KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTO (KONTROLINIO
KLAUSIMYNO) PATVIRTINIMO
201

m.

d. Nr.

Vilnius
Vadovaudamasi Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511, 7.4 punktu ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005
m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116, 17.4 punktu:
1. T v i r t i n u Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną)
(pridedama).
2. P a v e d u :
3.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Juridinio
skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui supažindinti su šiuo įsakymu Departamento
Kontrolės skyriaus ir teritorinių skyrių vedėjus;
3.2. Departamento Kontrolės skyriaus ir teritorinių skyrių vedėjams supažindinti su šiuo įsakymu
pavaldžius valstybės tarnautojus, atliekančius inspektavimo funkcijas;
3.3. Departamento Kontrolės skyriaus ir teritorinių skyrių vedėjams užtikrinti, kad kultūros paveldo
objektų priežiūros patikrinimai būtų atliekami naudojant Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo
aktą (kontrolinį klausimyną);
3.4. Departamento Kontrolės skyriui:
3.4.1. teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas (dėl teisinių klausimų – kartu su Juridiniu skyriumi)
Departamento teritoriniams skyriams, taikant Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo aktą
(kontrolinį klausimyną);
3.4.2. ne rečiau, kaip kasmet atlikti Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo akto
(kontrolinio klausimyno) peržiūrą ir, esant poreikiui, pateikti Departamento direktoriui jo pakeitimo
projektą.
4. N u s t a t a u, kad Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo aktas (kontrolinis
klausimynas) yra surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas yra pateikiamas tikrinamam asmeniui, kitas
saugomas, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, patikrinimą atlikusiame Departamento skyriuje. Prie
Kultūros paveldo objektų priežiūros patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) pridedama fotofiksacija ir
kiti reikalingi priedai.

Direktorė

Diana Varnaitė

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2018 m.
mėn. įsakymu Nr.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEŽŪROS PATIKRINIMO AKTAS
(KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Nr.
(data)

BENDRA INFORMACIJA
Patikrinimą atliekančios institucijos duomenys:
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos

skyrius,

(buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas:
(pareigos, vardas, pavardė,

telefono numeris, el. pašto adresas)

Patikrinimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
(teisės akto pavadinimas,

2 straipsnio 27 dalis ir 5 straipsnio10 dalies 19 punktas
straipsnis, dalis, punktas,
pavedimas, pranešimas, dokumentas ir kt.)

Patikrinimo pobūdis:
(planinis ar neplaninis patikrinimas)

Kultūros paveldo objekto, kuriame atliktas patikrinimas (toliau – objektas), duomenys:
Pavadinimas
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:
Adresas
Žemės klypo kadastrinis Nr. (jeigu sklypas suformuotas):

Už objekto priežiūrą atsakingas subjektas:
(juridinio asmens pavadinimas,
teisinė forma, buveinė, telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas ir kt.,
ar fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota/faktinė gyvenamoji vieta,
telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.)

Patikrinime dalyvavusio už objekto priežiūrą atsakingo asmens ar jo atstovo duomenys:
(vardas, pavardė, pareigos,
telefono numeris, el. pašto adresas, deklaruota/faktinė gyvenamoji vieta,
atstovavimo pagrindas)

Kitų patikrinime dalyvavusių asmenų duomenys:
(vardas, pavardė, pareigos,
telefono numeris, el. pašto adresas, kiti asmeniui identifikuoti reikalingi duomenys)

Tikrinimo pradžios ir pabaigos data metų, mėnesio, dienos ir valandos bei minutės tikslumu:
Tikrinimo pradžia
Tikrinimo pabaiga
Telefono numeris, adresas, kuriuo galima kreiptis dėl tikrinusio pareigūno veiksmų:
(nurodomas skyriaus, kurio pareigūnas atliko patikrinimą, pavadinimas, adresas, vedėjo telefono numeris ir el. pašto adresas)

Telefono numeris, adresas, kuriuo galima kreiptis konsultacijos:
(nurodomas skyriaus, kurio pareigūnas atliko patikrinimą, pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas
ir Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

Papildoma informacija, pranešimai už objekto priežiūrą atsakingam asmeniui (pildoma, jeigu yra):

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

Eil.
Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

2.1

2.2

2.3

Klausimas/reikalavimas
Taip
Ar laikomasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytų
kultūros paveldo objektų priežiūros reikalavimų:
ar pašalinti atsiradę defektai ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar statiniai apsaugoti nuo neigiamo aplinkos
poveikio ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar patalpose, kurių interjeras vertingas, palaikomas
jam išsaugoti reikiamas mikroklimatas ([1] 14 str. 3
d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekto teritorijoje atnaujinami
želdiniai ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekte ir jo teritorijoje šalinami
savaime užaugantys želdiniai ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekto teritorijoje šienaujama
žolė ([1] 4 str. 3 d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekto teritorijoje genėjami
medžiai ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekto teritorijoje valomos
šiukšlės ([1] 14 str. 3 d. 1 p.);
ar kultūros paveldo objekto teritorijoje šalinami
taršos šaltiniai ([1] 14 str. 3 d. 1 p.).
Ar laikomasi Įvykio, laidojimo ir mitologinės vietos
tipiniame apsaugos reglamente nustatytų priežiūros
ir naudojimo sąlygų ([2]):
ar atlikti teritorijos priežiūros darbai (apžiūra,
pašalinti taršos šaltiniai, ištaisyti nedideli reljefo
defektai nepažeidžiant kapų, išslinkę ar iškritę
dangos ir reljefo tvirtinimo elementai pakeisti
naujais, jeigu jie nėra vertingosios savybės,
autentiškos dalys bei elementai) ([2] 17.1 p.);
ar atlikti statinių ir jų liekanų priežiūros darbai
(apžiūra, valymas; pašalinti medžiai, krūmai,
augantys ant statinių ir jų liekanų, ištaisyti nedideli
medžiagos defektai, grąžinti į pirmykštę vietą ir
įtvirtinti išslinkę ar iškritę elementai, jeigu jie nėra
vertingosios savybės, autentiškos dalys bei
elementai) ([2] 17.2 p.);
ar atlikti vandens telkinių priežiūros darbai
(apžiūra, pašalinti taršos šaltiniai, išvalyti krantai ir
pakrantės, prižiūrimi jų tvirtinimo įrenginiai,
ištaisyti nedideli medžiagos defektai
hidrotechniniuose statiniuose, atskiri sunykę
elementai hidrotechniniuose statiniuose ir
įrenginiuose pakeisti naujais) ([2] 17.3 p.);

Ne

Atitiktis reikalavimams
Neaktualu
Netikrinta

Pastabos

ar atlikti želdinių priežiūros darbai (apžiūra,
pašalinti iš želdinių sausuoliai, vėjavartos,
vėjalaužos, snieglaužos, pašalinti (iškirsti)
menkaverčiai medžiai ir krūmai nepažeidžiant kapų,
2.4 išvalyti ir gydyti atskirų medžių kamienai ir šakos,
genėti atskiri medžiai ir retinti krūmai, išlygintas
pievų ir vejų paviršius, regeneruotos atskiros vietos
nepažeidžiant kapų) ([2] 17.4 p.);

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ar savininkas, valdytojas ar naudotojas, sužinojęs
apie kultūros vertybės ar jos teritorijos sugadinimą,
sužalojimą, sunaikinimą, vandalizmo aktą,
gresiančias ar įvykusias avarijas, nedelsdamas
pranešė Departamento teritoriniam skyriui ir ėmėsi
priemonių vertingosioms savybėms išsaugoti ([2]
20 p.);
ar išsaugota autentiška teritorija, istorinė
memorialinė funkcija, vertingosios savybės,
sudarytos sąlygos ją eksponuoti ([2] 21 p.);
ar teritorijoje nėra ieškoma naudingųjų iškasenų, ar
jos nėra kasamos ([2] 24.1 p.);
ar teritorijoje nėra gaminamos, sandėliuojamos
sprogstamosios, degiosios, chemiškai aktyvios,
aplinką teršiančios medžiagos ([2] 24.2 p.);
ar teritorijoje nėra įrengti sąvartynai, deginamos
šiukšlės ([2] 24.3 p.);
ar teritorijoje nėra naudojamos dinaminio,
vibracinio poveikio priemonės ([2] 24.4 p.);
ar teritorijoje nėra niokojamos vejos ir gėlynai,
laužomi medžiai ir krūmai, skinami ar raunami
dekoratyviniai augalai ([2] 24.5 p.).

Ar laikomasi Statinio tipiniame apsaugos
reglamente nustatytų priežiūros ir naudojimo
sąlygų:
ar atlikti šie statinio priežiūros darbai (apžiūra,
išvalyti, pašalinti taršos šaltiniai, pašalinti (iškirsti)
medžiai ir krūmai, augantys ant statinio ar jo
liekanų, grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti
3.1
išslinkę ar iškritę elementai, jeigu jie nėra
vertingosios savybės, autentiškos dalys bei
elementai, ar įrengta ir prižiūrėta įrangą, apsauganti
nuo gaisrų ([3] 15 p.);
ar statinio (jo dalies) savininkas, valdytojas ar
naudotojas, sužinojęs apie šios kultūros vertybės ar
jos teritorijos sugadinimą, sužalojimą, sunaikinimą,
3.2 vandalizmo aktą, grėsusią arba įvykusią avariją,
nedelsdamas pranešė Departamento teritoriniam
skyriui ir ėmėsi priemonių statinio vertingoms
savybėms išsaugoti ([3] 18 p.);
ar naudojant statinį (jo dalį), išsaugota autentiška jo
3.3 teritorija, vertingosios savybės, sudarytos sąlygos jį
eksponuoti ([3] 19 p.);
3

ar statinyje, jo teritorijoje nėra gaminamos,
3.4 sandėliuojamos sprogstamosios, degiosios ir
aplinką teršiančios medžiagos ([3] 23.1 p.);
ar statinyje, jo teritorijoje nėra įrengti sąvartynai,
3.5 laikomos atliekos ([3] 23.2 p.);

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ar statinyje, jo teritorijoje nėra naudojamos
gamybinės staklės ir kitokie mechaniniai varikliai,
darantys dinaminį, vibracinį poveikį ir galintys
sukelti esamų vertybių pokyčius bei avarijas ([3]
23.2 p.);
ar statinyje, jo teritorijoje nėra įrengtos laboratorijos
ir saugyklos, susijusios su nepalankiu esamoms
vertybėms temperatūros ir drėgmės režimu, taip pat
chemiškai aktyvių medžiagų naudojimu ir laikymu
([3] 23.4 p.);
Ar laikomasi Statinių komplekso, ansamblio
apsaugos reglamente nustatytų priežiūros ir
naudojimo sąlygų:
ar atlikti statinių priežiūros darbai (apžiūra, pašalinti
(iškirsti) medžiai, krūmai, augantys ant statinių ar jų
liekanų, grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti
išslinkę ar iškritę elementai, jeigu jie nėra
vertingosios savybės, įrengta ir prižiūrėta įranga,
apsauganti nuo gaisrų) ([4] 16.1 p.);
ar atlikti želdinių ir teritorijos priežiūros darbai
(apžiūra, pašalinti taršos šaltiniai, grąžinti į
pirmykštę vietą ir įtvirtinti išslinkę ar iškritę dangos
ir reljefo tvirtinamieji elementai, jeigu jie nėra
vertingosios savybės, autentiškos dalys ir elementai,
pašalinti iš želdynų sausuoliai, vėjavartos,
vėjalaužos, snieglaužos, nevertingi medžiai ir
krūmai, išvalyti ir gydyti atskirų medžių kamienai ir
šakos, jie genėti, išlyginti pievų ir vejų paviršiai,
regeneruotos atskiros vietos) ([4] 16.2 p.);
ar atlikti vandens telkinių priežiūros darbai (apžiūra,
pašalinti taršos šaltiniai, išvalyti krantai, pakrantės
ir vandens telkinių dugnas, prižiūrėti šlaituose
esantys želdiniai, sutvirtinti krantai, ištaisyti
nedideli medžiagos defektai hidrotechniniuose
statiniuose ir įrenginiuose, pakeisti naujomis
dalimis ir elementais, jeigu jie nėra statinių
komplekso, ansamblio vertingosios savybės) ([4]
16.3 p.);
ar statinių komplekso, ansamblio (jo dalies)
savininkas, valdytojas ar naudotojas, sužinojęs apie
pagrindinių sudedamųjų jo dalių – statinių, želdinių,
vandens telkinių ar teritorijos sugadinimą,
sužalojimą,
sunaikinimą,
vandalizmo
aktą,
gresiančias arba įvykusias avarijas, nedelsdamas
pranešė Departamento teritoriniam skyriui ir ėmėsi
priemonių vertingosioms savybėms išsaugoti ([4]
19 p.);
ar naudojant statinių kompleksą, ansamblį išsaugota

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
5

5.1

5.2
5.3

5.4

autentiška jo teritorija, vertingosios savybės ir
sudarytos sąlygos jį eksponuoti ([4] 20 p.);
ar statinių komplekse, ansamblyje nėra gaminamos,
sandėliuojamos
sprogstamosios,
degiosios,
chemiškai aktyvios, aplinką teršiančios medžiagos
([4] 23.1 p.);
ar statinių komplekse, ansamblyje nėra įrengti
sąvartynai, laikomos atliekos ([4] 23.2 p.);
ar statinių komplekse, ansamblyje nėra naudojamos
gamybinės staklės, įrengimai ir kitokie mechaniniai
varikliai, darantys dinaminį, vibracinį poveikį ir
galintys sukelti vertybių pokyčius bei avarijas ([4]
23.3 p.);
ar statinių komplekse, ansamblyje nėra įrengtos
laboratorijos ir saugyklos, susijusios su nepalankiu
esamoms vertybėms temperatūros ir drėgmės
režimu, taip pat chemiškai aktyvių medžiagų
naudojimu ir laikymu ([4] 23.4 p.);
ar statinių komplekse, ansamblyje nėra ieškoma
naudingųjų iškasenų ir jos kasamos ([4] 23.5 p.);
Ar laikomasi Archeologinės vietos tipiniame
apsaugos reglamente nustatytų priežiūros ir
naudojimo sąlygų :
ar archeologinės vietos (jos dalies) savininkas
(valdytojas) atliko jos priežiūros darbus (apžiūrą,
pašalino taršos šaltinius ir šiukšles, nevertingus
medžius, sausuolius, vėjavartas, vėjalaužas,
snieglaužas, krūmus ir atžalas (nepažeisdamas
kultūrinio sluoksnio), genėjo atskirus medžius, kirto
ir retino krūmus, šienavo, ištaisė nedidelius reljefo
defektus (užbėrė juos atvežtu gruntu); atstatė
išslinkusius ar iškritusius dangos ir reljefo
tvirtinimo elementus arba pakeitė juos naujais,
grąžino į pirmykštę vietą ir įtvirtino išslinkusius ar
iškritusius senovės statinių griuvėsių ir liekanų
elementus, nykstančius riboženklius pakeitė naujais,
prižiūrėjo vandens telkinius, kurie ribojasi su
archeologinės vietos teritorija (valė krantus ir
pakrantes, prižiūrėjo krantų tvirtinimo įrenginius)
([5] 16 p.);
ar archeologinės vietos priežiūros darbai atlikti
nepažeidžiant archeologinio sluoksnio ([5] 18 p.);
ar dirbant nėra rauti kelmai ir krūmai, kasta, arta ar
kitaip judinta žemė archeologinėje vietoje ir jos
teritorijoje ([5] 18 p.);
ar archeologinės vietos (jos dalies) savininkas,
valdytojas
ar
naudotojas,
sužinojęs
apie
archeologinės vietos (jos dalies) sugadinimą,
sužalojimą,
sunaikinimą,
vandalizmo
aktą,
gresiančias arba įvykusias avarijas, nedelsdamas
pranešė Departamento teritoriniam skyriui ir ėmėsi
priemonių žalojimui sustabdyti ir vertingoms
dalims ir elementams išsaugoti ([5] 19 p.);

ar naudojant archeologinę vietą išsaugota autentiška
5.5 jos teritorija, vertingosios savybės ir sudarytos
sąlygos ją eksponuoti ([5] 20 p.);
ar archeologinėje vietoje nėra dirbama žemė,
statomi statiniai, tiesiami keliai, dujotiekis, elektros
5.6 linijos ir kitos komunikacijos, sodinamas miškas,
statomi hidrotechniniai statiniai ir įrenginiai ([5]
25.1 p.);
ar archeologinėje vietoje nėra ieškoma naudingųjų
5.7
iškasenų ir jos kasamos ([5] 25.2 p.);
ar archeologinėje vietoje nėra gaminamos,
sandėliuojamos
sprogstamosios,
degiosios,
5.8
chemiškai aktyvios, aplinką teršiančios medžiagos
([5] 25.3 p.);
ar archeologinėje vietoje nėra įrengti sąvartynai ([5]
5.9 25.4 p.);

5.10

6

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

ar archeologinėje vietoje nėra naudojamos
gamybinės staklės, įrengimai ir kitokie mechaniniai
varikliai, darantys dinaminį, vibracinį poveikį ir
galintys sukelti esamų vertybių pokyčius bei
avarijas ([5] 25.5 p.).
Ar laikomasi Monumento tipiniame apsaugos
reglamente nustatytų priežiūros ir naudojimo
sąlygų:
ar savininkas, valdytojas ar naudotojas atliko
monumento priežiūros darbus (apžiūrą, valė jį,
palaikė fizines aplinkos charakteristikas, būtinas
monumentui išsaugoti, šalino taršos šaltinius, šalino
(iškirto) nevertingus medžius ir krūmus, augančius
ant monumento ar jo liekanų, grąžino į pirmykštę
vietą atskirus išslinkusius ar iškritusius elementus,
juos įtvirtino, pakeitė naujais, ištaisė nedidelius
medžiagos defektus ([6] 15 p.);
ar monumento savininkas, valdytojas ar naudotojas,
sužinojęs apie monumento ar teritorijos sugadinimą,
sužalojimą,
sunaikinimą,
vandalizmo
aktą,
gresiančią ar įvykusią avariją, nedelsdamas pranešė
Departamento teritoriniam skyriui ir ėmėsi
priemonių jiems išsaugoti ([6] 18 p.);
ar naudojant monumentą, išsaugotos vertingosios jo
savybės, autentiškos dalys bei elementai, sudėtis,
teritorija ir sudarytos sąlygos jį eksponuoti ([6] 19
p.);
ar monumento teritorijoje nėra gaminamos,
sandėliuojamos sprogstamosios, degiosios ir
aplinką teršiančios medžiagos ([6] 21.1 p.);
ar monumento teritorijoje nėra laikomos atliekos
([6] 21.2 p.);
ar monumento teritorijoje nėra naudojamos
gamybinės staklės, įengimai ir kitokie mechaniniai
varikliai, darantys dinaminį, vibracinį poveikį ir
galintys sukelti avarijas ([6] 21.3 p.);

ar
monumento
teritorijoje
nėra
įrengtos
laboratorijos ir saugyklos, susijusios su nepalankiu
6.7
esamoms vertybėms temperatūros ir drėgmės
režimu ([6] 21.4 p.);
Ar laikomasi Statinių puošybos ir įrangos (statinių
7 priklausinių) tipiniame apsaugos reglamente
nustatytų priežiūros sąlygų:
ar savininkas, valdytojas ar naudotojas atliko
statinių puošybos ir įrangos priežiūros darbus
7.1
(apžiūrą, palaikė fizines aplinkos charakteristikas)
([7] 14 p.);
ar statinių puošybos ir įrangos savininkas,
valdytojas ar naudotojas, sužinojęs apie statinių
puošybos ir įrangos sugadinimą, sužalojimą,
7.2 sunaikinimą, vandalizmo aktą, gresiančias ar
įvykusias
avarijas,
nedelsdamas
pranešė
Departamento teritoriniam skyriui ir ėmėsi
priemonių joms išsaugoti ([7] 17 p.);
ar naudojant statinių puošybą ir įrangą išsaugotos
7.3 vertingosios savybės, autentiškos dalys ir elementai
ir sudarytos sąlygos jiems eksponuoti ([7] 18 p.);
ar statinių puošybos ir įrangos aplinkoje nėra
gaminamos,
sandėliuojamos
sprogstamosios,
7.4
degiosios ir aplinką teršiančios medžiagos ([7] 19.1
p.);
ar statinių puošybos ir įrangos aplinkoje nėra
7.5
laikomos atliekos ([7] 19.2 p.);
ar statinių puošybos ir įrangos aplinkoje nėra
naudojamos gamybinės staklės, įrengimai ir kitokie
7.6
mechaniniai varikliai, darantys dinaminį, vibracinį
poveikį ir galintys sukelti avarijas ([7] 19.3 p.);
ar statinių puošybos ir įrangos aplinkoje nėra
įrengtos laboratorijos ir saugyklos, susijusios su
7.7
nepalankiu esamoms vertybėms temperatūros ir
drėgmės režimu ([7] 19.4 p.).
Ar laikomasi individualiame apsaugos reglamente
8
nustatytų priežiūros sąlygų ([8] 6 p.)
Kontrolinio klausimyno skiltyse „Taip“, „Ne“, „Neaktualu“, „Netikrinta“ atitinkamai žymima simboliu „+“

Papildoma informacija, pastabos, rekomendacijos:

PATIKRINIMO IŠVADA
☐

Objekto priežiūra atliekama nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų

☐

Objekto priežiūra atliekama pažeidžiant šiuos teisės aktų reikalavimus:
(nurodomi teisės aktų pavadinimai, straipsniai,

dalys, punktai ir juose įtvirtinti reikalavimai,
kurių nesilaikyta)

Priedų sąrašas

NURODYMAS
Pašalinti patikrinimo išvadoje nurodytus pažeidimus, imantis šių priemonių:
(nurodyti priemones ir jų įvykdymo terminus)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusių asmenų duomenys)

(parašai)

(vardai ir pavardės)

Pastaba. Nustatęs pažeidimą, už kurį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 314 straipsnyje nustatyta
administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinių nusižengimų protokolą (Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso numatytais atvejais – administracinį nurodymą). Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams
įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų
nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas
vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas
pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas,
atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), užtraukia
atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje. Administracinių nusižengimų bylas
pagal kompetenciją nagrinėja Departamento direktoriaus įgalioti pareigūnai arba teismas.

GRĮŽTAMOJO (PAKARTOTINIO) OBJEKTO PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO REZULTATAI
Objekto, kuriame atliktas patikrinimas, duomenys:
Pavadinimas
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre:
Adresas

Žemės klypo kadastrinis Nr. (jeigu sklypas suformuotas):

Patikrinime dalyvavusio už objekto priežiūrą atsakingo asmens ar jo atstovo duomenys:
(vardas, pavardė, pareigos,
telefono numeris, el. pašto adresas, deklaruota/faktinė gyvenamoji vieta,
atstovavimo pagrindas)

Kitų patikrinime dalyvavusių asmenų duomenys:
(vardas, pavardė, pareigos,
telefono numeris, el. pašto adresas, kiti asmeniui identifikuoti reikalingi duomenys)

Patikrinimo pradžios ir pabaigos data metų, mėnesio, dienos ir valandos bei minutės tikslumu:
Tikrinimo pradžia
Tikrinimo pabaiga
Įvertintas 20____m.___________mėn.____d. patikrinimo metu nustatytų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę
vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.
GRĮŽTAMOJO (PAKARTOTINIO) PATIKRINIMO IŠVADA
☐

Nurodymai įvykdyti ir pažeidimai pašalinti

☐

Pažeidimai nepašalinti ir pažeidžiami šie teisės aktų reikalavimai:
(pažeidimai, kurie nepašalinti,
teisės aktų pavadinimai, straipsniai, dalys, punktai ir juose įtvirtinti reikalavimai,
kurių nesilaikyta)

Priedų sąrašas

NURODYMAS
Pašalinti grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo išvadoje nurodytus pažeidimus, imantis šių priemonių:
(nurodyti priemones ir jų įvykdymo terminus)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusių asmenų pareigų pavadinimai)

(parašai)

(vardai ir pavardės)

Pastaba. Pastaba. Nustatęs, kad reikalavimas pašalinti pažeidimus neįvykdytas, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinių
nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnį (Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso numatytais atvejais – administracinį nurodymą). Nustatęs pažeidimą, už kurį Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 314 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas
surašo administracinių nusižengimų protokolą (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso numatytais atvejais –
administracinį nurodymą). Administracinių nusižengimų bylas pagal kompetenciją nagrinėja Departamento direktoriaus įgalioti
pareigūnai arba teismas.

Patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne) pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
[1] – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
[2] Įvykio, laidojimo ir mitologinės vietos tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002-01-31 nutarimu Nr. 152 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių
tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo"
[3] Statinio tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-01-31
nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų
patvirtinimo“
[4] Statinių komplekso, ansamblio tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-01-31 nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių
apsaugos reglamentų patvirtinimo“
[5] Archeologinės vietos tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-01-31 nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių
apsaugos reglamentų patvirtinimo“
[6] Monumento tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002-01-31 nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos
reglamentų patvirtinimo“
[7] Statinių puošybos ir įrangos (statinių priklausinių) tipinis apsaugos reglamentas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-01-31 nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių
atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“

[8] Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr.ĮV-974
[9] – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

______________________________________

