistams pristatyti naujas kultūros paveldo objektų
stebėsenos ir būklės tikrinimo taisyklių nuostatas. Atsižvelgus į tai, Departamentas šių teisės aktų
nuostatas (pakeitimus) Departamento teritorinių padalinių bei savivaldybių administracijų
specialistams, atliekantiems stebėseną, gana išsamiai pristatė 2014 m. lapkričio 19 d. organizuoto
metinio paveldosaugininkų seminaro Dubingiuose (Molėtų r. sav.) metu. Tuo tikslu buvo parengtas
ir renginio metu specialistams pristatytas pranešimas „Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėseną
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai“.
Vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV94 „Dėl Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kultūros paveldo
vietovių stebėsenos taisyklių 17 p., kuriame nurodoma, kad Vilniaus senamiesčio (išskyrus
senamiesčio dalį, kurios apsaugai įsteigtas valstybinis kultūrinis rezervatas) apžiūros aktą (jo
kopiją) Departamentas kasmet iki lapkričio 1 d. pateikia Kultūros ministerijai bei savivaldybės,
kurioje yra ši vietovė, administracijai, Departamentas 2014-10-31 raštu Nr. (11.13.)2-2283 „Dėl
Vilniaus senamiesčio apžiūros akto pateikimo“ pateikė Kultūros ministerijai bei Vilniaus miesto
savivaldybės administracijai Vilniaus senamiesčio apžiūros akto kopiją.
Taip pat, vykdydamas Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių 17 p., kuriame
nurodoma, kad vietovių, esančių Kuršių nerijoje, apžiūros aktus (jų kopijas) Departamentas kasmet
iki lapkričio 1 d. pateikia Kultūros ministerijai, savivaldybių, kuriose yra šios vietovės,
administracijoms ir saugomos teritorijos, kurioje yra šios vietovės, direkcijai, Departamentas 201410-31 raštu Nr. (11.13.)2-2282 „Dėl Kuršių nerijoje esančių kultūros paveldo vietovių apžiūros aktų
pateikimo“ pateikė Kultūros ministerijai ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai visų kultūros
paveldo vietovių (Alksnynės, Juodkrantės, Nidos, Pervalkos, Preilos ir Smiltynės), esančių Kuršių
nerijoje, apžiūros aktų kopijas, Neringos savivaldybės administracijai - Alksnynės, Juodkrantės,
Nidos, Pervalkos ir Preilos apžiūros aktų kopijas, o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai –
Smiltynės apžiūros akto kopiją.
Be to, vadovaujantis Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisyklių 12 p., kuriame
nurodoma, kad Departamento metiniai kultūros paveldo vietovių stebėsenos planai turi būti
suderinti su Kultūros ministerija, 2014 m. IV ketvirtyje buvo parengtas ir su Kultūros ministerija
suderintas vietovių, kuriose 2015 m. numatoma atlikti stebėseną, sąrašas, kuris patvirtintas
Departamento direktoriaus 2014-12-10 įsakymu Nr. Į-294 „Dėl 2015 metų kultūros paveldo
vietovių stebėsenos plano patvirtinimo“.
2014 m. kultūros paveldo objektų patikrinimas
Vykdant Departamento sustiprintą kultūros paveldo objektų priežiūros ir naudojimo
kontrolės programą, į 2014 m. sąrašą buvo įtraukta 50 kultūros paveldo objektų, iš kurių 28 dvarų
sodybų statiniai, 19 kitų statinių, 1 piliakalnis, 1 kryžius su koplytėle ir 1 koplytėlė su skulptūra.
Taigi didžiausią objektų grupę (kaip ir 2013 m.) sudarė dvarų sodybų statiniai, t.y. 56% visų
objektų. Daugiausiai dvarų statinių į sąrašą buvo įtraukta Departamento Kauno, Marijampolės,
Telšių, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos teritoriniuose padaliniuose.
Susisteminus iki 2014-12-31 iš Departamento teritorinių padalinių gautus duomenis,
nustatyta, kad per 2014 m. pavyko stabilizuoti 36 objektų būklę, kas sudaro 72% visų objektų.
Administracinėmis priemonėmis nepavyko stabilizuoti 14 objektų būklės, tai sudaro 28%.
Bendrai vertinat pasiektus rezultatus pagal objektų fizinės būklės stabilizavimą, nustatyta,
kad visuose pasirinktuose objektuose būklė buvo stabilizuota tik Telšių teritoriniame padalinyje, po
vieną objektą, kurių būklė nestabilizuota, liko Departamento Panevėžio, Alytaus, Marijampolės,
Šiaulių ir Utenos teritoriniams padaliniams, todėl jų veikla vykdant šią užduotį laikytina geriausia.
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Po du objektus liko Departamento Klaipėdos, Tauragės ir Vilniaus teritoriniams padaliniams, trys Departamento Kauno teritoriniam padaliniui. Atsižvelgiant į pateiktą, Departamento Kauno
teritorinio padalinio veikla, vykdant šią užduotį, vertintina prasčiausiai.
Vertinant atliktus veiksmus pagal administracines procedūras, nustatyta, kad reikalavimais
pašalinti pažeidimus administracinės procedūros buvo pradėtos praktiškai visiems objektams
(100%), tačiau dėl atskirų konkrečių priežasčių (rizikų), susijusių su valdytojų paieškomis, lėšų
kultūros paveldo objekto neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkumu, pavėluotos administracinės
procedūros pradėjimo ar ilgo tarpo tarp jų, neišnaudotų visų administracinių priemonių, reikalavimų
pašalinti pažeidimus nevykdymo, dalis procedūrų nebuvo užbaigtos ir administraciniai veiksmai dėl
14 objektų persikėlė į 2015 m.
6.3. Veiksmai dėl asmenų planuojamos veiklos
6.3.1. Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai
2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai pritarė 821 (2013 m. – 769, 2012 m. – 742)
projektiniams pasiūlymams bei išdavė 1940 (2013 m. – 1721, 2012 m. – 1318) specialiųjų
paveldosaugos reikalavimų bei 280 (2013 m. – 153, 2012 m. – 74) atskirų sąlygų žemės darbams
atlikti. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį išduota 3401 (2013 m. – 2605, 2012 m. – 2134) įvairi sąlyga
(specialieji reikalavimai) tvarkomiesiems statybos darbams vykdyti (15 priedas; pav. 6).
Per ataskaitinį laikotarpį Departamento teritoriniai padaliniai 80 kartų (2013 m. – 149,
2012 m. – 173) atsisakė pritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams bei 181 (2013 m. – 153,
2012 m. – 224) kartą nustatyti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus statinio projektui rengti.
6 pav. 2012 - 2014 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.

2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai suteikė 3450 rašytinius pritarimus (derinimus)
statinių projektams (2013 m. – 3379, 2012 m. – 3559) (pav. 7). Didžiąją jų dalį sudarė rašytiniai
pritarimai statinių projektams, kuriems nebuvo reikalingas statybos leidimas (apie 57 proc.). Per
ataskaitinį laikotarpį 289 kartus buvo atsisakyta suderinti pateiktą statinio projektą (2013 m. – 399,
2012 m. – 266), o tai sudarytų apie 8,4 proc. suderintų statinių projektų. Departamento teritorinių
padalinių atstovai 2014 m. pritarė 270 statinio užbaigimo aktams (6 atvejais atsisakė tai padaryti).
Pagal PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų
(laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ Departamento teritoriniai padaliniai 2014 m.
išdavė 189 (2013 m. – 371, 2012 m. – 154) projektavimo sąlygas (laikinuosius apsaugos
reglamentus) tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti (16 priedas) bei 19 kartų atsisakė tai
padaryti. Iš viso per 2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 228 (2013 m. – 170, 2012
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m. – 211) leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus (pav. 8), o vienuolika atvejų buvo
atsisakyta juos išduoti. Departamento direktoriaus buvo patvirtinti 58 (2013 m. – 45, 2012 m. – 69)
tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo komisijų aktai, kuriais 2014 m., vadovaujant
Departamento teritorinių padalinių tarnautojams (komisijų pirmininkai), priimti kultūros paveldo
objektų ar jų dalių tvarkomieji paveldosaugos darbai.
7 pav. 2012 - 2014 m. Departamento derinti tvarkomieji statybos darbai (teikti raštiški pritarimai bei pritarta
statybos leidimų išdavimui) pagal teritorinius padalinius.

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

2014 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 5-uose kultūros paveldo objektuose atlikti ar atliekami tvarkybos darbai (12
lentelė).
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12 lentelė. Paveldotvarkos programų kontrolės komisijos 2014 m. patikrinti kultūros paveldo objektai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir unikalus
kodas Kultūros vertybių registre
Alantos bažnyčia (16035), Alantos mstl., Molėtų r.
Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
(10510), M. K. Sarbievijaus g. 47, Kražiai, Kelmės r.
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia (989), Kęstučio g.
9, Prienai
Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
(1576), Bažnyčios g. 2, Raseiniai
Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčia (31215),
Jono Pauliaus II g. 7, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.,

Tikrinti tvarkybos ir/ar neatidėliotini
saugojimo darbai
Fasadų tvarkybos darbai
Fasadų restauravimo darbai
Stogo ir fasadų tvarkybos darbai
Langų tvarkybos darbai
Vidaus elektros darbai, gaisrinė signalizacija,
apsauginė signalizacija

6.3.2. Teritorijų planavimo dokumentai
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamento teritoriniai padaliniai išdavė 26 (2013 m. – 10, 2012
m. – 28) sąlygas bendriesiems planams, 90 (2013 m. – 200, 2012 m. – 274) - specialiesiems
planams, 134 (2013 m. – 60, 2012 m. – 131) - žemėtvarkos ir miškotvarkos teritorijų planavimo
dokumentams bei 206 (2013 m. – 424, 2012 m. – 418) sąlygų - detaliesiems planams rengti. Iš viso
išduotos 456 (2013 m. – 694, 2012 m. – 851) sąlygos įvairiems teritorijų planavimo dokumentams
parengti (pav. 9; 17 priedas).
9 pav. 2012-2014 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 2014 m. 47 atvejais buvo atsisakyta išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams
rengti (2013 m. – 201, 2012 m. – 141). Departamento teritorinių padalinių atstovai per 2014 m. iš
viso suderino 4094 (2013 m. – 4114, 2012 m. – 4799) teritorijų planavimo dokumentų, o,
neskaičiuojant žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo dokumentų, tai būtų atitinkamai: 2014 m. –
548 , 2013 m. – 595, 2012 m. – 629 (pav. 10).
Derinimo metu per ataskaitinį laikotarpį 70 kartų atsisakyta derinti detaliuosius planus
(2013 m. – 90, 2012 m. – 40). 2014 m. 20 atvejų atsisakyta derinti pateiktą specialųjį ar bendrąjį
planą (2013 m. – 29, 2012 m. – 30).
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10 pav. Suderinti bendrieji planai, specialieji planai, išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos planavimo
dokumentus, ir detalieji planai 2012-2014 m. pagal Departamento teritorinius padalinius (teritorijų planavimo
dokumentai, kurie yra regiono lygmens į statistiką neįtraukti).

6.3.3. Poveikio aplinkai vertinimas
Vadovaujantis NKPAĮ bei Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu, Departamento teritoriniai padaliniai 2014 m. atliko poveikio aplinkai vertinimo subjekto
funkcijas. Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas gavo 347 (2013 m. – 621, 2012 m. – 454)
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą bei 58 kartus (2013 m. – 25, 2012 m. – 22) prašė tokias
išvadas persvarstyti (pav. 11).
11 pav. 2012 - 2014 m. gautos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pagal Departamento teritorinius
padalinius.

2014 m. Departamento teritoriniai padaliniai gavo 52 (2013 m. – 26, 2012 m. – 52)
galutines poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadas, 30 (2013 m. – 13, 2012 m. – 23) poveikio
aplinkai vertinimo programų bei 18 (2013 m. – 16, 2012 m. – 7) poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitų (18 priedas).
Ataskaitiniu laikotarpiu Departamentas taip pat vykdė ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjekto funkcijas (19 priedas): 2013 m. gavo 189 (2013 m. – 163, 2012 m. – 438)
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentus, 47 (2013 m. – 41,
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2012 m. – 162) SPAV apimties nustatymo dokumentą bei 56 (2013 m. – 54, 2012 m. – 203) SPAV
ataskaitas.
6.3.4. Kitos asmenų planuotos veiklos
Iš viso per ataskaitinius metus Departamento atstovai suderino 947 (2013 m. – 741, 2012
m. – 637) leidimus kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius. Daugiausia leidimų kirsti, genėti ir
tvarkyti saugotinus želdinius suderino teritoriniai padaliniai, įsikūrę Lietuvos didžiuosiuose
miestuose (pav. 12).
12 pav. 2012 - 2014 m. suderinti leidimai kirsti, genėti ir tvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško
žemėje, pagal Departamento teritorinius padalinius.

6.4. Archeologinių tyrimų kontrolė
2014 m. Departamente toliau buvo organizuojamas Mokslinės archeologijos komisijos
darbas. Per 2014 m. įvyko 45 Mokslinės archeologijos komisijos posėdžiai. Jų metu buvo spręsta
nemažai problemų, susijusių su archeologinių objektų apsauga, apskaita bei tyrimais.
13 pav. Departamento išduoti leidimai archeologiniams tyrimams 2001-2014 m.
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Mokslinė archeologijos komisija 2014 m. apsvarstė archeologų 2014 m., 2013 m. ir
anksčiau vykdytų tyrimų 524 ataskaitas. Remiantis Departamento Mokslinės archeologijos
komisijos rekomendacijomis, 2014 m. Departamente išduoti 476 leidimai archeologiniams
žvalgymams, žvalgomiesiems archeologijos tyrimams bei detaliesiems archeologijos tyrimams
(pav. 13).
2014 m. toliau taikant griežtas priemones dėl archeologinių tyrimų atsiskaitymo, šiuo metu
yra neatsiskaityta tik už 24 2013 m. išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus. 2013 m. už
2012 m. išduotus leidimus buvo neatsiskaityta apie 8 proc., 2012 m. už 2011 m. išduotus leidimus
buvo neatsiskaityta apie 60 proc., taigi kiekvienais metais atsiskaitymo rodiklis ženkliai gerėja. Iš
aukščiau minėtų 24 leidimų: 5 leidimams pratęstas atsiskaitymo terminas, 7 leidimų atvejais – jau
parengtos ataskaitos recenzuojamos arba tyrėjams jos perduotos taisyti, 2 leidimai buvo pratęsti iki
2014-11-30 ir iš esmės tik dėl 10 leidimų, išduotų 2013 m., tyrėjai neskuba atsiskaityti.
6.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
(toliau – specialieji planai) rengimo darbams 2014 metais iš viso buvo skirta 601 400 Lt. Į
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo sąrašus buvo įrašytas 21 objektas (13 lentelė).
13 lentelė. Specialiųjų planų rengimo sąrašas 2014 m.
Eil.
Nr.
1.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys
Vilniaus senamiesčio (16073; U1P)
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

2.

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

3.

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

4.

Klaipėdos senamiesčio (16075, U17)
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

5.

Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012, U16)
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

6.

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

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus
2008-11-05 Nr. Į-440
2014-04-24 Nr. Į-97
2008-05-30 Nr. Į-194
2013-02-15 Nr. Į-56
2014-04-18 Nr. Į-84
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4645)
Inicijav. saug. 2008-01-11
Nr. Į-18
2008-01-28 Nr. Į-40
2012-04-23 . Nr. Į-151
2014-04-18 Nr. Į-86
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4643)
2012-04-23 Nr. Į-152 (Žin.,
2012, Nr. 49-2433)
2014-04-18 Nr. Į-85
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4644)
2012-04-23 Nr. Į-153 (Žin.,
2012, Nr. 49-2434)
2014-04-18 Nr. Į-87
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4642)

7.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
Teritorijos ribų planas

2012-04-25 Nr. Į-156 (Žin.,
2012, Nr. 52-2620)

8.

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

2008-05-30 Nr. Į-193 (Žin.,
2008, Nr. 65-2499; 2008, Nr.
127-4883)

9.

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

2007-04-03 Nr. Į-117 (Žin.,
2007, Nr. 40-1526;
2008, Nr. 65-2496; 2008, Nr.
127-4878)
2014-07-14 Nr. Į-165

Pastabos
Baigiamasis etapas,
tikrinami sprendiniai
Parengta koncepcija,
rengiami sprendiniai
Baigiamasis etapas,
pateikta tvirtinti
Parengta koncepcija,
rengiami sprendiniai
Derinama koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai

Derinama koncepcija,
pradėti rengti sprendiniai
Atsižvelgus į
pasikeitusius Kultūros
vertybių registro
duomenis, atnaujinta
koncepcija
Pabaigtas rengti ir
patvirtintas Kultūros
ministro 2014-05-23
įsakymu Nr. ĮV-362
KM nurodymu prie Ribų
pl. prijungtas Tvarkymo
plano rengimas.
Parengta Ribų pl.
koncepcija, rengiami
sprendiniai.
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Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas, kodai
Specialiųjų planų rūšys

KPD direktoriaus įsakymai
rengti specialiuosius planus

10.

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

2008-05-30 Nr. Į-192 (Žin.,
2008, Nr. 65-2498; 2008, Nr.
127-4881)
2014-07-14 Nr. Į-166

11.

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

2008-05-30 Nr. Į-191 (Žin.,
2008, Nr. 65-2497; 2008, Nr.
127-4880)
2014-07-14 Nr. Į-167

12.

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)

13.

Preilos gyvenvietės (2069, U9),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

14.

Pervalkos gyvenvietės (2068, U11)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

15.

Nidos gyvenvietės (17098, U10)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

16.

Juodkrantės gyvenvietės (2067, U12),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

17.

Smiltynės gyvenvietės (21809, U14),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

18.

Palangos miesto istorinės dalies (12613, U2),
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
Tvarkymo planas (paveldotvarkos projektas)

19.

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

20.

21.

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

Pastabos
KM nurodymu prie Ribų
pl. prijungtas Tvarkymo
plano rengimas.
Parengta Ribų pl.
koncepcija
KM nurodymu prie Ribų
pl. prijungtas Tvarkymo
plano rengimas.
Parengta Ribų pl.
koncepcija
Parengtas ir patvirtintas
Kultūros ministro 201401-07 įsakymu Nr. ĮV-8

2011-11-25 Nr. Į-393
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476928)
2014-04-18 Nr. Į-90
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4639)
2011-11-25 Nr. Į-394
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476929)
2014-04-18 Nr. Į-89
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4640)
2011-11-25 Nr. Į-391
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476926)
2014-04-18 Nr. Į-91
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4638)
2011-11-25 Nr. Į-392
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476927)
2014-04-18 Nr. Į-92
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4637)
2011-11-25 Nr. Į-395
(Žin., 2011-12-01, Nr. 1476930)
2014-04-18 Nr. Į-88
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4641)
2011-11-07 Nr. Į-362;
(Žin., 2011-11-10, Nr. 1346403)
2014-04-18 Nr. Į-93
(TAR, 2014-04-23, Nr. 4636)
Inicijav. saug. 2011-06-10 Nr.
Į-184 (Žin., 2011, Nr. 1065035);
2012-03-16 Nr. Į-93 (Žin.,
2012-03-22, Nr. 34-1682)

Parengti sprendiniai
2014-12-29 pateikti
VTPSI tikrinti

2007-03-13 Nr. Į-82

Parengti keli
koncepcijos variantai

Inic. saug . 2007-08-23 Nr. Į339,
2007-09-03 Nr. Į-351

Parengti keli
koncepcijos variantai

Parengti sprendiniai
2014-12-29 pateikti
VTPSI tikrinti

Parengti sprendiniai
2014-12-29 pateikti
VTPSI tikrinti

Parengti sprendiniai
2014-12-29 pateikti
VTPSI tikrinti

Parengti sprendiniai
2014-12-29 pateikti
VTPSI tikrinti

Baigiamasis etapas,
sprendiniai pateikti
derinti KPD Kl. TP-ui

Baigiamasis etapas,
patikslinti sprendiniai,
teikiami derinti

Iš lentelėje įrašytų objektų 18-ai buvo skirtas finansavimas tęsti specialųjį planavimą.
2014 m. vykdant planavimo darbus, 5 objektams parengtos koncepcijos, 6 objektams parengti
sprendiniai, 9 objektų planavimo darbai yra pasiekę baigiamąjį etapą.
Ataskaitiniais metais iš viso pabaigti rengti, patvirtinti ir užregistruoti Teritorijų planavimo
dokumentų registre 3 objektų specialieji planai (14 lentelė).
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14 lentelė. 2014 metais pabaigti rengti ir patvirtinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji
planai.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Objekto pavadinimas
Specialiųjų planų rūšys
Kėdainių senamiesčio (16074, U35)
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas,
Bubių piliakalnio su gyvenviete (3286,
A657KP) 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

Kultūros ministro 2014-05-23
įsakymas Nr. ĮV-362

Įregistravimo Teritorijų
planavimo dokumentų
registre data
Reg. data 2014-05-30
Nr. T00071640

Kultūros ministro 2014-01-07
įsakymas Nr. ĮV-8

Reg. data 2014-01-31
Nr. T00000352

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

Reg. data 2014-01-31
Nr. T00000363

Specialųjį planą tvirtinantis
dokumentas

Parengta 14 Departamento direktoriaus įsakymų, vadovaujantis kuriais rengiami tvarkymo
planai kartu su teritorijų ir apsaugos zonų ribų planais.
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
2014 m. suorganizuotas 31 atestavimo komisijos posėdis (iš jų 5 išvažiuojamieji). Iš viso 2014 m.
buvo išduoti 338 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas. Iš jų:
1. Atestuota naujai 189:
1.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 25 (I kat. 19, II kat. 2, III kat. 4);
1.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui - 52 (I kat. 19, II kat. 26, III kat.
7);
1.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 8;
1.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 47 (I kat. 22, II kat. 23, III kat. 2);
1.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 56 (II kat. 8, III kat. 48);
1.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 1.
2. Pratęstas atestato galiojimas, išduodant naują atestatą 149:
2.1. Ardomųjų tyrimų vykdymui – 18 (I kat. 1, II kat. 9, III kat. 8);
2.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui – 26 (I kat. 3, II kat. 13, III kat.
10);
2.3. Specialiosios ekspertizės atlikimui – 25;
2.4. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui – 69 (I kat. 5, II kat. 28, III kat. 36);
2.5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui – 9 (II kat. 4, III kat. 5);
2.6. Specialiųjų planavimo dokumentų rengimui – 2.
Per 2014 m. neteko galios – 52 atestatai.
VII. KILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMAS
7.1. Kilnojamųjų kultūros ir dailės vertybių bei prekybos antikvariniais daiktais kontrolė
2014 m. buvo išduotos 7 licencijos verstis prekyba antikvariniais daiktais (iš viso išduota
71 licencija), patikrinta 10 asmenų, prekiaujančių antikvariniais daiktais.
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.
2014 m. įvyko 80 Restauravimo tarybos ekspertų posėdžių, kurių metų surašyti 127
pasitarimų protokolai, dalyvauta 12-oje užbaigtų restauravimo darbų priėmimo komisijų darbe.
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Aštuoniems (8) 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.
2014 m. buvo kontroliuojami šiuose Departamento lėšomis tvarkomuose objektuose
atliekami darbai:
•
Gelgaudiškio dvaro rūmų (unikalus kodas 586), Šakių r., patalpų Nr. 116-117
(parodų salės) konservavimo, restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Burbiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 51), Anykščių r., krosnies - židinio
su šildoma sienele (unikalus kodas 8750) konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Burbiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 51), Anykščių r., krosnies (unikalus
kodas 8750) konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Šv. Onos bažnyčios (unikalus kodas 17308), Vilniaus m., vitražų konservavimo
restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Sapiegų rūmų (unikalus kodas 25771), Vilniaus m., sienų tapybos fragmentų
konservavimo darbai (darbai priimti);
•
Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas 16002), Vilniaus m., II aukšto
krosnių konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus kodas 852),
Alytaus r., Švč. Rožinio Mergelės Marijos altoriaus (unikalus kodas 27868) Šv. Petro ir Povilo
skulptūrų konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Rokiškio Šv. apaštalo Mato bažnyčios (unikalus kodas 22373), Rokiškio m., vitražų
tyrimai, konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti).
2014 m. taip pat buvo kontroliuojami šiuose savininkų, valdytojų bei Europos Sąjungos
paramos lėšomis tvarkomuose objektuose atliekami darbai:
•
Molėtų Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios (unikalus kodas 17236), Molėtų m.,
interjero polichrominio dažymo darbai (darbai priimti);
•
Burbiškio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 51), Anykščių r., krosnies - židinio ir
interjero dekoro konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas 770) devinto pastato, vad.
Spaustuve, Vilniaus m., polichrominio dekoro konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Vilniaus universiteto pastatų komplekso (unikalus kodas 770) bibliotekos, Vilniaus
m., vestibiulio polichrominio dekoro – sienų tapybos konservavimo restauravimo darbai (darbai
priimti);
•
Dūkšto dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas 97), Ignalinos r., židinio – krosnies
restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Linkmenų Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonų (unikalus kodas 21315), Ignalinos r.,
mechanizmo konservavimo darbai (darbai priimti);
•
Linkmenų monumentalaus medinio kryžiaus (unikalus kodas 8889), Ignalinos r.
konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui (pastato unikalus kodas 1125),
Kauno m., priklausančių baldų: stelažų, spintų, minkštasuolių, bankečių, ekspozicinių spintų
konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros bazilikos (unikalus kodas 283),
Vilniaus m., paveikslų Švč. Mergelės Marijos garbinimas, Šv. Pranciškus Asyžietis ir Šv. Bernardas
Senietis konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Senosios regulos karmelitų vienuolyno ansamblio (unikalus kodas 815), Vilniaus m.,
XVIII a. sienų tapybos tyrimai, konservavimo restauravimo darbai (darbai priimti);
•
Pastato Trakų g. 14, Vilniaus m., interjero sienų tapybos ir lipdybos konservavimo
restauravimo darbai (darbai priimti);
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•
Paminklo (unikalus kodas 17248), Rubikių k., Anykščių r., konservavimo,
restauravimo darbai (darbai priimti).
Informacija apie restauruojamas kultūros vertybes, restauratorių darbus pateikta parengtose
laidose televizijoje ir radijuje: apie Kauno katedros altorių polichrominio dažymo darbus,
Gelgaudiškio dvaro rūmų restauravimo darbus, Palevėnės bažnyčios altorių restauravimą, Sapiegų
rūmų sienų tapybos atradimus ir konservavimo darbus ir kt.
Vykdant Departamento direktorius 2013-03-14 įsakymu Nr. Į-85 patvirtintą Kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos reglamentų išdavimo savininkams, kuriems šie reglamentai neišduoti,
planą bei Departamento 2014 metų veiklos planą (patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014-02-28 įsakymu Nr. ĮV-139), 2014 m. Departamento Vilniaus teritorinis padalinys
(kurio teritorijoje yra daugiausiai kilnojamųjų kultūros vertybių), siekdamas baigti parengti
apsaugos reglamentus visoms vertybėms, parengė 170 kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentų. Tokiu būdu Departamentas per 2014 m. baigė parengti ir savininkams išdavė
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus, kurie anksčiau nebuvo išduoti.
Be to, 2014 m. Kultūros ministro įsakymais į Kultūros vertybių registrą papildomai buvo
įrašytas 331 kultūros objektas, ir visiems jiems kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentai
buvo parengti ir išduoti. Toki būdu, per 2014 m. viso buvo parengta ir išduota 515 kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos reglamentų.
Departamento direktorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013
m. gruodžio 5 d. valstybinio audito ataskaitos „Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios
kultūros vertybės“ rekomendacijų įgyvendinimo planą ir vykdydamas Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos kanclerio 2014 m. sausio 2 d. potvarkį Nr. PV-1 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio audito ataskaitos rekomendacijų
įgyvendinimo plano vykdymo“, 2014-01-27 įsakymu Nr. Į-21 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo plano
patvirtinimo“ patvirtino Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų įgyvendinimo planą.
Pagal šio plano rekomendaciją, Departamentas, Kultūros ministerijai pakeitus
Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir išdavimo taisykles, per 2014 m. IV ketvirtį turėjo
parengti Kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti,
planą. Atsižvelgus į tai, kad Kultūros ministras 2014-05-13 įsakymu Nr. ĮV-342 pakeitė
Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir išdavimo taisykles ir išdėstė jas nauja redakcija,
Departamentas, siekdamas surinkti ir susisteminti informaciją apie kilnojamųjų kultūros vertybių
pasų išdavimą šių vertybių savininkams bei parengti aukščiau minėtą planą, 2014-07-17 raštu Nr.
(11.13.)2-1529 „Dėl Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų įgyvendinimo“ buvo pavedęs
Departamento teritoriniams padaliniams pateikti tam būtiną informaciją.
Tuo pačiu raštu buvo atkreiptas dėmesys į Valstybės kontrolės teiktų rekomendacijų
įgyvendinimo plane numatytą periodišką kilnojamųjų kultūros vertybių tikrinimą ir Departamento
teritoriniams padaliniams nurodyta planuojant einamųjų bei ateinančių metų darbus, nusimatyti ir
šios priemonės įgyvendinimui būtinus veiksmus bei apimtis, nes Kultūros ministras 2014-05-13
įsakymu Nr. ĮV-344 pakeitė Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir
išdavimo taisykles, šių taisyklių 41 p. nurodydamas, kad Departamento teritoriniai padaliniai ne
rečiau kaip kartą per 5 metus tikrina, kaip laikomasi Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentų.
2014 m. IV ketvirtyje, apibendrinus Departamento teritorinių padalinių pateiktą
informaciją, buvo parengtas ir Departamento direktoriaus 2014-12-22 įsakymu Nr. Į-311 „Dėl
kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo savininkams, kuriems šie pasai neišduoti, plano
patvirtinimo“ patvirtintas Kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo savininkams, kuriems šie
pasai neišduoti, planas. Plane numatyta, kad Departamento Alytaus teritorinis padalinys iki 201510-01 turi parengti 112 kilnojamųjų kultūros vertybių pasų, Departamento Kauno teritorinis
padalinys iki 2016-12-31 turi parengti 860 kilnojamųjų kultūros vertybių pasų, o Departamento
Vilniaus teritorinis padalinys iki 2017-10-01 turi parengti 1415 kilnojamųjų kultūros vertybių pasų.
Šiame plane taip pat numatyta, kad galutinis kilnojamųjų kultūros vertybių pasų išdavimo
savininkams, kuriems šie pasai nebuvo išduoti, terminas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į naujai
įrašomų į Kultūros vertybių registrą kilnojamųjų kultūros vertybių skaičių.
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Be to, Departamento direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 „Dėl Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. Į350 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamų administracinių
paslaugų sąrašo ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos administracinių
paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintuose naujuose Departamento
administracinių paslaugų (Kilnojamosios kultūros vertybės paso ir jo dublikato išdavimas bei paso
keitimas, Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ir jo dublikato išdavimas) teikimo
aprašymuose buvo nurodyti konkretūs už šių paslaugų teikimą atsakingi Departamento teritorinių
padalinių valstybės tarnautojai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. ĮV2 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės paso formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės paso
pildymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir
išdavimo taisyklių nuostatas bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymu
Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir Kilnojamosios
kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių nuostatas,
Departamento direktorius 2014-08-08 įsakymu Nr. Į-183 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių pasų ir
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų išdavimo kontrolės užtikrinimo“ pavedė
Departamento teritorinių padalinių vedėjams užtikrinti, kad kilnojamųjų kultūros vertybių pasai ir
apsaugos reglamentai vertybių savininkams būtų parengti ir išduoti taisyklių nustatyta tvarka ir
terminais, apie tai informuojant Departamento Kontrolės skyrių.
Apie Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2013 m. gruodžio 5 d. valstybinio audito
ataskaitos „Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios kultūros vertybės“ rekomendacijų
vykdymą informacija Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir Kultūros ministerijai pateikta
Departamento 2014-09-08 raštu Nr. (4.33.)2-1844 „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo“ ir 2014-1223 raštu Nr. (4.33.)2-2763 „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo“.
2014 metais iš esmės buvo tęstos anksčiau pradėtos bylos, susijusios su nelegalia prekyba
archeologiniais radiniais ar jų pasisavinimu. Vilniaus apygardos prokuratūra 2014-10-09 nutarimu
M. Šimkūno atžvilgiu nutraukė ikiteisminį tyrimą dalyje veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso
185 (radinio pasisavinimas), 189 str. 2 d. (daiktų, gautų nusikalstamu būdu, įgijimas ir
realizavimas), 199 str. 1 d. (antikvarinių daiktų kontrabanda) ir 202 str. 2 d. (prekyba
archeologiniais radiniais). Šis prokuratūros nutarimas Departamento buvo skundžiamas visoms
instancijoms, kol galutine ir neskundžiama nutartimi Vilniaus apygardos teismas 2015-02-13
priėmė sprendimą atmesti Kultūros paveldo departamento skundą. Tokiu būdu, nuo 2012 m.
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai M. Šimkūno nelegalios prekybos archeologiniais radiniais
bus tęsiamas tik pagal BK 202 str. 1 d. nuostatas, t.y. prekyba antikvariniais daiktais, neturint
licencijos prekiauti antikvariniais daiktais. Teisminiai ginčai vyksta ir dėl archeologinių radinių,
kuriuos siūlė pirkti N. Budavičius 2012 metais. Klaipėdos apygardos teismas 2013-11-11 priėmė
sprendimą baudžiamojoje byloje ir panaikino Klaipėdos apylinkės teismo 2013-03-29 nuosprendį,
kuriuo N. Budavičius buvo nuteistas už nelegalią prekybą archeologiniais radiniais. Be to,
Klaipėdos apygardos teismas klausimą dėl archeologinių radinių, kurie buvo paimti pas N.
Budavičių, nuosavybės teisių paliko spręsti civiline tvarka. Vilniaus miesto apylinkės teismo 201412-08 sprendimu aukščiau nurodyti archeologiniai radiniai buvo priteisti Lietuvos Respublikai,
tačiau šiuo metu šis sprendimas yra apskųstas buvusio kaltinamojo atstovų. Vienas iš pagrindinių
įvykių 2014 m., susijusių su „juodąja archeologija“, yra tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas iš
esmės neskundžiamu sprendimu padėjo galutinį tašką Apuolės kapinyno (Skuodo r. sav.) „juodųjų
archeologų“ byloje. Kaltinamieji V. Čvanov ir O. Salij buvo nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis (4
metams) bei iš jų priteista beveik 0,5 mln. Lt siekianti žala, padaryta Apuolės kapinynui. Šiuo metu
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra savarankiškai veda dar dvi bylas, kuriose asmenys yra
kaltinami nelegalia prekyba archeologiniais radiniais arba jų pasisavinimu. Departamento atstovai
šiose bylose dalyvauja kaip liudytojai arba specialistai.
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7.2. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolė
Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris (toliau – Poskyris), vykdydamas
jam pavestus uždavinius ir funkcijas, 2014 metais iš juridinių ir fizinių asmenų priėmė 249
rašytinius prašymus ir reikalingus dokumentus dėl 7167 įvairių kultūros objektų išvežimo iš
Lietuvos Respublikos leidimo (toliau - Leidimas) gavimo. 6048 kultūros objektai Poskyrio
darbuotojų buvo apžiūrėti, patikrinti ar nėra paieškomi INTERPOLO, pateikti Kilnojamųjų kultūros
vertybių išvežimo tarybai (toliau – Taryba) dėl jų kultūrinės ir piniginės vertės nustatymo bei
išvados dėl Leidimų išdavimo gavimo. Remiantis Tarybos pateiktomis išvadomis, parengti ir
išduoti 230 Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos 7094 antikvarinius daiktus ir muziejinius
eksponatus (15 lentelė). Iš jų laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos 813 muziejinių eksponatų ir
927 antikvariniai daiktai. 2014 metais, pasibaigus laikino išvežimo iš Lietuvos Respublikos
terminui, grąžinti 1088 muziejiniai eksponatai ir 146 antikvariniai daiktai.
15 lentelė. 2014 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
Kilnojamųjų kultūros vertybių
išvežimo ekspertų taryba

Vertintų kilnojamųjų kultūros vertybių ir
antikarinių daiktų bendras kiekis
Posėdžių protokolų skaičius

230 (iš jų 55 leidimai fiziniams
asmenims)
174
56
5354
1740 (iš jų 813 muziejinių eksponatų ir
927 antikvariniai daiktai)
12287
6048 (iš jų 5354 antikvariniai daiktai, 73
įv. kultūros objektai ne senesni kaip 50
metų ir 621 kultūros objektas pateiktas
Vilniaus aukcione)
261

2014 metais įvyko penki Meno rinkos agentūros organizuoti aukcionai. Jų organizatoriams
pateiktos išvados dėl šiuose aukcionuose norimų parduoti kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos
Respublikos sąlygų:
XXXI Vilniaus aukcionui dėl 121 kultūros objekto;
XXXII Vilniaus aukcionui dėl 100 kultūros objektų;
XXXIII Vilniaus aukcionui dėl 170 kultūros objektų;
XXXIV Vilniaus aukcionui dėl 112 kultūros objektų;
XXXV Vilniaus aukcionui dėl 118 kultūros objektų.
2014 metais Poskyris parengė ir pateikė specialistų išvadas dėl konfiskuotų, galimai
pavogtų, paieškomų įvairių kultūros objektų piniginės vertės:
- Vilniaus teritorinei muitinei dėl 6 kardų, 1 durtuvo ir 1 lazdelės;
- Muitinės kriminalinei tarnybai dėl 1 revolverio;
- Klaipėdos teritorinei muitinei dėl 1 paveikslo;
- Kultūros paveldo departamento Tauragės teritoriniam padaliniui dėl 4 skulptūrų.
2014 metais Poskyris dalyvavo 2 projektuose, t.y. „Muitinės deklaracijų pateikimo
elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“ ir „Kultūros paveldo
elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas“.
VIII. KULTŪROS PAVELDO SKLAIDA IR BENDRADARBIAVIMAS
8.1. Ryšiai su visuomene
Žiniasklaidos monitoringo duomenimis, 2014 m. sausio–gruodžio mėnesiais Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) įvairiose žiniasklaidos
priemonėse buvo paminėtas 1330 kartus: nacionalinėje spaudoje - 134, regioninėje spaudoje - 247,
rajoninėje spaudoje - 349, žurnaluose - 4, kituose nacionaliniuose leidiniuose - 43 kartus. Radijo
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laidose Kultūros paveldo departamentas minėtas 4 kartus, televizijos laidų metų - 53, internete –
496 kartus.
To paties monitoringo duomenimis, 2014 metų sausio–gruodžio mėnesiais paveldo tema
įvairiose žiniasklaidos priemonėse buvo pateikta 2502 kartus: nacionalinėje spaudoje - 225,
regioninėje spaudoje - 488, rajoninėje spaudoje - 800, žurnaluose - 30, kituose nacionaliniuose
leidiniuose – 64 kartus. Radijo transliacijų metu apie paveldą kalbėta 18 kartų, televizijoje - 108,
internete – 769 kartus.
Reikalinga atkreipti dėmesį, kad pasikeitus monitoringo paslaugos teikėjo teikiamoms
paslaugoms ir taip sumažėjus stebimų žiniasklaidos šaltinių spektrui, atitinkamai sumažėjo ir
užfiksuojamas paminėjimų skaičius. Dėl šios priežasties 2014 metų žiniasklaidos monitoringo
duomenys nelygintini su ankstesnių metų duomenimis.
2014 metais parengti 55 pranešimai žiniasklaidai apie restauruojamus arba baigtus
restauruoti kultūros paveldo objektus, išskirtinius objektų atgaivinimo arba nepriežiūros atvejus,
valstybės finansavimą, skirtą kultūros paveldo sričiai, kultūros paveldo objektuose vykstančius
renginius, Departamento veiklą ir kita.
Departamento internetinėje svetainės (www.kpd.lt) skiltyje „Naujienos“ nuolat skelbta
informacija apie Kultūros paveldo departamento veiklą, kultūros paveldo objektų būklę, su kultūros
paveldu susijusius renginius (konferencijas, paskaitas, knygų pristatymus, kt.), finansavimo
galimybes kultūros paveldo objektų valdytojams ir kita aktuali informacija. 2014 metų sausio–
gruodžio mėnesiais į www.kpd.lt „Naujienų“ skiltį patalpintas 268 pranešimas. Ypatingai didelis
dėmesys skirtas Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros dienos viešinimui – šiomis temomis
svetainėje patalpintos daugiau nei 50 žinučių. Kitos aktyviai 2014 metų pildytos Departamento
svetainės skiltys: „Pažinimo ir sklaidos leidybos projektai 2014“, „Paveldas žiniasklaidoje“,
„Sugrįžtantys dvarai“ ir kitos.
Siekiant skatinti visuomenės domėjimąsi kultūros paveldu, gilinti vietos bendruomenių ir
verslo atstovų žinias apie paveldo objektų vertę, nykimo priežastis ir gerąją paveldo restauravimo ir
pritaikymo patirtį, Departamento internetinės svetainės skiltyje „KPD apie paveldą“ pateikti
iliustruoti straipsniai ir video reportažai. Pagal intelektinių paslaugų sutartis parengti 17 straipsnių ir
9 video reportažai (http://kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/idomu/geroji-praktika.html). Ši medžiaga
aktualizuoja minėtas temas ir patrauklia, lengvai suprantama forma pristato visuomenei reikalingą
informaciją.
Socialinio tinklo „Facebook“ Departamento profiliuose, populiarinančiuose kultūros
paveldo temą, Departamento veiklą, Europos paveldo dienų ir Žydų kultūros dienos programas, yra
4140 draugų arba sekėjų. Šiuose profiliuose kartoti Departamento internetinėje svetainėje skelbti
pranešimai, talpinta informacija apie Departamento vadovų bei specialistų komandiruotes į paveldo
objektus, nuotraukų albumai, kultūros paveldą populiarinančių renginių anonsai, paveldo pažinimą
skatinanti publicistika. Viso 2014 metais Departamento profiliuose skirtingo formato pranešimai
buvo patalpinti maždaug 1500 kartų.
2014 metais Departamentas rengė ir koordinavo tradicinius renginius visuomenei –
Europos paveldo dienas ir Žydų kultūros dieną. Renginiai buvo išsamiai ir gausiai nušviesti
žiniasklaidoje.
Europos paveldo dienų renginių tema išplatinti 3 spaudos pranešimai. Informacija buvo
skelbiama nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje, radijo ir televizijos transliacijų metu,
internete (http://kpd.lt/epd2014/?page_id=36). Taip pat Europos paveldo dienų renginiai buvo
viešinami reklaminiais skydeliais internetiniuose žiniasklaidos šaltiniuose bei klipais viešajame
Vilniaus transporte. Reklaminiai skydeliai pasirodė internetiniuose naujienų portaluose
www.lzinios.lt (apie 50 tūkst. parodymų), www.lrytas.lt (apie 138 tūkst. parodymų),
www.bernardinai.lt (apie 84 tūkst. parodymų). Reklaminis Europos paveldo dienų klipas
transliuotas Vilniaus viešojo transporto ekranuose (apie 156 tūkst. transliacijų). Pagal Departamento
užsakymą laikraštyje "Lietuvos žinios" (2014 09 19) išspausdintas straipsnis „Europos paveldo
dienos „XX a. pradžios skonis“. Informacija apie renginius skelbta Departamento internetinėje
svetainėje, Europos paveldo dienų Lietuvoje internetinėje svetainėje http://www.kpd.lt/epd2014/,
Departamento ir Europos paveldo dienų Lietuvoje „Facebook“ profiliuose.
Apie Žydų kultūros dienos renginius išplatintas pranešimas spaudai. Informacija buvo
skelbiama nacionaliniuose („Lietuvos žinios“), regioniniuose („Kauno diena“, „Šiaurės rytai“,
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„Gimtasis Rokiškis“, „Darbas“, „Suvalkietis“) laikraščiuose, televizijos („Šiaulių televizija“,
„Kėdainių krašto televizija“, „Balticum“) ir radijo (LRT, „Žinių radijas“) transliacijų metu,
anonsuojama internete (pavyzdžiui, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.lrt.lt). Taip pat Žydų
kultūros dienos renginiai buvo viešinami reklaminiu skydeliu internetinėje svetainėje
www.15min.lt. Pagal Departamento užsakymą laikraštyje "Lietuvos žinios" (2014 09 12)
išspausdintas straipsnis Žydų kultūros dienos tema "Moteris judaizme". Renginiai taip pat viešinti
Departamento internetinėje svetainėje, Departamento ir Žydų kultūros dienos Lietuvoje „Facebook“
profiliuose.
2014 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Departamentas organizavo tris Departamento
darbuotojų ir Lietuvos nacionalinio radijo žurnalisčių išvykas į dvarų sodybas. Jomis siekta
įgyvendinti Departamento nuostatuose nurodytą funkciją organizuoti nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimą ir pažinimo sklaidą skleidžiant žinias apie kultūros paveldą ir jo apsaugą. Išvykų
metu aplankytos aštuonios dvarų sodybos: Renavo (Mažeikių r.), Dautarų (Mažeikių r.), Pavirvytės
(Mažeikių r.), Taujėnų (Ukmergės r.), Alantos (Molėtų r.), Saldutiškio (Utenos r.), Paežerių
(Vilkaviškio r.) ir Zyplių (Šakių r.). Šių išvykų pagrindu parengti 10 radijo reportažų, transliuotų
laidose
„Kultūros
savaitė“
(http://kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/idomu/geroji-praktika.html).
Reportažuose pristatytas konkrečių dvaro sodybų restauravimas ir pritaikymas, diskutuota apie
restauruojant dvarus iškylančius sunkumus, deramą restauravimui skiriamų lėšų panaudojimą,
dvarų tradicijos atgaivinimą.
Siekiant pagerinti sąlygas visuomenei internetu gauti visą viešą informaciją apie
Departamento veiklą ir kultūros paveldo aktualijas, 2014 metais pratęsti 2013 m. pradėti
Departamento internetinės svetainės atnaujinimo darbai – atliktas atnaujinto svetainės dizaino ir
projekto programavimas. Į atnaujintą svetainę perkelta visa aktuali informacija iš senojo svetainės
varianto. Sukurti nauji funkcionalumai, padedantys vartotojams greičiau surasti dažniausiai ieškomą
informaciją (pavyzdžiui, vienu mygtuko paspaudimu prieinamas Kultūros vertybių registras,
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis galimybės, specialieji planai, vertinimo tarybų veikla ir
kita). Atnaujinta internetinė svetainė geriau patenkina visuomenės poreikius, yra patrauklesnė
vartotojui: greta pagrindinės informacijos apie Departamentą ir jo funkcijas, pateikiama ir kultūros
paveldo populiarinimui skirta informacija (pavyzdžiui, skiltys „Sugrįžtantys dvarai“, „KPD apie
paveldą“, „Paveldas žiniasklaidoje“, „Geroji patirtis“ ir t.t.).
8.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų
dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis
2014 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
dalinio finansavimo projektams iš viso buvo skirta 400 000 litų.
2014 m. buvo gautos 227 paraiškos, iš jų – 149 pažinimo sklaidos ir atgaivinimo
projektams ir 78 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, Departamento direktoriaus įsakymu iš viso finansuoti 80 projektų ir lėšos
paskirstytos taip: pažinimo sklaidos ir atgaivinimo viso finansuota 63 projektai ir jiems skirta 190
000 Lt, leidybos projektų finansuota 17, jiems skirta 210 000 Lt. Informaciją apie projektų
finansavimą ir lėšų paskirstymą galima matyti čia: http://www.kpd.lt/news/184/158/Patvirtintasfinansuojamu-Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-pazinimo-sklaidos-atgaivinimo-ir-leidybosprojektu-sarasas.html.
Vertinant pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus, prioritetas buvo teikiamas ir
finansuoti rekomenduota projektus, prisidedančius prie Europos paveldo dienų renginių, kurių tema
2014 m. – „XX a. pradžios skonis“ (34 projektai) bei Europos žydų kultūros dienų (6 projektai), o
taip pat aktualizuojantiems dvarų ir medinės architektūros paveldą Lietuvoje (3 projektai),
Žemaitijos krikšto jubiliejaus temą (1 projektas), UNESCO minimų sukakčių sąrašą (3 projektai)
bei skirtiems edukacinei veiklai (14 projektų), kita (2 projektai).
Vertinant leidybos projektus, prioritetas teiktas leidiniams, skirtiems kultūros paveldo
aktualijoms (3 projektai), Žemaitijos krikšto 600 metų sukakties bei į UNESCO ir valstybių narių
minimų sukakčių sąrašą įtrauktų Lietuvos kultūrai ir istorinei atminčiai svarbių datų temoms (3
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projektai), moksliniams-informaciniams leidiniams, skirtiems archeologinių tyrimų ataskaitoms ir
archeologų darbams Lietuvoje pristatyti (2 projektai), šviečiamojo pobūdžio, nedidelės apimties
pažintiniams informaciniams leidiniams, skirtiems konkretiems kultūros paveldo objektams
pristatyti (2 projektai), kita (7 projektai).
Buvo parengta ir spaudoje (dienraštis „Lietuvos žinios“) bei Departamento interneto
svetainėje http://www.kpd.lt/skelbiamas-paraisku-2014-priemimas/ išplatinta informacija apie
minėtų projektų dalinio finansavimo galimybes. Projektų vadovai buvo nuolat konsultuojami
paraiškų ruošimo, sąmatų tikslinimo, projektų vykdymo, ataskaitų rengimo bei kitais klausimais.
Informacija apie projektų vykdymą buvo skelbiama Departamento interneto svetainėje
http://www.kpd.lt/lt/projektu-vykdymas-2/projektu-vykdymas-3/2014-4.html.
8.3. Tarptautinis bendradarbiavimas
2014 metais Departamentas tęsė dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo organizacijų
veikloje, aktyviai dalyvavo Europos Tarybos programose bei projektuose, vykdė dvišalį ir
daugiašalį bendradarbiavimą su kaimyninėmis bei kitomis šalimis.
8.3.1. Bendradarbiavimas su UNESCO
UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (toliau – Konvencija), kuria
siekiama saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir neleisti jo eksploatuoti
komerciniais tikslais, ratifikuota Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. X-539,
įsigaliojo 2009 m. sausio 2 d. Šios Konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja
Departamentas, kurio deleguotas atstovas – direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.
Konvencijos įgyvendinimo klausimais valstybėms narėms pataria Povandeninio kultūros paveldo
apsaugos konvencijos šalių Mokslinis ir techninis patariamasis komitetas (toliau - Komitetas).
Šiame Komitete Lietuvai atstovauja Departamento deleguotas atstovas – povandeninės
archeologijos ekspertas, Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Vladas Žulkus
Birželio 10-11 d. Paryžiuje (Prancūzija) Lietuvos deleguotieji atstovai dalyvavo
Konvencijos šalių atstovų posėdžiuose: Informacinė sesija „Okeano diena 2014“; ICOMOS –
ICUCH (Tarptautinis povandeninio kultūros paveldo komitetas) posėdis; Konvencijos šalių
Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto V-asis posėdis. Šių posėdžių metu buvo diskutuota
aktualiais povandeninio kultūros paveldo (toliau – PKP) apsaugos bei prieinamumo visuomenei
klausimais. Konvencijos valstybėms rekomenduota aktualizuoti PKP ir aiškinti jo reikšmę
visuomenei įvairiomis formomis, paraginta išplėsti Geros praktikos sąrašą. Diskutuojant apie
edukaciją ir PKP objektų saugojimą, buvo akcentuoti pavojai, kuriuos kelia vis intensyvėjantis jūros
išteklių naudojimas ir priminta valstybių atsakomybė išsaugant PKP, kaip tai numatyta Konvencijos
17-jame straipsnyje. Buvo pritarta Lietuvos pasiūlymui, kad valstybės atsižvelgtų į PKP
išsaugojimo interesus ruošiant Jūros erdvinio planavimo dokumentus. Nutarta imtis aktyvių
priemonių apsaugant PKP visuotinio atšilimo ir jūros lygio kilimo sąlygomis.
8.3.2. Bendradarbiavimas su Europos Taryba (ET)
Departamentas jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiose Europos Tarybos veiklose. Nuo
1995 m. Departamentas dalyvauja Europos Tarybos Kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio
vadovaujančiame komitete (CDCPP), kuris yra pagrindinis tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
kultūros paveldo srityje organas, vienijantis 50 šalių, prisijungusių prie Europos kultūros
konvencijos. Taip pat Departamentas aktyviai dalyvauja Europos Tarybos programose „Europos
paveldo dienos“, „Europos žydų kultūros paveldo diena“, „Europos kultūros keliai“ bei Europos
paveldo tinklo (HEREIN) veikloje.
Kovo 19-21 d. Strasbūre (Prancūzija) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas dalyvavo CDCPP plenarinėje sesijoje, kurio metu buvo
atnaujinta komiteto sudėtis: išrinktas komiteto pirmininkas (p. Bruno Favel, Prancūzija) bei naujo
komiteto biuro nariai – Belgijos, Danijos, Kroatijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos, Suomijos,
Šveicarijos atstovai. Lietuvos atstovas Alfredas Jomantas išrinktas atstovauti CDCPP interesus ET
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Išplėstame daliniame susitarime dėl kultūros kelių. Sesijos metu komitetas buvo supažindintas su
naujai parengtais pagrindiniais veiklos dokumentais, paskutiniais pasikeitimais ET informacinėse
sistemose kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio srityse, diskutuota aktualiais komiteto veiklos
klausimais.
ET programa „Europos kultūros keliai“
Siekiant plėtoti kultūrinius ryšius bei dialogą tiek Europoje, tiek ir su kitomis šalimis bei
regionais kuriant naujus kultūros kelius, Europos Tarybos Ministrų Komitetas 2010 m. gruodžio 8
d. rezoliucija (2010)53 patvirtino Išplėstą dalinį susitarimą dėl Kultūros kelių (toliau – IDS), prie
kurio Lietuva oficialiai prisijungė 2012 m. birželio 8 d. ir tapo 15-ąja šios programos nare. Lietuvos
atstovu šioje programoje LR Kultūros ministerija delegavo Departamento Registro tvarkymo,
viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėją Alfredą Jomantą, kuris 2014 m. balandžio mėn.
vykusiame Susitarimo Vykdomosios tarybos posėdyje buvo išrinktas Susitarimo biuro nariu ir
aktyviai dalyvavo biuro veikloje.
Siekiant informuoti Lietuvos visuomenę apie ET programą „Europos kultūros keliai“
Departamento parengta informacija apie ET kultūros kelių programą bei pagrindinius ET kultūros
kelių sertifikavimo kriterijus patalpinta atnaujintoje Departamento svetainėje www.kpd.lt. Taip pat
svetainėje patalpinta tipinė Kultūros kelio asociacijos steigimo forma, planuojantiems kultūros kelių
asociacijų kūrimą Lietuvoje.
Rugpjūčio 29 d. Liuksemburge (Liuksemburgas) A. Jomantas dalyvavo Europos Kultūros
kelių vykdomojo komiteto biuro posėdyje, kuriame buvo aptarti IDS programos finansiniai ir
organizaciniai aspektai, kiti aktualūs klausimai. Europos kultūros kelių instituto direktorė informavo
apie besiplečiantį bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Bus siekiama pradėti
bendradarbiauti ir su EK Kultūros ir švietimo direktoratu, nes iki šiol buvo dirbama tik su turizmo
bei smulkių ir vidutinių įmonių sektoriumi. Posėdžio metu buvo apsvarstytos Europos kultūros
kelių sertifikavimo procedūros, taip pat aptarti Kultūros kelių Forumo Bakui mieste pasirengimo
klausimai.
Spalio 28 - lapkričio 1 dienomis, Baku (Azerbaidžanas) A. Jomantas dalyvavo Kultūros
kelių patariamajame forume kuris buvo surengtas Azerbaidžanui pirmininkaujant Europos Tarybos
ministrų komitetui. Forumo turinį parengė Europos Kultūros kelių institutas, kuris išskyrė keturias
pagrindines temas diskusijoms: 1). Kultūros keliai kaip pagrindinis tarpkultūrinio dialogo vektorius:
praeitis/dabartis/ ateitis; 2). Socialinės sanglaudos ekonomika: kultūros keliai tvariai socialinei
sanglaudai ir ekonominei plėtrai; 3). „Karas ir taika“ Europos Tarybos kultūros keliuose; 4).
Kultūros keliai - Europos atminties ir istorijos saugotojai. Analizuodamas šias temas, Forumas
pabrėžė vietinių bendruomenių indėlį ir būtinybę jas įtraukti į kultūros kelių ir visų turistinių
produktų kūrimo procesą, skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą tarp universitetų, valstybinių
institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios atstovų. Forumas priėmė rezoliuciją, kuri
bus suredaguota ir išplatinta visose ET šalyse-narėse.
Seminaras „Kultūros keliai ir regionų plėtra“ Vilniuje
Siekiant paskatinti ir suaktyvinti kultūros kelių Lietuvoje kūrimą, plėtrą bei įsiliejimą į
Europos kultūros kelių (toliau - EKK) tinklą, spalio 15-16 dienomis Vilniuje Departamentas
organizavo seminarą „Kultūros keliai ir regionų plėtra". Šis seminaras buvo nuoseklaus Lietuvos
prisijungimo prie EKK tęsinys: 2012 metais, kai Lietuva oficialiai prisijungė prie Europos Tarybos
Išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių, buvo organizuotas seminaras, supažindinantis su
kultūros kelių programa ir projektais. 2014 metų seminaras buvo labiau praktinio pobūdžio, skirtas
tikslinei auditorijai: jame dalyvavo jau iniciatyvas parodžiusios ir konkrečią veiklą vykdančios
savivaldybių ir valstybės institucijos, muziejai, kultūros ir turizmo įstaigos, verslo atstovai, realiai
suinteresuoti kultūros kelių, potencialiai galinčių tapti EKK dalimi, kūrimu ir plėtra. Seminaro metu
Europos kultūros kelių ekspertai – Bolonijos universiteto Turizmo studijų centro direktorė dr.
Alessia Mariotti, Žydų kultūros paveldo tinklo Ispanijoje vadovė Assumpcio Hosta ir Europos
Kultūros kelių vykdomojo komiteto narys dr. Antonio Fausto Barone – suteikė praktinių žinių
kultūros kelių Lietuvoje kūrėjams ir galimiems partneriams. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su
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Europos kultūros keliais, jų veiklos kryptimis, prasme, EKK kūrimo ir valdymo principais,
dalyvavimo juose pridėtine verte gyvenvietei, vietos bendruomenėms ir verslininkams.
Seminaro organizavimui buvo gautas dalinis finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos
lėšomis finansuojamų rėmimo sričių priemonės „Regionų kultūros plėtra“.
Europos Tarybos programa „HEREIN“
Lapkričio 19-20 dienomis Mons mieste (Belgija) vykusiame Europos paveldo tinklo
(HEREIN) nacionalinių koordinatorių metiniame susitikime dalyvavo Departamento Apskaitos,
paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Jomantaitė, kuri yra paskirta
HEREIN nacionaline koordinatore Lietuvoje. Susitikimo tikslas buvo aptarti nuveiktus darbus,
HEREIN duomenų bazės veikimą bei galimybes iš duomenų bazės (database) virsti žinių baze
(knowledge base). Susitikimo metu buvo pažymėta, kad 21 šalies, tarp jų ir Lietuvos, ataskaitos
paviešintos tinkle. Nemažai ataskaitų yra patalpinta, bet kol kas nepaviešinta. Deja, vis dar yra
šalių, kurios nepatalpino jokios informacijos. Diskutuota, kaip spręsti šią problemą. Taip pat
diskutuota Herein tinklo veiklos efektyvinimo klausimais, pasidalinta gerąja patirtimi Valonijos
paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos srityje, aptarti tolimesni nacionalinių koordinatorių
veiksmai: 1) iki 2015 metų vasario pabaigos koordinatoriai turi parengti ir pateikti šalies profilį, t. y.
trumpą šalies kultūros paveldo apsaugos politikos aprašymą; 2) tobulinti šalies ataskaitas: bus
sudarytos darbo grupės, kurios, siekiant nuoseklumo, patobulins esamą klausimyną.
Europos Tarybos programa „Europos paveldo dienos“ Lietuvoje
2014 metų Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos“ (toliau – EPD) tema
buvo „XX a. pradžios skonis“. 2014 m. tema buvo skirta praėjusio amžiaus laikotarpiui iki Antrojo
pasaulinio karo bei jį atspindinčiam paveldui aktualizuoti.
Buvo koordinuotas ruošimosi Europos paveldo dienų minėjimui darbas Lietuvos
savivaldybėse, muziejuose, nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat buvo parengtas ir publikuotas
internetinis „Europos paveldo dienos 2014“ puslapis (http://kpd.lt/epd2014/), kuriame pateikta 2014
m. rugsėjo 19–21 d. EPD renginių visoje Lietuvoje programa su kultūros paveldo objektų
nuotraukomis ir įvairi su EPD tema susijusi medžiaga (straipsniai, video medžiaga, žiniasklaidos
nuorodos ir kt.).
Rengiantis EPD, išleisti temą reprezentuojantis lankstinukas „XX a. pradžios skonis“, EPD
plakatas, bei sukurti keli EPD reklamjuosčių variantai.
2014 m. EPD metu sostinėje vyko Departamento organizuoti pažintiniai pasivaikščiojimai,
leidę visiems norintiems susipažinti su XX a. pradžios kultūros paveldu. Dr. D. Klajumienė vedė
pažintinį pasivaikščiojimą „Meninė pramonė XX a. pr. namų interjerų dekore: tiražavimas ir
įvairovė“, kurio metu pristatė trijų skirtingų Vilniaus pastatų interjerus: buvusius Rusijos valstybės
banko rūmus (dab. Lietuvos mokslų akademija), buvusį nuomojamą namą Pilies gatvėje (dab.
Signatarų namai) bei buvusius Umiastovskių rūmus Trakų gatvėje, kuriuose išsaugoti XX a.
pradžiai būdingi dekoro elementai. Dr. B. Gailius apžvelgė senojo Vilniaus panoramą ir miesto
pokyčius XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje, vesdamas pažintinį pasivaikščiojimą „XX a. pradžios
Lietuvos ir Lenkijos istorija Vilniaus kraštovaizdyje“. Architektūros istorikė M. Baužienė
supažindino su J. Basanavičiaus gatvės architektūros paveldu ir apžvelgė 1900-1910 m. joje statytus
nuomojamus bei valstybės institucijų nuomai statytus privačius namus, vesdama pažintinį
pasivaikščiojimą „Pohulianka ir jos architektūros skoniai“. Pažintiniame pasivaikščiojime „Tolyn
nuo miesto: K. Kalinausko gatve link Marso laukų“, kurį vedė V. Liepuonius, besidomintieji
supažindinti su miesto plėtros raida, o pasivaikščiojime „Lietuviškasis AŠ XX a. pradžios Vilniuje“
kartu su G. Kadžyte prisimintos XX a. pradžios Vilniuje gyvenusios bei dirbusios kelios Vilniaus
lietuvių šeimos, veikusios lietuviškos įstaigos ir organizacijos bei pirmasis lietuviškas dienraštis
„Vilniaus žinios“. Taip pat, bendradarbiaujant su Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru,
Atkuriamojo Seimo nariu, advokatu Česlavu Okinčicu, sudaryta reta galimybė apsilankyti
buvusiame privačiame bute, statytame XX a. pradžioje, ir pasigrožėti išlikusiais, neseniai
restauruotais autentiškais interjero elementais. Apie tai pasakojo architektas restauratorius R.
Zilinskas. Vien Departamento organizuotuose renginiuose sostinėje apsilankė per 400 žmonių.
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Vilniuje EPD skirtus renginius organizavo ir kitos įstaigos. Parodą „Tarpukario Vilniaus
istorija: nuo stichinių nelaimių iki įspūdingų atradimų“ Vilniaus katedros aikštėje bei edukacinius
užsiėmimus moksleiviams „Tarpukario Vilniaus ritmu“, taip pat kitas paskaitas ir ekskursijas
organizavo Bažnytinio paveldo muziejus. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kvietė
pasivaikščioti po Vileišių rūmų ansamblį Antakalnyje suorganizuodami pažintinį pasivaikščiojimą
„Lietuvių sugrįžimas į Vilnių XX a. pradžioje“. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka kvietė į nemokamas ekskursijas po istorines bibliotekos erdves, aplankant skaityklas,
kuriose anksčiau buvo grafų Tiškevičių pokylių salės. Taip pat surengė menotyrininkės A.
Bimbirytės-Mackevičienės paskaitą „Rūmai ir bandelės: grafo A. Tiškevičiaus biografijos
pėdsakais“ ir dokumentinio filmo „Mr. Bing and L‘art nouveau“ peržiūrą. Jau penktus metus
pradėdamas savo veiklos naująjį sezoną su Europos paveldo dienų renginiais VšĮ „Vilniaus klubas“
kvietė į du renginius iš ciklo „Lietuviškieji arbatvakariai Umiastovskių rūmuose“. Taip pat vyko
VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros“, Literatūrinio A. Puškino muziejaus, VšĮ
„Architektūros tyrimų centro“, Energetikos ir technikos muziejaus, Žvėryno bendruomenės
organizuoti renginiai.
2014 m. EPD metu buvo aplankyta beveik 400 kultūros paveldo objektų bei apžiūrėta
daugybė kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, surengta daugiau nei 180 renginių (91 pažintinis
pasivaikščiojimas, 35 parodos, 18 paskaitų ir seminarų; 12 konferencijų; 37 edukaciniai
užsiėmimai; 6 filmų peržiūros; 19 koncertų, spektaklių; 27 kitokie renginiai). EPD renginiuose
dalyvavo daugiau nei 12 000 žmonių, iš jų apytiksliai 4 500 moksleivių. Informacija apie EPD
renginius buvo publikuojama nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje, skelbta savivaldybių
tinklapiuose, kurti renginių plakatai su informacija apie programą, vyko renginių foto-fiksacija.
EPD renginiai vyko 49 savivaldybėse iš 60. Aktyviausiai Europos paveldo dienų
programoje šiais metais dalyvavo Kauno bei Palangos miestų, Joniškio, Prienų, Rokiškio, Šakių
rajonų savivaldybės, surengusios daugiau nei po 10 renginių. EPD renginiai nevyko Kazlų Rūdos,
Neringos, Pagėgių, Pasvalio, Skuodo, Šalčininkų, Šilutės, Širvintų, Trakų, Vilniaus raj. ir Visagino
savivaldybėse.
Dalyje savivaldybių vykę renginiai buvo organizuoti ne miesto ar rajono savivaldybės, bet
kitų institucijų. Pavyzdžiui, Rietavo savivaldybėje EPD renginius organizavo Rietavo Oginskių
muziejus, Švenčionių rajono savivaldybėje – Nalšios muziejus, Lazdijų, Jonavos, Molėtų
savivaldybėse – krašto muziejai ir pan. Tačiau, reikia atsižvelgti į tai, jog daugelyje savivaldybių
paveldosaugininkai yra EPD koordinatoriai ir renginius organizuoti paveda savivaldybės
administracijai pavaldžioms įstaigoms.
Kadangi vienas iš pagrindinių EPD prioritetų yra atverti pastatus ir vietas, kurios paprastai
yra uždaros visuomenei, svarbu paminėti, jog dalyje savivaldybių – Kauno m., Kauno r., Kėdainių
r., Marijampolės, Palangos m., Šiaulių m. – buvo galima aplankyti daugiau nei 15 objektų.
Taip pat daug įstaigų pasinaudojo galimybe dalyvauti Departamento organizuojamame
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkurse. Dalis šių dalinį finansavimą gavusių projektų
reikšmingai prisidėjo prie EPD visoje Lietuvoje, kai kurie jų sukūrė naujas edukacines programas ir
pasiūlė naujus turizmo produktus.
Svarbus segmentas koordinuojant ir organizuojant EPD renginius buvo informacijos
viešinimas (žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“).
ET programa „Europos žydų kultūros diena“
2014 m. Departamentas, bendradarbiaudamas su Europos Taryba ir nuo 2004 metų
dalyvaudamas programoje „Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“ koordinavo Europos žydų
kultūros dienai skirtus renginius. Tai tarptautinio masto projektas, kuriame 2014-aisiais metais
dalyvavo jau 32 Europos valstybės. Šis projektas aktualizuoja išlikusį žydų kultūros paveldą, kurio
Lietuvoje yra itin daug, ir jį pristato visuomenei.
2014 m. Europos žydų kultūros dienos tema – „Moteris judaizme” siūlė daugiau
pasidomėti ypatingu moterų statusu judaizmo tradicijoje, nagrinėti įvairiausius judaizmo tradicijos,
gyvenimo būdo, kasdienybės aspektus, prisiminti įžymias žydų tautybės moteris ir atskleisti jų įnašą
į šiandieninę kultūrą.
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Buvo išleistas lankstinukas su Dr. Jurgitos Verbickienės tekstu, skirtu moters padėčiai ir
reikšmei judaizmo tradicijoje atskleisti bei pagaminti Žydų kultūros dienos plakatai.
Žydų kultūros dienos metu, bendradarbiaujant su ”Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos
tyrimų centru”, organizuoti 2 pažintiniai pasivaikščiojimai, 4 paskaitos ir 1 pažintinis mokomasis
seminaras Vilniaus mieste. 1 pažintinę ekskursiją autobusu organizavo Departamento Kauno
teritorinis padalinys.
Departamentas taip pat koordinavo Žydų kultūros dienos renginius kituose Lietuvos
miestuose ir miesteliuose. 2014 m. Žydų kultūros dienos renginiai vyko 10-yje Lietuvos miestų:
Vilniuje, Kaune, Garliavoje, Pasvalyje, Kėdainiuose, Plungėje, Joniškyje, Kalvarijoje, Rokiškyje ir
Pandėlyje.
Svarbus segmentas koordinuojant ir organizuojant EPD renginius buvo informacijos
viešinimas (žr. skiltį „Ryšiai su visuomene“).
8.3.3. Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis
Dalyvavimas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo
grupių veikloje
2014 m. buvo tęsiamas darbas Baltijos jūros šalių kultūros paveldo Monitoringo grupėje
(toliau – Monitoringo grupė) ir trijose specializuotuose darbo grupėse: Pakrančių kultūros ir jūrinio
paveldo, Povandeninio kultūros paveldo ir XX-ojo amžiaus kultūros paveldo. Siekiant užtikrinti
efektyvų dalyvavimą šioje veikloje, Departamento direktorės 2014 m. sausio 28 d. Įsakymu Nr. Į-22
buvo patvirtinta nauja Lietuvos atstovų darbo grupėse sudėtis: Monitoringo grupėje - Departamento
direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis ir Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas; Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupėje Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas
Kavaliauskas; Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje - Klaipėdos universiteto Baltijos
regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Vladas
Žulkus ir Departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas Svaigedas Stoškus; XX-ojo amžiaus
kultūros paveldo darbo grupėje – Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir
Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakulteto lektorius dr. Vaidas Petrulis.
Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupės veikla
2014 metais buvo organizuoti du Baltijos jūros regiono šalių Pakrančių kultūros ir jūrinio
paveldo darbo grupės posėdžiai, kuriuose Lietuvai atstovavo Departamento Klaipėdos teritorinio
padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas.
Balandžio 24-27 d. Turku (Suomija) vykusiame pasitarime buvo apžvelgtos Baltijos jūros
šalių tolesnio bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje perspektyvos ir darbo grupės veiklos
planai, dalyviai pristatė savo šalių jūrinio paveldo aktualijas. Atsižvelgdama į Monitoringo grupės
siūlymą pristatyti Šaltojo karo laikotarpio kultūros paveldą, Pakrančių kultūros ir jūrinio paveldo
darbo grupė iki 2015 m. rugsėjo mėn. vyksiančio VI-ojo Kultūros paveldo forumo Kylyje
(Vokietija) numatė sukurti informacinį filmą apie visų Baltijos jūros šalių to laikotarpio jūrinio
paveldo objektus. Projekto idėja yra su istoriniu Norvegų prekybiniu laivu apiplaukti Baltijos jūrą,
sustojant kiekvienos iš 11 šalių istoriniuose uostuose, ir nufilmuoti informacinį filmą apie juose
esančias jūrinio paveldo kultūros vertybes, susijusias su pasirinktu laikotarpiu. Lietuvoje laivas
lankysis Klaipėdos uoste, kuriame turime daug ir įdomių jūrinio paveldo objektų, turinčių tiesioginį
ryšį su numatyta tema – nuo buv. Pauliaus Lindenau laivų statyklos teritorijos iki vokiečių
pakrantės gynybinių įtvirtinimų, po karo naudotų pasienio apsaugai sovietų laikais.
Lapkričio 2-6 d. Gdanske (Lenkija) vykusio pasitarimo metu buvo aptarti pasirengimo VIajam Kultūros paveldo forumui Kylyje (Vokietija) bei kiti aktualūs klausimai. Darbo grupė iki 2016
m. vasaros numato parengti kilnojamą parodą apie Baltijos jūros šalių jūrinį paveldą. Paroda bus
pristatoma istoriniame norvegų laive „Gamle Oksay, kuris 2016 m. vasarą apiplauktų apie Baltijos
jūrą, sustodamas dvi dienas kiekvienos šalies istoriniame uoste (Lietuvoje tai būtų Klaipėdos
uostas). Taip pat laive numatoma rodyti filmus apie Šaltojo karo laikotarpio jūrinio paveldo
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objektus, tuo tikslu kiekviena šalis savo jėgomis ir lėšomis turėtų parengti 5-10 minučių trukmės
filmą apie vieną to laikotarpio objektą. Laivą priimančios šalys taip pat turės pasirūpinti nemokamu
laivo prišvartavimu ir aprūpinimu vandeniu bei elektra. Svarstant sekančio darbo grupės posėdžio
vietą, dauguma grupės narių išreiškė pageidavimą jį įorganizuoti Vilniuje 2015 m. kovo mėnesį.
Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės veikla
Gegužės 15-16 d. Ventspilyje (Latvija) prof. habil. dr. Vladas Žulkus dalyvavo
Povandeninio kultūros paveldo darbo grupės posėdyje, kuriame buvo aptariami aktualūs
povandeninio kultūros paveldo (toliau – PKP) apsaugos klausimai. Posėdžio darbotvarkėje buvo
diskutuojama dėl UNESCO Povandeninio kultūros paveldo konvencijos priėmimo: Lietuva šią
Konvenciją jau yra ratifikavusi, Lenkija planuoja ratifikuoti Konvenciją 2016 m., tačiau kitos
Baltijos jūros šalys dar nėra apsisprendusios. Lietuvos atstovas paragino tai padaryti ir kitas
valstybes, nes bendradarbiavimas tarp Konvencijos šalių palengvina PKP apsaugą. Taip pat
posėdyje kiekviena valstybė pristatė savo šalies veiklą PKP tyrimų ir apsaugos srityje. Lietuvos
atstovas informavo dalyvius apie 2013 m. lapkričio mėn. Klaipėdos universitete įvykusį susitikimą
su Lietuvos nardymo centrų ir nardymo klubų atstovais, kurio metu buvo diskutuota apie PKP
apsaugą ir archeologų bendradarbiavimą su šiomis institucijomis. Informuota apie siūlomus įrašyti į
Registrą 15 nuskendusių laivų. Supažindinta su naujausiais 2013 ir 2014 m. šoninės apžvalgos
sonaru aptiktais radiniais – dviem neaiškiais nuskendusiais laivais ir 1914 m. nuskendusiu vokiečių
kreiseriu „Carl Friedrich“.
XX-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo grupės veikla
2014 m. pradžioje suformuota nauja specializuota XX-ojo amžiaus kultūros paveldo darbo
grupė, kurios tikslas - tyrinėti XX-ojo amžiaus architektūrinį paveldą bei sovietmečio palikimą,
įvertinti socialinę ir ekonominę šio paveldo reikšmę visuomenei, spręsti aktualias paveldo
išsaugojimo problemas. Lietuvos atstovu šioje darbo grupėje deleguotas Vytauto Didžiojo
universiteto, Kauno Technologijos universiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto
lektorius dr. Vaidas Petrulis, kuris dalyvavo trijose šios darbo grupės posėdžiuose.
Kovo 26 d. Stokholme (Švedija) vyko steigiamasis darbo grupės posėdis, kurio metu šalių
atstovai pristatė jų šalyse aktualius klausimus, susijusius su XX a. paveldu, vyko diskusijos apie
sovietinio paveldo objektų statusą bei likimą. Lietuvos atstovas V. Petrulis pristatė Lietuvos XX a.
architektūros istorijos gaires, tarpukario architektūros paveldą ir Kauno modernizmo architektūros
pavyzdžius.
Rugsėjo 18 d., Gdynėje (Lenkija) vykusiame posėdyje buvo svarstomi tolesnės darbo
grupės veiklos klausimai. Darbo grupės nariai taip pat dalyvavo Gdynės miesto savivaldybės
organizuotoje konferencijoje „Modernizmas Europoje – Modernizmas Gdynėje („Modernism in
Europe – Modernism in Gdynia“), kurioje išskirtinis dėmesys buvo skiriamas modernizmo paveldui
ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Buvo diskutuota apie JAV, Kinijos, Izraelio bei įvairių
Europos valstybių modernizmo ypatumus, pristatomos šio palikimo saugojimo bei įprasminimo
patirtys. Šiuo metu pasaulyje Modernizmo architektūrinis ir urbanistinis palikimas vertinamas ne tik
kaip išskirtinių paminklų kolekcija, bet ir kaip platesnis fenomenas, apimantis politinių, kultūrinių,
socialinių ir ekonominių procesų aspektus. Tai skatina naujai įvertinti ir Lietuvoje esantį palikimą ir
ieškoti būdų sėkmingesniam šio paveldo įprasminimui vietiniame ir tarptautiniame kontekste.
Lapkričio 6-7 d., Taline (Estijoje) vyko trečiasis darbo grupės posėdis, kuriame pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas pasirengimui 2016 m. Kylyje (Vokietija) vyksiančiai konferencijai:
tikslinama konferencijos tematika bei potemės, tikslinės grupės, galimi pranešėjai, praktiniai
konferencijos organizavimo aspektai. Taip pat, darbo grupė susipažino su Talino XX a. antrosios
pusės architektūra bei paveldo problemomis. Kiekvienos šalies atstovai šia tema paruošė pranešimą,
vyko diskusijos.
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Dalyvavimas Europos kultūros paveldo vadovų forumo ( EHHF) veikloje
Europos kultūros paveldo vadovų forumas ( EHHF – European Heritage Heads Forum) –
tai neformali organizacija, apjungianti Europos šalių kultūros paveldo vadovus bei ekspertus, kurių
tikslas – keistis aktualia informacija ir gerąja patirtimi, bendradarbiauti su Europos Komisija,
tarptautinėmis paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant atstovauti kultūros paveldo interesus
Europiniame lygmenyje. Lietuvai šioje organizacijoje atstovauja Departamento direktoriaus
pavaduotojas Algimantas Degutis.
Gegužės mėnesį Europos paveldo vadovų forumui buvo parengta ir pateikta metinė
ataskaita apie Kultūros paveldo departamentą, kaip oficialią Lietuvos kultūros paveldą
atstovaujančią instituciją, bei jo veiklos prioritetai 2014 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 21-23 d. Leuvene (Belgija) Algimantas Degutis dalyvavo kasmetiniame EHHF
forume „Kultūros paveldas urbanistiniame kontekste: grėsmės ir galimybės“. Forumo metu buvo
kalbama apie istorinių miestų valdymą 21-jame amžiuje, diskutuota archeologijos, šiuolaikinės
architektūros, energijos taupymo bei turizmo plėtros istorinių miestų kontekste klausimais.
Renginio pabaigoje buvo patvirtintos išvados su rekomendacijomis Europos Komisijai ir atskiroms
darbo grupėms dėl tolimesnių veiksmų urbanistinio paveldo išsaugojimui.
Dalyvavimas Europos kultūros paveldo teisinio forumo ( EHLF) veikloje
Europos kultūros paveldo teisinis forumas (EHLF – European Heads Legal Forum) yra
neformali organizacija, kurią sudaro Europos šalių nacionalinių kultūros paveldo organizacijų
deleguoti atstovai. Jų uždavinys – stebėti ES teisės aktų poveikį Europos šalių kultūros paveldui ir
laiku informuoti nacionalines administracijas apie rengiamų teisės aktų galimas grėsmes kultūros
paveldui, aktyviai bendradarbiauti su Europos Komisija, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis
kultūros paveldo apsaugos organizacijomis, siekiant apginti Europos šalių kultūros paveldo
interesus. Nuo 2011 m. Lietuva dalyvauja EHLF veikloje; 2013 m. oficialiu Lietuvos atstovu šioje
darbo grupėje nominuota KPD darbuotoja – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa
Šimkūnaitė, kuri nuolat palaiko kontaktus su darbo grupės nariais bei keičiasi aktualia informacija.
Dalyvavimas tarptautinėje darbo grupėje „ES ir Kultūros paveldas“ veikloje
Tarptautinė darbo grupė „ES ir Kultūros paveldas" (angl. Reflection Group „EU and
Cultural Heritage") susikūrė 2010 metais, siekiant integruoti kultūros paveldą į kitas ES politikos
sritis bei suformuoti ilgalaikę kultūros paveldo strategiją europiniame lygmenyje. Lietuva šios
darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 2011 metų, jai atstovauja Departamento Registro tvarkymo,
ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas. 2014 metais, Prancūzijai
perėmus iš Lietuvos 2013 metų pirmininkavimą darbo grupei, buvo organizuoti 2 darbo grupės
posėdžiai Paryžiuje: balandžio 7-8 d. ir spalio 9-10 d.
Posėdžių metu buvo akcentuota, kad Europos kultūros paveldo sektoriuje vyksta dideli
pokyčiai ir kultūros paveldas užima vis svarbesnę vietą kitose ES politikos srityse, todėl diskutuota
dėl specialios darbo grupės prie Europos Komisijos, koordinuojančios kultūros paveldo integracijos
klausimus europiniame lygmenyje, sudarymo (OMC – Open Method of Coordination). Taip pat
buvo apžvelgta darbo grupės veikla nuo jos susikūrimo po 2010 metų konferencijos Briugėje
(Belgija), įvertinti Lietuvos ir Graikijos pirmininkavimo ES Tarybai metu suorganizuotų
konferencijų Vilniuje (2013 m. lapkričio 13-14 d.) ir Atėnuose (2014 m. kovo 7-8 d.) rezultatai bei
jų tęstinumas; aptarti tolimesni veiksmai dėl kultūros paveldo integravimo į kitas ES politikos sritis
kitų šalių pirmininkavimo ES Tarybai metu vyksiančiose kultūros paveldo konferencijose - Italijoje
(2014 m.), Latvijoje ir Liuksemburge (2015 m.). Posėdžių metu taip pat buvo diskutuota
paveldosaugos specialistų rengimo problematika, aptarta Belgijos iniciatyva 2015 metais surengti
Europos šalių kultūros paveldo Ministrų konferenciją, kiti aktualūs klausimai. Pirmininkavimas
darbo grupei 2015 metais perduotas Italijai.
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8.3.4. Bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis kultūros paveldo apsaugos klausimais
Bendradarbiavimas su Lenkija
Balandžio 3-4 d. Vilniuje, įgyvendinant 1999 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje pasirašytą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl šalių
bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje, Kultūros paveldo departamentas organizavo
aštuntąjį dvišalį Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės posėdį. Jame dalyvavo
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento, Lenkijos Respublikos
kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos, Nacionalinio kultūros paveldo instituto ir kitų
Lietuvos bei Lenkijos kultūros ir kultūros paveldo institucijų atstovai. Posėdžio metu šalys įvertino
ir apibendrino dvišalį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje, buvo aptartos
abiejų šalių kultūros paveldo išsaugojimui ir istorijos puoselėjimui svarbios temos, pasirašytas
susitarimų protokolas dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Kitas Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo
išsaugojimo ekspertų grupės posėdis vyks Lenkijoje.
Bendradarbiavimas su Baltarusija
Balandžio 23-24 d. Nesvyžiuje (Baltarusija) Departamento Kontrolės skyriaus vyriausioji
valstybinė inspektorė Audronė Vyšniauskienė, Nacionalinio istorinio-kultūrinio muziejausdraustinio „Nesvyžius“ prie Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos kvietimu, dalyvavo jų
organizuotoje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės privatūs
miestai: jų likimai“ ir jos metu perskaitė pranešimą „Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus
inventorizacija Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčioje“.
Lapkričio 13-14 d. Departamento direktorė Diana Varnaitė, LR Kultūros ministerijos
delegacijos sudėtyje, buvo išvykusi darbo vizito į Myrą, Nesvyžių ir Minską susitikti Baltarusijos
kultūros ministerijos atstovais bei su Myro ir Nesvyžiaus pilių muziejų vadovais, Baltarusijos
kultūros ministerijos atstovais. Muziejaus „Myro pilies kompleksas“ direktorė Volga Papko
pažymėjo, kad bendradarbiavimas su Botanikos instituto ir Verkių rūmų specialistais jiems suteiks
galimybę realizuoti Myro pilies teritorijos aplinkos sutvarkymo ir buvusio Radvilų šeimos sodo
atkūrimo projektą. Lapkričio 14 d. Minske vykusiame susitikime su Baltarusijos kultūros ministru
Borisu Svetlovu metu buvo akcentuota bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje svarba.
Baltarusijos pusė pakvietė Lietuvos delegaciją atvykti išsamiai konsultacinei LDK pilių apžvalgai
maršrutu Medininkai, Krėva, Rūžonys ir Naugardukas, pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti
archeologijos srityje, atliekant bendrus pasienio objektų tyrimus. Departamento direktorė
D.Varnaitė pasiūlė įtraukti į kultūros bendradarbiavimo programą šias temas: LDK istoriniskultūrinis paveldas, Radvilų paveldas, žydų kultūros paveldas, istoriniai paminklai, M.K.Oginskio
gimimo 250 metų jubiliejaus paminėjimas. Taip pat, vadovaujantis 2009 m. vasario 12 d. Lietuvos
Respublikos Kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos Kultūros ministerijos susitarimu dėl
bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo apsaugos srityje, D.Varnaitė pasiūlė Baltarusijos
pusei 2015 m. apsikeisti paveldo apsaugos ekspertų delegacijomis.
Bendradarbiavimas su Baltijos šalimis
Lapkričio 25 d. Rygoje, Latvijos valstybinės kultūros paveldo inspekcijos kvietimu,
Departamento direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, Kontrolės skyriaus vedėjas Rimantas
Kraujalis ir Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas
dalyvavo trijų Baltijos šalių susitikime, kurio tikslai buvo: aptarti galimybę atgaivinti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos trišalį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje tarp kultūros paveldo
departamentų, aptarti paskutines tendencijas regione dėl nelegalios archeologijos, pasikeisti kita
aktualia informacija. Susitikimo metu buvo nutarta reguliariai rengti trišalius pasitarimus kultūros
paveldo apsaugos srityje. 2015 m. numatyta surengti du trijų Baltijos šalių pasitarimus – Vilniuje
(pirmame pusmetyje) ir Taline (antrame pusmetyje).
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8.3.5. Tarptautiniai paveldosaugos renginiai užsienio šalyse, sklaidos veikla
Kovo 19 – 24 d. Amersforte (Nyderlandų Karalystė) vyko Europos archeologijos
konsiliumo 15-оji generalinė asamblėja (toliau – Generalinė asamblėja) ir Europos archeologijos
konsiliumo paveldo apsaugos simpoziumas, kurio tema - „Nustatant tikslus: suteikti naują prasmę
Europos archeologiniam paveldui“ (Setting the Agenda: Giving new meaning to the European
archaeological heritage) (toliau – Simpoziumas). Šiuose renginiuose dalyvavo KPD Kontrolės
skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Renaldas Augustinavičius.
Generalinės asamblėjos metu diskutuota dėl Europos archeologijos konsiliumo vaidmens
Europos politinėse ir ekonominėse organizacijose: akcentuotas konsiliumo kaip archeologijos
paveldo apsaugos eksperto vaidmuo Europos Tarybos bei Europos Sąjungos struktūrose, sutelkiant
pagrindinį dėmesį į archeologinio paveldo apsaugos integravimą į Europos Sąjungos prioritetus bei
naują finansinę perspektyvą 2014-2020 m.
Po Generalinės asamblėjos vykęs Simpoziumas buvo skirtas apibrėžti, kokie yra naujausi
iššūkiai, susiję su archeologinio paveldo apsauga Europoje. Simpoziume buvo diskutuota šiomis
pagrindinėmis temomis: „Faro konvencijos dvasia - įtraukiant archeologiją į visuomenę“, „Išdrįsti
pasirinkti“ ir „Valdant Europos istorinius išteklius“. Diskutuojant Faro konvencijos dvasios tema,
akcentuota, kad archeologinių tyrimų ir archeologinio paveldo apsauga nėra savitiksliai reiškiniai,
todėl jie turi būti kuo labiau orientuoti į visuomenę, t.y. turi būti ne tik sužadinamas visuomenės
domėjimasis praeitimi, bet ir stengiamasi kuo labiau įtraukti bendruomenes į archeologinių tyrimų
ir archeologinio paveldo apsaugos procesus. Temos „Išdrįsti pasirinkti“ metu daugiausia diskusijų
sulaukė klausimas, ar mes turime teisę rinktis, ką galima palikti sunykimui, ir ką būtina tirti,
išsaugoti. Buvo visuotinai sutarta, kad turi būti vykdoma atranka, kas turi būti tiriama (tuo pačiu ir
saugoma), maksimaliai suderinant mokslinius, ekonominius bei socialinius interesus. Sprendžiant
klausimus, susijusius su Europos istorinių išteklių apsauga ir valdymu, didžiausio dėmesio sulaukė
nuostatos, kad, visų pirma, turi būti sukurta bendra informacinė erdvė tiek apsaugos lygmenyje, tiek
istorinių išteklių prasme.
Pažymėta, kad 2015 metais Generalinė asamblėja ir Simpoziumas vyks Graikijoje, o,
neesant galimybėms, - Švedijoje.
Gruodžio 1 d. Londone (Jungtinė Karalystė) Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje
Karalystėje organizavo renginį „Litvakų dienos“, kurio metu vyko Lietuvos žydų paveldui skirta
konferencija. Joje dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos vyriausybės, Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės žydų bendruomenių atstovai, taip pat už paveldosaugą atsakingų institucijų specialistai,
įvairių sričių akademikai, kultūrinio turizmo profesionalai. Departamento Registro tvarkymo,
viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas skaitė pranešimą „Lietuvos žydų
kultūros paveldo atgaivinimas“.
8.4. Paveldosaugos renginiai Lietuvoje
Sausio 30 d. Vilniuje Kultūros paveldo departamentas ir Kultūros paveldo centras
organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Mokslo tiriamųjų darbų panaudojimas paveldo
apskaitoje ir paveldosaugos praktikoje‘. Diskusijoje dalyvavo Kultūros paveldo departamento,
Kultūros paveldo centro, aukštųjų mokyklų, Kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos dailės istorikų
draugijos atstovai. Susirinkusieji aptarė galimybes atliekant kultūros paveldo objektų vertinimą,
apskaitą ir apsaugą efektyviai panaudoti valstybės finansuojamus Lietuvos kultūros paveldo mokslo
tiriamuosius darbus. Taip pat buvo diskutuota apie studentų tyrimų organizavimą ir baigiamųjų
darbų rengimą atsižvelgiant į kultūros paveldo apskaitos ir apsaugos poreikius, studentų praktikos
organizavimą paveldo institucijose, ieškota platesnių mokslininkų ir paveldosaugininkų
bendradarbiavimo galimybių.
Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena
Balandžio 18 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje vyko renginys skirtas Tarptautinei
paminklų ir paminklinių vietovių dienai. Renginyje susirinkusius paveldosaugos specialistus
sveikino Departamento direktorė D. Varnaitė, LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos
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pirmininkė G. Drėmaitė, Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmų skyriaus vadovė A.
Daučiūnienė. Renginio metu buvo aptartos kultūros paveldo apsaugos aktualijos, pranešimus,
aktualizuojančius XX a. pradžios paveldą atsižvelgiant į 2014 m. EPD temą ir artėjantį Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, skaitė istorikai dr. M. Drėmaitė („Vilnius amžiaus
pradžioje: tarp modernumo ir tradicijos“) ir K. Kučiauskas („Utopinis Vilniaus pertvarkymo planas
1931 metais“). Renginio metu taip pat buvo apdovanoti 2013 m. archeologijos paveldo išsaugojimo
darbų konkurso nugalėtojai.
Renginyje dalyvavo Departamento ir jo teritorinių padalinių darbuotojai, Lietuvos miestų
ir rajonų savivaldybių paveldosaugininkai, Lietuvos archeologijos draugijos nariai, Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos atstovai, LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovai, LR
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ir kitų institucijų atstovai.
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras
Lapkričio 19-20 d. Dubingiuose (Molėtų raj.), poilsio ir seminarų centre „Dubingiai“,
Departamentas organizavo Respublikinį paveldosaugininkų seminarą (toliau - Seminaras), kuriame
dalyvavo miestų ir rajonų savivaldybių paveldosaugininkai bei Departamento ir teritorinių padalinių
atstovai (viso 107 dalyviai, iš jų 21 pranešėjas). Seminaro tikslas buvo susitikti su savivaldybių bei
Departamento teritorinių padalinių atstovais ir aptarti kultūros paveldo apsaugos aktualijas, teisės
aktų pakeitimus, spręstinas
problemas, įvairias tarptautines programas kultūros paveldo
aktualizavimui, dalinio finansavimo ir kitus klausimus, pristatyti gerosios patirties atvejus kultūros
paveldo tyrimų ir restauravimo srityje.
Seminaro metu sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos kultūros viceministras R.
Jarockis ir Molėtų rajono meras S. Žvinys. Departamento direktorė D. Varnaitė pristatė svarbiausius
2014-aisias metais nuveiktus darbus ir 2015 metų aktualijas bei planus, įvadinius 2015 m. Europos
paveldo dienų, kurių tema „Paveldėkime savo ateitį“, pranešimus skaitė dr. N. Kardelis ir dr. B.
Galius. Pranešimus plenarinėje sesijoje apie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę
sistemą (KPEPIS), Kultūros vertybių registrą ir šiandienines apskaitos problemas bei nekilnojamųjų
kultūros paveldo objektų stebėseną reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus atitinkamai skaitė
Departamento darbuotojai R. Šimkūnaitė, R. Kuncevičienė ir R. Kraujalis.
Po šių pranešimų seminaro dalyviai pasiskirstė į dvi darbo grupes. Pirmojoje darbo
grupėje, kurios darbui vadovavo Departamento direktorė D. Varnaitė, buvo analizuojamos įvairios
kultūros paveldo apsaugos aktualijos: „Valstybinės reikšmės automobilių kelių kadastriniai
matavimai“ (Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovas S. Staliūnas), „Netinkamai laikomų,
bešeimininkių kultūros paveldo objektų žalos atlyginimo problematika, „Neprižiūrimų kultūros
paveldo objektų patikrinimo eiga, „I-ojo pasaulinio karo ir tarybinių karių kapų priežiūros
problemos, „Valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ženklinimas“. Pranešimus
skaitė Departamento Juridinio skyriaus vyr. specialistas V. Čekanauskas, Kontrolės skyriaus
vedėjas R. Kraujalis, Kontrolės skyriaus vyr. valstybinė inspektorė A. Vyšniauskienė ir Apskaitos,
paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė R. Ankudavičienė.
Antrojoje darbo grupėje, kurios darbui vadovavo Departamento Registro tvarkymo, viešųjų
ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, aptarti 2014 m. Europos paveldo dienų ir
Žydų kultūros dienos klausimai, analizuota statistika ir renginių turinys. Pranešimą apie dažniausiai
pasitaikančias klaidas rengiant Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projektų paraiškas skaitė Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr.
specialistė A. Jagminaitė. Po šių pranešimų Seminaro dalyviai dirbo grupėse, vėliau pristatinėjo šio
darbo rezultatus, noriai įsitraukė į diskusiją ir dalinosi savo patirtimi, patarimais, iškylančiais
sunkumais organizuojant Europos paveldo dienas ir Žydų kultūros dieną.
Antrąją Seminaro dieną dalyviams apibendrintai buvo pristatytos kultūros paveldo tyrimų
ir apsaugos aktualijos Utenos, Klaipėdos ir Marijampolės teritoriniuose padaliniuose bei pristatyta
po vieną gerąjį atvejį Utenos ir Klaipėdos teritoriniuose padaliniuose. Sienų tapybos restauratorė I.
Valkiūnienė pristatė Burbiškio dvaro (Anykščių raj.) sienų tapybos tyrimus ir restauravimą, o
Departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vyr. valstybinis inspektorius L. Kavaliauskas pristatė
Tiškevičių sarkofagų atradimo aplinkybes ir rezultatus Kretingos kapinių koplyčioje. Pranešimą

58

apie Molėtų krašto muziejaus patirtį aktualizuojant ir įveiklinant kultūros paveldo objektus skaitė
Molėtų krašto muziejaus direktorė V. Kazlienė.
Seminaras užbaigtas ekskursija po Radvilų tėvoniją – Dubingių piliavietę.

IX. ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ OPTIMIZAVIMAS
Vadovaujantis Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. Į-204 „Dėl
ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Ūkio
subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklėmis ir Departamento direktoriaus 2014
m. sausio 3 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
teritorinių padalinių 2014 metų metinio ūkio subjektų veiklos patikrinimo plano patvirtinimo“,
Departamento teritoriniai padaliniai per 2014 metus atliko 38 ūkio subjektų patikrinimus.
Pagal Departamento teritorinių padalinių pateiktas ataskaitas buvo atlikti 35 planiniai ūkio
subjektų patikrinimai ir 3 neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai.
Šeši planuoti patikrinimai nebuvo įvykdyti, nes per 2014 metus numatytuose objektuose
dėl negauto finansavimo ar kitų objektyvių priežasčių nebuvo pradėti vykdyti tvarkybos darbai.
Vieną planinį patikrinimą nespėta atlikti dėl labai trumpos tvarkybos darbų trukmės, o vieną planinį
patikrinimą vykdyti atsisakyta, po viešojo pirkimo procedūrų išaiškėjus, kad tvarkybos darbus
atlieka jau patikrintas ūkio subjektas.
Patikrinimų metu buvo užfiksuoti 3 pažeidimai, iš kurių du pagal pateiktas pastabas arba
reikalavimus per nustatytą terminą buvo pašalinti, o vieno pažeidimo atveju pažeidimų pašalinimo
vykdymas atidėtas dėl sezoninių kliūčių, iki pavasario.
Departamento Alytaus teritorinis padalinys per 2014 metus atliko 5 ūkio subjektų planinius
patikrinimus. Esminių pažeidimų nebuvo nustatyta. Vienu atveju buvo surašytas reikalavimas per
nustatytą konkretų terminą pašalinti pažeidimus.
Departamento Kauno teritorinis padalinys duomenis atliko 9 planinius ūkio subjektų
patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Klaipėdos teritorinis padalinys atliko 5 planinius ūkio subjektų patikrinimus.
Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Marijampolės teritorinio padalinio pareigūnai atliko 2 planinius ūkio
subjektų patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Panevėžio teritorinis padalinys atliko 2 planinius ūkio subjektų
patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Šiaulių teritorinis padalinys per 2014 metus atliko 2 planinius ūkio subjektų
patikrinimus, kurių metu pažeidimų neužfiksuota.
Departamento Tauragės teritorinio padalinio pareigūnai atliko 2 planinius ir vieną
neplaninį patikrinimus. Surašytas vienas reikalavimas pašalinti trūkumus, kurio vykdymas atidėtas
iki pavasario.
Departamento Telšių teritorinio padalino pareigūnai per 2014 metus atliko 3 planinius
patikrinimus. Nustatytas vienas trūkumas, kuris pašalintas pagal išsakytas pastabas.
Departamento Utenos teritorinis padalinys atliko 2 neplaninius ūkio subjektų patikrinimus.
Pažeidimų patikrinimų metų nenustatyta.
Departamento Vilniaus teritorinis padalinys per 2014 metus atliko 5 planinius ūkio
subjektų patikrinimus. Pažeidimų neužfiksuota.
Vykdant Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 7.22 punkte numatytą priežiūros institucijų veiklos
tobulinimo, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę, priemonę, Departamento direktoriaus 2014 m.
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. Į-308 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. Į-204 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistos Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės, sudarant galimybę Ūkio ministerijai gauti operatyvią
grįžtamojo ryšio informaciją apie Departamento pareigūnų atliktų ūkio subjektų patikrinimų
kokybę.
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Departamentas 2014 metais vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d.
nutarimu Nr. 630 patvirtinto Administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metais priemonių plano
23 ir 24 priemones.
Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos su pinigine išraiška buvo
pateiktos Ūkio ministerijai Departamento 2014-12-18 raštu Nr. (1.24.)2-2716 „Dėl Administracinės
naštos mažinimo 2014-2015 metais priemonių plano 24 priemonės vykdymo“ ir 2015-01-09 raštu
Nr. (1.24.)2-68 „Dėl Administracinės naštos mažinimo 2014-2015 metais priemonių plano 23
priemonės vykdymo“. Parengti teisės aktų projektai 2014 m. nebuvo priimti, nes vykdant
infrastruktūros ir statybos saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų
veiklos pertvarkymą, 2014 m. gruodžio mėn. parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos,
Statybos, Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimai, numatantys konsoliduoti specialistų atestavimą.
Kol nepriimti nurodytų įstatymų pakeitimai, juos įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų projektai
nebuvo tvirtinami.
_________
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X. PRIEDAI

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
1 priedas
1. Departamento 2014 - ųjų metų veiklos ataskaita (kriterijų įgyvendinimas)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1. Kriterijus.
Įgyvendinti nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkybos projektai
(Paveldotvarkos programa) (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos plano
kriterijų
R-02-04-01-02)

8

10

125

Suderinus su Kultūros ministerija lėšų skyrimą iš
Paveldotvarkos programos rezervo, atlikti Kalnaberžės
dvaro sodybos rūmų avarijos grėsmės pašalinimo darbai

1. Kriterijus
Tvarkomi kultūros paveldo objektai ar
jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos plano
kriterijų
P02-04-01-02-01)
2. Kriterijus
Rengiami kultūros paveldo objektų
projektai ir atliekami tyrimai (vnt.)

15

19

130

Vertinimo kriterijų reikšmė buvo planuota prieš programų
patvirtinimą. Rengiant Paveldotvarkos programos
projektą pagal pateiktas paraiškas, skirtas valstybės
biudžeto lėšas bei būtinus atlikti darbus, į projektą buvo
įrašyta 19 objektų

11

14

127

Patikslinus pagal paraiškas pateiktas tyrimų ir
projektavimo darbų sąmatas, projektinė dokumentacija
parengta didesniam skaičiui objektų nei buvo planuota
kriterijų nustatymo metu.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

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

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

02-04-01-02

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

02-04-01-0201

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

2. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti kultūros
paveldo objektų tyrimus ir
projektavimo darbus.
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

02-04-01-0202

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

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

4

4

100

4. Kriterijus. Rengiami teritorijų
planavimo dokumentai (specialieji
planai) (vnt.)

21

21

100

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

30

100

333

Kompensuota tinkamų kompensuoti išlaidų dalis pagal
prašymus, kurie atitiko Kultūros ministro 2005 m.
balandžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-157 patvirtintose taisyklėse
nustatytus reikalavimus, sudaro 100, nes lėšų pakako
visoms kompensacijoms išmokėti

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

10

12

120

Valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose
nėra arba neišliko statinių (archeologijos, mitologijos ir
kt.) ženklinimo darbų viešųjų pirkimų procedūros baigtos
2014-12-03, pasirašius sutartį su rangovu. Pagal
patvirtintą techninį projektą pagamintas bandomasis
ženklinimo stulpo pavyzdys, kuriam gruodžio mėn.
pabaigoje pritarė Mokslinė archeologijos komisija.
Įvertinus tai, kad užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros,
pagal departamento teritorinių padalinių pateiktus
duomenis buvo paženklinta 12 valstybės saugomų
kultūros paveldo objektų - statinių.

4700

5994

128

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

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

3. Veiksmas. Iš dalies finansuoti
Vilniaus istoriniame centre esančių
vertingiausių kultūros paveldo objektų
tyrimus ir jų pagrindu rengiamus
tvarkybos darbų projektus, skatinant
bendradarbiavimą su privačiu
sektoriumi.
4. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų bei apsaugos
reglamentų ir paveldo tvarkybos
reglamentų rengimą.
5. Veiksmas. Vykdyti išlaidų
kultūros paveldo objektų valdytojams
kompensavimą:
▪ privačios nuosavybės – prieinamų
visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų tvarkomųjų paveldosaugos
darbų išlaidų kompensavimas;
▪ į Kultūros vertybių registrą įrašytų
kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo,
konservavimo, restauravimo ir
apsaugos priemonių įrengimo darbų
reikalingų šioms Vertybėms išsaugoti,
išlaidų kompensavimas.
6. Veiksmas. Organizuoti,
koordinuoti ir įgyvendinti kultūros
paveldo objektų ženklinimą tipinėmis
lentomis.

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

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. Išduotų tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projektavimo
sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų);
išduotų specialiųjų reikalavimų statinių
projektams rengti, projektinių
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

pasiūlymų, kuriems pritarta; pateikta
įvairių rašytinių pritarimų statinių
projektams ir statybos leidimams gauti
skaičius (vnt.)

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
teikimas tiesiogiai priklauso nuo kultūros paveldo objektų
valdytojų planuojamų tvarkybos darbų bei kitų asmenų
planuojamos veiklos.

1.2. Kriterijus. Išduotų leidimų atlikti
tvarkomuosius paveldosaugos darbus
skaičius (vnt.)
1.3. Kriterijus. Priimti kultūros paveldo
objektų ar jų dalių tvarkomieji
paveldosaugos darbai (vnt.)

130

220

169

40

58

145

1.4. Kriterijus. Išduotos sąlygos
teritorijų planavimo dokumentams
rengti bei suderinti teritorijų planavimo
dokumentai (išskyrus specialiuosius
miškotvarkos ir žemėtvarkos planus)
(vnt.)

580

1528

263

1.5. Kriterijus. Surašyti administracinių
teisės pažeidimų protokolai ir įteikti
reikalavimai (vnt.)

400

542

136

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

80

109

136

1.7. Kriterijus. Vykdant Departamento
teritorinių padalinių 2014 m. metinį ūkio
subjektų veiklos patikrinimo planą,
patikrintų ūkio subjektų (proc.)

90

88

98

Leidimų vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
išdavimas tiesiogiai priklauso nuo kultūros paveldo
objektų valdytojų planuojamų tvarkybos darbų.
Departamento direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos
surašė 58 tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo
aktus, pagal kuriuos buvo priimti kultūros vertybėse ar jų
dalyse atlikti dabai.
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimas didžia
dalimi tiesiogiai priklauso nuo kultūros paveldo objektų
valdytojų einamaisiais metais atliktų tvarkybos darbų, o
taip pat ir nuo to, kad padažnėjo tvarkomų kultūros
paveldo objektų priėmimas dalimis, siekiant pateikti
paraiškas kompensacijoms gauti už atliktus tvarkybos
darbus.
Sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti
išdavimas bei teritorijų planavimo dokumentų derinimas
tiesiogiai priklauso nuo asmenų planuojamos veiklos.

2014 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.
2014 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.
Pagal 2014 m. metinį ūkio subjektų veiklos patikrinimo
planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2014-01-03
įsakymu Nr. Į-4, per 2014 m. buvo suplanuota patikrinti
43 ūkio subjektus. Iš viso patikrinti 38 ūkio subjektai
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2. Veiksmas. Vykdyti kultūros
paveldo objektų stebėseną.

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

3. Veiksmas. Užtikrinti prekybos
antikvariniais daiktais kontrolę.

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
(apie 88 proc., vietoj planuotų 90 proc.), nes dalis ūkio
subjektų 2014 m. nevykdė numatytų kultūros paveldo
objektų tvarkybos ar (ir) statybos darbų.
2014-02-25 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-44
Departamento teritoriniams padaliniams buvo pavesta
sudaryti 2014 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 2142 kultūros paveldo objektus, o
papildomai (vykdant kitus pavedimus) dar buvo apžiūrėti
358 kultūros paveldo objektai.

2100

2500

119

3. Kriterijus. Patikrintų asmenų,
prekiaujančių antikvariniais daiktais,
skaičius (vnt.), patikrinimuose 100%
panaudojant kontrolinį klausimyną.

10

10

100

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

4. Kriterijus. Įvykusių posėdžių
skaičius(vnt.)

600

687

115

Buvo įkurta 5-oji Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo taryba, kuri organizavo 47 posėdžius.

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

5. Kriterijus. Išduotų leidimų išvežti
kilnojamąsias kultūros vertybes ir
antikvarinius daiktus, skaičius (vnt.)

150

230

153

6. Veiksmas. Rengti teisės aktų
projektus.

6. Kriterijus. Parengtų teisės aktų
projektų skaičius (vnt.)

20

27

135

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
kitų institucijų priimti teisės aktai.

7. Veiksmas. Dalyvauti teisminėse
bylose.

7. Kriterijus. Teisminių bylų, kuriose
dalyvauta, skaičius (vnt.)

160

201

126

Padaugėjo teisminių ginčų Nekilnojamųjų
vertybių teritorijose ir apsaugos zonose.

8. Veiksmas. Organizuoti ir tvarkyti
paveldosaugos specialistų atestavimą.

8. Kriterijus. Atestuotų paveldosaugos
specialistų skaičius (vnt.)

150

331

221

Atestuotų specialistų skaičius priklauso nuo to, kiek
asmenų pageidauja gauti nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialisto atestatą.

9. Veiksmas. Parengti kilnojamųjų
kultūros vertybių pasų išdavimo
savininkams, kuriems šie pasai
neišduoti, planą.

9. Kriterijus. Parengtas kilnojamųjų
kultūros vertybių pasų išdavimo
savininkams, kuriems šie pasai
neišduoti, planas (vnt.)

1

1

100

10. Veiksmas. Parengti kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos
reglamentai savininkams, kuriems šie
reglamentai nėra išduoti.

10.1. Kriterijus. Parengti ir įteikti
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentai (vnt.)

170

515

303

kultūros

2014 metų pradžiai buvo likę apie 170 apsaugos
reglamentų, susijusių su kilnojamosiomis kultūros
vertybėmis, kurios į Kultūros vertybių registrą buvo
įrašytos iš anksčiau. Tokiu būdu, buvo planuotas šių
apsaugos reglamentų parengimas ir įteikimas vertybių
valdytojams. Kadangi per 2014 m. Kultūros ministro
įsakymais į Kultūros vertybių registrą papildomai buvo
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priemonės
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Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
įrašytas 331 kultūros objektas, o jiems privaloma ne
vėliau kaip per 5 arba 20 d. d. parengti apsaugos
reglamentus, todėl apsaugos reglamentų parengimo ir
įteikimo įvykdymas yra tris kartus didesnis negu planuota.

11. Veiksmas. Vykdyti KPD kovos su
korupcija 2012-2014 metų priemonių
planą, vykdyti įgyvendinimo
stebėseną ir teikti priemonių poveikio
vertinimą Kultūros ministerijai
12. Veiksmas. Nustatyti ir įvertinti
KPD teikiamų paslaugų kultūros
paveldo srityje administracinę naštą,
vadovaujantis vertinimui pasirinktais
kultūros paveldo apsaugos srities
teisės aktais, patikslinti šiuos teisės
aktus, siekiant sumažinti šią naštą

02-04-01-0203

02-04-01-0204

11. Kriterijus. Kultūros ministerijai
pateiktų priemonių poveikio vertinimų
skaičius

2
(kas pusę
metų)

2

12. Kriterijus. Kultūros paveldo srityje
teikiamų paslaugų, kurių administracinė
našta sumažinta, dalis (proc.)

10

24,7+30,33

100

Apskaičiuota Specialistų, vykdančių nekilnojamojo
kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius
tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos
darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių
paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005-04-14 įsakymu Nr. ĮV-146 ir šių taisyklių
pakeitimo projekto sukeliama administracinė našta ūkio
subjektams –administracinės naštos sumažėjimas -24,7
proc. Apskaičiuota Specialistų, rengiančių nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
bendru Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-03 įsakymu Nr.
ĮV-453/D1-44 ir jo pakeitimo projekto sukeliama
administracinė našta – administracinės naštos
sumažėjimas -30,33 % proc.

Priemonė. Vykdyti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą
1. Veiksmas. Organizuoti,
1. Kriterijus. Tvarkomi Lietuvos
16
16
100
koordinuoti ir įgyvendinti Lietuvos
Katalikų bažnyčios nekilnojamojo ir
Respublikos ir Šventojo Sosto
kilnojamojo kultūros paveldo objektai ar
sutarties 13 str. 4 d. vykdymą,
jų dalys(vnt.)
tvarkant Lietuvos Katalikų Bažnyčios
(atitinka KM strateginio veiklos plano
nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros
kriterijų
P-02-04paveldo objektus pagal Dvišalės
01-02-02)
nuolatinės komisijos patvirtintus
prioritetus.
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.

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-02-0401-02-03)

3

5

166

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 690 patvirtinto Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms
2014–2022 metų darbų sąrašo I etapo (2014-2017 m.)
12.1 priemonę „Parengti Jono Pauliaus II piligrimų kelio
objektų apsaugos priemonių (žaibosaugos įrenginių,
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Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, apsaugos nuo
įsilaužimo, kitų reikiamų apsaugos priemonių) įrengimo ir
tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus“, įrengta
priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos,
sutvarkyti
vidaus elektros tinklai ir įrengta žaibosauga (tuose
objektuose, kur dar nebuvo įrengta) šiuose kultūros
paveldo objektuose Vilniaus Dievo Gailestingumo
šventovėje, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo
koplyčioje; Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo
bazilikoje; Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje; Vilniaus Švč.
Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoje
Aušros Vartų koplyčioje. Toliau buvo tęsiami
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos vidaus
tvarkybos darbai – praėjusiais metais restauruotos dešinės
ir pradėtos restauruoti kairės navos sienos.

02-04-01-0205

02-04-01-0206

Priemonė. Tirti bei kaupti duomenis apie kultūros paveldą
1. Veiksmas. Atliekamų tyrimų
1. Kriterijus. Kultūros paveldo
pagrindu parengti Nekilnojamojo
apskaitos dokumentų projektų skaičius
kultūros paveldo vertinimo tarybų
(vnt.)
aktų projektus; atskleisti vertingųjų
(atitinka KM strateginio veiklos plano
savybių požymių turinčius ir kitus
kriterijų
P-02-04-01nekilnojamuosius objektus, esančius
02-04)
nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijose. Rengti dokumentus
reikalingus kilnojamųjų kultūros
vertybių, nesančių valstybinėse
saugyklose, įregistravimui Kultūros
vertybių registre.
2. Veiksmas. Vykdyti užsakomuosius
2. Kriterijus. Atliktų taikomųjų tyrimų
taikomuosius tyrimus, siekiant gauti
skaičius (vnt.)
pajamų.
Priemonė. Parengti duomenis nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui

2450

2455

100,2

8

20

250

2014 metais privatūs užsakovai planuojantys arba
vykdantys tvarkybos darbus kreipėsi dėl įvairių tyrimų
atlikimo.
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

1. Veiksmas. Registruoti juridinius
faktus 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.
▪ Moksliniai žvalgomieji
archeologiniai tyrimai vertingųjų
savybių pobūdžio objektų ir vietovių
atskleidimui.
Kultūros vertybių registro duomenų
palaikymas ir atnaujinimas.
02-04-01-0207

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1. Kriterijus. Atliktų archeologinių
tyrimų skaičius (vnt.)

2

3

150

1.2. Kriterijus. Informacinės sistemos
techninis palaikymas (vnt.)

1

1

100

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
Numatytų tirti 2 objektų archeologinių tyrimų apimtys
buvo mažesnės nei planuota, tai leido papildomai
numatyti dar 1 objekto tyrimus.

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 kultūros
paveldo srityje.

1.1. Kriterijus. Dalyvauta Jungtinių
tautų organizacijų (UNESCO,
ICCROM) renginiuose (vnt.) (atitinka
KM strateginio veiklos plano kriterijų P02-04-01-02-05)

1

1

100

1.2. Kriterijus. Dalyvauta europinio
lygmens tarptautinių organizacijų
(Europos Tarybos: Kultūros paveldo ir
kraštovaizdžio komiteto (CDCPP),
Europos kultūros kelių instituto (EKKI),
HEREIN programų, Europos
archeologijos konciliumo; Europos
Sąjungos: Europos paveldo vadovų
forumo (EHHF); Europos paveldo
teisinio forumo (EHLF);
Pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai ir kituose renginiuose kultūros
paveldo srityje) vykdomų projektų
renginiuose (vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-0204-01-02-05)
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-

3

3

100

3

3

100
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

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

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-02-04-01-02-05)
3. Kriterijus. Dalyvauta susitikimuose
su kitų šalių kultūros paveldo apsaugos
institucijomis (vnt.) (atitinka KM
strateginio veiklos plano kriterijų P-0204-01-02-05)

1

2

200

Metų eigoje iš Lietuvos kultūros tarybos gavus dalinį
finansavimą buvo surengtas seminaras „Kultūros keliai ir
regionų plėtra“, kuris nebuvo numatytas veiklos plane.

1

3

300

Departamento direktorė D. Varnaitė 2014 m. rudenį, LR
kultūros ministerijos sudėtyje, vyko darbo vizito į
Baltarusiją kultūros paveldo apsaugos klausimais.
2014 m. lapkričio mėn. Latvijos valstybinės kultūros
paveldo inspekcijos kvietimu Departamento atstovai
lankėsi Rygoje dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo
grupės sukūrimo kultūros paveldo apsaugos klausimais.

20

80

400

2014-aisiais metais buvo gauta daug smulkių, regioninės
reikšmės projektų.

Ne mažiau
kaip 20

55

275

Buvo pradėta restauruoti ir baigta restauruoti itin daug
visuomenei gerai žinomų objektų, taip pat baigti
rezonansinių bylų, susijusių su kultūros paveldu,
teisminiai procesai ir šią informaciją reikėjo paviešinti.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

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

04-01-02-05)
2. Veiksmas. Organizuoti seminarus,
konferencijas miestų ir rajonų
paveldosaugos specialistams, kultūros
ir švietimo įstaigoms, visuomeninėms
organizacijoms, kultūros paveldo
objektų valdytojams

02-04-01-0208

02-04-01-0209

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-02-0401-02-06)

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

2. Kriterijus. Rengti pranešimai
spaudai (vnt.)

Priemonė. Vykdyti Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programą
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

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
2009-2017 programą įtraukti objektai ar
jų dalys (vnt.)
(atitinka KM strateginio veiklos plano
kriterijų
P-02-04-01-02-07)

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

3

3

100

___________________

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių
priežastys (netinkamas planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai ir kita)
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Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 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)

2283

2283

2283

2283

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

02-04-01-02-06.

Valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Lt)

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

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.

85,2

85,2

Moksliniai žvalgomieji archeologiniai tyrimai vertingųjų savybių pobūdžio objektų
ir vietovių atskleidimui.

44,8

44,8

Iš viso:

130

130

Įstaigos veiksmo pavadinimas

____________

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2014 metų metinės
veiklos ataskaitos
3 priedas
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 2014 metų programai (02-04-01-02-01)
skirtų ir panaudotų asignavimų ataskaita
Paveldotvarkos 2014 m. programos įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų dalis –
4475145,55 Lt (78,19 proc.), 643949 Lt (11,25 proc.) finansuota iš savivaldybių biudžetų bei
604491,75 Lt (10,56 proc.) savininkų ir valdytojų lėšomis.

Paveldotvarkos 2014 metų programa įvykdyta 100 % arba atlikta darbų už 5724399,40
Lt, iš jų:
Kultūros paveldo objektų remonto,
restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo
darbai (19 objektų)

–

4437911,13 Lt, iš jų KPD lėšomis–
3404697,28 Lt arba 76,73 proc.;

Tyrimai ir projektavimas (14 objektų)

–

1283418,64Lt, iš jų KPD lėšomis –
1067378,64 Lt arba 83,17 proc.;

Ženklinimas (paženklinta 12 objektų,
pagamintas valstybės saugomų kultūros
paveldo objektų, kuriuose nėra arba
neišliko statinių, ženklinimo stulpo
pavyzdys)

–

KPD lėšomis – 3069,63 Lt.
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Pagal Paveldotvarkos 2014 m. programos dalį užbaigti šie kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbai:
1.

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

–

116 patalpos interjero restauravimo
darbai, atkuriant dalinai sunykusius
lipdybos elementus;

2.

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

–

Salės interjero restauravimo darbai;

3.

Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios
klebonija, V. Gaigalaičio g. 13, Žukų k.,
Pagėgių sav.

–

Stogo tvarkybos darbai ir žaibosaugos
įrengimas;

4.

Videniškių vienuolyno namas, Šilelio g. 6,
Videniškių k., Molėtų r.

–

Stogo remonto ir restauravimo darbai:

5.

Siaurojo geležinkelio komplekso Surdegio
stotis, Anykščių r.

–

Stogo remonto ir restauravimo darbai;

6.

Anykščių senojo miesto vietos vertingoji
savybė - XVI a. pramoninės degimo
krosnies liekanos, Vyskupo skveras 1,
Anykščiai

–

Krosnies liekanų konservavimo ir
restauravimo darbai;

7.

Vakarinio bokšto liekanos (Arkikatedros
bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių
pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso
dalis), Arsenalo g. 5, Vilnius

–

Fasadų plytų mūro konservavimo ir
restauravimo darbai;

8.

Vilniaus sinagoga, Gėlių g. 6, Vilnius

–

Avarinės būklės likvidavimo darbų
projekto parengimas ir darbai;

73

9.

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

–

Avarijos grėsmės pašalinimo darbai;

10.

Kalnaberžės dvaro sodybos rūmai, Kėdainių
r.

–

Avarijos grėsmės pašalinimo
(neatidėliotini saugojimo) darbai.

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

Vila, Maironio g. 16, Druskininkai

–

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

2.

Žieminė sinagoga, Sodų g. 16, Kalvarijos m.

–

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

3.

Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas,
Šakių r.

–

Parengtas tvarkybos darbų (restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo))
projektas

4.

Pastatas Nemuno g. 30, Smalininkai,
Jurbarko r.

–

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

5.

Plungės dvaro sodybos žirgynas

–

Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas;

6.

Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius

–

Atlikti rūsių archeologiniai ir
architektūriniai tyrimai, parengtos rūsių
pritaikymo koncepcijos;

7.

Švenčionių Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas;

8.

–
Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų komplekso
pirmas rytų korpusas, Vilniaus g. 24, Vilnius

9.

Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio
kiemu, pirmas namas, Dvaro g. 3, Užulėnio
k., Ukmergės r.

–

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

10.

Vilniaus sinagoga,
Gėlių g. 6

–

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas;

11.

Pastatų kompleksas, vad. Ignoto Korvin
Milevskio rūmais, K. Sirvydo g. 6, Vilnius

–

Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas;

Atlikti pirmo rytų korpuso tyrimai,
parengti tvarkybos darbų (restauravimo,
remonto) projektiniai pasiūlymai
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12.

Užutrakio dvaro sodybos spirito varykla

–

Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas;

13.

Baisogalos dvaro sodybos arklidė su ratine,
Radviliškio r.

–

Parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projektas;

14.

Bobriškio sentikių cerkvė, Rokiškio r.

–

Parengtas tvarkybos darbų: restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo)
projektas.

Kompensavimas kultūros paveldo objektų valdytojams
2014 m. prašymus dėl kompensacijų pateikė 18 kultūros paveldo objektų valdytojų.
Vienas objektas neatitiko Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės
saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų
kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-10
įsakymu Nr. ĮV-157, reikalavimų.
Kompensacijos buvo išmokėtos už tinkamus kompensuoti darbus 17 objektų
valdytojams.
Eil.
Nr.
1

U.K.

Pavadinimas, adresas

2143

Namas, Kybartai, Basanavičiaus g. 38

2

10714

Pastatas, Rotušės a. 29, Kaunas

3

10734

Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės
namas, Žemaičių g. 10, Kaunas

4

1406

Namas, Radvilų g. 41, Kėdainiai

5

750

Rūmai, vad. De Reusų, Vilnius, S.
Daukanto a. 2

6

20894

7

27495

8

51

9

31465

10

28288

11

2287

Smiltynės Kurhauzas, Smiltynės g. 17,
Klaipėdos m. sav.
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bažnyčia, Kretinga, Vilniaus
g. 2
Burbiškio dvaro sodyba, Anykščių r.
Burbiškių k.
Svirnas Šiaulių r. sav., Paliesių k.
(Šakynos sen.)
Salyklo bokštas, Prienų r. sav.,
Stakliškių k. (Stakliškių sen.), Trakų
g.
Vandens malūnas su technologine
įranga, Raseinių r. sav., Maslauskiškių
k. (Betygalos sen.)

Atlikti darbai, už kuriuos
skiriama kompensacija
tvarkybos darbų projektas
restauravimo darbai, tvarkybos
darbų projektas
tvarkybos darbų projektas ir darbai
karnizo; dūmtraukių, sienų
paviršiaus restauravimas, atkasant
gruntą; rūsio arkinių skliautų
restauravimas, vidaus sienų mūro
restauravimas, stogo konstrukcijų
restauravimas
projektas, portiko kolonų
restauravimas, fasado
restauravimas (kompensacijos
išmokamos 9 valdytojams)
archeologiniai tyrimai; tvarkybos
darbų projektas

Kompensacija, Lt
2160
4386
64963

160623

3724

50822

Švč. M. Marijos altoriaus tyrimai,
tvarkybos darbų projektas

7833

krosnies 1A, I aukšto patalpoje Nr.
A6 konservavimo, restauravimo
darbai

10300

taikomieji tyrimai

6854

restauravimas, konservavimas

158256

Turbinos restauravimo darbai

26250

75
Eil.
Nr.

U.K.

12

25024

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, Trakų g. 9, Vilnius

13

22123

Vila, Neringos sav., Neringos m.,
Miško g. 9

14

774

15

29481

16

15916

17

30644

Atlikti darbai, už kuriuos
skiriama kompensacija
centrinės navos sienų piliastrų
kapitelių, vargonų choro tribūnos
cheminiai tyrimai, šv. Ivo
koplyčios sienų tvarkybos darbų
projektas, sieninės tapybos ir
skliauto virš choro tribūnos
tvarkybos darbų projektas
taikomieji tyrimai, tvarkybos
darbų projektas
rūmų stogo puošybos ir
restauravimo darbai, mūrinės
dalies stogo uždengimo darbai,
medinės dalies rūsio tvarkyba,
mūrinių dalių kaminų tvarkyba,
medinės dalies perdangų,
mezonino, medinių konstrukcijų
restauravimas

Pavadinimas, adresas

Abromiškių dvaro rūmai, Elektrėnų
sav.

Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčios statinių
komplekso kumetynas
Nuomojamasis namas Šopeno 6
Palivarko namas, Konarskio 35 A,
Vilnius

Kompensacija, Lt

6935

39904

109418

taikomieji tyrimai

7000

taikomieji tyrimai
polichromijos ir konstrukcijų
tyrimai
Iš viso

818

__________

3243
663489

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
4 priedas
4. Paveldotvarkos 2014 metų programos kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ataskaita
1 lentelė. Paveldotvarkos 2014 metų programos kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų ataskaita.
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas ir
adresas

Programoje numatytas
darbų pobūdis

27046

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

Patalpos Nr. 202 interjerų
konservavimo,
restauravimo darbai

Konservuotos ir restauruotos Nr. 202 patalpos
lubos bei sienų, frizų ir dviejų krosnių dekoras.

338696,23

180000,00

2.

10401

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

Terasos su laiptais,
balkono, pamatų ir
cokolio remonto ir
restauravimo darbai

Įrengta terasos hidroizoliacija, grindų pagrinda,
terasos tvorelė ir porankiai. Restauruotos teraco
laiptų pakopos. Įrengta pastato pamatų
hidroizoliacija ir drenažas. Restauruotas
balkonas.

164033,32

164033,32

3.

2413

Fasadų ir stogo remonto ir
restauravimo darbai

Restauruotas čerpių dangos stogas ir kaminai.

220721,47

151199,72

69521,75

4.

16723

Fasadų remonto ir
restauravimo darbai

Restauruotas pastato šiaurės vakarų fasadas ir
langai.

500000,00

250000,00

250000,00

Nudruskintas stiuko paviršius. Sutvirtintas
patalpų lubų paviršiaus sluoksnis, užpildytos
tuštumos

225297,81

195297,81

30000,00

Užbaigtas 116 patalpos interjero restauravimas,
atkūriant dalinai sunykusius lipdybos elementus.

63674,13

53675,04

9999,09

1.

Plikių evangelikų liuteronų
parapijos mokykla,
Klaipėdos r.
Pastatas (Mokytojų
seminarijos) S.Nėries g.5,
Klaipėda

5.

586

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

6.

586

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

110 ir 112 patalpos
patalpų tyrimai;
konservavimo ir
restauravimo darbai
116 patalpos interjero,
lipdybos dekoro
konservavimo,
restauravimo darbai

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta (Lt)

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

Unikalus
kodas

Pastabos

158696,23

užbaigta
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Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Objekto pavadinimas ir
adresas

Programoje numatytas
darbų pobūdis

23680

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

salės interjero
restauravimo darbai

8.

23602

Žukų evangelikų liuteronų
bažnyčios klebonija, V.
Gaigalaičio g. 13, Žukų k.,
Pagėgių sav.

Stogo tvarkybos darbai ir
žaibosaugos įrengimas

9.

25029

Videniškių vienuolyno
namas, Šilelio g. 6,
Videniškių k., Molėtų r.

Remonto ir restauravimo
darbai

21940

Siaurojo geležinkelio
komplekso Surdegio stotis,
Anykščių r.

Stogo remonto ir
restauravimo darbai

17147

Anykščių senojo miesto
vietos vertingoji savybė XVI a. pramoninės degimo
krosnies liekanos, Vyskupo
skveras 1, Anykščiai

Krosnies konservavimo ir
restauravimo darbai

24709

Vakarinio bokšto liekanos
(Arkikatedros bazilikos,
Žemutinės ir Aukštutinės
pilių pastatų, jų liekanų ir
kitų statinių komplekso
dalis), Arsenalo g. 5,
Vilnius

Fasadų plytų mūro
konservavimo ir
restauravimo darbai

7.

10.

11.

12.

Atlikti konkretūs darbai
Restauruotas lubų ir sienų dekoras (rozetės,
piliastrai, frizai), Aron kodešo lipdiniai. Atliktas
lubų klijinis dažymas, aplink lubų rozetes,
piliastrus, arkinius angokraščius, centrinį Aron
kodešas portalą - polichrominis dažymas. Įrengti
ir nudažyti sieniniai paneliai, nudažytos grindys
Restauruotos (pakeičiant sunykusias dalis)
mansardos ir dalinai antro aukšto perdangos sijos,
medinės stogo konstrukcijos (statramsčiai,
ilginiai, stygos, spyriai, gegnės). Pakeistas lentų
paklotas ir grebėstai, čerpių stogo danga,
restauruoti mūriniai dūmtraukiai. Įrengti nauji
lietvamzdžiai ir lietloviai, žaibosauga. Atlikti
medienos antiseptikavimo ir ugniai atsparinimo
darbai
Pakeisti grebėstai, keraminių čerpių stogo danga,
impregnuotos medinės konstrukcijos
Protezuotos puvinių pažeistos stogo
konstrukcijos. Įrengta čerpių stogo danga
(grebėstai, apsauginės konstrukcijos), lietaus
surinkimo sistema. Restauruoti frontonų
dekoratyviniai elementai
Atliktas krosnies liekanų mūro ir su juo supančių
gruntų antiseptikavimas, nuvalytas krosnies
liekanų mūras ir nuplauti vidiniai paviršiai,
atstatyti į savo vietas iškritę krosnies mūro
akmenys, vidinio glaistymo netektys,
ištrupėjusios mūro siūlės. Krosnies konstrukcija
sutvirtinta nerūdijančio plieno strypais ir
sintetiniu tinkliuku. Krosnies liekanų mūras
nudruskintas ir sutvirtinta išorė ją apmūrijant.

Nuplautas, restauruotas ir hidroizoliuotas mūro
paviršius, restauruotas akmenų mūras,
apskardinta vario skarda

Iš viso
atlikta (Lt)

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

Pastabos

115399,39

71799,39

43600,00

užbaigta

379383,02

351383,02

28000,00

užbaigta

160659,06

160659,06

114114,21

108614,21

5500,00

užbaigta

48904,79

34425,79

14479,00

užbaigta

438873,76

435873,76

3000,00

užbaigta

užbaigta
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Eil.
Nr.

13.

14.

Unikalus
kodas

Objekto pavadinimas ir
adresas

Programoje numatytas
darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta (Lt)

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

Koplyčios remonto ir
restauravimo darbai

Restauruoti (tinkuoti ir nudažyti) fasadai,
nutinkuotas cokolis. Restauruotas stogas,
baliustrada. Įrengta vertikali hidroizoliacija,
alsuojanti nuogrinda. Pakeisti langai, durys.
Apskardintas stogas, įrengta žaibosauga

300000,00

150000,00

150000,00

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

Atkarpos tarp ašių 45-56
remonto ir restauravimo
darbai

Atlikti archeologijos tyrimai. Restauruotas mūras,
sienų paviršius. Įrengta horizontali injektuojanti
hidroizoliacija

500000,00

250000,00

250000,00

Stogo ir bokštelių
remonto ir restauravimo
darbai

305000,00

300000,00

5000,00

94500,00

85000,00

9500,00

Restauruota pagrindinė laiptinė - panelės,
porankiai, ąselių kilimų laikikliai. Atkurti ir
restauruoti laiptų aptvėrimų ornamentai

63950,16

59032,38

4917,78

1000,00

30412

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

25161

Pakeistos koplyčios stogo medinės konstrukcijos
(gegnės, paklotas). Įrengta nauja varinė stogo
danga. Įrengti lietaus latakai. Sustiprintos
bažnyčios pagrindinio stogo medinės
konstrukcijos.
Restauruoti pamatai. Įrengtas grindų paklotas
pastato viduje. Pakeistas stogas ir įrengta lietaus
nuvedimo sistema

15.

27316

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

16.

27998

Vilniaus sinagoga, Gėlių g.
6, Vilnius

28271

Pastatų kompleksas, vad.
Ignoto Korvin-Milevskio
rūmais, K. Sirvydo g. 6,
Vilnius

17357

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

Avarijos grėsmės
pašalinimo darbai

Užbaigtas viršutinės bokšto dalies medinių rąstų
protezavimas, jie antiseptikuoti ir nudažyti.
Įrengta stogo danga, restauruotas plytų mūras,
pakeisti langai ir lauko durys.

53566,75

52566,75

35338

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

Avarijos grėsmės
pašalinimo (neatidėliotini
saugojimo darbai)

Demontuotos avarinės būklės perdangos ir stogo
konstrukcijos. Sumontuotos naujos perdangų
sijos, stogo laikančios konstrukcijos. Uždengta
laikina stogo danga, inkarais sustiprintos mūro
sienos.

351137,03

351137,03

4437911,13

3404697,28

17.

18.

19.

Avarinės būklės
likvidavimo darbų
projektas ir darbai
Laiptinės su vestibiuliu
remonto, konservavimo ir
restauravimo darbų
projekto parengimas ir
darbai

Iš viso kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai

__________

Pastabos

užbaigta

užbaigta

užbaigta

1033213,85
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2 lentelė. Paveldotvarkos 2014 metų programos kultūros paveldo objektų tyrimų ir projektavimo darbų ataskaita.
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje numatytas darbų
pobūdis
Tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto ir
kapitalinio remonto techninio
projekto parengimas
Tyrimai, tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto ir
kapitalinio remonto techninio
projekto parengimas

1.

15866

Vila, Maironio g. 16,
Druskininkai

2.

26374

Žieminė sinagoga, Sodų g.
16, Kalvarijos m.

3.

24745

Zyplių dvaro sodybos
amatininkų namas, Šakių r.

Tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

4.

4431

Pastatas Nemuno g. 30,
Smalininkai, Jurbarko r.

Tyrimai, fasadų tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo) projekto
parengimas

5.

24772

Plungės dvaro sodybos
žirgynas

Stogo tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbų projektas

6.

678

Vilniaus rotušė, Didžioji g.
31, Vilnius

Rūsių archeologiniai ir
architektūriniai tyrimai ir
pritaikymo koncepcijos parengimas

7.

31430

Švenčionių Švč. Trejybės
stačiatikių cerkvė

Tyrimai, tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

8.

9.

10375

27608

Vilniaus Jonušo Radvilos
rūmų komplekso pirmas rytų
korpusas, Vilniaus g. 24,
Vilnius
Užugirio dvaro sodybos, vad.
Užugirio kiemu, pirmas
namas, Dvaro g. 3, Užulėnio
k., Ukmergės r.

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

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

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

100839,62

68169,62

32670,00

Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų
(remonto, restauravimo) projektas ir
kapitalinio remonto techninis projektas

139201,79

78701,79

60500,00

73412,66

70412,66

3000,00

43197,94

41197,94

2000,00

43950,85

28950,85

15000,00

79497,00

74497,00

5000,00

163867,97

143867,97

20000,00

Parengtas tvarkybos darbų (restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo)
projektas
Atlikti tyrimai, parengtas pastato fasadų
tvarkybos darbų (remonto, restauravimo)
projektas
Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas
Atlikti rūsių archeologiniai ir architektūriniai
tyrimai, parengtos rūsių pritaikymo
koncepcijos
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas

Pirmo rytų korpuso tyrimai ir
projektinių pasiūlymų parengimas

Atlikti pirmo rytų korpuso tyrimai, parengti
tvarkybos darbų (restauravimo, remonto)
projektiniai pasiūlymai

132667,64

127667,64

5000,00

Tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto ir
kapitalinio remonto techninio
projekto parengimas

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

92927,88

36057,88

56870,00

80

Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje numatytas darbų
pobūdis

27998

"Vilniaus sinagoga, Gėlių g.
6"

Tyrimai, tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

11.

1090

Pastatų kompleksas, vad.
Igno Korvin Milevskio
rūmais, K. Sirvydo g. 6,
Vilnius

Stogo tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

12.

24581

Užutrakio dvaro sodybos
spirito varykla

Stogo tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

13.

23321

Baisogalos dvaro sodybos
arklidė su ratine, Radviliškio
r.

Tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

30760

Bobriškio sentikių cerkvė,
Rokiškio r.

Tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projekto parengimas

10.

14.

Atlikti konkretūs darbai
Atlikti tyrimai, parengtas tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas
Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas
Parengtas stogo tvarkybos darbų:
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo) projektas

Iš viso atlikta
(Lt)

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

112703,52

107703,52

5000,00

61564,97

56564,97

5000,00

64967,02

62967,02

2000,00

Parengtas tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projektas

114182,67

114182,67

Parengtas tvarkybos darbų: restauravimo,
remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo)
projektas

60437,11

56437,11

4000,00

1283418,64

1067378,64

216040,00

Iš viso kultūros paveldo objektų tyrimo ir projektavimo darbai

__________

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2014 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 2014 metų programą (Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklos plano 02-04-01-02-03 priemonė, toliau
– Programa) iš viso panaudota 3461137.00 Lt, Kultūros paveldo departamento skirtos lėšos –
3000000.00 Lt (86,68 procento), savivaldybių, savininkų bei valdytojų – 461137.00 Lt (13,32
procento). Į Programos objektų sąrašą 2014 metais iš viso buvo įrašyta 19 kultūros paveldo
objektų. Programa įvykdyta.
Pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2014 metų programą užbaigti šių kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbai:
1.

Akmenės Šv. Onos bažnyčios statinių
komplekso šventoriaus tvora su
vartais, varteliais ir Kryžiaus kelio
koplytėlėmis, Akmenės r. sav (29834)

–

šventoriaus tvoros priešgaisrinių vartų
įrengimo darbai;

2.

Šv. apašt. Petro ir Povilo Arkikatedra
Bazilika, Kaunas (842)

–

Presbiterijos piliastrų, sienų, ornamentinės
drožybos sienelių, krėslų, lubų paviršiaus
tapybos, durų restauravimo darbai;

3.

Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
Kauno r. (15871)

–

Atraminės sienos tvoros tyrimai, parengtas
tvarkybos darbų projektas;

4.

Smilgių šv. Jurgio bažnyčia (4901),
Panevėžio r.

–

Altoriaus su skulptūromis tyrimai;

5.

Rudnios Švč. M. Marijos nuolatinės
globėjos bažnyčia (33332), Varėnos r.

–

Vidaus elektros tinklų, priešgaisrinės
signalizacijos, žaibosaugos įrengimas;

6.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo
bažnyčia (1022)

7.

Onuškio Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia (23610), Rokiškio r.

–

Presbiterijos medinės baliustrados
restauravimo darbai;
Avarijos grėsmės pašalinimo projektas ir
darbai.

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

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
6 priedas
6. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (Paveldotvarka) įgyvendinimo
programos 2014 m. vykdymo ataskaita
2014 m. atlikta
Iš jų finansuota (Lt)
Eil.
Nr.

1.

Unikalus
kodas

15943

2.

29834

3.

2144

4.

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Rietavo šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia, Rietavas

Akmenės Šv. Onos bažnyčios
statinių komplekso
šventoriaus tvora su vartais,
varteliais ir Kryžiaus kelio
koplytėlėmis, Akmenės r.
Viekšnių šv. Jono krikštytojo
bažnyčia, Mažeikių r.

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso atlikta
(Lt)

KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

interjero konservavimo,
restauravimo darbai

Atlikti archeologiniai tyrimai, įrengiant iš
lauko akmenų drenuojančią nuogrindą.
Hidroizoliuoti ir restauruoti pamatai,
lauko laiptai. Atlikti rūsio patalpų sienų ir
lūbų apdailos darbai. Restauruoti altoriai
ir vargonų tvorelė.

360208,76

354208,76

6000,00

šventoriaus tvoros
priešgaisrinių vartų
įrengimo darbai

Išpjovus akmenų mūro tvoroje angą,
sumontuoti metaliniai kaltiniai vartai.

11250,00

4828,51

6421,49

302974,96

212991,41

89983,55

223579,00

203579,00

20000,00

114771,12

114771,12

stogo ir perdangos
tvarkybos darbai

Šv. apašt. Petro ir Povilo
Arkikatedra Bazilika, Kaunas

Bazilikos vidaus
tvarkybos darbai

Šv. apašt. Petro ir Povilo
Arkikatedra Bazilika, Kaunas

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

842

Restauruotos kolonos ir pakeistos bokšto
perdangos.
Restauruoti presbiterijos sienos ir
piliastrai, ornamentinės drožybos
sienelės, krėslai, Restauruota lubų
paviršiaus tapyba, durys.
Pradėtas konservuoti ir restauruoti Švč.
Marijos Sopulingosios altorius.

Pastabos

užbaigta

užbaigta

83

2014 m. atlikta
Iš jų finansuota (Lt)
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

1361

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

Archeologiniai tyrimai,
pamatų ir fasadų
tvarkybos darbai

Patikslintas projektas, įrengta bažnyčios
(iš pietinės, šiaurinės ir rytinės pusių)
pamatų hidroizoliacija ir drenažas,
nuogrinda, cokolio sanuojantis tinkas.
Restauruotas pietinio ir rytinio fasadų
tinkas. Nudažytas pietinis ir rytinis
fasadas

6.

15871

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

Atraminės sienos tvoros
tyrimai ir tvarkybos
darbų projekto
parengimas

Atlikti atraminės sienos tvoros tyrimai,
parengtas tvarkybos darbų projektas

7.

1306

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

interjero konservavimo,
restauravimo darbai

8.

10510

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

bažnyčios fasadų
restaurvimo darbai

9.

28100

Šaukoto Švč. Trejybės
bažnyčia, Radviliškio r.

interjero konservavimo,
restauravimo darbai

10.

989

Prienų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčia

bažnyčios stogo ir
fasadų tvarkybos darbai

852

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

Didžiojo altoriaus
skulptūrų, tabernakulio
dekoro tyrimai,
konservavimo,
restauravimo darbai

5.

11.

Restauruotas bažnyčios centrinis altorius,
marsa, presbiterijos baliustrada, kolonos
ir frontonai
Įrengta nuogrinda iš lauko akmenų,
hdroizuoliuoti ir restauruoti pamatai.
Nudažytas pietrytinis fasadas, restauruoti
šiame fasade esantys karnizai
Pašalinti nešvarumai nuo temperinės ir
klijinės tapybos, užtaisytos skylės ir
plyšiai, atliktas grunto paviršiaus
glaistymas (tapybos netekčių vietose),
dezinfekavimas
Restauruota nuogrinda ir pamatai. Įrengta
1/3 dalis fasadų medinės apdailos.
Restauruotos bažnyčios sienos, 12 langų
Restauruotos centrinio altoriaus Šv. Petro
ir Šv. Pauliaus skulptūros

Iš viso atlikta
(Lt)

KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

145840,67

120840,67

25000,00

104591,70

103591,70

1000,00

199653,70

169653,70

30000,00

254999,54

219005,05

35994,49

68606,80

66069,80

2537,00

335101,06

330101,06

5000,00

49000,84

44002,75

4998,09

Pastabos

atlikta

84

2014 m. atlikta
Iš jų finansuota (Lt)
Eil.
Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

12.

23621

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

13.

23637

Antalieptės Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia, Zarasų r.

sienų konservavimo
darbai

14.

22373

Rokiškio šv.apašt.
Evangelisto Mato bažnyčia

vitražų konservavimo,
restauravimo darbai

15.

4901

Smilgių šv. Jurgio bažnyčia,
Smilgiai, Panevėžio r.

16.

17.

33332

1022

Rudnios Švč. M. Marijos
Nuolatinės Globėjos
bažnyčia, Rudnios k.,
Varėnos r.
Trakų Švč.M.Marijos
Apsilankymo bažnyčios
statinių komplekso
Švč.M.Marijos Apsilankymo
parapinė bažnyčia

Triumfo arkos
konservavimo,
restauravimo darbai

altoriaus su
skulptūromis ir
paveikslais tyrimai
Vidaus elektros tinklų;
priešgaisrinės
signalizacijos;
žaibosaugos įrengimas
presbiterijos
baliustrados
konservavimo,
restauravimo darbai

Pastabos

Iš viso atlikta
(Lt)

KPD

valdytojo ir/ar
savivaldybės

197639,60

177639,60

20000,00

89592,87

87836,84

1756,03

105270,59

95270,59

10000,00

Atlikti tyrimai ir parengta altoriaus ir
skulptūrų tyrimų ataskaita

12803,05

11977,26

825,79

atlikta

Pakeisti vidaus elektros tinklai, įrengta
priešgaisrinė signalizacija, žaibosauga

50000,00

49000,00

1000,00

užbaigta

Restauruota presbiterijos medinė
baliustrada

49850,62

49850,62

Atlikti konkretūs darbai

Restauruota lipdyba, marmūras, atstatant
sunykusias vietas, marmūro paviršius
vaškuotas. Nuvalyti piliastruose esantys
rokailiai, karnizai, jie padengti plėveliniu
auksu
Bažnyčios vidaus centrinėje dalyje
(navoje, išskyrus apsidę) pašalintas
drėgmės ir druskų pažeistas, byrantis
tinkas ir jo fragmentai nuo sienų apatinės
dalies. Pašalinus pažeistą tinką, mūras
nudruskintas, antiseptikuotas ir
nudažytas. Užtaisyti plyšiai sienose.
Restauruoti langų angokraščiai, atlikti
prieangio tvarkybos darbai
Konservuoti ir restauruoti trys vitražai,
esantys už centrinio altoriaus. Parinkti
vitražai yra teminiai ir sudėtingiausi iš
visų esančių bažnyčioje

užbaigta

užbaigta
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2014 m. atlikta
Iš jų finansuota (Lt)
Eil.
Nr.

18.

19.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

23610

Šv.arkangelo Mykolo
bažnyčios komplekso
Šv.arkangelo Mykolo
bažnyčia, Rokiškio r.,
Onuškio k. (Juodupės sen.)

15862

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

Programoje
numatytas darbų
pobūdis

Iš viso atlikta
(Lt)

KPD

avarijos grėsmės
pašalinimo projekto
parengimas ir darbai

Pašalinta dalis išorinių sienų apkalimo,
pastogės pakloto, pakeisti ir suveržti
sienų rąstų vainikai, atstatyti neišlikę
santvarų elementai ir pažeisti pūvinio
balkiai, atstatyti ir sustandinti santvarų
mazgai, įrengtas nuardytų sienų apkalo
laikinas apkalimas

71878,58

71878,58

stogo tvarkybos
(restauravimo) ir
žaibosaugos įrengimo
darbai

Restauruota bažnyčios pagrindinio stogo
čerpių danga ir medinės konstrukcijos

712902,50

512902,98

199999,52

3460515,96

3000000,00

460515,96

Atlikti konkretūs darbai

IŠ VISO PROGRAMA:

______________

valdytojo ir/ar
savivaldybės

Pastabos

užbaigta

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2014 metų metinės
veiklos ataskaitos
7 priedas
7. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms 2014 metų programos įgyvendinimas
Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (Paveldotvarka)
piligrimų ir turizmo reikmėms 2014 metų programos (veiklos plano 02-04-01-02-04 priemonė)
įgyvendinimui, buvo skirta 1700000 Lt. Šios programos įgyvendinimas atitiko Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013-03-13 nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ patvirtintos 148
prioritetinės priemonės „Įdiegti Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektuose reikiamas apsaugos
prioritetines priemones, spręsti objektų ir juose esančių vertybių draudimo klausimus“, ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-16 nutarimu Nr. 690 patvirtinto Šv. Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms
2014–2022 metų darbų sąrašo I etapo (2014-2017 m.) 12.1 priemonės „Parengti Šv. Jono
Pauliaus II piligrimų kelio objektų apsaugos priemonių (žaibosaugos įrenginių, gaisro aptikimo
ir signalizavimo sistemų, apsaugos nuo įsilaužimo, kitų reikiamų apsaugos priemonių) įrengimo
ir tvarkybos darbų projektus ir atlikti darbus“ vykdymą.
Už skirtas lėšas atlikta:
•
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje įrengta priešgaisrinė ir
apsauginė signalizacijos, dalinai atnaujinti vidaus elektros tinklai;
•
Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje įrengta gaisrinė signalizacija, vidaus
elektros tinklai, žaibosauga;
•
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje įrengta gaisrinė signalizacija,
vidaus elektros tinklai ir apšvietimas;
•
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje įrengta gaisrinė ir apsauginė signalizacijos,
vidaus elektros tinklai;
•
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoje Aušros
Vartų koplyčioje įrengta gaisrinė ir apsauginė signalizacijos vidaus elektros tinklai;
•
Toliau buvo tęsiami Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos vidaus
tvarkybos darbai – praėjusiais metais restauruotos dešinės ir pradėtos restauruoti kairės navos
sienos.
Parengti apsaugos priemonių įrengimo projektai šiems šv. Jono Pauliaus II piligrimų
kelio objektams:
•
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. M. Marijos Apsilankymo
bažnyčiai;
•
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo, vad. Kalvarijų, bažnyčiai;
•
Koplyčiai Lūginės k., Šunskų sen., Marijampolės sav. (Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio sodybos vieta);
•
Vilniaus Kalvarijų komplekso koplyčioms;
•
Žemaičių Kalvarijų statinių komplekso Švč. M. Marijos Apsilankymo Mažajai
Bazilikai;
•
Žemaičių Kalvarijų statinių komplekso Kryžiaus kelio koplyčioms;
•
Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Povilo katedrai;
•
Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai.
Lėšos, skirtos aukščiau išvardytiems darbams, nurodytos 8 priede.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
8 priedas
8. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos 2014 m.
įvykdymo ataskaita
2014 m. atlikta
Eil. Nr.

Unikalus
kodas

1.

31215

2.

1040

3.

17382

4.

17382

5.

27324

6.

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Šiluvos Švč. M. Marijos
Apsireiškimo koplyčia

Programoje numatytas darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

Iš viso
atlikta (Lt)

Valstybės
biudžeto
lėšos, (Lt)

Pastabos

Vidaus elektros darbai, gaisrinė
signalizacija, apsauginė signalizacija

Įrengta priešgaisrinė ir apsauginė
singnalizacijos, dalinai atnaujinti vidaus
elektros tinklai

39917,61

39917,61

užbaigta

50820,51

50820,51

užbaigta

361958,30

361958,30

užbaigta

489938,88

489938,88

Vilniaus Dievo Gailestingumo
šventovė (Vilniaus Švč. Trejybės
bažnyčia)
Marijampolės šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčia
Marijampolės šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčia
Vilniaus Švč. M. Marijos
Gailestingumo Motinos, vad.
Aušros Vartų koplyčia

Gaisrinė signalizacija, vidaus elektros
darbai, žaibosauga

Įrengta gaisrinė signalizacija, vidaus elektros
tinklai , žaibosauga

Gaisrinė signalizacija, vidaus elektros
darbai
vidaus tvarkybos darbų (remonto,
restauravimo) projektavimas ir darbai

Įrengta gaisrinė signalizacija, vidaus elektros
tinklai ir apšvietimas
Restauruotos dešinės ir pradėta kairės navos
sienos.

Apsauginė signalizacija, gaisrinė
signalizacija, Vidaus elektros darbai

Įrengta koplyčios apsauginė ir gaisrinė
signalizacijos sistemos, vidaus elektros tinklai

82734,75

82734,75

užbaigta

27322

Vilniaus šv. Teresės bažnyčia

Apsauginė signalizacija, gaisrinė
signalizacija, Vidaus elektros darbai

Įrengta bažnyčios apsauginė signalizacija ir
gaisrinė signalizacijos sistemos, vidaus elektros
tinklai

333597,32

333597,32

užbaigta

7.

22329

Pažaislio kamaldulių vienuolyno
ansamblio Švč. M. Marijos
Apsilankymo bažnyčia

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

Parengtas apsaugos priemonių sistemos
įrengimo projektas

86366,38

86366,38

atlikta

8.

1038

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo,
vad. Kalvarijų, bažnyčia

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

75819,04

75819,04

atlikta

12295

Koplyčia Lūginės k., Šunskų
sen., Marijampolės sav.
(Palaimintojo arkivyskupo Jurgio
Matulaičio sodybos vieta)

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

24070,25

24070,25

atlikta

9.

Parengtas apsaugos priemonių (vidaus elektros
sistemos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo projektas
Parengtas apsaugos priemonių
(elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemų) įrengimo
projektas

88

2014 m. atlikta
Eil. Nr.

Unikalus
kodas

Kultūros paveldo objekto
pavadinimas

Programoje numatytas darbų pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

10.

4097

Kalvarijų kompleksas, Vilnius

Koplyčių apsaugos priemonių ir elektros
įrengimo darbų projekto parengimas

Parengtas koplyčių apsaugos priemonių
(Kristaus kapo koplyčios- elektrotechnikos,
žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų, M.Sopulingosios
koplyčios - vidaus elektros sistemos,
žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų) įrengimo darbų
projektas

11.

28061

Žemaičių Kalvarijų statinių
komplekso Švč. M. Marijos
Apsilankymo Mažoji Bazilika

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

Parengtas apsaugos priemonių (vidaus elektros
sistemos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo projektas

12.

23671

Šiaulių šv. apaštalų Petro ir
Povilo katedra

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

13.

1558

Žemaičių Kalvarijų statinių
komplekso Kryžiaus kelio
koplyčių

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

14.

32376

Krekenavos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Apsaugos priemonių įrengimo projekto
parengimas

Parengtas apsaugos priemonių (vidaus elektros
sistemos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos
sistemų) įrengimo projektas
Parengtas apsaugos priemonių (Kryžiaus kelio
XI stotis - elektrotechnikos, apsauginės ir
gaisrinės signalizacijos sistemų, XVIII stotiselektrotechnikos, apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų) ) įrengimo projektas
Parengtas apsaugos priemonių
(elektrotechnikos, apsauginės ir gaisrinės
signalizacijos sistemų) įrengimo projektas

IŠ VISO PROGRAMA:

___________

Iš viso
atlikta (Lt)

Valstybės
biudžeto
lėšos, (Lt)

Pastabos

30666,46

30666,46

atlikta

33916,33

33916,33

atlikta

33917,33

33917,33

atlikta

22081,51

22081,51

atlikta

34195,33

34195,33

atlikta

1700000,00

1700000,00

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2014 metų metinės
veiklos ataskaitos
9 priedas

9. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų programos 2014 m. priemonių įgyvendinimas
2014 m. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
2009–2017 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 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:
•
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastato vidaus ir išorės I
etapo tvarkybos darbai;
•
Parengtas Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios langų
tvarkybos darbų projektas ir atlikta dalis darbų;
•
Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios archeologiniai tyrimai ir
pamatų ir fasadų tvarkybos darbai.
Aukščiau išvardytų objektų tvarkybos darbams panaudotos lėšos nurodytos 10 priede.
___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
10 priedas
10. Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos 2014 m. vykdymo ataskaita
Eil. Nr.

Unikalus kodas

Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir
adresas

1.

1361

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

2014 m. atlikta
Programoje numatytas darbų
pobūdis

Atlikti konkretūs darbai

archeologiniai tyrimai, pamatų ir
fasadų tvarkybos darbai

2.

26962

Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų
seminarijos statinių komplekso kunigų
seminarija, Katedros a. 6, Telšiai

kunigų seminarijos pastato vidaus
ir išorės tvarkybos darbai

Pastato 4 ir 5 aukšto patalpose: atlikti sienų,
grindų, lubų, durų, aliuminio pertvarų apdailos
darbai, įrengta dalinė vėdinimo sistema, elektros
ir elektroninių ryšių tinklai, apsauginė ir
priegaisrinė signalizacija. Sumontuoti
šviestuvai, sietynai, sanitariniai mazgai. Įrengti
lauko buitinės nuotekynės, vandentiekio ir
lietaus kanalizacijos tinklai.

3.

1576

Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčia

bažnyčios langų tvarkybos darbų
projekto parengimas ir darbai

Pakeista antro aukšto 15 vienetų klijuoto
medžio langų.
IŠ VISO PROGRAMA:

_____________

Iš viso atlikta (Lt)

Valstybės biudžeto lėšos
(Lt)

339821,20

339821,20

1300178,86

1300178,86

199999,94

199999,94

1840000,00

1840000,00

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
11 priedas
11. Asignavimų, susijusių su dalyvavimu tarptautinėse organizacijose, nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimu,
panaudojimo ataskaita už 2014 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.)

179

179

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)
434

Įvykdymas (tūkst.
Lt)
434

Įvykdymas (proc.)
100

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
12 priedas
12. Departamento Juridinio skyriaus procesinis dalyvavimas teisminėse bylose 2014 m.
Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

1.

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo.
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Julijono
apygardos teismas
Nr. 2A-1736-803/2014 Januševskio namą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15885),
(tęstinė)
Vilniaus g. 21, Vilniuje, atlyginimo.

2.

Palangos miesto
Civilinė byla
apylinkės teismas
Nr. 2-86-588/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Birutės al. 32, Palangoje, patenka į Palangos miesto
istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 12613)
teritoriją.

3.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-5039-815/2014

Dėl sprendimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Karvio k., Maišiogalos sen., Vilniaus r., patenka į Karvio
buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
898) teritoriją.

4.

Vyriausioji
administracinių
ginčų komisija
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. AG-395/05-2013

Dėl Departamento Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos akto panaikinimo.
Tarandės kaimo senųjų kapinių dalis (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 37130).

Procesinė
padėtis

Ieškovas

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
birželio 17 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas panaikintas, byla
grąžinta pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.

Tretysis asmuo

Departamentas
tretysis asmuo /
Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

Atsakovas

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. liepos 8 d.
sprendimas.
Skundas tenkintas.
Vyriausiosios administracinių ginčų
komisijos 2014 m. sausio 3 d.
sprendimas Nr. 3R-4(AG-395/052013).
Skundas atmestas.
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Eil. Nr.

5.

6.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl statybos pripažinimo savavališka, savavališkos statybos padarinių
šalinimo.
Vilniaus
Civilinė byla
Žemės sklypas, M. K. Čiurlionio g. 22, patenka į Kultūros vertybių registre Tretysis asmuo
apygardos teismas
Nr. 2A-1396-392/2014 registruotos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės – Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33653) teritoriją.
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo.
Vilniaus
Civilinė byla
Dėl pažeistų teisių gynimo, įpareigojant nugriauti statomą statinį.
Tretysis asmuo
apygardos teismas
Pastatas, Vilniaus g. 29, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo – Vilniaus
(tęstinė)
Nr. 2A-1244-803/2014 senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) teritoriją.

7.

Vilniaus
apygardos
administracinis
teismas
(tęstinė)

8.

Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-170-206/2014

9.

Vilniaus miesto
apylinkės teismas Civilinė byla
(tęstinė)
Nr. 2-422-129/2014

Administracinė byla
Nr. I-287-580/2014

Vilniaus miesto
Civilinė byla
10. apylinkės teismas Nr. 2-1049-110/2014
(tęstinė)

Bylos baigtis

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
balandžio 23 d. nutartis.
Apeliacinis skundas atmestas.
Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
balandžio 23 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.
Atsakovas
Vacbergų šeimos mauzoliejaus liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre –20803).

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. vasario 14 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, J. K. Chodkevičiaus g. 21, Kretingoje, patenka į vietovės –
Kretingos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17091) teritoriją.

Kretingos rajono apylinkės teismo
2014 m. balandžio 25 d. nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis, byla
nutraukta.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra Kultūros vertybių registre registruota Tretysis asmuo
valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 24972).

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. spalio 21 d. nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis, byla
nutraukta.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Pastatas, B. Radvilaitės g. 6, Vilniuje, yra valstybės saugoma nekilnojamoji
kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 20762).

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. lapkričio 27 d. nutartis,
kuria patvirtinta taikos sutartis.
Byla nutraukta.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Vilniaus miesto
11. apylinkės teismas Nr. 2-3297-872/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, Treniotos g. 27, Vilniuje, prie kurio pristatytas lengvų konstrukcijų
priestatas – žiemos sodas, yra Kultūros vertybių registre registruota
Tretysis asmuo
nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 31771) bei kartu su žemės sklypu patenka į nekilnojamosios
kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. liepos 8 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

Kauno apygardos
Civilinė byla
12. teismas
Nr. 2A-26-324/2014
(tęstinė)

Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-03-29 sprendimo.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Pastatas, Gedimino g. 9, Virbalio m., Vilkaviškio r., patenka į Virbalio
miestelio istorinio centro (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17125) teritoriją.

Kauno apygardos teismo 2014 m.
sausio 20 d. nutartimi apeliacinės
bylos nagrinėjimas atnaujintas iš
esmės.

Civilinė byla

Vilniaus
apygardos teismas Civilinė byla
13. (tęstinė)
Nr. 2A-829-567/2014

Tretysis asmuo

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties.
Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros Tretysis asmuo
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).

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
kovo 7 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo nutartis
palikta nepakeista.

Vilniaus
14. apygardos teismas Civilinė byla
Nr. 2A-859-565/2014
(tęstinė)

Dėl Vilnius miesto 3 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 21426-391/2012.
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.

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
sausio 17 d. sprendimu pirmosios
instancijos teismo sprendimas
panaikintas ir priimtas naujas
sprendimas – ieškinys atmestas.

Vilniaus miesto
15. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-2197-614/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypai, Savičiaus g. 7 ir Savičiaus g. 9, Vilniuje, patenka į kultūros Tretysis asmuo
paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 16073) teritoriją.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. vasario 14 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
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Eil. Nr.

Teismas

Klaipėdos
16. apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-602-243/2014

Vilniaus miesto
17. apylinkės teismas Baudžiamoji byla
(tęstinė)
Nr. 1-901-119/2014

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

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

Bylos baigtis

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2014 m.
kovo 28 d. sprendimas.
Skundas tenkintas

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

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties.
Vilniaus miesto
Dėl proceso atnaujinimo.
apylinkės teismas
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros Tretysis asmuo
Civilinė byla
18. (tęstinė)
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Nr. A2-7417-545/2014
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją. Jame stovi Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 31771).

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. balandžio 2 d. nutartis.
Prašymas dėl proceso atnaujinimo
atmestas.

19. Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-325-474/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Pastatas, Birutės g. 6, Kretingoje, patenka į vietovės – Kretingos (unikalus Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre – 17091) ir Senojo miesto vietos (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 12310) teritoriją.

Kretingos miesto apylinkės teismo
2014 m. kovo 14 d. sprendimas už
akių.
Ieškinys tenkintas iš dalies.

Vilniaus
apygardos
20. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-570-189/2014

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Atsakovas
Trumpakojų k. senosios kapinės, vad. Magilnyku, (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 26143).

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. birželio 5 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.

Klaipėdos
apygardos
21. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-488-243/2014

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Paliepgirių kelias 123, Palanga, patenka į Šventosios
senovės gyvenvietes (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1813)
teritoriją.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2014 m.
vasario 14 d. sprendimas.
Skundas tenkintas.

Atsakovas
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Mažeikių rajono
22. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-34-636/2014
(tęstinė)

Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra valstybės
saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 28098).

Mažeikių rajono apylinkės teismo
2014 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas.
Pareiškimas tenkintas.

Vilniaus
apygardos
23. administracinis
teismas
(tęstinė)

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
15949).

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. gruodžio 4 d.
sprendimas.

Administracinė byla
Nr. I-4104-142/2014

Kauno apygardos
Civilinė byla
24. teismas
Nr. 2A-26-324/2014
(tęstinė)

Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-03-29 sprendimo.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Pastatas, Gedimino g. 9, Virbalio m., Vilkaviškio r., patenka į Virbalio
miestelio istorinio centro (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
17125) teritoriją.

Vilniaus
25. apygardos
administracinis
teismas

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, Šv. Stepono g. 8 / Gėlių g. 3, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Administracinė byla
Nr. I-146-244/2014

Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
26. apylinkės teismas Nr. 2-13589-599/2014 Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
27. apylinkės teismas Nr. A2-15680(tęstinė)
535/2014

Dėl proceso atnaujinimo.
Žemės sklypas, adresu Kreivasis skg. 12, Vilniuje, patenka į
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.

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

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

Vilniaus
Civilinė byla
29. apygardos teismas Nr. 2-9027-790/2013
(tęstinė)

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Atsakovas

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Ieškovas

Tretysis asmuo

Kauno apygardos teismo 2014 m.
vasario 25 d. sprendimas.
Pareiškimas tenkintas.
Dalis bylos nutraukta, likę
reikalavimai atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. balandžio 25 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.
Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. balandžio 10 d. nutartis.
Prašymas dėl proceso atnaujinimo
atmestas.
Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. gegužės 9 d. nutartis, kuria
prašymas išduoti vykdomąjį raštą
tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Klaipėdos
apygardos
30. administracinis
teismas
(tęstinė)

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-752-342/2014

Bylos esmė
Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Žemės sklypas, J. Basanavičiaus g. 36, Palangoje, patenka į valstybės
saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos Kurhauzo pastato
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1291) teritoriją.

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimo
Vilniaus
civilinėje byloje Nr. 2-1860-272/2013.
31. apygardos teismas Civilinė byla
Dėl visuomenės (valstybės) patirtų nuostolių, sužalojus Trakų senojo miesto Tretysis asmuo
Nr. 2A-1265-803/2014
(tęstinė)
vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27125) dalį žemės
sklype, Karaimų g. 16, Trakuose, atlyginimo.
Klaipėdos
apygardos
32. administracinis
teismas
(tęstinė)

Lietuvos
vyriausiasis
33. administracinis
teismas
(tęstinė)

Bylos baigtis

Administracinė byla
Nr. I-806-243/2014

Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, A. Stulginskio g. 2 A, Jokūbavos k., Kretingos r., patenka į Atsakovas
Buvusio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 316) teritoriją.

Administracinė byla
Nr. I-602-243/2014

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

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutarties.
Vilniaus miesto
Dėl proceso atnaujinimo.
apylinkės teismas
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros Tretysis asmuo
Civilinė byla
34. (tęstinė)
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Nr. 2S-1429-640/2014
Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją. Jame stovi Kultūros vertybių
registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė – Namas (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 31771).

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
kovo 19 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistas
(ieškinys tenkintas).

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
rugsėjo 17 d. nutartis.
Prašymas atmestas. Vilniaus miesto
apylinkės teismo 2014 m. balandžio
2 d. nutartis palikta nepakeista.
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Eil. Nr.

Teismas

Vilniaus
apygardos
35. administracinis
teismas
(tęstinė)
36.

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-3700-815/2014

Bylos esmė
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo suderinti projektinius
pasiūlymus.
Pastatas, Vokiečių g. 16, Vilniuje, yra Kultūros vertybių registre
registruotas valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – Namas
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 754).

Procesinė
padėtis
Departamentas
tretysis asmuo /
Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilniaus
Civilinė byla
Tretysis asmuo
Žemės sklypai, Savičiaus g. 7 ir Savičiaus g. 9, Vilniuje, patenka į kultūros
apygardos teismas Nr. 2A-1962-565/2014
paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 16073) teritoriją.

37.
Vilniaus
Civilinė byla
apygardos teismas
Nr. 2-2197-614/2014
(tęstinė)

Civilinė byla
38. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-4772-861/2014

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypai, Savičiaus g. 7 ir Savičiaus g. 9, Vilniuje, patenka į kultūros
paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 16073) teritoriją.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, Pylimo g. 55, Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių registre
registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – valstybės saugomo kultūros Tretysis asmuo
paveldo objekto – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) ir valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją.

Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos.
Namas, Laukžemės g. 11, Darbėnai, Kretingos r. (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 314)
Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo.
Vilniaus
Dėl sandorių ir administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais.
Tretysis asmuo
apygardos
teismas
Civilinė
byla
Žemės
sklypas, V. Kudirkos 12, Trakuose, į Kultūros vertybių registre
40.
(tęstinė)
Nr. 2A-1185-661/2014 registruotos valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114; buvę kodai
– K18, U18) teritoriją.

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014 m. birželio 19 d.
sprendimas.
Skundas atmestas.
Vilniaus apygardos teismas 2014 m.
gruodžio 16 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeista.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. spalio 22 d. sprendimas.
Ieškinys atmestas.

Kretingos rajono
39. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-809-325/2014
(tęstinė)

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
gegužės 8 d. nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimo.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilniaus
Žemė sklypas, Treniotos g. 27, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros Tretysis asmuo
41. apygardos teismas Civilinė byla
vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (unikalus kodas
Nr. 2A-1172-603/2013
(tęstinė)
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. liepos 8 d. sprendimo
civilinėje byloje Nr. 2-4564-862/2013.
Vilniaus
Pastatas, Žemaitijos g. 9, Vilniuje, nėra Kultūros vertybių registre
Išvadą teikianti
42. apygardos teismas Civilinė byla
registruota nekilnojamoji kultūros vertybė, tačiau kartu su žemė sklypu,
institucija
(tęstinė)
Nr. 2-4564-862/2013
Žemaitijos g. 9, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės –
kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 16073, buvęs kodas U1P) teritoriją.
Kauno miesto
Pastatas, Radastų g. 21, Kaune, patenka į Miesto istorinės dalies, vad.
Tretysis asmuo
43. apylinkės teismas Civilinė byla
Kauno Žaliakalnio 1-oji, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –31280)
Nr. 2-12883-800/2014
(tęstinė)
teritoriją.
Lietuvos
44. vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
45. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr.A858-2148/2014

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 25 d.
sprendimo.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, Šv. Stepono g. 8 / Gėlių g. 3, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Administracinė byla
Nr. I-146-244/2014

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 25 d.
sprendimo.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, Šv. Stepono g. 8 / Gėlių g. 3, Vilniuje, patenka į Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

46. Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-862-474/2014

Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Vilniaus g. 19, Salantai, patenka į Salantų gyvenvietės
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17104) teritoriją.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos teismo 2013 m.
balandžio 16 d. nutartis.
Ieškinys tenkintas.

Vilniaus apygardos teismo 2014 m.
gegužės 19 d. nutartis.
Apeliacinis skundas tenkintas iš
dalies.

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2014 m. gruodžio 29 d.
nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Kretingos rajono apylinkės teismo
2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Vilniaus miesto
47. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1530-631/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Polocko g. 34 D, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios
Tretysis asmuo
kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. gegužės 30 d. nutartis.
Ieškinys atmestas.

Civilinė byla
48. Lazdijų rajono
apylinkės teismas Nr. 2-439-393/2014

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

Lazdijų rajono apylinkės teismo
2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

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

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

Lazdijų rajono apylinkės teismo
2014 m. lapkričio 7 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.

Lietuvos
vyriausiasis
50. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-570-189/2014

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

Administracinė byla
Nr. I-3700-815/2014

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

Lietuvos
vyriausiasis
51. administracinis
teismas
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla
Žemės sklypas, Totorių g. 21 A, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo –
52. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-30059-809/2014 Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073;
buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Trakų rajono
53. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-954-804/2014
(tęstinė)

Departamentas
tretysis asmuo /
Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

Tretysis asmuo

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

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas.
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Eil. Nr.

Teismas

Lietuvos
vyriausiasis
54. administracinis
teismas
(tęstinė)

Byla, jos Nr.

Administracinė byla
Nr. I-5039-815/2014

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d.
sprendimo.
Dėl sprendimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Karvio k., Maišiogalos sen, Vilniaus r., patenka į Karvio
buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
898) teritoriją.

Departamentas
tretysis asmuo /
Vilniaus
teritorinis
padalinys
atsakovas

Vilniaus
55. apygardos teismas Civilinė byla
Nr. 2-1530-631/2014
(tęstinė)

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutarties.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Tretysis asmuo
Žemės sklypas, Polocko g. 34 D, Vilniuje, patenka į nekilnojamosios
kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 16073; buvęs kodas – U1P) apsaugos zoną.

Mažeikių rajono
56. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-2563-169/2014
(tęstinė)

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

Civilinė byla
57. Lazdijų rajono
apylinkės teismas Nr. 2-533-780/2014

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

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilniaus
miesto
Civilinė
byla
Žemės
sklypas, Vilniaus g. 37, Vilniuje, patenka į kultūros paminklo –
58.
apylinkės teismas Nr. 2-32325-235/2014 Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073;
buvęs kodas – U1P) teritoriją.
Vilniaus
apygardos
59. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-9295-789/2014

Kauno apylinkės
60. teismas
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla
Žemės sklypas, Girstupio g. 3, Kaune, patenka į Kauno miesto istorinės
Nr. 2-27416-600/2014 dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
22149) teritoriją.

Dėl Departamento Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos akto panaikinimo.
Laukžemės kapinynas II (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
37960).

Tretysis asmuo

Atsakovas

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Lazdijų rajono apylinkės teismo
2014 m. lapkričio 24 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014 m. spalio 16 d. nutartis.
Ieškinys paliktas nenagrinėtu.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Šiaulių apygardos
Civilinė byla
61. teismas
(tęstinė)
Nr. 2-34-636/2014

Klaipėdos miesto
62. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. P2-649-792/2014
(tęstinė)

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo.
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
Tretysis asmuo
Namas-muziejus, esantis Zastaučių k., Mažeikių r. sav., yra valstybės
saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 28098).
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo
vykdymo atidėjimo.
Tretysis asmuo
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys, Aukštoji g. 17, Klaipėdoje, patenka į Senamiesčio (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 16075) teritoriją.

Vilniaus
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
63. apygardos teismas Nr. 2-13589-599/2014 Žemės sklypas, Sodų g. 8, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio
(tęstinė)
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla
Tretysis asmuo
64. Vilniaus miesto
Pastatas, Didžioji g. 11, Vilniuje, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus
apylinkės teismas Nr. 2-26938-595/2014
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Žemės sklypas, Pylimo g. 55, Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių registre
Vilniaus miesto
registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – valstybės saugomo kultūros
Tretysis asmuo
65. apylinkės teismas Civilinė byla
paveldo objekto – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus
Nr. 2-44047-545/2014
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) ir valstybės saugomo kultūros
(tęstinė)
paveldo objekto – Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją.
Vilniaus miesto
Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
66. apylinkės teismas Nr. 2-10862-600/2014 Statinys, D. Poškos g. 6, Vilniuje, patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, Tretysis asmuo
vad. Žvėrynu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33652), teritoriją.
(tęstinė)
Dėl valdymo teisės pažeidimų pašalinimo.
Vilniaus miesto
Pastatas, Gedimino g. 44, Vilniuje, patenka į patenka į Kultūros vertybių
67. apylinkės teismas Civilinė byla
registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto
Nr. 2-47107-863/2014
(tęstinė)
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 33653) teritoriją.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo
2014 m. spalio 31 d. nutartis.
Prašymas tenkintas.

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės eismo
2014 m. lapkričio 25 d. sprendimas.
Ieškinys tenkintas iš dalies.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Šilutės rajono
68. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-2070-299/2014
(tęstinė)

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

Vilniaus
69. apygardos teismas Civilinė byla
Nr. 2-4772-861/2014
(tęstinė)

Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimo.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Žemės sklypas, Pylimo g. 55, Vilniuje, patenka į Kultūros vertybių registre
Tretysis asmuo
registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių – valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 16073) ir valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritoriją.

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Klaipėdos miesto
Žemės sklypas, K. Donelaičio a. 5 B, Klaipėdoje, patenka į Klaipėdos
Tretysis asmuo
70. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-15426-642/2014 miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros vertybių
(tęstinė)
registre – 22012).
Vilniaus miesto
71. apylinkės teismas
(tęstinė)
Vilniaus
apygardos
72. administracinis
teismas
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Civilinė byla
Vilkpėdės ligoninės statinių komplekso gydykla (unikalus kodas kultūros
Nr. 2-50721-465/2014
vertybių registre – 31678), Vilkpėdės g. 3, Vilniuje
Administracinė byla
Nr. I-11091-811/2014

Tretysis asmuo

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo.
Žemės sklypas, Masionių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., nepatenka į Tretysis asmuo
Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijas ar apsaugos zonas.

Vilniaus miesto
73. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1506-905/2012
(tęstinė)

Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.
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.

Lietuvos
vyriausiasis
74. administracinis
teismas
(tęstinė)

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 4 d.
sprendimo.
Dėl administracinių sprendimų panaikinimo.
Lentvario dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
15949).

Civilinė byla
Nr. A-556-1475-15

Atsakovas

Bylos baigtis
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl įpareigojimo KPD išduoti UAB „Ąžuolų sodas“ specialiuosius
paveldosauginius reikalavimus.
Administracinė byla
Pastatas Vilniaus g. 20, Kretingoje yra Kretingos dvaro sodybosAtsakovas
Nr. I-2233-815/2013
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės, unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 318 (buvęs kodas G48K) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Pavasario g. 13-5, Vilniuje.
Vilniaus miesto
Statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Civilinė byla
apylinkės teismas
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Tretysis asmuo
Nr. 2-12693-820/2013
(tęstinė)
Vilniaus miesto istorinės dalies vadinamu Antakalniu (unikalus kodas KVR
– 16076, buvęs kodas UV70) teritoriją.
Klaipėdos
Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo Nr. T2apygardos
Administracinė byla
328 pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo atlikti veiksmus
administracinis
Tretysis asmuo
Nr. I-579-162/2014
(Basanavičiaus g. 35, Palanga, detalaus plano)
teismas
Kultūros vertybių registre neregistruotas.
(tęstinė)
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Medžiotojų g. 31,
Palangos miesto
Civilinė byla
Palangoje.
apylinkės teismas
Tretysis asmuo
Nr. 2-332-890/2013
Kultūros vertybių registre neregistruotas, bet patenka į Palangos miesto
įstorinę dalį, KVR-12613 ir Palangos kapinyno II zoną, KVR-1809.
Vilniaus
Dėl sprendimų panaikinimo.
apygardos
Karaimų g. 68, Karaimų g. 70, Trakai patenka į valstybės saugomos ir
Administracinė byla
administracinis
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamojo kultūros vertybės –
Tretysis asmuo
teismas
Nr. I-2586-281/2013
Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114)
(tęstinė)
teritoriją.

Vilniaus
apygardos
75. administracinis
teismas

76.

77.

78.

79.

Šilutės rajono
Civilinė byla
80. apylinkės teismas Nr. 2-930-750/2013
(tęstinė)

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 nekilnojamosios kultūros vertybėsJuknaičių gyvenvietės-parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
33144) teritoriją.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis
Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2013-10-07 nutartis.
Byla sustabdyta.

Palangos miesto apylinkės teismo
2014-05-19 sprendimas.
Ieškinį patenkino iš dalies
Vilniaus apygardos administracinis
teismo
2013-07-05 sprendimas.
Skundą patenkino.
Byla LVAT
Šilutės rajono apylinkės teismo
2014-02-13 sprendimas.
Ieškinį patenkino.
Byla apeliacinėje instancijoje.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

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

Civilinė byla
Klaipėdos miesto
82. apylinkės teismas Nr. 2-6423-769/2013
(tęstinė)

Kauno apygardos
Administracinė byla
83. administracinis
Nr. I-227-402/2013
teismas
(tęstinė)
Klaipėdos
Civilinė byla
84. apygardos teismas Nr. 2-90-460/2011
(tęstinė)
Šiaulių apylinkės
85. teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. 2-125-901/2014

Civilinė byla
86. Vilniaus
apygardos teismas Nr. 2-5453-619/2013

Bylos esmė
Dėl savavališkos statybos padarinių (tvoros Vydūno g. 2, Šilutėje)
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau žemės sklypas patenka į
Šilutės istorinės miesto dalies teritoriją (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre - 12331).

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimo.
Gintaro įlankos g. 1, Neringa
nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros
Tretysis asmuo
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybėsJuodkrantės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre-2067,
buvęs kodas-U12) teritoriją.
Dėl 2007-02-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo „Dėl žemės sklypo Taikos pr. 116L plano patvirtinimo, 2007-05Tretysis asmuo
25 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-5680, 2007-05-25 Kauno
apskrities viršininko sprendimo Nr. 7325 panaikinimo.
Dėl statybos leidimo, projektavimo sąlygų sąvado, pirkimo - pardavimo ir
preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir
Tretysis asmuo
pastato atstatymo į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį. Mickevičiaus g. 8,
Palanga
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, dėl turto padalijimo.
Išvadą teikianti
Šilėnų vandens malūnas su technologine įranga įrašytas į Kultūros vertybių
institucija
registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22557).

Dėl viešojo pirkimo komisijos priimto sprendimo panaikinimo

Atsakovas

Bylos baigtis
Šilutės rajono apylinkės teismo
2013-12-19 sprendimas.
Ieškinį patenkino.
Klaipėdos apygardos teismo 201405-28 nutartis. Sprendimą paliko
nepakeistą.

Kauno apygardos administracinis
teismo 2013-05-06 sprendimas.
Skundas atmestas, byla LVAT
Klaipėdos apygardos teismas ieškinį
atmetė.
Byla apeliacinėje instancijoje.
Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-17
sprendimas.
Ieškinį patenkino iš dalies.
Byla apeliacinėje instancijoje.
Vilniaus apygardos teismo 2013-1203 sprendimas.
Ieškinį atmetė. LAT 2014-11-14
nutartimi pirmosios instancijos
teismo sprendimą paliko nepakeistą.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl nuosavybės teisių pripažinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir
teisinės registracijos panaikinimo.
Ginčo statinys esantis Užupio g. 27, Vilniuje nėra registruotas Kultūros
Vilniaus miesto
vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
Išvadą teikianti
87. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-34111-101/2013 nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas institucija
(tęstinė)
Kultūros vertybių registre 16073; buvęs kodas U1P) ir Vilniaus senojo
miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
25504, buvęs kodas A1610K) teritorijas.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-03-27 sprendimas.
Ieškinį atmetė, byla apeliacinėje
instancijoje.

Kauno apylinkės
88. teismas
(tęstinė)

Tretysis asmuo

Kauno apylinkės teismo 2014-10-17
sprendimas.
Ieškinį patenkino.
Byla apeliacinėje instancijoje.

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-06-25 nutartis.
Ieškinys paliktas nenagrinėtu.

Tretysis asmuo

Vilniaus apygardos administracinis
teismo 2014-01-02 sprendimas.
Skundas atmestas.
LVAT 2014-07-17 sprendimas.
Panaikino pirmosios instancijos
sprendimą ir skundą patenkino.

Tretysis asmuo

Vilniaus apygardos administracinis
teismo 2014-06-09 nutartis.
Perduota byla nagrinėti Vilniaus
miesto apylinkės teismui.

Civilinė byla
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Brastos g. 28, 32 Kaune.
Nr. 2-23646-945/2013 Ginčo statinys patenka į Kauno senamiesčio (unikalus kodas Kultūros
Nr. 2-1372-945/2013 vertybių registre 20171, buvęs kodas U15) apsaugos zoną.

Civilinė byla
89. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-2677-808/2014

Vilniaus
90. apygardos
administracinis
teismas

Vilniaus
apygardos
91. administracinis
teismas
(tęstinė)

Kauno apylinkės
92. teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-4323-629/2013
Nr. A-1424-14

Administracinė byla
Nr. I-5567-331/2014

Civilinė byla
Nr. 2-8935-775/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių (tvoros P. Vileišio g. 11B, Vilniuje).
Kultūros vertybių registre neregistruotas, tačiau žemės sklypas patenka į
Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre - 16076) teritoriją.
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apsaugos
departamento 2013-05-31 išvados Nr. (38-4)-VR-1.7-2753 ir 2013-05-31
išvados Nr. (38-4)-VR-1.7-2754 panaikinimo.
Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą (2010-11-04 reg. Nr. 1D-19236)
galiojimo panaikinimo.
Ginčo statinys esantis Liejyklos g. 4A, Vilniuje nėra registruotas Kultūros
vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – 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 Vaižganto g. 17, Kaune
Ginčo statinys patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės - miesto istorinės dalies, vad. Kauno
Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31280)
teritoriją.

Tretysis asmuo
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Dėl žalos atlyginimo.
Civilinė byla
93. Vilniaus miesto
Apytalaukio dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 210,
apylinkės teismas Nr. 2-21233-866/2014
buvęs kodas G261K)
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.
Kauno apygardos
Administracinė byla
Žemės sklypas Sodo g. 11, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. patenka į
94. administracinis
Nr. I-2901-423/2014
Kultūros vertybių registre registruotos – nekilnojamosios kultūros vertybės
teismas
– Jiezno dvaro sodybos pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros
(tęstinė)
vertybių registre – 1787) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, statinys (tvora su vartais)
esantys valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo (unikalus Nr. 7940-00040033) Kadriškių g. 15, Vilniuje.
Civilinė byla
95. Vilniaus miesto
Ginčo statinys patenka į valstybės saugomos ir Kultūros vertybių registre
apylinkės teismas Nr. 2-3816-141/2013
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Grigiškių akveduko
statinio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14741, buvęs kodas
S489) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nedzingės k., Varėnos sen.,
Mokyklos g. 3
Ginčo statinys Nedzingės k. , Varėnos sen., Mokyklos g. 3 yra Kultūros
Civilinė byla
96. Varėnos rajono
vertybių registre registruota nekilnojamojo kultūros vertybė – Mokyklos
apylinkės teismas Nr. 2-571-308/2014
pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36277), kuri priklauso
Dviejų mokyklos pastatų kompleksui (komplekso unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 1755).
Dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento ir savavališkos
statybos padarinių pašalinimo.
Civilinė byla
Ginčo statiniai patenka į valstybės saugomos ir Kultūros vertybių registre
97. Šilutės rajono
apylinkės teismas Nr. 2-718-204/2014
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Stemplių dvaro sodybos
fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 660, buvęs kodas
G87K) teritoriją.
Dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento ir savavališkos
statybos padarinių pašalinimo.
Šilutės rajono
Naujai pastatytas gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-1182-8232)
98. apylinkės teismas Civilinė byla
Dvaro g. 1, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. patenka į valstybės saugomos
Nr. 2-776-635/2014
(tęstinė)
ir Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės
– Macikų dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 657,
buvęs kodas G494K) teritoriją.

Procesinė
padėtis
Tretysis asmuo

Bylos baigtis
Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-06-10 sprendimas už akių.
Ieškinį patenkino.

Atsakovas

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Ieškovas

Ieškovas

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-06-25 nutartis. Ieškovas
ieškinį atsiėmė.

Varėnos rajono apylinkės teismo
2014-11-11 sprendimas.
Ieškinį patenkino.

Šilutės rajono apylinkės teismo
2014-10-20 sprendimas. Ieškinį
patenkino visiškai.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.
Naujai pastatytas ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas statinys
Poilsio g. 14, žemės sklype unikalus Nr. 4400-0809-7288 Šiauliuose
99. Šiaulių apylinkės Civilinė byla
Ieškovas
teismas
Nr. 2-3935-797/2014 patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros
vertybės – Rėkyvos dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 622) teritoriją.
Dėl visuomenei padarytų nuostolių, sužalojus valstybės saugomą Kultūros
paminklą Benedektinių vienuolyno ansamblio vienuolyno namą Šv. Ignoto
Civilinė byla
100. Vilniaus miesto
g. 5, Vilniuje, atlyginimo.
Ieškovas
apylinkės teismas Nr. 2-27937-101/2014
Vienuolyno pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25027,
buvęs kodas G226K2P).
Vilniaus
101. apygardos
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
102.
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-7441-561/2013
Nr. I-2652-561/2014
Administracinė byla
Nr. I-706-243/2013

Kaišiadorių rajono
103. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-836-840/2013
(tęstinė)
Byla Nr. 1S-477104. Klaipėdos
apygardos teismas 107/2014

105. Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1819-584/2013

Bylos baigtis

Šiaulių apylinkės teismo 2014-1128 sprendimas. Ieškinį patenkino
visiškai.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-08-27 sprendimas. Ieškinys
paliktas nenagrinėtu.

Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus
(povandeninis laivas U-580)

Atsakovas

Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2014-05-06 sprendimas.
Skundas atmestas

Dėl 2013-03-18 VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų
nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 67 dėl teritorinio registratoriaus
priimto sprendimo panaikinimo.

Tretysis asmuo

Klaipėdos apygardos administracinis
teismas sprendimu skundą atmetė

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 valstybės saugomos
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Žiežmarių gyvenvietės (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 17131) teritoriją.
Dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo.
Palumpių dvaro sodybos arklidės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre Pareiškėjas
29889).
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 Kultūros vertybių registre registruotos
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinė dalies,
vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149; buvęs kodas – U30) teritoriją.

Klaipėdos apygardos teismo 201404-30 nutartis. Skundą atmetė
Kauno apylinkės teismo 2013-06-03
sprendimas. Ieškinys atmestas
Kauno apygardos teismo 2013-1223 nutartis.
Pirmosios instancijos teismo
sprendimas paliktas nepakeistu.

109

Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

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

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo M. Jankaus g. 3, Šilutėje.
nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenką į Kultūros
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės-Šilutės
miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre-12331,
buvęs kodas-U45) teritoriją.

Vilniaus
107. miesto apylinkės

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Šermukšnių g. 6 A
Ginčo statinys patenka į Kultūros vertybės registre registruotos kultūros
vertybės-Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamas Naujamiesčiu
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre-33653)

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Šilutės rajono apylinkės teismo
2013-11-25 sprendimas.
Ieškinį patenkino iš dalies

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2013-02-08 sprendimas. Ieškinys
atmestas.
Vilniaus apygardos teismo 2014-0424 nutartis.
Pirmosios instancijos sprendimas
paliktas nepakeistu.

Tretysis asmuo

Kauno apylinkės teismo 2014-08-25
sprendimas už akių.
Ieškinį patenkino iš dalies.
Byla apeliacinėje instancijoje.

Civilinė byla
109. Vilniaus
apygardos teismas Nr. 2-4687-567/2014

Dėl perkančiosios organizacijos netinkamai atlikto tiekėjo neįprastai mažos
Tretysis asmuo
kainos pagrindimo įvertinimo ir priimto sprendimo neteisėtumo
(pirkimo numeris 140236) (Muitinės departamentas, SKG S.A. ir kt.)

Vilniaus apygardos teismo 2014-1110 sprendimas.
Ieškinys atmestas.

Civilinė byla
110. Vilniaus
apygardos teismas Nr. 2-4947-577/2014

Dėl neteisėto sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą. (UAB „INNTEC“)

111. Tauragės rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-1282-140/2014

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

teismas

Kauno apylinkės
108. teismas
(tęstinė)

Civilinė byla
Nr. 2-2652-433/2013

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Aukštaičių g. 62, Kaune.
Civilinė byla
Ginčo statinys patenka į Kultūros vertybės registre registruotos kultūros
Nr. 2-14884-717/2014 vertybės-Kauno miesto istorinės dalies, vadinamas Žaliakalniu (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre-22148).

Atsakovas

Vilniaus apygardos teismo 2014-0714 nutartis. Byla nutraukta atsakovui
atsisakius ieškinio.

Tretysis asmuo

Tauragės rajono apylinkės teismo
2014-12-11 nutartis.
Bylą sustabdyti iki atsakovas
susitvarkys dokumentus dėl statybos
įteisinimo.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Teatro g. 9A-10, Vilnius.
Ginčo statinys nėra registruotas Kultūros vertybių registre, tačiau patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos ir valstybės saugomos
Civilinė byla
112. Vilniaus miesto
nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-30164-816/2014
Kultūros vertybių registre – 16073, buvęs kodas – U1P) ir Vilniaus senojo
miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
25504, buvęs kodas – A1610K) teritorijas.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-12-02 sprendimas už akių.
Ieškinį patenkino.

Civilinė byla
113. Panevėžio
apygardos teismas Nr. 2-617-227/2014

Dėl prašymo pakeisti išieškotoją Departamentą į Valstybinę mokesčių
inspekciją bei vykdomojo rašto išdavimo (UAB „Lukta‘).

Panevėžio apygardos teismo 201407-21 nutartis. Prašymą patenkino

Civilinė byla
114. Varėnos rajono
apylinkės teismas Nr. 2-823-308/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
ginčo statiniai žemės sklype (kadastrinis numeris 3838/0002:67), patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės- Tretysis asmuo
Musteikos etnoarchitektūrinio kaimo (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 10338) teritoriją.

Pareiškėjas

Vilniaus
apygardos
115. administracinis
teismas
(tęstinė)

Administracinė byla
Nr. I-9244-208/2014

Lietuvos
116. vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-411-162/2014

Kauno apylinkės
117. teismas
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys Girstupio g. 3/ Šiaulių g. 39 Vilniuje patenka į Kultūros
Civilinė byla
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės-Kauno
Nr. 2-18363-199/2014
miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 22149, buvęs kodas – U30) teritoriją.

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys S. Moravskio g. 1, Judeliškių k., Birštono r. patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybėsJudeliškių (Paverknių, Ustronės) buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 461) teritoriją.

Tretysis asmuo

Prienų rajono
118. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1258-962/2014
(tęstinė)

Varėnos rajono apylinkės teismo
2014-10-22 sprendimas.
Ieškinį paliko nenagrinėtą.

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

Dėl išlaidų atlyginimo.
Neringos sav., Neringos m., Preilos g. 39

Atsakovas

LVAT 2014-08-20 nutartimi
prašymą atmetė.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Prienų rajono
119. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1214-939/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys S. Moravskio g. 3, Judeliškių k., Birštono r. patenka į
Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybėsJudeliškių (Paverknių, Ustronės) buv. dvaro sodybos fragmentų (unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 461) teritoriją.

Tretysis asmuo

Kretingos rajono
120. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1641-474/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys A. Salio g. 10, Salantuose, Kretingos r. patenka į Kultūros
vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės-Salantų
miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17104)
teritoriją.

Tretysis asmuo

Tauragės rajono
121. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-1948-850/2014
(tęstinė)

Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.
Ginčo statinys (unikalus Nr. 4400-3057-9372) esantis Tauragės r. sav.,
Adakavo k., Kaštonų g., žemės sklype 4400-0779-1191, yra Kultūros
vertybių registre registruota ir valstybės saugomas nekilnojamoji kultūros
Tretysis asmuo
vertybė – Sargo namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28318,
buvęs kodas G455K11), kuri priklauso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksui (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 718, buvęs kodas G455K).

Kauno apylinkės
122. teismas
(tęstinė)

Kauno apylinkės
123. teismas
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys Vilniaus g. 27, Kaune patenka į Kultūros vertybių registre
Civilinė byla
Tretysis asmuo
registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės-Kauno miesto istorinės
Nr. 2-25526-773/2014
dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
22149, buvęs kodas – U30) teritoriją.
Civilinė byla
Nr. 2-317-752/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Statinys esantis Rūtų g. 12, Kaune nėra registruotas Kultūros vertybių
registre, o tik patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Miesto istorinės dalies vadinamu
Kauno Žaliakalnio 1-oji (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31280)
teritoriją.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Mažeikių rajono
124. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-4466-636/2014
(tęstinė)

Kauno apylinkės
125. teismas
(tęstinė)

Bylos esmė

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys esantis Plento g. 3, Udralių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. yra
Tretysis asmuo
Kultūros paveldo objektas – etnoarchitektūrinės sodybos vienas iš
komplekso dalių – tvartas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
34689).

Dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais.
Ginčo statinys yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji
kultūros vertybės Grigiškių akveduko statinys (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre S489)
Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą (2010-11-04 reg. Nr. 1D-19236)
galiojimo panaikinimo.
Ginčo statinys esantis Liejyklos g. 4A, Vilniuje nėra registruotas Kultūros
vertybių registre, tačiau patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
Vilniaus
miesto
Civilinė
byla
128.
apylinkės teismas Nr. 2-27416-600/2014 nekilnojamosios kultūros vertybės – 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.
Civilinė byla
127. Lietuvos
apeliacinis teismas Nr. 2A-1089/2014

Bylos baigtis

Dėl įstatymu numatyto termino atnaujinimo ir juridinę reikšmę turinčių
faktų nustatymo.
Ginčo statinys – užtvanka (unikalus Nr. 4400-2920-9936) esanti Vytauto g.
36, Sedos mstl., Mažeikių r. nėra registruota Kultūros vertybių registre,
Suinteresuotas
tačiau yra Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamųjų kultūros
asmuo
vertybės – vandens malūno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre –
15982, buvęs kodas S472) teritorijos vertingoji savybė ir patenka į Kultūros
vertybių registre registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybės – Sedos
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17105, buvęs kodas UV36)
teritoriją.

Dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą.
Statinys esantis Karaliaus Mindaugo g. 38, Kaune nėra registruotas
Civilinė byla
Kultūros vertybių registre, o tik patenka į Kultūros vertybių registre
Nr. 2-27794-475/2014 registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinės
dalies vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
22149, buvęs kodas UV70) teritoriją.

Skuodo rajono
126. apylinkės teismas Civilinė byla
(tęstinė)
Nr. 2-521-884/2014

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Lietuvos apeliacinio teismo 201411-05 sprendimas.
Ieškinį patenkino iš dalies.

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2014-12-03 sprendimas.
Patvirtinta taikos sutartis.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Kauno apygardos
Civilinė byla
129. teismas
Nr. 2-1854-555/2014
(tęstinė)

Prienų rajono
130. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-985-939/2014
(tęstinė)
131. Šiaulių apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-634-459/2014

Bylos esmė

Bylos baigtis

Dėl rekonstravimo-projektavimo projekto pripažinimo neteisėtu, dėl žalos
atlyginimo.
Statinys esantis Ž .E. Žilibero g. 4, Kaune nėra registruotas Kultūros
Atsakovas
vertybių registre, o tik patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
nekilnojamosios kultūros vertybės – Kauno miesto istorinės dalies
vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22149,
buvęs kodas UV70) teritoriją.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys esantis Vaižganto g. 17. Birštone nėra registruotas Kultūros
vertybių registre, o tik patenka į Kultūros vertybių registre registruotos
Tretysis asmuo
nekilnojamosios kultūros vertybės – Birštono miesto istorinės dalies
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4072) teritoriją.
Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams.
Ginčo statiniai patenka į Kuršėnų dvaro sodybos teritoriją.

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Ginčo statinys Žvirgždyno g. 4-2, Vilniuje nėra registruotas Kultūros
vertybių registre, tačiau patenka į kultūros paveldo vietovės – Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) apsaugos zoną.
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.
Vilniaus miesto
Ginčo statinys Žvirgždyno g. 4-2, Vilniuje nėra registruotas Kultūros
133. apylinkės teismas Civilinė byla
vertybių registre, tačiau patenka į kultūros paveldo vietovės – Vilniaus
Nr. 2-14659-934/2014
(tęstinė)
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073; buvęs
kodas – U1P) apsaugos zoną.
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Civ. B. Nr. 2-35102-854/2013 dėl
Vilniaus
miesto
Civilinė
byla
savavališkos
statybos padarinių pašalinimo Trakų g. 4, Vilniuje. UAB
134.
apylinkės teismas Nr. 2-38553-854/2013 „AYFIDE“. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
16073 ir 25504 teritorija
Vilniaus miesto
132. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-3402-854/2014
(tęstinė)

Civilinė byla
135. Zarasų rajono
apylinkės teismas Nr. 2-320-731/2013

Procesinė
padėtis

Dėl bendrosios dalinės nuosavybės naudojimo tvarkos tarp bendraturčių
patvirtinimo, A. Vienažindžio g. 6, Gipėnų k., Antazavės sen. Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10599 teritorija

Tretysis asmuo

Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-26
nutartis.
Byla sustabdyta.

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2013-05-09 nutartis.
Civilinę bylą sujungti su civiline
byla Nr. 2-4050-854/2013

Tretysis asmuo

Vilniaus miesto apylinkės teismo
2013-05-09 nutartis.
Civilinę bylą sujungti su civiline
byla Nr. 2-4050-854/2013

Tretysis asmuo

2014 m. kovo 3 d. sprendimas
tenkinti iš dalies

Tretysis asmuo

2013-11-07 sprendimas ieškinį ir
priešieškinį tenkinti iš dalies
(įsiteisėjo 2014-05-08)
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2013-11-07 sprendimo civ. b. Nr. -320731/2013. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
10599 teritorija.
Dėl atsisakymo duoti sutikimą patalpų rekonstrukcijai pripažinimo
neteisėtu, teisės be atsakovų sutikimo pakeisti gyvenamųjų patalpų paskirtį
Civilinė byla
bei atlikti kapitalinio remonto darbus pripažinimo Liepų g. 26, Klaipėdoje.
Nr. 2-593-618/2014
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27077 ir 22012
teritorija.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Mokyklos 8, Nedzingės k.,
Civilinė byla
Varėnos raj. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
Nr. 2-140-308/2013
1755
VTPSI ieškinys dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
Civilinė byla
dokumentą padarinių šalinimo (L. Rėzos g. 26A, Neringa; atsakovai
Nr. 2-1037-613/2013 Neringos savivalda, KNNP, Dieter Adler, Jurgita Džiugienė ir kiti).
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067 teritorija.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-04-16 sprendimo
(Dėl administracinių aktų panaikinimo (detaliojo plano, projektavimo
Administracinė byla
sąlygų sąvado, statybos leidimo (L. Rėzos 54, Neringa; miesto viešasis
Nr. A-1978-13
tualetas; prokuroro ieškinys). Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių
registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
Civilinė byla
Dėl administracinių aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais (Kalno 12,
Nr. 2-1473-538/2013, Neringa) pagal prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį. kultūros
2-687-538/2014
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2067 teritorija.
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-09-16 sprendimo.
Administracinė byla
dėl žalos priteisimo. UAB Entoja. (Simpsono g. 17 / Daukanto g. 12,
Nr. A-2853-13, A-525Palanga. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613
643/2014
teritorija.

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Civilinė byla
136. Panevėžio
apygardos teismas Nr. -320-731/2013

Tretysis asmuo

2014-05-08 nutartis

137. Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Tretysis asmuo

2014-05-24 sprendimas ieškinį
atmesti

Tretysis asmuo

2013 m. gruodžio 9 d. ieškinį
tenkinti

138. Varėnos rajono
apylinkės teismas
139. Klaipėdos miesto
apylinkės teismas
Lietuvos
140. vyriausiasis
administracinis
teismas
141. Klaipėdos
apygardos teismas
Lietuvos
142. vyriausiasis
administracinis
teismas
Vilniaus
143. apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-4631-629/2013

Vilniaus miesto vertinimo taryba. SEB lizingas („Tėvynė“). Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36717.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2013-12-16 nutartis sprendimą
palikti nepakeistą

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

2014-03-05 nutartis apeliacinį
skundą atmesti

Atsakovas

2014-09-08 sprendimas skundą
atmesti
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Eil. Nr.

Teismas

Vilniaus
144. apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus
145. apygardos
administracinis
teismas
Vilniaus
146. apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Administracinė byla
Nr. I-3851-171/2014

Dėl nepagrįsto atsisakymo išregistruoti N. E. Šliubauskienės ir I.
Lozovskajos žemės sklypus iš Kultūros vertybių registro. Kultūros vertybės Atsakovas
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22105 teritorija.

2014-11-05 sprendimas skundą
atmesti

Administracinė byla
Nr. I-325-437/2014

Dėl nuostolių atlyginimo (UAB „Meinora“), Rėzos 1A, Neringa. (KVR
2067 teritorija).

Tretysis asmuo

2014-06-27 sprendimas skundą
atmesti

Administracinė byla
Nr. I-4570-437/2014

Dėl nuostolių atlyginimo (Rubinai, Ginevičiai), Rėzos 1A, Neringa. (KVR
2067 teritorija).

Tretysis asmuo

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Sodų g. 8-6, Vilnius.
Civilinė byla
147. Vilniaus miesto
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504
apylinkės teismas Nr. 2-11200-155/2014
teritorija.
Dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir leidimo atlikti remonto bei
Civilinė byla
148. Vilniaus miesto
rekonstrukcijos darbus. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių
apylinkės teismas Nr. 2-1846-845/2014
registre 16073 ir 25504 teritorija.
Civilinė byla
Dėl pažeistų teisių gynimo ir leidimo išdavimo. Kultūros vertybės unikalus
149. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-8280-734/2014 kodas Kultūros vertybių registre 10619.
Klaipėdos
Dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-13
apygardos
Administracinė byla
150.
įsakymo Nr. V13-620 panaikinimo. Kultūros vertybės unikalus kodas
administracinis
Nr. I-563-583/2014
Kultūros vertybių registre 16012 teritorija.
teismas
Lietuvos
Dėl Klaipėdos apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-910Civilinė byla
151. aukščiausiasis
253/2013. Ieškovas - VTPSI. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
Nr. CIK-108/2014
teismas (tęstinė)
vertybių registre 2067 teritorija.

Tretysis asmuo

2014-03-31 sprendimas ieškinį
patenkinti

Išvadą teikianti
institucija

2014-09-09 sprendimas ieškinį
patenkinti

Išvadą teikianti
institucija

2014-12-09 ieškinį atmesti

Tretysis asmuo

2014-04-08 sprendimas skundą
atmesti

Tretysis asmuo

2014-06-30 nutartis bylą perduoti Ios instancijos teismui

Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-02-18 nutarties. Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33162, 33161.

Pareiškėjas

2014-03-10 nutartis Anykščių rajono
apylinkės teismo 2014-02-18 nutartį
palikti nepakeistą

Dėl Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros
153. Anykščių rajono Byla ITS-60-913/2014 nutarimo sustabdyti ikiteisminį tyrimą Nr. 53-1-00222-13. Kultūros
apylinkės teismas
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33162, 33161.

Pareiškėjas

2014-02-18 nutartis skundą
patenkinti

Civilinė byla
152. Panevėžio
apygardos teismas Nr. 1S-271-511/2014
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Eil. Nr.

Teismas

154. Klaipėdos
apygardos teismas
Lietuvos
155. vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
156. vyriausiasis
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Civilinė byla
Nr. 2-70-159/2008

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Objektas nėra registruotas
Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.

Tretysis asmuo

2014-01-10 tenkinti prašymą

Administracinė byla
Nr. A-520-2235/2013

Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-05-03 sprendimo.
Pareiškėjas Dovydavičius. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 12613 teritorija.

Tretysis asmuo

2014-01-06 nutartis skundą atmesti

Administracinė byla
Nr. A-662-1545/2013

Prašymas atnaujinti procesą adm. B. Nr. A-662-1545/2013. Objektas nėra
registruotas Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių
teritorijas.

Tretysis asmuo

2014-09-08 nutartis prašymo
netenkinti

Civilinė byla
157. Klaipėdos
apygardos teismas Nr. 2-482-125/2010

Dėl AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prašymo dėl laikinųjų
apsaugos priemonių panaikinimo. Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 27077 ir 22012 teritorija.

Tretysis asmuo

2014-02-18 nutartis panaikinti
žemės sklypo areštą

Trakų rajono
158. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-704-231/2014
(tęstinė)

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Kultūros vertybės unikalus
Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre 22105.

Lietuvos
159. vyriausiasis
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. A-822-1472-14

160. Klaipėdos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-275-903/2014
Civilinė byla
161. Utenos rajono
apylinkės teismas Nr. 2-465-228/2014

Civilinė byla
162. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-8789-854/2014
163. Šalčininkų rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-382-604/2014

Dėl išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. asociacijos
„Lazdynų bendruomenės savivaldija“ apeliacinis skundas dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2013-02-25 sprendimo administracinėje
byloje I-1174-764/2013. Jočionių 13, Vilnius. Objektas nėra registruotas
Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
Dėl Klaipėdos r. savivaldybės administracijos statybos leidimo panaikinimo
ir statybos padarinių šalinimo. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 239 ir 36112.
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (Vyžuonų
buv. dvaro sodyba; Jolita Mačiukienė). Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 856.
Dėl sprendimo išaiškinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
ieškinį atsakovui UAB AYFIDE dėl savavališkos statybos padarinių
pašalinimo. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
16073 teritorija.

Tretysis asmuo

2014-06-02 sprendimas skundą
tenkinti iš dalies

Tretysis asmuo

2014-03-17 nutartis priimti ieškinio
atsisakymą ir c.b. nutraukti

Ieškovas

2014-09-08 sprendimas ieškinio
netenkinti

Tretysis asmuo

2014-03-21 nutartis ištaisyti rašymo
apsirikimą

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Kultūros vertybės unikalus
Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre 17079 teritorija.

2014-08-26 sprendimas ieškinį
tenkinti
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Civilinė byla
164. Vilniaus rajono
apylinkės teismas Nr. 2-1408-723/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Kultūros vertybės unikalus
Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre 17079 teritorija.

2014-07-10 sprendimas ieškinį
tenkinti iš dalies

Lietuvos
165. vyriausiasis
administracinis
teismas

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 25 d.
sprendimo administracinėje byloje Nr. I-763-95/2013. Kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 28221.

Atsakovas

2014-11-03 nutartis apeliacinį
skundą atmesti

Ieškovas

2014-08-27 ieškinį tenkinti visiškai

Administracinė byla
Nr. A-261-369/2014

Civilinė byla
166. Utenos rajono
apylinkės teismas Nr. 2-937-921/2014
Vilniaus miesto
167. apylinkės teismas Civilinė byla
Nr. 2-3205-430/2014
(tęstinė)

Dėl visuomenei padarytos žalos, atsiradusios dėl nekilnojamosios kultūros
vertybės Šeimaties pradinės mokyklos (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 2602) sužalojimo, atlyginimo. Ieškinio suma – 116 209 LT.
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2602.
Dėl bendrosios nuosavybės teisės objekto būtinojo remonto, dėl
naudojimosi bendra su atsakovais nuosavybe, jos valdymo, disponavimo. .
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33608
teritorija.

Tretysis asmuo

Civilinė byla
Dėl įpareigojimo nevykdymo, Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių
168. Vilniaus miesto
Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-21928-933/2014 registre.

2014-05-21 nutartis tenkinti
prašymą dėl pareiškimo atsisakymo

169. Šiaulių apylinkės
teismas

Tretysis asmuo

2014-05-12 nutartis bylą nutraukti

Tretysis asmuo

2013-09-02 nutartis. 2014-05-20
nutartis atidėti sprendimo vykdymą.

Tretysis asmuo

2014-05-29 sprendimas už akių
ieškinį patenkinti

Tretysis asmuo

2014-06-03 nutartis apeliacinį
skundą tenkinti iš dalies

Civilinė byla
Nr. 2-38-569/2014

Civilinė byla
170. Šilutės rajono
apylinkės teismas Nr. 2-1583-750/2012

Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams. Kultūros vertybės unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 16057, 613.
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (dėl sprendimo įvykdymo
atidėjimo). Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
2933 teritorija.

Civilinė byla
Dėl pažeistų teisių gynimo. Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių
171. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-15322-910/2014 registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
Civilinė byla
172. Lietuvos
apeliacinis teismas Nr. 2A-858/2014

Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-06-27 sprendimo c.b. Nr. 2-6538/2013. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17098.

2014-04-28 sprendimas panaikinti ir
Civilinė byla
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013-12-09 sprendimo c.b. Nr. 2-14- Tretysis asmuo /
173. Panevėžio
priimti naują - ieškinį tenkinti,
apygardos teismas Nr. 2A-208-544/2012-4 228/2013. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 856. atsakovas
priešieškinį atmesti.
Lietuvos
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014-04-28 sprendimo c.b. Nr. 2A-208Civilinė byla
Tretysis asmuo /
174. aukščiausiasis
544/2012-4. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre
Nr. CIK-762/2014
atsakovas
teismas (tęstinė)
856.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Sodų g. 8-6, Vilnius.
Civilinė byla
175. Vilniaus miesto
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073 ir 25504 Tretysis asmuo
apylinkės teismas Nr. 2-11200-155/2014
teritorija.

2014-07-18 sprendimas ieškinį
patenkinti iš dalies

Civilinė byla
176. Šilutės rajono
apylinkės teismas Nr. 2-1295-385/2014

Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu. Kultūros vertybės unikalus kodas
Kultūros vertybių registre 30647.

Tretysis asmuo

2014-08-06 sprendimas pareiškimą
patenkinti

Administracinė byla
177. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. II-505-957/2014

Dėl sprendimo nepradėti ATP teisenos panaikinimo. Kultūros vertybės
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1796.

atsakovas

2014-10-17 nutartis panaikinti 20140-07 sprendimą (7.12.-V)2V-873

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Kultūros vertybės unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 10342.

Tretysis asmuo

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vietinio ūki ir teritorijos
planavimo skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 0441 panaikinimo.
Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16469.

Atsakovas

Varėnos rajono
178. apylinkės teismas Civilinė byla Nr.2-687308/2014
(tęstinė)
Vilniaus
apygardos
Administracinė byla
179. administracinis
Nr. I-9565-365/2014
teismas
(tęstinė)
Civilinė byla
180. Alytaus rajono
apylinkės teismas Nr. 2-2739-292/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Kultūros vertybės unikalus
Tretysis asmuo
kodas Kultūros vertybių registre 15938.
Dėl visuomenei padarytos žalos, atsiradusios dėl nekilnojamosios kultūros
Civilinė byla
181. Vilniaus miesto
vertybės Leonpolio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių Ieškovas
apylinkės teismas Nr. 2-33147-734/2014
registre - 31016) sužalojimo.
Dėl visuomenei padarytos žalos, atsiradusios dėl nekilnojamosios kultūros
Civilinė byla
182. Vilniaus
vertybės Leonpolio dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių Ieškovas
apygardos teismas Nr. 2-5490-823/2014
registre - 31016) sužalojimo.
Vilniaus
Dėl nuosavybės teisių į žemės atkūrimo pareigybinių veiksmų nevykdymo
Administracinė byla
183. apygardos
ir vilkinimo, dėl praleisto termino atnaujinimo. Kultūros vertybės unikalus Tretysis asmuo
administracinis
Nr. I-8803-437/2014
kodas Kultūros vertybių registre 921.
teismas (tęstinė)
Vilniaus
Dėl aplinkos apsaugos agentūros 2014-06-03 sprendimo. Objektas nėra
Administracinė byla
184. apygardos
registruotas Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių
Tretysis asmuo
administracinis
Nr. I-9114-189/2014
teritorijas.
teismas (tęstinė)

2014-10-11 nutartis bylą sustabdyti
2014-07-31 nutartis atsisakyti
priimti ieškinį
2014-09-03 nutartis atsisakyti
priimti ieškinį
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Eil. Nr.

Teismas

Lietuvos
185. aukščiausiasis
teismas
Lietuvos
186. vyriausiasis
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Baudžiamoji byla
Nr. 2K-275/2014

Neris Budavičius. Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių registre.

Administracinė byla
Nr. A-261-369/2014

Dėl žalos atlyginimo priteisimo. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros Atsakovo
vertybių registre 28221.
atstovas

2014-11-03 nutartis apeliacinį
skundą atmesti

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. Kultūros
vertybės unikalus kodas Kultūros vertybių registre 318.

2014-12-18 sprendimas ieškinį
tenkinti iš dalies

187. Kretingos rajono Civilinė byla
apylinkės teismas Nr. 2-1208-474/2014

Civilinis
ieškovas

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (Vyžuonų
buv. dvaro sodyba; Jolita Mačiukienė). Kultūros vertybės unikalus kodas
Ieškovas
Kultūros vertybių registre 856.
Dėl teisės baigti pastato eksploatacijai būtino žemės sklypo kadastrinių
Klaipėdos rajono
matavimų bylos derinimo darbus ir įregistravimo nekilnojamojo turto
189. apylinkės teismas Civilinė byla
Tretysis asmuo
Nr. 2-1631-867/2014 registre be atsakovų sutikimo pripažinimo. Kultūros vertybės unikalus
(tęstinė)
kodas Kultūros vertybių registre 239 teritorija.
Klaipėdos miesto
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius adresu K.
190. apylinkės teismas Civilinė byla
Donelaičio g. 5B, Klaipėda. Kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
Tretysis asmuo
Nr. 2-16185-889/2014
(tęstinė)
vertybių registre 22012 teritorija.
Varėnos rajono
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Objektas nėra registruotas
191. apylinkės teismas Civilinė byla
Tretysis asmuo
Nr.2-776-547/2014
Kultūros vertybių registre ir nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.
(tęstinė)
Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendrosios dalinės
Kretingos rajono
nuosavybės naudojimosi tvarkos nustatymo, statybas leidžiančio dokumento
192. apylinkės teismas Civilinė byla
gavimo be bendraturčių sutikimo, įpareigojimų nustatymo, piniginių lėšų
Tretysis asmuo
Nr. 2-1916-474/2014
priteisimo. Objektas nėra registruotas Kultūros vertybių registre ir
(tęstinė)
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas.

2014-05-27 nutartis kasacinį skundą
atmesti

Civilinė byla
188. Panevėžio
apygardos teismas Nr. 2A-864-280/2014

2014-12-04 nutartis sprendimą
palikti nepakeistą

Civilinė byla
Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į kilnojamuosius daiktus. Objektas nėra Atsakovas,
193. Vilniaus miesto
apylinkės teismas Nr. 2-33776-600/2014 registruotas Kultūros vertybių registre.
ieškovas

2014-12-08 sprendimas ieškinį
atmesti, priešieškinį patenkinti

Lietuvos
194. vyriausiasis
administracinis
teismas (tęstinė)

Administracinė byla
Nr. A-XX-3141-14

Dėl nepagrįsto atsisakymo išregistruoti N. E. Šliubauskienės ir I.
Lozovskajos žemės sklypus iš Kultūros vertybių registro. Kultūros vertybės Atsakovas
unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22105.
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Eil. Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Civilinė byla
195. Šakių rajono
apylinkės teismas Nr. 2-956-876/2014

Dėl savavališkų statybų Vydūno g. 30, Jurbarke padarinių šalinimo
(Jurbarko m. istorinis centras, unikalus kodas Kultūros vertybių registre
17085).

Tretysis asmuo

VTPSI ieškinį teismas paliko
nenagrinėtą, nes statytoja įteisino
savavališkai pastatytus statinius

Baudžiamoji byla
196. Lietuvos
apeliacinis teismas Nr. 1A-513/2013

Dėl neteisėtų kasinėjimų Apuolės kapinyne (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 3235).

Civilinis
ieškovas

Departamento ieškinys patenkintas
visiškai

Administracinė byla
Nr. I-9450-561/2014

Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-06-09 akto Nr.
KPD-SK-224 panaikinimo (Tado Ivanausko Obelynės sodyba, unikalus
kodas Kultūros vertybių registre 30812).

Atsakovas

Civilinė byla
Nr. 2-821-418-2014

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

Tretysis asmuo

Administracinė byla
Nr. I-3376-423/2014

Dėl žalos, padarytos Kauno rajono savivaldybės veiksmais RUAB „SVP
namai“ atlyginimo (buvusio dvaro fragmentai Kauno r. sav., Noreikiškių k. Tretysis asmuo
(Ringaudų sen.), unikalus kodas Kultūros vertybių registre 184.

Vilniaus
apygardos
197. administracinis
teismas
(tęstinė)
Druskininkų
198. apylinkės teismas
(tęstinė)
Kauno apygardos
199. administracinis
teismas
(tęstinė)

__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
13 priedas
13. Departamento teritorinių padalinių atstovavimas teismuose ir teisėsaugos institucijose 2014 m.
Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Byla įvairios instancijos teismuose tęsiasi
nuo 20008 m. 2014-11-12 Varėnos r. apyl.
teismas statybos inspekcijos ieškinį paliko
nepakeistą ir įpareigojo M. A. Miškinienę
nugriauti savavalinį priestatą.

Tretysis asmuo

Tesimo sprendimas dar nepriimtas. Byla
tęsiasi.

Tretysis asmuo

Tesimo sprendimas dar nepriimtas. Byla
tęsiasi.

Alytaus teritorinis padalinys

1.

Varėnos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. A2-112-547/2014

2.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr. I-3421-414/2014

3.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla
Nr. 2- A2-135547/2014

VTPSI civilinis ieškinys atsakovei Marijonai Angelei Miškinienei dėl statybos
padarinių likvidavimo. Ginčo objektas – Zervynų kaimo gyvenvietėje (u. k.
10305) prie esančio namo pristatyta stiklinė veranda – priestatas.
Dėl LR Aplinkos misterijos Alytaus regiono aplinkos pasaugos departamento
privalomo nurodymo panaikinimo. Ginčo objektas –tvora, esanti
Aštuoniolikos sodybų Latežerio gatviniame kaime (unikalus objekto kodas
10339).
VTPSI civilinis ieškinys atsakovei Marijonai Angelei Miškinienei dėl statybos
padarinių likvidavimo. Ginčo objektas – Zervynų kaimo gyvenvietėje (u. k.
10305) prie esančio namo pristatyta stiklinė veranda – priestatas. Apskųsta
Varėnos apylinkės teismo nutartis.
Kauno teritorinis padalinys

1.

Kėdainių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-2-736/2014

Dėl statybos leidimų panaikinimo ir padarinių šalinimo (Didžioji g. 36 ir 38,
Kėdainiuose), pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį.

2.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-477-329/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Vilties g. 3-4, Kaune), pagal
ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos ieškinį.

Tretysis asmuo

3.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-545-505/2014

Dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus Kriemalos
kapinyno (u.k.5047) teritorijoje, Kriemalos k., Batniavos sen., Kauno r. ir
Kriemalos senovės gyvenvietės (u.k. 16250), Kriemalos senovės gyvenvietės II
(u.k. 16252) bei Brūžės senovės gyvenvietės (u.k. 2376), Brūžės dvarvietės
(u.k. 2377), Brūžės k., Batniavos sen., Kauno r. vizualinės apsaugos zonose.

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos pateikė prašymą atsiimti
ieškinį. 2014-04-04 Nutartimi prašymą
tenkino.
Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos pateikė pareiškimą dėl ieškinio
atsiėmimo. 2014-02-10 Nutartimi prašymas
tenkintas.
2014-02-13 Sprendimu pareiškėjos
Danutės Onos Giedraitienės skundas
netenkintas.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

4.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-385-920/2014

1.Dėl nuosavybės teisės gynimo Kurpių g. 26, Kaune;
2.Dėl vykdomojo rašto išdavimo Kurpių g. 26, Kaune.

Tretysis asmuo

1. 2014-04-15 Nutartimi patvirtinta tarp
ieškovų Edžio Ptašinsko, Editos
Ptašinskienės ir atsakovų Kęstučio
Ivanausko, Neringos Ivanauskienės 201404-07 sudaryta taikos sutartis;
2. Nutartimi 2014-09-19 ieškovų Edžio
Ptašinsko, Editos Ptašinskienės prašymas
dėl vykdomojo rašto išdavimo atmestas.

5.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I- 548-505/2014

Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-19
įsakymo Nr. A-3880 ,,Dėl žemės sklypo prie pastatų Nemuno g. 27 plano,
prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“
panaikinimo.

Tretysis asmuo

2014-05-05 Sprendimu pareiškėjų skundas
atmestas.

6.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-191-199/2014

Dėl nuosavybės teisės gynimo (ginčas greta Noreikiškių buv. dvaro sodybos,
u.k. 184, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.).

Tretysis asmuo

7.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1055-924/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Antrasis sandėlis, u.k. 25981,
Muziejaus g. 8, Kaune), pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį.

Tretysis asmuo

Atsakovo prašymu, 2014-04-28 Nutartimi
bylos nagrinėjimas sustabdytas iki kol bus
patikslinti duomenys dėl Noreikiškių dvaro
sodybos fragmentų Kauno rajone,
nustatytos vertingosios savybės bei
reikšmingumo lygmuo. Byla tęsiasi.
2014-06-25 Sprendimu ieškinys tenkintas
iš dalies. Nustatyti atsakovui Robertui
Mikučiūnui 6 (šešių) mėnesių terminą,
skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo
dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti
projektinę dokumentaciją ir gauti
savavališkai perstatytų ir pertvarkytų
sandėlio 2F3p dalių statybą leidžiantį
dokumentą ir įteisinti savavališką statybą.
Atsakovui per 6 (šešių) mėnesių terminą
neįteisinus savavališkos statybos, įpareigoti
atsakovą per 3 mėnesius nuo termino
pabaigos vykdyti ieškovo VTPSI 2011-0614 Reikalavimą Nr. REI-20-110614-00060
pašalinti statybos padarinius (išardyti
savavališkai pastatytas ir pertvarkytas
sandėlio 2F3p dalis – stogo laikančiąsias
konstrukcijas, stogo dangą, stoglangius,
pastato sienų (fasadų) tinką ir sutvarkyti
statybvietę)
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Eil.
Nr.

Teismas

8.

Kauno apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Kauno
miesto Žaliakalnio
policijos
komisariato
Kriminalinės
policijos skyrius

Ikiteisminis tyrimas Nr.
25-1-00691-12

Pagal nusikaltimo, numatyto LR BK 187 str. 2 d., požymius dėl kultūros
paveldo objekto sunaikinimo (Namas, u.k. 10720, Širvintų g. 64, Kaunas).

9.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1372-945/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (Brastos g. 28, 32, Kaune), pagal
ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos ieškinį.

Tretysis asmuo

10.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2A-8-221/2014

Dėl pažeistų teisių (pagal Ritos Petručionytės apeliacinį skundą 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“ ).

Tretysis asmuo

2014-06-16 Nutartimi nutarė Kauno miesto
apylinkės teismo 2012-05-07 sprendimą iš
esmės palikti nepakeistą

11.

Kauno apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Kauno
miesto Centro
policijos
komisariato
Kriminalinės
policijos skyrius

Ikiteisminis tyrimas Nr.
22-1-01134-12

Pagal nusikaltimo, numatyto LR BK 139 str. 1 d. (pastatas Vilniaus g. 46,
Kaune).

Pareiškėjas

Ikiteisminis tyrimas vyksta, nutarimas dar
nepriimtas. Byla tęsiasi.

Tretysis asmuo

Pagal atsakovės Marijos Kuprys įgaliotos
atstovės Onos Kuprienės pareiškimą
nušalinti Kauno apylinkės teismo teisėją
Laimą Kriaučiūnaitę, 2014-11-12 priimta
Nutartis teisėją Laimą Kriaučiūnaitę,
nušalinti ir perduoti civilinę bylą Nr. 27283-886/2014 nagrinėti kitam teisėjui.
Byla tęsiasi.

12.

Kauno apylinkės
teismas

Byla, jos Nr.

Civilinė byla
Nr. 2-7283-886/2014

Bylos esmė

Dėl nuosavybės teisės gynimo, Kurpių g. 16, 16A ir 14, Kaune.

Procesinė
padėtis

Pareiškėjas

Bylos baigtis
2014-06-16 Kauno apygardos prokuratūros
Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo
skyriaus vyriausiosios prokurorės Dalios
Sabaliauskaitės nutarimu atmestas KPD
Kauno TP 2014-05-23 skundas ir paliktas
galioti Kauno apygardos prokuratūros
Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo
skyriaus vyriausiosios prokuroro D.
Dziegoraičio 2014-03-28 nutarimas
nutraukti ikiteisminį tyrimą.
2014-10-17 sprendimu Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos ieškinys
tenkintas (įpareigoti atsakovę UAB
,,Domus firma“ pašalinti savavališkos
statybos padarinius – išardyti savavališkai
įrengtą Neries krantinės gelžbetoninį
sutvirtinimą ir sutvarkyti statybvietę
Brastos g. 28, 32, Kaune.
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Nr.

Teismas

13.

Kauno apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato
Kėdainių rajono
policijos
komisariato
Kriminalinės
policijos skyrius

Ikiteisminis tyrimas Nr.
66-1-00506-13

Pagal nusikaltimo, numatyto LR BK 178 str. 2 d., nes galimai vagiamos plytos
Pauslajo dvaro sodybos (u.k.225), Pauslajo k., Truskavos sen., Kėdainių r.,
teritorijoje.

Pareiškėjas

14.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-10013-584/2014

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (Aukštosios Fredos dvaro
sodybos (u.k.1113) Oficina II, u.k. 25747, Ž.E.Žilibero g. 4, Kaune), pagal
ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos ieškinį.

Tretysis asmuo

15.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2S-2690-324/2014

Dėl Kauno apylinkės teismo 2014-10-02 nutarties civilinėje byloje Nr. 210013-584/2014.

Tretysis asmuo

16.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-14658-713/2014

17.

Kauno apygardos
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-1854-555/2014

18.

19.

20.

Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apylinkės
teismas

Byla, jos Nr.

Administracinė byla Nr.
I-3648-644/2014

Bylos esmė

Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (Vilniaus g. 22, Kaune), pagal
ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos ieškinį.
Dėl 2004 m. UAB ,,Kauno komprojektas“ parengto pastato ir tais pačiais
metais Vytauto Didžiojo universiteto panaudoto pastato, adresu Ž.E.Žilibero g.
4, Kaunas, restauravimo – rekonstravimo projekto pripažinimo neteisėtu, dėl
atsiradusios žalos (turtinės, neturtinės), susijusios su pagal projektą vykdytais
neteisėtais veiksmais atlyginimo ir kt.
Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-05-12 akto Nr.
KM-RM-61, kuriuo Zanavykų turgaus halė (u.k. 38267), Zanavykų g. 25H,
Kaune, įrašyta į Kultūros vertybių registrą, teisėtumo.

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Atsakovas

Bylos baigtis
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros penktojo skyriaus
vyriausiasis prokuroras Vitalijus
Jaroščenka 2014-01-30 raštu Nr. 38(308611)-8757 informavo, kad 2013-10-30
priimtas nutarimas panaikinti nutarimą
nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. Nr. 66-100506-13
Pagal gautą atsakovo Vytauto Didžiojo
universiteto prašymą sustabdyti civilinę
bylą, 2014-10-02 Nutartimi civilinė byla
Nr. 2-10013-584/2014 sustabdyta, kol bus
išnagrinėta Kauno apylinkės teisme civilinė
byla Nr. 2-869-151/2014. Byla tęsiasi.
2014-12-15 Nutartimi panaikinta Kauno
apylinkės teismo 2014-10-02 nutartis
civilinėje byloje Nr. 2-10013-584/2014 ir
nutarta klausimą išspręsti iš esmės bei
nutarta atmesti atsakovo prašymą dėl bylos
sustabdymo iki bus išnagrinėta Kauno
apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-869151/2014. Byla tęsiasi.
Byla tęsiasi.

Nutartis bus skelbiama 2015-01-15. Byla
tęsiasi.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Administracinė byla Nr.
2-6249-717/2014

Ginčas dėl sutikimo įteisinti savavalius statybos darbus Aušros g. 6A, Kaune.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Civilinė byla

Dėl kultūros paveldo vietovėje – Kauno miesto istorinėje dalyje vad.
Žaliakalniu (u.k. 22148), esančio pastato J. I. Kraševskio g. 5, Kaune,
savavalių darbų įteisinimo.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.
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Eil.
Nr.
21.

22.

Teismas
Kauno apygardos
administracinis
teismas
Kauno apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Administracinė byla Nr.
I-1721-402/2014

Skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
sprendimo teisėtumo formuojant sklypą Jiezno m., Prienų r.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Administracinė byla Nr.
I-336-406/2014

Dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius Aušros g. g. 6A, Kaune.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.
Kauno apygardos administracinis teismas
ieškinio netenkino. Ieškovė Regina
Michelkevičienė šį sprendimą apskundė
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismui. Byla tęsiasi.

23.

Kauno apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-2489-402/2014

Dėl Kauno TP reikalavimo panaikinimo (S. Daukanto g. 17, Kaunas).

Atsakovas

24.

Kauno apylinkės
teismas

Civilinė byla
Nr. 2-18363-2014-9

Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Girstupio g. 3, Kaune).

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Skruzdynės 2,
Neringa. 17098, Nidos gyvenvietė.

Tretysis asmuo

2014-02-28 Nutartis. Ieškinys paliktas
nenagrinėtas (TKl-12).

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Skruzdynės 2,
Neringa. 17098, Nidos gyvenvietė.

Tretysis asmuo

2014-06-19 Nutartis. Ieškinių ir
priešieškinių atsisakyta. (TKl-26).

Klaipėdos teritorinis padalinys
1.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

2.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

3.

4.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

5.

Klaipėdos
apygardos teismas

6.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

7.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla; 2-1015897/2014 Proceso Nr.
2-06-3-07968-2013-7
Civilinė byla; 2-8215897/2014 Proceso Nr.
2-06-3-07968-2013-7
Administracinė byla; I411-162/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-01754-20138
Administracinė byla; I411-162/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-01754-20138
Administracinė byla;
2A-1216-538/2013;
Proceso Nr. 2-43-302249-2012-4
Civilinė byla; 2-930750/2013; Proceso Nr.
2-43-3-00495-2013-6
Civilinė byla; CIK1732-2013; Proceso
Nr.2-57-3-00991-20109

Dėl prašymo panaikinti KPD Klaipėdos TP sprendimą, kuriuo nepritarta
sandėlio nugriovimo ir naujo pastato pastatymui Preilos g. 39, Neringa. 2069,
Preilos gyvenvietės teritorija.

Atsakovas

Raimondo Daniūno prašymas dėl patirtų bylinėjimo išlaidų priteisimo.

Atsakovas

Panaikintas KPD Klaipėdos TP 2013-10-23
d. Nr.(7.12.-Kl)2Kl-2380, sprendimas
2014-02-07 Nr. AB-2175-3-63-3-017542013-8.
2014-08-20 įsiteisėjęs sprendimas dėl
Klaipėdos administracinio teismo 2014-0319 d. nutarties tenkinti ieškovo prašymą dėl
bylinėjimo išlaidų.

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

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

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

Tretysis asmuo

2014-07-21 Nutartis. Šilutės r. apylinkės
tesimo 2013-12-19 nutartį palikti
nepakeistą. (T-822).

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

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.
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Nr.

Teismas

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

8.

Lietuvos apeliacinis
teismas

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.

Tretysis asmuo

2014-03-06 Nutartis. Klaipėdos apygardos
teismo sprendimas 2012-12-31 sprendimas
liko nepakeistas. (TKl-15).

9.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Turgaus g. 8,
Priekulėje; 2356 pastatas, 33624, 10 Priekulės miesto istorinė dalis.

Tretysis asmuo

2014-06-19 Sprendimas. Ieškinys
patenkintas visiškai. (TKl-27).

10.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

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

Tretysis asmuo

11.

Klaipėdos
apygardos teismas

Civilinė byla; 2A-716524/2014; Proceso Nr.
2-10-3-00004-2013-6

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

Tretysis asmuo

12.

Klaipėdos
apygardos teismas

Administracinė byla I488-243/2014, proceso
Nr.3-63-3-00098-20138

Dėl KPD Klaipėdos TP 2013-01-14 sprendimo Nr. (312.53--Kl)2Kl-58
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus; Paliepgirių kelias 123; 1813
Šventosios senovės gyvenvietė.

13.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla; I822-386/2014 ; Proceso
Nr.3-63-3-00279-20140;

Dėl KPD Klaipėdos TP 2014-03-24 sprendimo Nr. (12.53.-Kl)2Kl-571
panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo nagrinėti pareiškėjų 2014-03-10 d.
prašymą dėl žemės sklypo Paliepgirių kelias 123, plano prilyginamo detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui 1813 Šventosios senovės gyvenvietėje.

Atsakovas

14.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla; I1192-243/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00633-20144

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

Atsakovas

15.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla; I752-342/2014 ; Proceso
Nr. 3-63-3-002062014-0

Dėl Palangos m. savivaldybės 2014-02-07 sprendimo Nr. (8.6)-D3-P-28r-437
panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo nagrinėti prašymą dėl Palangos m.
centrinės dalies detaliojo plano korektūros Basanavičiaus 36, Palanga; 12613,
Palangos miesto istorinė dalis.

Byla, jos Nr.
Civilinė byla; 2A280/2014; Proceso Nr.
44.5.2.8;121.21;
Civilinė byla; 2-114903/2014; Proceso Nr.
2-24-3-00978-2013-1
Civilinė byla; 2-114904/2014; Proceso Nr. 2

Atsakovas

Tretysis asmuo

2014-05-02 Sprendimas. Ieškinys
patenkintas iš dalies. (TKl-21, 28).
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine
tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą įrašytas
Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos
kolegijos2014-12-22 nutartimi priimtas
atsakovo Šventosios Švč. Mergelės Marijos
Jūrų žvaigždės parapijos kasacinis skundas
dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m.
rugsėjo25 d. nutarties peržiūrėjimo. Byla
tęsiasi.
Ieškovų prašymas patenkintas, Klaipėdos
administracinio teismo 2014-02-14 d.
sprendimas.
Tenkinti pareiškėjų V.Maksvytienės,
V.Maksvyčio prašymą; priteisti
bylinėjimosi išlaidas 1500,00 lt.; 2014-06
06 sprendimas (T-543). Klaipėdos
administracinio teismo Atskirtoji nutartis
2014-06-06 d. (T-467).
2014-08-06 nutartimi prie I-1192-243/2014
prijungta I-822-386/204 ir I-488-243/2014
(T-819)4-11-10 Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2014-11-10
nutartis. Pareiškėjų skundas patenkintas.
KPD Klaipėdos TP sprendimas apskųstas
Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui. Byla tęsiasi.
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Eil.
Nr.
16.

17.

18.

19.

Teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Palangos miesto
apylinkės teismas;
Klaipėdos
apygardos teismas

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Administracinė byla;
AS662-822/2014;
Proceso Nr. 3-63-300206-2014-0

Dėl Palangos m. savivaldybės 2014-02-07 sprendimo Nr. (8.6)-D3-P-28r-437
panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo nagrinėti prašymą dėl Palangos m.
centrinės dalies detaliojo plano korektūros Basanavičiaus 36, Palanga; 12613,
Palangos miesto istorinė dalis;

Tretysis asmuo

Administracinė byla; P822-36-14; Proceso Nr.
3-63-3-00015-2013-7

Dėl Palangos savivaldybės sprendimo panaikinti detalųjį planą ir patirtų išlaidų
priteisimo Simpsono g. 16, Palanga; kultūros vertybės unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 12613 teritorija.

Tretysis asmuo

Administracinė byla; I870-162/2013; Proceso
Nr. 3-63-3-00481-20134

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

2013-09-16 Sprendimas Skundas atmestas
kaip nepagrįstas. (TKl-13).

Civilinė byla; 2-162588/2013; Proceso Nr.
2-10-3-00975-2012-2

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

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

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

Byla pateikta apeliaciniam teismui.

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

Atsakovas

Byla, jos Nr.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Civilinė byla; 2-90460/2013; Proceso
Nr.2-57-3-00788-20091
Administracinė byla
A520-286/2014 Proceso
Nr. Nr. 3-61-3-004922013-4
Administracinė byla; T575-283-14; Proceso
Nr. 3-63-3-00038-20143
Administracinė byla; I2168-386/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00038-20143;

24.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas

25.

Palangos miesto
apylinkės teismas

20.

21.

22.

23.

Klaipėdos
apygardos teismas

Panaikinti Palangos m. savivaldybės sprendimą dėl detaliojo plano
netvirtinimo, įpareigoti Palangos savivaldybė tvirtinti detalųjį planą
Basanavičiaus g. 35, Palanga, 37603 ir; Palangos miesto istorinė dalis, 12613.

Tretysis asmuo

Panaikinti Palangos m. savivaldybės sprendimą dėl detaliojo plano
netvirtinimo, įpareigoti Palangos savivaldybė tvirtinti detalųjį planą
Basanavičiaus g. 35, Palanga, 37603 ir; Palangos miesto istorinė dalis, 12613.

Tretysis asmuo

Administracinė byla I757-386/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00211-20146

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

Tretysis asmuo

Civilinė byla; 2-37183/2013; Proceso Nr.210-3-00131-2013-7

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

Ieškovas

Bylos baigtis
2014-07-16 Nutartis. Skundas patenkintas
dėl bylinėjimosi išlaidų, kitas dalis
nepakeista. (TKl-29).

2015-05-05 Nutartis. Apeliacinis skundas
patenkintas iš dalies (TKl-22)

2014-12-15 Lietuvos vyriausiojo
administracinio tesimo Nutartis. Byla
perduota Panevėžio apygardos
administraciniam teismui (T-1314).

Byla tęsiasi. (TS-30-(3.28.).
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Eil.
Nr.

Teismas

26.

Palangos miesto
apylinkės teismas

27.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Byla, jos Nr.
Civilinė byla; 2-127783/2012; Proceso Nr.210-3-01001-2012-3
Administracinė byla; I2696-815/2013; Proceso
Nr. 3-61-3-00764-20136

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla; I113-162-/2014; Proceso
Nr. 3-61-3-00764-201316

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla; I81-609/2013; Proceso
Nr.; 3-63-3-002532011-9
Administracinė byla; I565-162-/2013; Proceso
Nr. 3-63-3-0002442014-8
Civilinė byla; 2-10890/2013; Proceso
Nr.2-10-3-00370-10121
Administracinė byla ; I1241-162/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00680-20146
Administracinė byla ; I1333-609/2014 ;
Proceso Nr. 3-63-300770-2014-6

Palangos miesto
apylinkės teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas;
Atskiras skundas
Lietuvos
vyriausiajam
administraciniam
teismui

Administracinė byla ; I1333-609/2014 ;
Proceso Nr. 3-63-300770-2014-6

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2012-12-14 ieškinio dėl pripažinimo teisės
be bendraturčių sutikimo gauti statybą leidžiantį dokumentą pastato dalies
rekonstrukcijos darbams. 1291, Palangos kurhauzo pastatas.

Tretysis asmuo

Ieškinys tenkintas. Sprendimas apskųstas
apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos
teismui.

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

Atsakovas

Klaipėdos administraciniam teismo 2013
12 16 d. posėdžio sprendimas bus
skelbiamas 2014 01 06 (TKl-180).

dėl Jackų skundo panaikinti KPD Klaipėdos TP 2013-01-31 sprendimo
Nr.(12.9)2Kl-214 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus dėl LAR
išdavimo procedūros sustabdymo. 1291, Palangos kurhauzo pastatas.

Atsakovas

2013-01-06 sprendimas patenkintas dalinai.
KPD Klaipėdos TP įpareigotas iš naujo
išnagrinėti pareiškėjų 2012-12-27 d.
prašymą ; 2014-01-28 d. Nutartis Nr.1-113162/2014 padarytą rašymo apsirikimą dėl
sprendimo priėmimo datos :iš sprendime
nurodytos datos 2013-01-06 ištaisyti į
2014-01-06.

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

Byla tęsiasi. (TKl-181).

Jackų prašymas panaikinti KPD Klaipėdos Tp vedėjos 2013-12-05 sprendimo
Nr.(12.9.Kl)2Kl-2718 panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus. 1291,
Palangos kurhauzo pastatas.

Atsakovas

Teismo 2014-04-11 d. sprendimu skundas
atmestas.

Dėl 2003 05 16 d. Palangos m. apylinkės teismo nutarties , dėl naudojimosi
tvarkos. 1291, Palangos kurhauzo pastatas.
Dėl nustatyto termino nesilaikymo, prašymo dėl spec. paveldosaugos
reikalavimų neišnagrinėjimo ir sprendimo nepriėmimo. 1291, Palangos
kurhauzo pastatas.
Dėl VTPSI privalomo nurodymo išduoti spec. paveldosaugos reikalavimus
panaikinimo. 1291, Palangos kurhauzo pastatas.

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

Tretysis asmuo

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

Atsakovas

Teismo 2014-11-14 d. sprendimas
apskųstas (KPD 2014-11-27 d. raštas
Nr.TS-215-(3.28.).

Ieškovas

2014-07-16 Klaipėdos apygardos teismo
Nutartimi skundą atsisakytą priimti (T767).

Ieškovas

2014-10-02 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nutartimi sudaryta
teisėjų kolegija skundui nagrinėti. (T1064).
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Eil.
Nr.

Teismas

35.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

36.

Klaipėdos
apygardos teismas

37.

Klaipėdos
apygardos teismas

38.

39.

40.

41.

Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Lietuvos
vyriausiasis
administracinis
teismas
Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

42.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

43.

Šilutės rajono
apylinkės teismas

44.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla; II90-659/2014; Proceso
Nr. 4-06-3-01092-20142
Administracinė byla;
ATP-654-380/2014;
Proceso Nr. 4-06-301092-2014-2
Administracinė byla; I1299-583/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00737-20149
Administracinė byla; A502-2956-14; Proceso
Nr.
Administracinė byla; I699-162/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00154-20142
Administracinė byla; A624-1941-14; Proceso
Nr. 3-63-3-00154-20142
Administracinė byla; I806-243/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00263-20143
Civilinė byla; 2-721635/2014; Proceso Nr.
2-43-3-00377-2014-6
Civilinė byla; 2-718204/2014 ; Proceso Nr.
2-43-3-00374-2014-3
Civilinė byla ; Nr. P279-729/2014; Proceso
Nr. 2-24-3-01474-20133; Civilinė byla Nr.
1886-729/2013

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl 2014-02-06 Nutarimo Nr. ATKL-2 administracinio teisės pažeidimo byloje
panaikinimo arba sumažinimo Tilžės g.13, Klaipėda, 16535.

Atsakovas

2014-07-22 Nutartis. Bauda sumažinta iki
500 Lt. (TKL-30).

Dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2014-07-22 Nutarties panaikinimo Tilžės g.13,
Klaipėda, 16535.

Atsakovas

2014-09-19 Nutartis. Skundas
netenkintinas. (TKl-35).

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

Atsakovas

2014-10-02 Sprendimas. Skundas atmestas
kaip nepagrįstas.

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

Atsakovas

Dėl pirmos instancijos teismo sprendimo dėl Palangos m. savivaldybės
administracijos atsisakymo išduoti leidimą rengti žemės sklypo pertvarkymo
projektą panaikinimo ir grąžinimo iš naujo nagrinėti; Kęstučio g. 27B,
Palanga, Palangos miesto istorinė dalis, 12613.
Dėl pirmos instancijos teismo sprendimo dėl Palangos m. savivaldybės
administracijos atsisakymo išduoti leidimą rengti žemės sklypo pertvarkymo
projektą panaikinimo ir grąžinimo iš naujo nagrinėti; Kęstučio g. 27B,
Palanga, Palangos miesto istorinė dalis, 12613.
Dėl Kretingos savivaldybės sprendimo kaimo plėtros žemėtvarkos projektui
rengti Jakūbavo k., Jakūbavo buv. dvaro sodybos fragmentai, 316.
Dėl neteisėtai išduoto statyba leidžiančio dokumento panaikinimo ir
savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Macikų dvaro sodybos teritorija,
657.
Dėl neteisėtai išduoto statyba leidžiančio dokumento panaikinimo ir
savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Stemplių dvaro sodybos teritorija,
660.
Patikslintas ieškinys dėl įpareigojimo panaikinti VTPSĮ savavališkos statybos
aktą ir reikalavimą; Mockaičių kapinynas, 5191.

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

2014-12-17 Nutartis. Apeliacinis skundas
netenkintinas (T-1310).

Tretysis asmuo

Atsakovas

2014-06-27 Nutartis. Nustatytas terminas
trūkumams pašalinti. (T-675).

Ieškovas

Byla tęsiasi.

Ieškovas

2014-10-20 Sprendimas. Ieškinys
patenkintas. (T-1090, TKl-39).

Tretysis asmuo

2014-12-18 Nutartis. Prašymas patenkintas.
Sprendimo įvykdymo terminas atidėtas.
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Eil.
Nr.

Teismas

45.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

46.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

47.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

48.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

49.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

50.

Skuodo r. apylinkės
teismas

51.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

52.

Palangos miesto
apylinkės teismas

53.

Klaipėdos
apygardos teismas

54.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

55.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

56.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla ; 2-16185889/2014; Proceso Nr.
2-06-3-14908-2014-0;
Civilinė byla ; 2-862474/2014; Proceso Nr.
2-25-3-00654-2014-4;
Civilinė byla ; 2-1916474/2014; Proceso Nr.
2-25-3-01653-2014-4;
Civilinė byla ; 2-809325/2014; Proceso Nr.
2-25-3-00607-2014-2;
Civilinė byla ; 2-1641474/2014; Proceso Nr.
2-25-3-01390-2014-2
Civilinė byla ; 2-521884/2014 ; Proceso Nr.
2-38-3-00456-2014-8
Civilinė byla; 2-10930637/2014 ; Proceso Nr.
2-06-3-04646-2013-7
Civilinė byla ; 2-1300890/2014; Proceso Nr.
2-10-3-01027-2014-3;
Civilinė byla ; 2A1411-265/2014; Proceso
Nr. 2-10-3-00097-20138;
Civilinė byla ; 2-9678796/2014; Proceso Nr.
2-06-3-00889-2012-1
Civilinė byla ; P2-649792/2014; Proceso Nr.
2-06-3-08388-2013-4
Administracinė byla; I9295-789/2014; Proceso
Nr. 3-61-3-03681-20148

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

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

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Vilniaus g.19,
Salantai, Salantų gyvenvietė, 17104.

Tretysis asmuo

Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendrosios; dalinės
nuosavybės naudojimosi tvarkos nustatymo, statybas leidžiančio dokumento
gavimo; be bendraturčių sutikimo, įpareigojimų nustatymo, piniginių lėšų
priteisimo Parko g. 5, Padvarių k., Kretingos r. sav., Kretingos dvaro sodyba
318.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Laukžemės g. 11,
Darbėnai, Darbėnų. buv. dvaro sodybos fragmentai, 314.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius A. Salio g.10,
Salantai, Salantų gyvenvietė, 17104.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius A. Plento g.3,
Udralių k., Skuodo r. sav . Udralių k. etnoarchitektūrinė sodybos tvartas,
34689.
Dėl Neringos savivaldybės sprendimų panaikinimo detaliajam planui,
projektavimo sąlygų sąvadui, statybos leidimui Gintaro įl.1, Juodkrantės
gyvenvietė, 2067.

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Plytų g. 16,
Palanga, Palangos miesto istorinė dalis, 12613.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Medžiotojų g. 31,
Palanga. Palangos miesto istorinė dalis, 12613, Palangos kapinynas II, 1809.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Kalno g. 8A,
Neringa, Juodkrantės gyvenvietė, 2067.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Aukštoji g. 17,
Klaipėda, Klaipėdos senamiestis, 16075.

Tretysis asmuo

Dėl nekilnojamo kultūros paveldo tarybos akto panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus; Laukžemės kapinynas II, 37960.

Atsakovas

2014-05-19 Sprendimas. Ieškinys
patenkintas iš dalies. (T-531).
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Eil.
Nr.

Teismas

57.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

58.

Kretingos rajono
apylinkės teismas

59.

Palangos miesto
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Administracinė byla; I34-320/2014; Proceso
Nr. 3-63-3-00184-20112
Administracinė byla; 2326-474/2014; Proceso
Nr. 2-25-3-00143-20147
Administracinė byla; 286-588/2014; Proceso
Nr. 2-10-3-00742-20135

60.

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.214078-676/2014;;
Proceso Nr.2-14078676/2014

61.

Klaipėdos
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-563-583/2014,;
Proceso Nr. 3-63-300022-2014-6

62.

Klaipėdos
apygardos teismas

Civilinė byla Nr.2-19733/2014,; Proceso
Nr.2-43-3-00031-20110

63.

Klaipėdos rajono
apylinkės teismo

Civilinė byla Nr. 21631-867/2014

1.

Biržų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.2-5857/2014

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Lomiškio g. 1,
Neringa. Nidos gyvenvietė, 17098.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Birutės g.6,
Kretinga. Kretingos miestas 17091, sen. miestas 12310.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Birutės al.32,
Palanga. Vila „Jūros akis“, 1289.

Tretysis asmuo

Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius; Rėzos 34,
Juodkrantė; Juodkrantės gyvenvietė, 2067.

Pareiškėjos D. A. Artemjevos prašymu dėl Neringos savivaldybės direktoriaus
2013-12-13 įsakymo Nr. V13-620 „Dėl žemės sklypo, Neringoje, NidosSmiltynės pl. 10, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui, patvirtinimo“ panaikinimo, kuriuo patvirtintas žemės sklypo,
Neringoje, Nidos-Smiltynės pl. 10 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui. Namo KVR 16012 – teritorija.
Dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties dėl dalies apskrities viršininko
įsakymo pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo arba neatlygintino
servituto nustatymo ; Vilkėno g. 4,6, Švėkšnoje; Švėkšnos dvaro sodyba 1015,
Švėkšna 17112, Švėkšnos dvarvietė 20959.
D. Talačkos ir k. ieškiniu dėl teisės baigti pastato eksploatacijai būtino žemės
sklypo kadastrinių matavimų bylos derinimo darbus ir įregistravimo
nekilnojamojo turto registre be atsakovų D. Jurevičiui ir N. Jurevičienei
sutikimo pripažinimo; KVR 239 Klemiškės I dvaro sodybos teritorija.
Panevėžio teritorinis padalinys
Prašoma sandorius, kuriais neteisėtai suformuoti ir perleisti sklypai Biržų pilies
(10483) teritorijoje, pripažinti niekiniais.

Bylos baigtis
2014-03-17 Nutartis. Ieškinys
netenkintinas.

Tretysis asmuo

2014-12-19 nutartis įpareigoti ieškovą
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos
inspekciją prie Aplinkos ministerijos
pateikti teismui iki 2015-01-12 papildomus
duomenis bei įrodymus dėl Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodytų
faktų ir aplinkybių dėl tinkamo atsakovo.

Tretysis asmuo

Prašymas netenkintas 2014-04-08 d.
teismo sprendimas.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Tretysis asmuo

Ieškovas

Biržų rajono apylinkės teismo sprendimas ;
2014-01-22; KPD prašymas sandorius,
kuriais neteisėtai suformuoti ir perleisti
sklypai Biržų pilies (10483) teritorijoje,
pripažinti niekiniais atmestas.

132

Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Ieškovas

Panevėžio apygardos teismo nutartis 201406-05 ; Biržų rajono apylinkės teismo
sprendimas ; 2014-01-22 paliktas
nepakeistas; Lietuvos aukščiausiajam
teismui teiktas kasacinis skundas.

2.

Panevėžio
apygardos teismas

Civilinė byla Nr.2A338-198/2014

Pateiktas apeliacinis skundas dėl Biržų rajono apylinkės teismo sprendimo
2014-01-22 civilinėje byloje Nr.2-5-857/2014 dėl atmesto KPD prašymo
sandorius, kuriais neteisėtai suformuoti ir perleisti sklypai Biržų pilies (10483)
teritorijoje, pripažinti niekiniais.

3.

Biržų rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-246-948/2014;

Neįvykdytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
reikalavimas 2013-09-24 Nr.RP-22 Pabiržės (Balandiškių) buv. dvaro sodybos
fragmentų (82) rūmuose (36666), ATPK 188-4 str. 1 d.

Institucija
surašiusi
protokolą

Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-17
nutarimu skirta 500 Lt bauda.

4.

Panevėžio
apygardos teismas

Administracinio teisės
pažeidimo byla Nr.
ATP-263-511/2014;

Apskųstas Biržų rajono apylinkės teismo 2014-04-17 nutarimas; Pabiržės
(Balandiškių) buv. dvaro sodybos fragmentų (82) rūmai (36666).

Institucija
surašiusi
protokolą

Panevėžio apygardos teismo 2014-06-25
nutartis Pakeistas Biržų rajono apylinkės
teismo 2014-04-17 nutarimas: V. Džėjai
skirta administracinė nuobauda – įspėjimas.

5.

Rokiškio rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-303-762/2014;

Institucija
surašiusi
protokolą

Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-0514 nutarimas; Skirta 400 Lt bauda.

6.

Panevėžio miesto
apylinkės teismas

Administracinė byla Nr.
A2.11.-2607-902/2014

Neįvykdytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
reikalavimas 2013-11-20 Nr.RP-34 Obelių dvaro sodybos fragmentų (563)
arklidėje (36185), ATPK 188-4 str. 1 d.
Neįvykdytas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
reikalavimas 2014-07-08 Nr. RP-12, ATPK 188-4 str. 1 d.; Panevėžio senųjų
kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso
senosios kapinės (27556).

Institucija
surašiusi
protokolą

Panevėžio miesto apylinkės teismo 201409-01 nutarimu; skirta 500 Lt bauda.

Institucija
surašiusi
protokolą

Atsakovas

7.

Panevėžio
apygardos teismas

Administracinė byla Nr.
ATP-436-134/2014;

Apskųstas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutarimas;
Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos
kapinėmis, komplekso senosios kapinės (27556).

8.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-1408-279-2014;

Apskųstas KPD reikalavimas 2014-09-16 Nr.RP-16 ; Panevėžio senųjų
kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso
senosios kapinės (27556).

Administracinio teisės
pažeidimo byla
Nr.A2.6-518-126/2014

Eismo įvykio metu buvo sužalota nekilnojamoji kultūros vertybė – buv.
smuklė (1589), Vytauto g. 2, Obelių m., Rokiškio r. Spręstas administracinės
atsakomybės klausimas dėl eismo įvykio. KPD Panevėžio TP prašė spręsti
klausimą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos papildymo apie tai kad,
minėto eismo įvykio metu buvo padaryta žala nekilnojamajai kultūros vertybei
bei spręsti klausimą dėl padarytos žalos atlyginimo.

9.

Rokiškio rajono
apylinkės teismas

Tretysis asmuo

Panevėžio apygardos teismas 2014-10-22
nutarimu Panevėžio miesto apylinkės
teismo 2014 m. rugsėjo 1 d. nutarimas
panaikintas, administracinio teisės
pažeidimo byla nutraukta.
Panevėžio apygardos teismo sprendimu
2014-12-19 panaikintas KPD reikalavimas
2014-09-16 Nr.RP-16; Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui
pateiktas apeliacinis skundas.
Rokiškio rajono apylinkės teismo
nutarimas 2014-07-18; Atsakomybėn
trauktam asmeniui skirta administracinė
nuobauda -bauda. KPD žalos atlyginimo
klausimas paliktas spręsti civilinio proceso
tvarka.; Vertybei padarytą žalą atlygino
draudimo bendrovė (savininkas gautomis
lėšomis atkūrė iki sužalojimo buvusią
būklę).
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Atsakovas

Byla tęsiasi.

Atsakovas

Vilniaus apygardos administracinio teismo
sprendimas 2014-05-19; Panevėžio miesto
administracijos prašymas tenkintas iš
dalies. Panaikintai KPD sprendimai 201310-04 Nr.(10.26)2-2478, 2013-12-16
Nr.(1.27)2-3097 ir KPD įpareigotas iš
naujo svarstyti Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos pateiktus
dokumentus.; Teismo sprendimas
įvykdytas – atsisakymas registruoti
pagrįstas VAĮ nustatyta tvarka.

Atsakovas

Vilniaus apygardos administracinio teismo
2015-01-06 sprendimu Panevėžio m.
savivaldybės skundas atmestas kaip
nepagrįstas.

10.

Kupiškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-775783/2014

Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo gynimo skyriaus prokuroras ginant
viešąjį interesą pateikė ieškinį Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie Žemės
ūkio misterijos dėl administracinio akto panaikinimo, paveldėjimo, pirkimopardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis dalyje, restitucijos taikymo.;
Suformuoti žemės sklypai Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete
(23819)teritorijoje ir apsaugos zonoje.

11.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr.I-1139-283/2014

Pateiktas skundas dėl KPD Panevėžio teritorinio padalinio neveikimo, KPD
įpareigojimo nevykdymo dėl 2013-11-25 reikalavimo Nr.RP-35 tikslinimo;
Senkapis, vad Velniakalniu (6601).

12.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr.I-3511-331/2014

13.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr.I-9364-244/2014

14.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr.I-59-320/2013

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė skundą dėl KPD 201310-04 Nr.(10.26)2-2478 atsisakymo Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos pateiktus duomenis dėl Panevėžio miesto istorinės dalies
(31872) įregistruoti Kultūros vertybių registre.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė skundą dėl KPD 201407-09 Nr.(10.26)2-1471 atsisakymo įregistruoti Panevėžio vertinimo tarybos
2013-02-12 aktu patikslintus Panevėžio miesto istorinės dalies (31872)
duomenis ir įpareigoti KPD įregistruoti Kultūros vertybių registre Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos 2013-02-12 aktą. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
pateiktus duomenis dėl Panevėžio miesto istorinės dalies (31872) įregistruoti
Kultūros vertybių registre.
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).

Tretysis asmuo

Bylos baigtis

Byla tęsiasi.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

15.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla
Nr.I-78-320/2014

16.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-2364-362/2014

17.

18.

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Šiaulių apygardos
administracinis
teismas

Bylos esmė
UAB „Deliuvio“ , K. Tamošiūnas ir A. Tamošiūnas prašo įpareigoti Panevėžio
miesto savivaldybės tarybą ir administraciją išnagrinėti areikštą 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“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašoma ištirti, ar Panevėžio
miesto bendrojo plano (korektūros) sprendiniai, patvirtinti Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. 1-25-1, ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad teritorija, kurioje yra UAB „Deliuvis“ priklausantis žemės
sklypas, unikalus Nr. 2701-0029-0013, esantis adresu Ramygalos g. 121A,
įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio identiteto zona ir Istorinės miesto dalies
vizualinės apsaugos pozonis, nustatant rekreacinę šios teritorijos paskirtį ir
įtvirtinta, kad ši teritorija privalo išlikti neužstatyta jokiais naujais statiniais,
neprieštaravo teisės aktams. Panevėžio miesto istorinė dalis (31872).

Administracinė byla Nr.
I-2365-257-2014

UAB „Deliuvis“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašoma ištirti, ar Panevėžio
miesto bendrojo plano (korektūros) sprendiniai, patvirtinti Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. 1-25-1, ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad teritorija, kurioje yra UAB „Deliuvis“ priklausantis žemės
sklypas, unikalus Nr. 2701-0029-0013, esantis adresu Ramygalos g. 121A,
įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio identiteto zona ir Istorinės miesto dalies
vizualinės apsaugos pozonis, nustatant rekreacinę šios teritorijos paskirtį ir
įtvirtinta, kad ši teritorija privalo išlikti neužstatyta jokiais naujais statiniais,
neprieštaravo teisės aktams. Panevėžio miesto istorinė dalis (31872).

Administracinė byla
Nr.I-2366-362/2014

UAB „Deliuvis“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašoma ištirti, ar Panevėžio
miesto bendrojo plano (korektūros) sprendiniai, patvirtinti Panevėžio miesto
savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. 1-25-1, ta apimtimi, kuria
nustatyta, kad teritorija, kurioje yra UAB „Deliuvis“ priklausantis žemės
sklypas, unikalus Nr. 2701-0029-0013, esantis adresu Ramygalos g. 121A,
įvardinta ir apibrėžta kaip Vizualinio identiteto zona ir Istorinės miesto dalies
vizualinės apsaugos pozonis, nustatant rekreacinę šios teritorijos paskirtį ir
įtvirtinta, kad ši teritorija privalo išlikti neužstatyta jokiais naujais statiniais,
neprieštaravo teisės aktams.; Panevėžio miesto istorinė dalis (31872).

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Tretysis asmuo

Panevėžio apygardos administracinio
teismo sprendimas 2014-03-24 stabdyti
administracinę bylą Nr.I-78-320/2014 iki
įsiteisės administracinio teismo sprendimai
dėl Panevėžio miesto tarybos 2013-08-29
sprendimu Nr.T-247 patvirtinto Specialiojo
plano teisėtumo, byla perduota ŠAAT.

Tretysis asmuo

Byla tęsiasi.

Tretysis asmuo

Šiaulių apygardos administracinio teismo
nutartis 2014-11-06; administracinę bylą
Nr. I-2365-257-2014 sustabdyti kol Šiaulių
apygardos administraciniame teisme bus
išnagrinėtos administracinės bylos Nr.I2364-362/2014; ir Nr.I-2366362/2014Šiaulių apygardos administracinio
teismo nutartis 2014-12-11; atnaujinti
administracinės bylos Nr. I-2365-257-2014
nagrinėjimą ir sujungti su administracine
byla Nr.I-2364-362/2014 suteikiant vieną
numerį ; Nr.I-2364-362/2014.

Tretysis asmuo

Šiaulių apygardos administracinio teismo
nutartis 2014-11-20; administracinę bylą
Nr.I-2366-362/2014 sustabdyti kol Šiaulių
apygardos administraciniame teisme bus
išnagrinėta administracinė byla Nr.I-2364362/2014.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

19.

Lietuvos vyriausiais
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
A822-664/2014

Pateikti apeliaciniai skundai dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo
sprendimo 2013-09-30 administracinėje byloje Nr.I-1298-257/13; Panevėžio
miesto istorinė dalis (31872)

Tretysis asmuo

20.

Lietuvos vyriausiais
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
AS502-1197/2014

UAB „Deliuis“ pateikė atskirtąjį skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2013-10-13 nutarties; Panevėžio miesto istorinė dalis
(31872).

Tretysis asmuo

Bylos baigtis
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimas 2014-11-18; panaikinti
Šiaulių apygardos administracinio teismo
sprendimas 2013-09-30 administracinėje
byloje Nr.I-1298-257/13, atsakovo VTPSI
ir trečiojo asmens Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos apeliacinius
skundus tenkinti, UAB „eliuvis“ skundą
atmesti.
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo nutartis 2014-12-10, pakeisti
Vilniaus apygardos administracinio teismo
2013-10-13 nutartį: panaikinti šios
nutarties dalį, kuria byla nutraukta dėl
reikalavimo įpareigoti Panevėžio miesto
savivaldybę priimti sprendimą dėl
Panevėžio miesto tarybos 2013-08-29
sprendimu Nr.T-247 patvirtintame
Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos
ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei
tvarkymo bei tvarkymo specialiajame plane
indeksu T13 pažymėto miesto mažaaukščio
užstatymo teritorijos rėžimo visam
pareiškėjo žemės sklypo taikymo, ir
perduoti šį klausimą nagrinėti iš esmės
pirmos instancijos teismui.

Šiaulių teritorinis padalinys
1.

Radviliškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 2-84156/2014

2.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla ;
Nr. I-287-580/2014

3.

Šiaulių apylinkės
teismas

Civilinė byla Nr. 2-125901/2014

VTPSI civilinis ieškinys atsakovei Reginai Ivanovienei dėl savavalinės
statybos padarinių likvidavimo. Ginčo objektas – Šeduvos urbanistikos (u. k.
17109) esantis namas (adresas: Vilniaus g. 29, Šeduva).
V. J. Karalius apskundė KPD ir KPD Šiaulių teritorinį padalinį dėl
įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo. V. J. Karalius prašė
įpareigoti atsakovą atkurti iki sužalojimo buvusią Vacbergų šeimos
mauzoliejaus liekanų (u. k. 20803) būklę ir priteisti iš atsakovų 50 000 Lt
neturtinei žalai atlyginti.
Dėl turto, kuris yra nekilnojama kultūros vertybė – Šilėnų vandens malūnas su
technologine įranga (u. k. 22557), padalinimo santuokos nutraukimo byloje.

Tretysis asmuo

Atsakovas

Išvadą teikianti
institucija

2014-01-21 Radviliškio r. apyl. teismas
statybos inspekcijos ieškinį patenkino ir
įpareigojo R. Ivanovienę nugriauti
savavalinį priestatą.
Vilniaus apygardos administracijos teismo
2014-02-21 sprendimu J. V. Karaliaus
skundą atmetė.
Byla tęsiasi.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

4.

Šiaulių apylinkės
teismas

Civilinė byla ; Nr. 23935-797/2014

5.

Joniškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla; Nr. 2871-457/2014

6.

Radviliškio rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla ; Nr. 21622-632/2014

7.

Pakruojo apylinkės
teismas

Baudžiamoji byla;
Nr.1-208-287/2014

8.

Panevėžio
apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla;
Nr. I-1163-279/2014

9.

Šiaulių rajono
policijos
komisariatas

Ikiteisminis tyrimas

1.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr.A2.11-682-384/2014

2.

Jurbarko rajono
apylinkės teismas

Administracinė byla
Nr.A2.11.119-670/2014

3.

4.

Klaipėdos
apygardos
prokuratūros
Tauragės apylinkės
prokuratūra
Šilalės rajono
apylinkės teismas

Bylos esmė
KPD pateikė ieškinį VšĮ „Šiaulių Žalgirio jachtklubas“ pašalinti savavalinės
statybos padarinius nekilnojamosios kultūros vertybės – Rėkyvos dvaro
sodybos (u. k. 622) teritorijoje (adresas: Poilsio g. 14, Šiaulių m.).
VTPSI pateikė civilinį ieškinį atsakovui Ramūnui Naudužiui dėl savavalinės
statybos padarinių likvidavimo Žagarės muitinės (u. k. 28189) teritorijoje
adresas: aušros g. 12, Žagarės m., Joniškio r. sav.
VTPSI pateikė civilinį ieškinį atsakovei Joanai Butkuvienei dėl savavalinės
statybos padarinių likvidavimo Viktorynės buv. dvaro sodybos rūmų ( u. k.
509) pastate.
Baudžiamoji byla pagal LR BK 187 str. 2d., 223 str. 1 d., 178 str. 3 d.
kaltinamieji A. Tamulionis ir R. Mikalajūnas dėl vagystės iš Geručių
(Glebavos) buv. dvaro sodybos ūkinio pastato (u. k. 350).
D. Karlinsko skundas dėl Šiaulių RAAD atrankos išvados panaikinimo.
KPD Šiaulių teritorinis padalinys informavo Šiaulių r. PK, kad kavinėje
„Meškių užeiga“ yra varpas, galimai pavogtas iš maldos namų. KPD
pastangomis nustatyta, kad varpas ( u. k. 10015) 2008 m. pavogtas iš Rokiškio
r. Onuškio bažnyčios.
Tauragės teritorinis padalinys
Dėl reikalavimo nevykdymo (dėl nevykdomų Raudonės pilies malūno
u.k.22714 priežiūros darbų).; Adresas – Pilies g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r.
sav.
Dėl reikalavimo nevykdymo (dėl nevykdomų Raudonės pilies malūno
u.k.22714 priežiūros darbų).; Adresas – Pilies g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r.
sav.

Procesinė
padėtis

Ieškovas

Bylos baigtis
Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-28
sprendimu KPD ieškinį patenkino ir
įpareigojo atsakovą pašalinti savavalinės
statybos padarinius. Atsakovas apskundė
Šiaulių apylinkės teismo sprendimą.

Tretysis asmuo

Joniškio r. apylinkės teismo sprendimu
patenkino civilinį ieškinį.

Tretysis asmuo

Parengiamasis teismo posėdis įvyko 201411-26. Kitas teismo posėdis įvyks 2015-0526.

Liudytojas

Teismo posėdis įvyko 2014-12-29. Teismo
sprendimas dar nepriimtas.

Tretysis asmuo

Teismo posėdis įvyks 2015-01-20.

Išvadą teikianti
institucija

Varpas grąžintas Onuškio parapijai.

Pareiškėjas

Byla nutraukta

Pareiškėjas

Skirta 1000 Lt. bauda apskųsta Kauno
apygardos teismui, kuris paliko galioti
Jurbarko r. apylinkės teismo nutarimą.

Ikiteisminis tyrimas
Nr.93-1-00434-14

Dėl keturių skulptūrų (u.k.25907, 25908, 25909, 25910) vagystės iš
koplytstulpio (u.k.14946), esančio Virkių k., Laukuvos s., Šilalės r. sav.

Tretysis asmuo

Administracinė byla
Nr.A.2.11-18-761/2014

Dėl reikalavimo nevykdymo (u.k. 28267) dėl nevykdomų Vabolių vilos
priežiūros darbų; Adresas – Vabolių k., Traksėdžio s., Šilalės r. sav.

Pareiškėjas

Ikiteisminis tyrimas sustabdytas.

Skirta 50 Lt. bauda
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

Bylos esmė

Procesinė
padėtis

Bylos baigtis

Pareiškėjas

Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra ikiteisminį
tyrimą nutraukė

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

Ikiteisminis tyrimas
Nr.29-1-00300-13

Dėl Palumpių dvaro sodybos arklidžių (u.k.29889, adresas Palumpių k.,
Lumpėnų s., Pagėgių sav.) nugriovimo.

Ikiteisminis tyrimas

Dėl 2014-12-04 Pagulbinių k., Viešvilės s., Jurbarko r. sav. kasant žemę rastų
radinių.

Pareiškėjas

Atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.
Atsisakymas apskųstas Kauno apygardos
prokuratūros Marijampolės apylinkės
prokuratūrai.

Ikiteisminis tyrimas
Nr.93-1-00239-14

Dėl Labardžių (u.k. 633, Labardžių k., Kaltinėnų s., Šilalės r. sav.) dvaro
sodybos fragmentuose kilusio gaisro priežasties nustatymo ir kaltininkų
išaiškinimo.

Pareiškėjas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

8.

Šakių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr.2-82443/2014

Dėl teisės suderinti statinių (adresas Vydūno g. 30, Jurbarkas), patenkančių į
Jurbarko miesto istorinio centro (u.k. 17085), teritoriją supaprastintą techninį
projektą.

Tretysis asmuo

Pripažinta teisė suderinti supaprastintą
techninį projektą.

9.

Tauragės apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Šilalės
policijos
komisariatas

Ikiteisminis tyrimas
Nr.93-1-00485-14

Dėl skulptūros „Nukryžiuotasis“ (u.k.13859) ir paveikslo „Šv.Antanas“
(u.k.13863) dingimo iš Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios.

Tretysis asmuo

Ikiteisminis tyrimas vyksta.

Suinteresuotas
asmuo

Byla tęsiasi.

Suinteresuotas
asmuo

Byla tęsiasi.
Byla nebaigta, Mažeikių rajono apylinkės
teismo sprendimas apskųstas apeliacinės
instancijos teismui – Šiaulių apygardos
teismui.

5.

6.

7.

Telšių teritorinis padalinys
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.
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.

1.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 21881-636/2013

2.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 21881-636/2013

3.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 21881-636/2013

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

Mažeikių rajono
apylinkės teismas
Mažeikių rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla Nr. 22563-169/2014
Civilinė byla Nr. 22563-169/2014

Civilinė byla dėl dalies žemės sklypo atidalijimo. Pauliankos vilnų karšyklos
pastatas; (u. k. 22053),; Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen., Krakių k.
Civilinė byla dėl dalies žemės sklypo atidalijimo. Pauliankos vilnų karšyklos
pastatas; (u. k. 22053),; Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen., Krakių k.

Suinteresuotas
asmuo
Suinteresuotas
asmuo

4.
5.

Byla tęsiasi.
Byla tęsiasi.
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Eil.
Nr.

Teismas

6.

Mažeikių rajono
apylinkės teismas

7.

Telšių rajono
apylinkės teismas

Byla, jos Nr.
Civilinė byla Nr. 22563-169/2014
Administracinio teisės
pažeidimo byla Nr.
A2.11.-504-971/2014

Bylos esmė
Civilinė byla dėl dalies žemės sklypo atidalijimo. Pauliankos vilnų karšyklos
pastatas; (u. k. 22053),; Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen., Krakių k.
Administracinio teisės pažeidimo byla pagal LR ATPK 188 4 str. 2 dalį; UAB
„Rivona“ generalinis direktorius; Dainius Dundulis dėl Telšių spirito fabriko
pastatų u. k. 25801, 25802, 25803, 25804, 25085, Gedimino g. 8, Telšiai.

Procesinė
padėtis
Suinteresuotas
asmuo
Institucija
surašiusi
protokolą

Bylos baigtis
Byla tęsiasi.
Byla baigta, skirta 600 Lt administracinė
nuobauda.

Utenos teritorinis padalinys

1.

Molėtų rajono
policijos
komisariatas

Ikiteisminis tyrimas

Bandymas parduoti archeologinį radinį - siauraašmenį kirvį, reklamuojant jį
internete.

Pareiškėjas

2.

Zarasų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-16-420/2014

VTPSI pateikė ieškinį Auksei Petruškevičiūtei dėl savavališkos statybos
padarinių šalinimo Zarasų mieste (u. k. 17126).

Tretysis asmuo

3.

Zarasų rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-653-731/2014

VTPSI pateikė ieškinį Sergej‘ui Busarev‘ui dėl savavališkos statybos padarinių
šalinimo (Karmelitų kapinių Zarasų r. vizualinės apsaugos zona – dabar
Registre objekto nebėra).

Tretysis asmuo

4.

Utenos rajono
apylinkės teismas

Civilinė byla
Nr. 2-14-228/2013

VTPSI pateikė ieškinį D. Mačiukui ir J. Mačiukienei dėl savavališkos statybos
padarinių šalinimo Vyžuonų dvaro teritorijoje (u. k. 856).

Tretysis asmuo

5.

Ignalinos rajono
apylinkės teismas

Baudžiamoji byla
Nr. 1-21-242/2014

Baudžiamoji byla pagal LR BK 312 str. 1 d., kaltinamasis Sergejus Božko nuo
Dūkštelių kapinių (u.k. 30380) keleto kapų nurinko metalo gaminius.

Ieškovas

6.

Utenos rajono
apylinkės teismas

Administracinio teisės
pažeidimo byla
Nr. II-7-455/2014

Medžioklės bokštelio Garnių piliakalnio (u. k. 24047) teritorijoje statytojas J.
Šinkūnas apskundė KPD UTP nutarimą skirti jam 500,00 Lt baudą.

Atsakovas

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

Civilinė byla, Nr. 2298-465/2014
Civilinė byla, Nr. -21049-110/2014
Civilinė byla, Nr. 24048-631/2013
Administracinė byla,
Nr. I-4104-1425/2014

Vilniaus teritorinis padalinys
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo pastate Raugyklos g. 19,
Vilniuje (unikalus kodas 27986).
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo pastate B. radvilaitės g. 6,
Vilniuje (unikalus kodas 20762).
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, Polocko g. 34C, Vilnius,
Vilniaus senamiesčio apsaugos zona.
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).

Administracinė byla,
Nr. I-3700-815/2014

Dėl administracinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus
dėl pastato Vokiečių g. 16, Vilniuje (unikalus kodas 754).

Civilinė byla Nr. 2-422129/2014

Dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo Trakų Vokės dvaro sodybos
rūmų (unikalus kodas 24972) pastate.

Tretysis asmuo
Tretysis asmuo
Tretysis asmuo

Molėtų rajono policijos komisariato
nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą Nr. 74-At-00050-13.
Byla nutraukta. Atsakovei priteista
sumokėti 93,10 Lt bylinėjimosi išlaidų
valstybei.
Ieškinys patenkintas. Atsakovui priteista
sumokėti 163,60 Lt bylinėjimosi išlaidų
valstybei.
Panevėžio apeliacinis teismas2014-04-28
sprendimu atsakovus įpareigojo pašalinti
savavališkos statybos padarinius.
Teismas priteisė iš kaltinamojo 17107,45
Lt ir išdavė vykdomąjį raštą Nr. 1-21242/2014, kuris persiųstas antstoliams.
Teismas 500,00 Lt baudą pakeitė įspėjimu.

Ieškinys tenkintas iš dalies 2014-11-27
sprendimu.
Byla baigta taikos sutartimi 2014-12-02
nutartimi.
Ieškinys atmestas kaip nepagrįstas.

Atsakovas

Skundas netenkinamas, dalis bylos
nutraukiama, kiti pareiškėjo reikalavimai
atmetami, 2014-12-04 sprendimu.

Atsakovas

Pareiškėjo skundas atmestas kaip
nepagrįstas.

Tretysis asmuo

Byla baigta taikos sutartimi, 2014-10-21
nutartimi.
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Eil.
Nr.

Teismas

Byla, jos Nr.

7.

Vilniaus apygardos
administracinis
teismas

Administracinė byla Nr.
I-628-629/2014

Bylos esmė
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus: suderinto projektinius pasiūlymus adresu
aušros Vartų g. 19, Vilniuje (unikalus kodas 10363).

______

Procesinė
padėtis
Atsakovas

Bylos baigtis
Pareiškėjos skundas tenkintas 2014-09-29
sprendimu.

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
14 priedas
14. 2014 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.

3
16
6
7
7
0
6
1
47
5
8
21
1
14
7
3
0
5
0
5
0
0
0

3
16
6
7
5
0
3
1
35
3
5
12
1
6
4
2
0
5
0
5
0
0
0

3
0
2
0
0
0
0
6
17
5
5
3
0
4
1
2
0
2
0
0
0
1
1

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.

Nutarimai ATP bylose

Baudos, tūkst. Lt

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

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

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

1
0
0
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
0
0
6
10
1
4
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0

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

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

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

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

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

0,25
0
0,5
0
0
0
0
0
4,25
2,5
0,2
0
0
1
0,5
3,5
0
0,5
0
0
0
0
0,10

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.

2
1
6
0
5
1
10
6
0
5
1
15
1
4
1
17
1
6
2
5
3
1
10
11
2
16
12
0
6
1
3

2
0
3
0
1
1
2
3
0
4
1
15
1
2
1
9
0
6
1
3
3
1
5
7
1
12
5
0
4
1
2

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

Nutarimai ATP bylose

Baudos, tūkst. Lt

188(4)
str.

kiti
str.

nepriimta

įspėjimas

bauda

sankcionuotas

Apskųsti

Panaikinti

Grąžinti

Surinkta

Panaikintos

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

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

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

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
0,4
0
0,26
0
0,5
3
0,25
0,25
0,5
0
0,5
3
0
0
2
0,5
0,25
0
1,03
1,43
0
3
0
0,01

0
0
0,5
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
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Reikalavimai

ATP protokolai

Nutarimai ATP bylose

Baudos, tūkst. Lt

Savivaldybė

Įteikta

Įvykdyti

91
str.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

1
0
5
5
54
11

1
0
2
3
38
6

0
0
0
0
5
0

0
0
1
0
4
1

0
0
0
4
3
0

0
0
1
0
5
1

0
0
0
0
3
0

0
0
0
3
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
0,01
46
28,02
0,01

0
0
0
0
0
0

392

265

82

26

10

24

43

49

2

5

2

0

107,22

1,5

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
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
15 priedas
15. 2014 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir kiti atlikti veiksmai dėl tvarkomųjų statybos darbų
Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Alytaus

Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

0
4
10
2
4
3
3
18
149
20
17
0
4
9
3
2
3
10
3
13
0
0

0
1
6
0
3
0
7
8
18
1
1
0
0
5
1
1
3
10
1
7
0
0

1
7
46
11
18
7
11
16
249
25
11
7
10
180
79
21
17
174
12
50
14
1

1
0
1
0
1
0
0
2
40
0
1
0
0
48
3
5
9
25
2
5
0
0

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

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

6
11
41
17
16
8
7
16
512
52
16
4
18
185
65
28
30
145
5
49
11
0

0
6
7
5
11
2
0
3
62
3
1
0
1
28
11
5
15
41
5
9
0
0

0
0
5
1
2
0
1
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

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

Alytaus

Lazdijų r. sav.

Alytaus

Varėnos r. sav.

Kauno

Birštono sav.

Kauno

Jonavos r. sav.

Kauno

Kaišiadorių r. sav.

Kauno

Kauno m. sav.

Kauno

Kauno r. sav.

Kauno

Kėdainių r. sav.

Kauno

Prienų r. sav.

Kauno

Raseinių r. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos

Kretingos r. sav.

Klaipėdos

Neringos sav.

Klaipėdos

Palangos m. sav.

Klaipėdos

Skuodo r. sav.

Klaipėdos

Šilutės r. sav.

Marijampolės

Kalvarijos sav.

Marijampolės

Kazlų Rūdos sav.
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Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Padalinys

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

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

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

16
12
6
28
2
21
4
3
17
3
11
8
11
6
13
11
19
3
1
6
20
13
3
36
22
14
5
11
0
16

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

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
13
1
1
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
20
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

15
13
11
44
4
43
14
11
33
9
60
20
21
24
43
25
24
6
8
13
48
34
7
188
31
20
14
28
0
36

3
2
2
1
0
2
0
0
2
2
10
1
3
7
1
2
0
0
0
2
7
9
0
10
2
0
1
2
0
3

2
5
1
30
3
33
12
10
25
1
16
2
1
2
0
3
0
0
0
0
0
1
1
5
1
8
0
1
0
4

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

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Šiaulių

Kelmės r. sav.

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Utenos

Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.
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Projektiniai pasiūlymai

Specialieji paveldosaugos
reikalavimai statinio
projektui rengti

Reikalavimai žemės
darbams ir aptvėrimui

Derinti statinių projektai

Statinio užbaigimo aktai

Savivaldybė

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

3
3
9
12
28
18
408
18
821

0
0
0
0
0
0
0
0
80

4
10
12
15
34
20
521
16
1940

0
0
0
0
0
0
0
0
181

0
0
0
0
3
3
217
0
280

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
23
61
20
69
31
1091
59
3450

0
0
0
0
0
0
0
0
289

0
4
1
0
7
2
25
1
270

0
0
0
0
0
0
0
0
6

Padalinys

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

_____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
16 priedas
16. 2014 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

0
1
3
2
12
0
1
0
18
1
3
1
1
9
0
3
3
1
0
0
0
0
5

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

0
0
1
1
0
0
0
0
24
3
5
0
1
3
0
2
2
2
0
0
0
0
3

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

147

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

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

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

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

Savivaldybė

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

Išduotos projektavimo
sąlygos

Neišduotos projektavimo
sąlygos

Išduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

Neišduoti leidimai tvarkomiesiems
paveldosaugos darbams

7
0
0
4
2
50
2
189

0
0
0
0
0
0
0
19

0
0
0
0
3
113
10
228

0
0
0
0
0
0
0
11

__________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
17 priedas
17. 2014 m. Departamento teritorinių padalinių teiktos išvados ir atlikti kiti veiksmai dėl teritorijų planavimo dokumentų sąlygų išdavimo bei
tokių dokumentų derinimo

Padalinys
Alytaus

Savivaldybė
Alytaus m. sav.

Alytaus

Alytaus r. sav.

Alytaus

Druskininkų sav.

Alytaus

Lazdijų r. sav.

Alytaus

Varėnos r. sav.

Kauno

Birštono sav.

Kauno

Jonavos r. sav.

Kauno

Kaišiadorių r. sav.

Kauno

Kauno m. sav.

Kauno

Kauno r. sav.

Kauno

Kėdainių r. sav.

Kauno

Prienų r. sav.

Kauno

Raseinių r. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos m. sav.

Klaipėdos

Klaipėdos r. sav.

Klaipėdos

Kretingos r. sav.

Klaipėdos

Neringos sav.

Klaipėdos

Palangos m. sav.

Klaipėdos

Skuodo r. sav.

Klaipėdos

Šilutės r. sav.

Marijampolės

Kalvarijos sav.

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

-

+

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

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

0
6
4
0
0
3
3
3
55
5
5
0
0
0
6
1
0
0
0
2
0

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

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

3
12
4
12
20
7
36
149
247
177
32
48
57
0
31
27
0
0
11
14
11

3
1
8
1
0
0
2
1
24
6
7
1
0
16
15
4
2
66
3
9
3

0
0
1
1
0
0
0
0
5
16
5
0
0
6
8
2
1
9
6
1
1

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

0
1
0
0
0
0
0
0
12
17
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
3
1
0
0
1
5
1
27
5
4
0
1
9
14
0
0
56
0
1
1

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

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

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

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

1
42
1
13
0
0
1
4
33
18
6
2
1
1
0
5
2
0
0
2
0

Detaliųjų
planų
derinimas
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Padalinys
Marijampolės

Savivaldybė
Kazlų Rūdos sav.

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Šiaulių

Kelmės r. sav.

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

-

+

2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1

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

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

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

-

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

+

-i

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

26
22
44
377
30
31
10
33
16
37
57
125
291
101
261
9
258
27
43
125
102
95
64
5
61
36
76
56
63

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

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

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

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

0
1
0
0
0
0
3
3
0
4
1
0
1
0
1
1
2
0
1
0
0
3
0
1
17
0
0
3
1

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
95
32
18
0
0
0
0

Detaliųjų
planų
derinimas
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Padalinys
Utenos

Savivaldybė
Visagino sav.

Utenos

Zarasų r. sav.

Vilniaus

Elektrėnų r. sav.

Vilniaus

Šalčininkų r. sav.

Vilniaus

Širvintų r. sav.

Vilniaus

Švenčionių r. sav.

Vilniaus

Trakų r. sav.

Vilniaus

Ukmergės r. sav.

Vilniaus

Vilniaus m. sav.

Vilniaus

Vilniaus r. sav.
iš viso:

Sąlygos žemėtvarkos
ir miškotvarkos
planavimo
dokumentams

Sąlygos
bendriesiems
planams

Sąlygos
specialiesiems
planams

+

-

+

-

+

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
0
1

26

1

90

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
6
2
3
5
0
6
134

3
4
1
2

Sąlygos
detaliesiems
planams

Bendrųjų
planų
derinimas

Specialiųjų
planų
derinimas

-

+

-

+

-

+

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45

1
0
0
0
0
0
3
0
19
10
206

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
5
2
9
8
12
17
6
24
215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

____________

Žemėtvarkos ir
miškotvarkos
planavimo
dokumentų
derinimas
+
-

4
83
5
7
4
11
9
12
0
32
3546

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423

Detaliųjų
planų
derinimas
+

-i

0
0
1
4
2
1
6
6
46
9
315

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
18 priedas
18. 2014 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.

6
3
5
5
2
0
4
4
16
20
3
3
6
24
14
2
0
0
1
8
4
3
7
5
2
0
2

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

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

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

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

0
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
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Padalinys

Savivaldybė

Gautos atrankos
išvados

Prašymai
persvarstyti
atrankos išvadas

Gautos galutinės
atrankos išvados

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Nederintos poveikio
aplinkai vertinimo
programos

Derintos poveikio
aplinkai vertinimo
ataskaitos

Nederintos
poveikio aplinkai
vertinimo
ataskaitos

Prašymai priimti
neigiamą išvadą
dėl planuojamos
veiklos

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:

3
4
4
5
8
5
4
6
3
6
17
5
2
4
7
6
7
2
4
3
3
8
9
0
6
4
5
6
2
2
1
33
14
347

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
3
0
0
0
15
7
58

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
3
0
1
0
10
5
52

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
1
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
1
0
1
1
18

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

____________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
19 priedas
19. 2014 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
1
1
1
1
4
2
1
0
0
2
2
16
3
0
1
2
1
6
0
1

1
2
1
1
1
1
4
2
1
0
0
2
2
13
3
0
1
2
1
5
0
1

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

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

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

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

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

Savivaldybė

Marijampolės

Marijampolės sav.

Marijampolės

Šakių r. sav.

Marijampolės

Vilkaviškio r. sav.

Panevėžio

Biržų r. sav.

Panevėžio

Kupiškio r. sav.

Panevėžio

Panevėžio m. sav.

Panevėžio

Panevėžio r. sav.

Panevėžio

Pasvalio r. sav.

Panevėžio

Rokiškio r. sav.

Šiaulių

Akmenės r. sav.

Šiaulių

Joniškio r. sav.

Šiaulių

Kelmės r. sav.

Šiaulių

Pakruojo r. sav.

Šiaulių

Radviliškio r. sav.

Šiaulių

Šiaulių m. sav.

Šiaulių

Šiaulių r. sav.

Tauragės

Jurbarko r. sav.

Tauragės

Pagėgių sav.

Tauragės

Šilalės r. sav.

Tauragės

Tauragės r. sav.

Telšių

Mažeikių r. sav.

Telšių

Plungės r. sav.

Telšių

Rietavo sav.

Telšių

Telšių r. sav.

Utenos

Anykščių r. sav.

Utenos

Ignalinos r. sav.

Utenos

Molėtų r. sav.

Utenos

Utenos r. sav.

Utenos

Visagino sav.

Gauti vertinimo
atrankos
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
atrankos
dokumentų

Gauti vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentai

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
apimties
nustatymo
dokumentų

Gautos
vertinimo
ataskaitos

Priimtos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

Atmestos
išvados dėl
vertinimo
ataskaitų

2
0
1
0
0
1
2
0
2
7
7
5
2
10
5
9
2
1
1
1
2
3
1
12
9
1
2
5
1

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

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

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

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

2
1
0
0
0
2
3
2
0
1
1
1
1
1
1
5
0
0
0
0
0
2
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
1
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
2
1
2
5
6
2
20
7

2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
2
2
6

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
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

189

115

6

47

28

3

56

40

7

___________

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
2014 metų metinės veiklos ataskaitos
20 priedas
20. Kultūros paveldo centro 2014 metų veiklos ataskaita (pateikiama atskiroje byloje)

