1 priedas. Kompetentingos institucijos pateikiamų duomenų apie administracines paslaugas
forma
1.

Paslaugos pavadinimas

Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar
kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (toliau
– Leidimas tvarkybos darbams)

2.

Paslaugos gavėjai

Kultūros paveldo objektų valdytojai arba jų įgalioti
asmenys (pareiškėjai)

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/
neelektroninė paslauga

elektroninė

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga
elektroninė)

Elektroninių paslaugų informacinė sistema
KPEPIS: https://www.kpepis.lt/

3.2.

nuoroda į prašymo formą (-as) (jei
paslauga neelektroninė)

https://www.kpepis.lt/#6

4.

Paslaugos teikimo trukmė

5-15 darbo dienos

5.

Paslaugos kaina

nėra

6.

Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka
(įtraukiant ir apmokėjimo galimybę
užsieniečiams)

nėra

7.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Pareiškėjas Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos teritoriniams skyriui (toliau –
Teritorinis skyrius) per informacinę sistemą
KPEPIS pateikia nurodytos formos prašymą ir
pridedamus dokumentus. Teritorinis skyrius per 515 darbo dienų išduoda Leidimą tvarkybos
darbams arba pateikia motyvuotą atsisakymą jį
išduoti ir informuoja apie šio sprendimo
apskundimo tvarką. Pareiškėjas informuojamas per
informacinę sistemą KPEPIS.
Plačiau: Leidimų atlikti tvarkomuosius
paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės PTR
3.04.01:2005 http://www.kpd.lt/lt/pagrindinismeniu/teisine-informacija/teises-aktai-2/paveldotvarkybos-reglamentai.html

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Prie prašymo pridedami priedai:
1. Kultūros paveldo objekto valdymo teisę
patvirtinantį dokumentą,

2. Įgaliojimą (jei kreipiasi valdytojo įgaliotas
asmuo),
3. Tvarkybos darbų projektą. Projektas turi būti
parengtas ir patvirtintas pagal Paveldo tvarkybos
reglamento PTR 3.06.01:2014 projektų rengimo
taisykles. Plačiau: http://www.kpd.lt/lt/pagrindinismeniu/teisine-informacija/teises-aktai-2/paveldotvarkybos-reglamentai.html
9.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
(atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir
pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Paslaugas teikia Teritoriniai skyriai:
Vilniaus skyrius, vedėja Gerda Ožiūnaitė,
vilnius@kpd.lt , +370 2731024
Kauno skyrius, vedėjas Svaigedas Stoškus,
kaunas@kpd.lt , +370 37228641
Klaipėdos skyrius, vedėja Audronė Puzonienė,
klaipeda@kpd.lt , +370 46410367
Alytaus skyrius, vedėjas Alius Baranauskas,
alytus@kpd.lt , +370 31525954
Marijampolės skyrius, vedėja Violeta
Kasperavičiūtė, marijampole@kpd.lt, + 370
34355246
Panevėžio skyrius, vedėjas Arūnas Umbrasas,
panevezys@kpd.lt , +370 45581780
Šiaulių skyrius, vyr. specialistė Elena Čepukienė,
siauliai@kpd.lt , +370 41523665
Tauragės skyrius, vedėjas Vidas Narbutas,
taurage@kpd.lt , +370 446 61474
Telšių skyrius, vyr. specialistė Aurelija
Ričkuvienė, telsiai@kpd.lt , +370 44451467
Utenos skyrius, vedėjas Arūnas Giraitis,
utena@kpd.lt , +370 38959748
Plačiau: http://www.kpd.lt/lt/pagrindinismeniu/struktura-ir-kontaktai/kontaktai.html

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 36 straipsniu asmuo turi

teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto
priimtą administracinės procedūros sprendimą
savo pasirinkimu administracinių ginčų

komisijai arba administraciniam teismui
įstatymų nustatyta tvarka per 30 dienų nuo
rašto gavimo dienos.
Lietuvos administracinių ginčų komisija (Vilniaus
g. 27, 01119 Vilnius) ir jos teritoriniai padaliniai,
plačiau http://www.vagk.lt

Vilniaus apygardos administracinis teismas
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) ir Regionų
apygardos administracinis teismas (A.
Mickevičiaus g. 8A, Kaunas), turintis Kauno
(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas), Klaipėdos
(Galinio pylimo g. 9, Klaipėda), Šiaulių
(Dvaro g. 80, Šiauliai) ir Panevėžio
(Respublikos g. 62, Panevėžys) rūmus,
plačiau: https://regionu.teismai.lt/struktura-irkontaktai/kontaktai/18
11.

Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams
gali teikti reikalingą informacinę ar
praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra
žinoma apie tokias organizacijas)

