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PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
ATSAKINGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ĮGALIOJIMŲ PRIIMTI KAI KURIUOS
ADMINISTRACINIUS SPRENDIMUS
2015 m. liepos 2 d. Nr. Į-150
Vilnius
Vadovaudamasi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. ĮV-116 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ 13.4 punktu:
1.

N u s t a t a u, kad komisijai kultūros paveldo apsaugos klausimams nagrinėti,

sudarytai Departamento direktoriaus 2007 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-282 (toliau – Komisija)
Departamento teritoriniai skyriai teikia svarstyti:
1.1. projektinius pasiūlymus ar projektus, rengiamus pagal Nekilnojamojo kultūros
paveldo

paveldotvarkos

programą,

Lietuvos

Respublikos

ir

Šv.

Sosto

sutarties

dėl

bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programą, Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms
programą, Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
programą, taip pat projektinius pasiūlymus ar projektus, kurie numatomi įgyvendinti Europos
Sąjungos ir/ar kitų tarptautinių fondų bei programų lėšomis. Projektai teikiami kartu su projektų
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiama išvada;
1.2. teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomi nauji privalomi teritorijos
tvarkymo ir naudojimo rėžimai, numatantys didelės apimties statybos darbus kultūros paveldo
objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose;
1.3. projektinius pasiūlymus ar projektus, kuriais numatomas ženklus kultūros paveldo
objektų teritorijose ar vietovėse esančių statinių išorės matmenų ar kultūros vertybių vertingųjų
savybių keitimas;
1.4. rengiamų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų koncepcijas ir sprendinius;
1.5. Komisijai teikiami svarstyti tik tokie 1.1. – 1.4. punktuose nurodyti dokumentai,
kuriems Departamento teritoriniai skyriai iš esmės pritaria be pastabų. Jei 1.1. - 1.4. punktuose

nurodyti dokumentai turi trūkumų, neatitinka teisės aktų nuostatų ar prieštarauja paveldosaugos
reikalavimams, Departamento teritoriniai skyriai savo motyvuotas pastabas pateikia šiuos
dokumentus pateikusiems asmenims, tokie dokumentai Komisijai neteikiami;
1.6. Komisijai pakartotinai svarstyti neteikiami ir 1.1. – 1.4. punktuose nurodyti
dokumentai, dėl kurių Komisija jau buvo pateikusi pastabas. Ar į Komisijos pastabas atsižvelgta,
tikrina Departamento teritoriniai skyriai.
2.

P a v e d u

Departamento teritorinių skyrių vedėjams užtikrinti šio įsakymo

vykdymą.
3.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Departamento direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymą Nr. Į-279 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinio padalinio atsakingų valstybės tarnautojų įgaliojimų priimti kai kuriuos administracinius
sprendimus“.
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