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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
paslaugos kodas

2.

Administracin÷s
paslaugos versija

Pirmin÷

3.

Administracin÷s
paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objekto būkl÷s tikrinimo akto išdavimas

Administracin÷s
paslaugos
apibūdinimas

Kultūros paveldo objekto būkl÷ tikrinama, kai objekto pardav÷jas ar
kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto
valdytojas (toliau – perdav÷jas) ketina sudaryti sandorį d÷l kultūros
paveldo objekto. Perdav÷jas, ketinantis sudaryti sandorį d÷l kultūros
paveldo objekto, ne v÷liau kaip prieš m÷nesį raštu pateikia prašymą
savivaldyb÷s vyresniajam specialistui paveldosaugos.
Specialistas parengia kultūros paveldo objekto būkl÷s tikrinimo
aktą.
Asmens prašymas ir atsakymas asmeniui gali būti pateikiamas
tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę arba paštu.

Teis÷s aktai,
reguliuojantys
administracin÷s
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).
2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „D÷l Kultūros
paveldo objekto būkl÷s tikrinimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 62-2213; 2009, Nr. 132-5763).
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „D÷l Kultūros
paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būkl÷s fiksavimo ir tyrimo
atlikimo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 76-2766).
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „D÷l
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų steb÷senos taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 86-3242).

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

1. Prašymas parengti aktą (laisva forma).
2. Inventorizacin÷s bylos kopija.
3. Nekilnojamojo turto registro išrašo kopija.
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutarties ir (ar)
apsaugos reglamento, sudaryto su Kultūros paveldo departamento

4.

5.

6.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
teritoriniu padaliniu (jei tokia apsaugos sutartis ir (ar) apsaugos
reglamentas yra sudaryta), kopija.

7.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)

8.

Administracin÷s
paslaugos teik÷jas

9.

Administracin÷s
paslaugos vadovas

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Ankstesnis kultūros paveldo objekto būkl÷s tikrinimo aktas.
2. Kultūros paveldo vertyb÷s pasas arba apskaitos dokumentas,
kuriame užfiksuoti objekto vertybių duomenys. Saugomas
savivaldyb÷je (administracin÷s paslaugos teik÷jo bylose) arba
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos archyve
(Šnipiškių g. 3, Vilnius; Aušros al. 14, Šiauliai, www.kpd.lt).
Jurgita Gramauskien÷, vyresnioji specialist÷ paveldosaugai ir
turizmui
Tel. (8 448) 73 214, el. p. turizmas@rietavas.lt
Vytautas Dičiūnas
Savivaldyb÷s administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
1 m÷nuo nuo prašymo gavimo dienos

Administracin÷s
paslaugos
suteikimo
trukm÷
Administracin÷s
Nemokama
paslaugos
suteikimo
kaina (jeigu paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo
forma, Laisvos formos prašymas
pildymo
pavyzdys,
prašymo turinys
Administracin÷s
paslaugos
teikimo
ypatumai

Informacin÷s ir ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių
paslaugų teikimo
dokumentų įtraukimas į
apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo
tvarką
Administracin÷s
Kultūros paveldo objekto būkl÷s tikrinimo akto išdavimo paslaugos
paslaugos teikimo
teikimo sekos schema
schema

Administracin÷s paslaugos aprašymo
priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

Asmuo,

kaip

pardav÷jas

objekto

ar

kitaip

valdymo teises perduodantis
kultūros

paveldo

valdytojas,

objekto
ketinantis

sudaryti sandorį d÷l kultūros
paveldo objekto, pateikia
Rietavo

Vyresnysis

specialistas

paveldosaugai ir turizmui patikrina,
ar objektas yra Kultūros paveldo
departamento

duomenų

specialistui

paveldosaugai ir turizmui
prašymą

išduoti

paveldo

objekto

tikrinimo aktą

kultūros
būkl÷s

apžiūri asmens prašyme nurodytą kultūros paveldo
objektą

baz÷je.

Jeigu objektas yra departamento
baz÷je

priimamas

asmens

prašymas.

Vyresnysis specialistas paveldosaugai ir turizmui

savivaldyb÷s

vyresniajam

Vyresnysis specialistas paveldosaugai ir turizmui

surašo kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo
Atsakymas asmeniui pateikiamas:
atvykus

į

savivaldybę

siunčiamas paštu

arba

aktą

