LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖMS REIKŠMINGO NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO, ESANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOJE,
TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016 m. gegužės 2 d. Nr. ĮV-354
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 1 straipsnio 4 dalimi:
1 . T v i r t i n u pridedamas Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros
paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisykles.
2 . P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m.
rugsėjo 17 d. įsakymą Nr. ĮV-455 „Dėl Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros
paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir
papildymais.
Kultūros ministras

Šarūnas Birutis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ĮV-354
UŽSIENIO VALSTYBĖMS REIKŠMINGO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO,
ESANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKYMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos
Respublikoje, tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus Lietuvos Respublikos ir
užsienio valstybių fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms ar jų
padaliniams, vykdantiems Lietuvos Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, įrašytų į Kultūros vertybių registrą (toliau - Registruoti
objektai) ar į šį registrą neįrašytų kultūros paveldo objektų (toliau - Neregistruoti objektai)
tvarkymo darbus, kuriuos sudaro šių objektų tvarkybos ir (ar) priežiūros darbai.
2. Asmenų, nužudytų Lietuvos Respublikos teritorijoje okupacinių režimų metu palaikų
perkėlimas ir laidojimo vietos įamžinimas arba pažymėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
3. Registruoti ir Neregistruoti objektai, dėl kurių tvarkymo ir priežiūros su Lietuvos
Respublika sudarytos tarptautinės sutartys, tvarkomi ir prižiūrimi vadovaujantis šiomis sutartimis.
4. Registruoti objektai, kuriuose planuojama vykdyti tvarkybos darbus, turi būti įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre. Neregistruoti objektai, kuriuose planuojama vykdyti tvarkybos darbus,
taip pat turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre arba turi būti žemės sklypuose, Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka perduotuose valstybės ar savivaldybės funkcijas
atliekančiam subjektui laikinai neatlygintinai naudotis.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatyme apibrėžtas sąvokas.
II SKYRIUS
TVARKYBOS DARBAI REGISTRUOTUOSE AR NEREGISTRUOTUOSE OBJEKTUOSE
6. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų arba pagal panaudos sutartį valstybinės žemės
sklypų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo (toliau - valdytojas ar jo įgaliotas asmuo) apie planuojamus
tvarkybos darbus Registruotuose arba Neregistruotuose objektuose turi informuoti Kultūros
ministeriją raštu iš anksto, nes kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo procedūra
gali užtrukti iki 6 mėnesių. Kultūros ministerija gautą informaciją persiunčia Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas). Registruotuose objektuose turi
būti išsaugotos vertingosios savybės, todėl tvarkybos darbų projektai Departamentui gali būti
teikiami tik esant nustatytoms vertingosioms savybėms.
7. Registruoto ar Neregistruoto objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo dėl galimybės
pradėti tvarkybos darbus Registruotame ar Neregistruotame objekte, turi pateikti Kultūros
ministerijai šiuos dokumentus:
7.1. prašymą, užpildytą pagal Taisyklių priede nurodytą formą;
7.2. jei tvarkybos darbus Registruotame ar Neregistruotame objekte vykdys valdytojo
įgaliotas asmuo, jis turi pateikti valdytojo įgaliojimą;
7.3. jei planuojama Registruotuose ar Neregistruotuose objektuose - kapinėse, kapuose
ir palaidojimo vietose - esamus paminklus, memorialines lentas, antkapius, kitus kapaviečių
objektus papildyti naujomis asmenų pavardėmis ir vardais, kartu su prašymu dėl leidimo atlikti

tvarkybos darbus Registruotame ar Neregistruotame objekte turi būti pateikiama oficiali pažyma iš
Lietuvos valstybės archyvų, pagrindžianti papildomiems užrašams pateikiamą informaciją.
8. Kultūros ministerija, patikrinusi, ar yra pateikti visi šiose Taisyklėse nurodyti
dokumentai, prašymą kartu su pateiktais dokumentais per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos
persiunčia Užsienio reikalų ministerijai. Nustačius, jog pateikta ne visa prašyme nurodyta
informacija, prašymas Užsienio reikalų ministerijai persiunčiamas tik gavus trūkstamą informaciją.
9. Užsienio reikalų ministerija savo sutikimą ar prieštaravimą dėl prašymo atlikti tvarkybos
darbus Registruotame ar Neregistruotame objekte Kultūros ministerijai pateikia per 5 darbo dienas
nuo prašymo gavimo Užsienio reikalų ministerijoje dienos.
10. Kultūros ministerija, gavusi Užsienio reikalų ministerijos sutikimą atlikti prašyme
nurodytus tvarkybos darbus Registruotame objekte, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos
informuoja Registruoto objekto valdytoją ar jo įgaliotą asmenį apie Užsienio reikalų ministerijos
sutikimą ir apie tai, kad jis per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą
Departamentui turi pateikti prašymą išduoti tvarkybos darbų projektavimo sąlygas. Tvarkybos
darbų projektavimo sąlygos išduodamos paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtinto kultūros ministro 2005 m.
balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
11. Departamentui per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą
išdavus tvarkybos darbų projektavimo sąlygas, Registruoto objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo
per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą Departamentui turi pateikti
prašymą išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Leidimai atlikti kultūros
paveldo objektų tvarkybos darbus išduodami paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto kultūros ministro 2005 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Jei
numatoma tirti, konservuoti ar restauruoti dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ar
vertybes, kurios yra viena iš Registruoto objekto - kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, per
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą Departamentui turi būti pateikta dailės
vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa, parengta vadovaujantis
Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašu, patvirtintu
kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių
tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
12. Departamentas gautą tvarkybos darbų Registruotame objekte projektą išnagrinėja per 10
darbo dienų nuo gavimo iš Kultūros ministerijos ir:
12.1. jei priima sprendimą pritarti tvarkybos darbų projektui, per Kultūros paveldo
elektroninių paslaugų informacinę sistemą Registruoto objekto valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui
išduoda leidimą atlikti tvarkybos darbus ir informuoja apie tai Kultūros ir Užsienio reikalų
ministerijas bei savivaldybę, kurios teritorijoje numatoma vykdyti tvarkybos darbus;
12.2. jei priima sprendimą nepritarti tvarkybos darbų projektui, per Kultūros paveldo
elektroninių paslaugų informacinę sistemą informuoja Registruoto objekto valdytoją ar jo įgaliotą
asmenį apie atsisakymo išduoti leidimą atlikti tvarkybos darbus motyvus, nurodydamas konkrečias
pastabas ir sprendimo apskundimo tvarką. Apie sprendimą neišduoti leidimo atlikti tvarkybos darbų
Departamentas taip pat informuoja Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijas bei savivaldybę, kurios
teritorijoje numatoma vykdyti tvarkybos darbus.
13. Kultūros ministerija, gavusi Užsienio reikalų ministerijos sutikimą atlikti prašyme
nurodytus tvarkybos darbus Neregistruotame objekte, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos
informuoja apie tai Neregistruoto objekto valdytoją ar jo įgaliotą asmenį, savivaldybę, kurios
teritorijoje numatoma vykdyti tvarkybos darbus, ir Departamentą. Savivaldybei persiunčiamas
prašymas leisti atlikti objekto tvarkybos darbus.
14. Kultūros ministerija, gavusi Užsienio reikalų ministerijos prieštaravimą dėl prašymo
atlikti tvarkybos darbus Registruotame ar Neregistruotame objekte, per 5 darbo dienas nuo jo

gavimo dienos informuoja apie tai valdytojus ar jų įgaliotus asmenis, savivaldybę, kurios teritorijoje
numatoma vykdyti tvarkybos darbus, ir Departamentą.
15. Registruotuose objektuose - kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose - draudžiama
griauti ar žaloti antkapinius paminklus ir kitus statinius, skirtus pažymėti tokių vietų vertingosioms
savybėms. Šių objektų teritorijoje draudžiamas bet kokių naujų objektų įrengimas.
16. Tvarkybos darbai Registruotuose objektuose priimami paveldo tvarkybos reglamento
PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153
„Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
17. Registruotuose ar Neregistruotuose objektuose - kapinėse, kapuose ir palaidojimo
vietose - esami paminklai, memorialinės lentos, antkapiai, kiti kapaviečių objektai naujomis asmenų
pavardėmis ir vardais gali būti papildyti tik pateikus oficialią pažymą iš Lietuvos valstybės archyvų,
pagrindžiančią papildomiems užrašams pateikiamą informaciją. Kitokio turinio užrašai ant esamų
paminklų, memorialinių lentų, antkapių, kitų kapaviečių objektų negalimi. Naujų užrašų kalba ir
šriftas neturi skirtis nuo esamų užrašų. Esamus užrašus atnaujinant, jų dydis, šriftas ir spalva turi
išlikti tokie patys.
18. Neregistruotuose objektuose - kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose nauji kapo
paminklai ir antkapiai gali būti įrengiami, jeigu seni pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę ir
vietoje jų įrengiami tokie patys, kaip buvo. Kitokių, nei šiame punkte nurodytų, naujų objektų
įrengimas negalimas.
III SKYRIUS
PRIEŽIŪROS DARBAI REGISTRUOTUOSE AR NEREGISTRUOTUOSE OBJEKTUOSE
19. Priežiūros darbus Registruotuose objektuose, kurie nekeičia šių objektų vertingųjų
savybių, ir priežiūros darbus Neregistruotuose objektuose šių objektų valdytojai ar jų įgalioti
asmenys gali vykdyti be papildomo valstybės institucijų sutikimo.
20. Registruotų ir Neregistruotų objektų priežiūros tikslas – išsaugoti gerą fizinę objektų ir
jų teritorijos būklę. Atliekant priežiūros darbus, gali būti:
20.1. valomos šiukšlės, šalinami taršos šaltiniai;
20.2. šalinami savaime užaugantys augalai, šalinami medžiai ir krūmai, augantys ant statinių
ir jų liekanų, teritorijoje šienaujama žolė ir genimi medžiai;
20.3. želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų
želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
21. Registruotuose objektuose reljefo defektai gali būti ištaisomi gavus Departamento
sutikimą. Neregistruotuose objektuose - kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose - reljefo defektai
ištaisomi saugant kapus nuo galimo pažeidimo.
22. Vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų
laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, kapinėse esančių kapaviečių priežiūrą
vykdo asmenys, kuriuos kapinių prižiūrėtojas įrašo laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo
žurnale.
23. Už savivaldybės teritorijoje esančių Registruotų ir Neregistruotų objektų - kapinių
priežiūros organizavimą atsakinga savivaldybė.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Registruotų objektų tvarkybos darbų atitikimą tvarkybos darbų projektui, Įstatymo ir
Taisyklių nuostatoms tikrina Departamentas. Neregistruotų objektų tvarkybos darbų atitikimą

Taisyklių nuostatoms ir prašyme nurodytam tvarkybos darbų ir jų apimties aprašymui tikrina
savivaldybė, kurios teritorijoje yra Neregistruotas objektas.
25. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
__________________________________

