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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje analizuojama vienos iš valstybės kultūros sričių – nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos – valstybinis reguliavimas, apžvelgiama Lietuvos paveldosaugos raida prieškariu, tarybiniais 

ir nepriklausomybės metais.  

Atskleidžiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemų sprendimas apskričių ir savi-

valdybių santykiuose, bandoma įvertinti paveldosaugą visos valstybės mastu.  

Straipsnyje išanalizuoti Lietuvos Respublikos strateginio planavimo dokumentai bei kiti normi-

niai aktai, aptartos Lietuvos Respublikos institucijų problemos, kylančios įgyvendinant kultūros pa-

veldo apsaugos valdymą, atskleistos paveldosaugos institucijų vykdomos funkcijos bei aptarti jų tar-

pusavio santykiai, išreikštas požiūris į jų reikalingumą. Be to, pateikiamos tendencijos bei išryškinami 

pokyčiai kultūros paveldo apsaugos veikloje.  

 

Ávadas 
 

Kultûros ásisàmoninimas tampa vis aktualesnis visuomenëje. Vis daugiau specialistø kalba apie 
kultûros srities problemas. Tiriama, ieðkoma ekonominiø, socialiniø, kultûriniø ir politiniø srièiø sàsajø. 
Ðiø pokyèiø kontekste kultûros paveldas ágyja naujà prasmæ, jam tenka svarbus vaidmuo visuotinës 
gerovës plëtroje. 

Pastebëta, kad ávairiø kultûros veiklos srièiø teisinis reglamentavimas nëra pakankamai veiks-
mingas ir visa apimantis. Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos valstybinis reguliavimas – tai sri-
tis, kurioje teisës aktø efektyvumà patogiau atskleisti euristiniais metodais, naudojantis teoriniø ir 
praktiniø tyrimø bei loginio màstymo bûdais. Ðiais bûdais parodoma teisiniø ir socialiniø pokyèiø 
reikðmë, atskleidþiamos problemos, nustatomi pokyèiai ir tendencijos. Tirta Kultûros paveldo depar-
tamento norminë bazë, visuomenei teikiama medþiaga, iðskirtinis dëmesys skirtas valstybës strategi-
niø dokumentø analizei. Ávertinta praktikø nuomonë, kuri padëjo suprasti ir giliau atskleisti problemas, 
su kuriomis susiduria kultûros paveldo apsaugos sistema. 

Straipsnio tikslas – iðanalizuoti nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos valstybiná regulia-
vimà teoriniu ir praktiniu aspektu. 

Tikslui atskleisti iðkelti tokie uþdaviniai: 
- Apibûdinti paveldosaugos istorinæ raidà, atskleidþiant pagrindines problemas ir tendencijas. 
- Atskleisti kultûros paveldosaugos problemas Lietuvos bei uþsienio valstybiø konstitucijose, 

strateginiuose dokumentuose bei kituose teisës aktuose. 
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- Apþvelgti Lietuvos Respublikos institucijas ir jø veiklà ágyvendinantá kultûros paveldo apsau-
gos valdymà, iðnagrinëti ðiø institucijø atliekamas funkcijas, tarpusavio santykius. 

 
 

1. Paveldosaugos raida 
 

Prieškario metais „remiantis Vakarø paveldosaugininkø klasifikacija, galima iðskirti 3 didþiàsias 
paveldosaugos disciplinos koncepcijas – antikvarizmą (Vakarø ðalyse susiformavusá Renesanso lai-
kais, o Lietuvoje – XVIII–XIX amþiais ir uþsitæsusá iki pat sovietmeèio), elementinę paveldosaugą (pagal 
F. Choay datavimà, Vakaruose XIX a. – iki 1964 m., o Lietuvoje sovietmetis) ir kompleksinę paveldo-
saugą“ [ 1 ]. 

XIX–XX a. sandûroje Lietuvoje vyravo mëgëjiðkas antikvarinis ir archeologinis domëjimasis 
kultûros vertybëmis, nes ðios srities specialistø nebuvo. 

XX a. pirmoje pusëje Lietuvos paveldosaugininkai tæsë ir plëtojo anksèiau pradëtus pavieniø 
paminklø tvarkymo ir apsaugos darbus. 

Nepriklausoma Lietuvos valstybë kûrë juridinius ir administracinius paveldosaugos tvarkymo 
pagrindus, taèiau tuometinë modernizacija, industrializacija ir urbanizacija nepaskatino gilesnio ir 
platesnio domëjimosi praeities materialiuoju paveldu. Prieðingai – visuomenëje buvo linkstama atsi-
kratyti praeities iðlikø. Taigi praeities materialiosios vertybës nebuvo naudojamos kuriant tautos savi-
monæ, o dalies kultûros paveldo (turinèio lenkiðkø ðaknø) sàmoningai atsisakyta. Tokiai padëèiai áta-
kos turëjo ir akademinio istorijos mokslo specialistø trûkumas. Prieðkario kultûros vertybiø apsaugos 
institucionalizacijos procesas buvo pradëtas, taèiau nebuvo baigtas, o tikslas – suformuoti pilnavertæ 
kultûros paminklø apsaugos ástatymdavystæ ir jø prieþiûros teoriniø bei praktiniø þiniø sàvadà – ne-
buvo visiðkai pasiektas [1]. 

Sovietmečiu organizuojama teisinë kultûros vertybiø apsauga. Sukurta teisinë bazë. Paminklo-
sauga susiformuoja kaip specifinëmis þiniomis besiremianti disciplina. Taèiau valstybinë sistema ðioje 
srityje iðlieka silpna, paveldà siekiama iðnaudoti daugiausia kaip politinius iðteklius, o sovietinë ideo-
logija neleidþia nagrinëti kontraversiðkø istoriniø temø ir paveldo srièiø, kuriø paþinimo spragos, anot 
humanitariniø mokslø daktarës R. Èepaitienës, tebëra akivaizdþios ir ðiandien.  

Atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 metų) kultûros paveldo apsauga buvo reglamentuota Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijoje, valstybës politika ðioje srityje iðdëstyta tam skirtuose Lietuvos Res-
publikos ástatymuose: Nekilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos ástatyme (dabar Nekilnojamøjø kul-
tûros paveldo apsaugos ástatymas); Kilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos ástatyme; Lietuvos vals-
tybës saugomø teritorijø ástatyme ir kituose. Ðiame laikotarpyje galima iðskirti tris paminklosaugos 
raidos etapus:  

• 1992–1993 m. vyrauja paveldo inspektavimas vietose bei administraciniø nuobaudø skyrimas 
uþ ástatymo paþeidimus, paveldosaugos veiksmingumas vertinamas pagal per metus skirtø 
baudø kieká;  

• 1994–1999 m. stengiamasi parûpinti lëðø kultûros paveldotvarkos darbams (bet savininkas 
gauna valstybës biudþetinæ paramà tik tuo atveju, jei pats finansiðkai prisideda);  

• nuo 1999 m. daugiau dëmesio skiriama kultûros paveldo populiarinimo veiklai.  
Pastaruoju metu paveldo objektai pristatomi visuomenei ávairiais bûdais: vyksta konferencijos, 

Europos paveldo dienos, kiti renginiai, aptarimai spaudoje, televizijoje. Pastebimi teigiami postûmiai 
pilietinëje visuomenëje: stiprëja demokratijos samprata, tolerancija, gebëjimas diskutuoti. Taèiau dël 
paveldëtos pilietinës kultûros dar sunkiai gebama aukoti daugialypius interesus vardan bendrøjø ir il-
galaikiø vertybiø. Daþnai ávardijamos kultûros ir ekonominiø interesø sàsajos, kadangi kultûros pavel-
das gali pritraukti investicijø (statyba, turizmas ir pan.), todël yra svarbus ekonominio sektoriaus plët-
rai. Taigi saugodami kultûros paveldà, galime turëti naudos ið kultûriniø vertybiø. 
 
 

2. Kultûros paveldosaugos teisinio reguliavimo apþvalga  
 

Nekilnojamojo kultûros paveldo teisinë apsauga nuo 2005 metø reglamentuojama Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatyme, kuris ágyvendina Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos tarptautiniø sutarèiø ir Nacionalinio saugumo pagrindø ásta-
tymo, taip pat strateginiø dokumentø, kuriuose atsispindi bendroji valstybës politika duotuoju klau-
simu, nuostatas. 
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Konstitucijos nuostatos 
 

Aðtri problema – apribojimai, kuriais valstybë suvarþo privataus asmens teises á turtà, turintá 
saugotino paveldo statusà, ir numato tokio turto suvisuomeninimà (socializacijà). Todël aktualus ðio 
klausimo reglamentavimo aptarimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kitø Europos ðaliø kons-
titucinëje teisëje. 

Trijuose Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniuose kalbama apie kultûros paveldà:  
• „Valstybë remia kultûrà ir mokslà, rûpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitø paminklø bei verty-

biø apsauga“ (42 str. 2d.).  
• „Nuosavybë nelieèiama. Nuosavybës teises saugo ástatymai. Nuosavybë gali bûti atimama tik 

ástatymo nustatyta tvarka visuomenës poreikiams ir teisingai atlyginama“ (23 str.). 
• „Lietuvos Respublikai iðimties tvarka priklauso: þemës gelmës, taip pat valstybinës reikðmës 

vidaus vandenys, miðkai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultûros objektai“ (47 str. 4 
d.).  

Taip kultûros paveldo svarbà ir bûtinybæ já iðsaugoti valstybë parodo savo pagrindiniame do-
kumente [2]. 

Senas tradicijas turinèioje Graikijoje nuosavybës teisës á kultûros paveldà negali bûti ágyvendi-
namos taip, kad paþeistø visuomenës interesus (17 str. 1d.), taèiau kultûros paveldo atëmimas vi-
suomenës labui galimas (17 str. 2d ). 18 straipsnyje teigiama, kad specialûs ástatymai turi nustatyti 
kasyklø, skaldyklø, olø, archeologiniø turtø nuosavybæ ir kompensavimà uþ naudojimo apribojimà.  

Portugalijos Konstitucijoje nurodomi suvarþymai galimi vieðaisiais tikslais (62 str. 2 d.). Pagal 
Konstitucijos 9 straipsná esminës valstybës pareigos – iðsaugoti ir puoselëti kultûros paveldà, saugoti 
gamtà ir aplinkà, iðsaugoti gamtinius iðteklius bei uþtikrinti tinkamà nacionalinës teritorijos planavimà, 
o 78 straipsnis nurodo, kad kiekvienas turi teisæ naudotis kultûra, taèiau kiekvienas turi ir pareigà 
saugoti, globoti ir tæsti kultûros paveldà.  

Ispanijos Konstitucijoje nurodoma, kad valdþia garantuoja istorinio, kultûrinio ir meninio paveldo 
iðsaugojimà ir puoselëjimà, nesvarbu, kokia jo nuosavybë (46 str.), taèiau nei vienam negali bûti at-
imtas turtas ar teisës, iðskyrus atvejus, pagrástus vieðàja nauda ar socialiniais interesais( 33 str. 3 d.).  

Didžiojoje Britanijoje uþ priverstiná kultûros paveldo iðpirkimà, nuvertimà, atsiradusá kaip val-
dþios sprendimø pasekmæ, numatomas atlyginimas ( 16 str.).  

Airijos Konstitucijoje pripaþástama, kad nuosavybës teisiø á kultûros paveldà ágyvendinimas pi-
lietinëje visuomenëje privalo atitikti socialinio teisingumo principus (43 str. 2.1 d.).  

Kitose naujose Europos Sàjungos valstybëse, pavyzdþiui, Estijoje ekspropriacija galima visuo-
menës interesø labui (32 str. 1 d.), taèiau apribojimai nustatomi ástatymu. Turtas negali bûti naudo-
jamas paþeidþiant treèiøjø asmenø ir visuomenës interesus [3]. 

Ið pateiktos apþvalgos matyti, kad kultûros paveldo apsaugos veikla visose valstybëse tvar-
koma ástatymu, taèiau kultûros paveldo nusavinimas visuomenës poreikiams iðlieka problema. Taip 
pat ne visose ðalyse reglamentuoti nurodymai dël atlyginimo uþ nacionalizuotà nekilnojamàjá kultûros 
paveldà.  

Analizuojant nepriklausomos Lietuvos paveldosaugos teisiná reglamentavimà, buvo pastebëta, 
kad nacionalizavimo klausimas pasidarë dar opesnis, kadangi pakito ir vertybiø valdymo piramidë 
nuo valstybë – visuomenë – asmuo á asmuo – visuomenë – valstybë. 
  

Kiti teisës aktai 
 

Strateginiai dokumentai 
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkrièio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtinta Valstybės 

ilgalaikės raidos strategija yra esminis þingsnis ágyvendinant ðalies strateginá valdymà kaip valstybës 
funkcijà ir apibrëþiant pagrindinius ðalies plëtros ilgalaikës perspektyvos tikslus. Ðiame dokumente 
nurodomi pagrindiniai valstybës raidos prioritetai ir jø ágyvendinimo kryptys, taip pat iðskiriamos atski-
ros sritys, viena ið jø – valstybės valdymas, savivalda ir kultūra. Pagrindinis Lietuvos kultûros ilgalaikës 
strategijos tikslas yra iðsaugoti ir aktualinti paveldëtas bei bendràsias Europos kultûros vertybes jun-
giantá Lietuvos kultûros tapatumà ir uþtikrinti jo tàsà, atvirà sklaidà ir konkurencingumà ðiuolaikiniame 
Lietuvos, ES ir pasaulio kultûrø kontekste [4]. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. geguþës 14 d. nutarimu Nr. 542 priimtos Lietuvos 
kultūros politikos nuostatos. Jose akcentuojama, kad kultûros paveldas yra nacionalinio saugumo 
objektas, o jo iðsaugojimas ir kultûros vertybiø gausinimas padeda átvirtinti nacionaliná tapatumà, nu-
rodoma, kad kilnojamøjø ir nekilnojamøjø kultûros vertybiø tinkama prieþiûra prisideda prie patrauk-
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laus ðalies ávaizdþio kûrimo. Ðiame strateginiame dokumente valstybinës kultûros politikos tikslai yra 
tokie: iðsaugoti ir puoselëti nacionalinës kultûros tapatumà; skatinti kûrybinæ veiklà ir meno ávairovæ; 
plëtoti informacinæ visuomenæ; skatinti nacionalinës kultûros atvirumà; sudaryti visuomenei sàlygas 
dalyvauti kultûroje ir jà vartoti [5]. 

Valstybës ir savivaldybës institucijoms, siekianèioms kultûros politikos tikslø, kaip viena ið pa-
grindiniø strateginiø krypèiø, saugant ir puoselëjant nacionalinës kultûros tapatumà, nurodyta saugoti 
kultûros paveldà ir jo kultûrinæ vertæ sudarant sàlygas já paþinti ir naudoti [6]. 

2002 m. rugpjûèio 2 d. Kultûros ministro ásakymu Nr. 271 buvo patvirtinta Ilgalaikė kultūros ver-
tybių išsaugojimo programa, kurioje nurodomi tokie kultûros vertybiø iðsaugojimo principai: 

- kultûros paveldo apsaugos demokratizavimas, decentralizavimas ir integravimas á kitas 
visuomenës gyvenimo sritis; 

- potencialiø investuotojø, norinèiø ir gebanèiø tvarkyti bei priþiûrëti kultûros vertybes pagal nu-
statytus reikalavimus, skatinimas ir pritraukimas; 

- profesionalumo ir skaidrumo principas [7]. 
Kultûros ministerijos sutrumpintame strateginiame 2003–2005 m. veiklos plane nustatyti Kultû-

ros ministerijos Kultûros paveldo departamento strateginiai tikslai: 
- Uþtikrinti kultûros vertybiø tinkamà apskaità, saugojimà, tvarkymà bei kultûros paveldo prista-

tymà visuomenei. 
- Uþtikrinti kultûros vertybiø apsaugos, registrø tvarkymo, propagavimo bei informacijos apie 

kultûros paveldà kaupimo organizavimà ir administravimà. 
- Uþtikrinti kultûros vertybiø apsaugos prieþiûrà ir kontrolæ. 
- Uþtikrinti iðveþamø á uþsiená kilnojamøjø kultûros vertybiø ir antikvariniø daiktø kontrolæ [8]. 
Strateginiams dokumentams priskirtini ir 2004 m. lapkrièio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybi-

nës paminklosaugos komisijos sprendimu Nr. 105 patvirtinti Nacionalinės integraliosios paveldosau-
gos strategijos metmenys. Valstybinë paminklosaugos komisija ðiuos metmenis parengë atsiþvelg-
dama á tai, kad kultûros ir gamtos paveldo objektø bei vietoviø, jø aplinkos iðsaugojimui, harmonin-
gam kraðtovaizdþio puoselëjimui bûtina deramai integruoti paveldosaugà ir aplinkosaugà á kraðto 
planavimo, ekonominæ, þemës ûkio, socialinæ, ðvietimo, mokslo, kultûros, aplinkos, teisës ir á kitas 
poveiká paveldui turinèias ar jo veikiamas sritis. Dokumente numatomi bendri kultûros ir gamtos pa-
veldo apsaugos tikslai ir uþdaviniai valstybiniame valdyme, fiskalinëje politikoje, apskaitoje ir stebëse-
noje, planavime ir naudojime.  

Darnaus bei tinkamo paveldo funkcionavimo, efektyvaus jo panaudojimo uþtikrinimui Metme-
nyse nurodoma plëtoti nacionalinæ kultûros ir gamtos paveldo apsaugos sistemà, jos teisinæ bazæ bei 
kurti ir vykdyti apsaugos ir tvarkymo darbø programas subendrintomis gamtosaugos ir kultûros ver-
tybiø apsaugos pastangomis. Dokumente pateikiama integralumo sudëtis ir samprata, jo teisinis pa-
grindas – nacionaliniai strateginiai dokumentai bei svarbiausi tarptautiniai aktai: Jungtiniø Tautø dar-
naus vystymosi ágyvendinimo veiksmø programa – „Darbotvarkë 21“ (Rio de Þaneiras, 1992 m.) ir kiti 
su ja susijæ dokumentai; Europos architektûros paveldo apsaugos, Europos archeologijos paveldo 
apsaugos, Europos kraðtovaizdþio, UNESCO kultûros ir gamtos paveldo globos konvencijos; Euro-
pos Tarybos rekomendacijos bei deklaracijos; Europos Sàjungos darnaus vystymosi strategijos nuo-
statos (Lisabona, 2000 m.; Geteborgas, 2001 m.; Barselona, 2002 m.); Jungtiniø Tautø Europos Eko-
nominës Komisijos (Orhuso) konvencija „Dël teisës gauti informacijà, visuomenës dalyvavimo prii-
mant sprendimus ir teisës kreiptis á teismus aplinkosaugos klausimais“ [9]. 

2005 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 221 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino strateginius 
tikslus, sudarant Lietuvos Respublikos 2006–2008 metø valstybës biudþetà ir rengiant atitinkamas 
programas. Viename ið tikslø Kultûros ministerija ápareigojama uþtikrinti nacionalinës kultûros plëtrà 
[10]. 

Atlikus strateginiø dokumentø analizæ institucinio ir teisinës bazës vertinimo aspektais, paste-
bëta, kad nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybës atkûrimo kultûros paveldo apsaugos valsty-
binë politika vis dar kinta. Nors valstybës strateginiai dokumentai rodo þymias valstybës pastangas 
ágyvendinant kultûros paveldo iðsaugojimo principus, siekiant nacionalinës kultûros plëtros, saugant 
ir puoselëjant nacionaliná kultûros tapatumà, taèiau kultûros paveldo bûklë dar nëra gera. Nemaþai 
paveldo daliai, ypaè medinei etnografinës kultûros daliai, gresia sunykimas dël nepakankamos pa-
veldo tvarkymo darbø apimties ir spartos. 

 
Įstatymai ir poįstatyminiai aktai 
Pagrindiniai priimti ir veikiantys yra ðie paveldosaugai skirti ástatymai: Lietuvos Respublikos ne-

kilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos ástatymo pakeitimo ástatymas (Nekilnojamojo kultûros paveldo 
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ástatymas) Nr. IX-2452 (2004-09-28) ir Lietuvos Respublikos kilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos 
ástatymas Nr. I-1179 (1996-01-23).  

Europos šalyse kultûros paveldas socialiniø pokyèiø kontekste ágyja naujà prasmæ, savo normi-
nëje bazëje jos siekia naujai apibrëþti ir ávertinti paveldà ne tik kultûros iðsaugojimo, bet ir funkcijø bei 
prasmiø poþiûriu. Europos kultûros politikoje paveldosaugos tikslu ypatingai siekiama saugoti pa-
veldo vertybes, kurios atneðtø ir ekonominës naudos.  

Kultûros paveldosaugos ekspertas prof. habil. dr. J. Buèas, vertindamas Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymo projektà, nurodë, kad ástatymo paskirtis „iðsaugoti 
Lietuvos nekilnojamàjá paveldà ir perduoti já ateities kartoms, sudaryti sàlygas visuomenei já paþinti ir 
juo naudotis“ suformuluota pagal bendrinæ paveldo sampratà ir prasilenkia su apsaugos ir plëtros sà-
sajø politikos tarptautinëmis nuostatomis, su Europos naujosios kultûros politikos gairëmis, taip pat ir 
2003 m. parengta “Draft European Cultural Heritage Framework Convention“. Tokia ástatymo paskirtis 
neparemta fizinëmis ir finansinëmis paveldo iðsaugojimo iðgalëmis ir yra deklaratyvi.  

Ekspertas J. Buèas teigia, kad ástatymui vis dar trûksta politinës atsparos ir strateginës per-
spektyvos, paþyminèios Lietuvos paveldosaugos dabarties ir ateities prioritetus pakitusiomis politi-
nëmis aplinkybëmis ir susiejanèios ðiuos prioritetus su Europos naujosios kultûros ir paveldosaugos 
politinëmis bei etinëmis nuostatomis. Ástatymas dar nëra toks dokumentas, kuris kultûros paveldà 
áteisintø kaip valstybës saviraiðkos ir subalansuotos visuotinës plëtros iðteklius ir padëtø Lietuvos pa-
veldosaugos valdymo struktûrø veiklà pertvarkyti pagal kultûros preferencijas aplinkosaugoje bei in-
tegruotos paveldosaugos strategines kryptis. 

Kultûros paveldosaugos sritá papildo 1993 m. lapkrièio 9 d. Lietuvos Respublikos saugomø 
teritorijø ástatymas Nr. I-301; 1995 m. gruodþio 12 d. Teritorijø planavimo ástatymas Nr.I-1120; 1996 m. 
kovo 14 d. Statybos ástatymas Nr. I-1240; 1994 m. balandþio 26 d. Þemës ástatymas Nr. I-446; 1994 
m. gruodþio 15 d. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymas Nr. I-707; 1994 m. liepos 7 d. 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas Nr. I-533; 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymas Nr. VIII-2018, poástatyminiai aktai, Vyriausybës nutari-
mai, kultûros ministro ásakymai, Kultûros vertybiø apsaugos departamento (Kultûros paveldo depar-
tamento) direktoriaus ásakymai, Valstybinës paminklosaugos komisijos sprendimai ir kt. [11].  

Nagrinëjama sritis valdoma administracinës teisës normomis, kuriø gausa kelia problemø. Taip 
pat reikia pastebëti, kad kai kuriø subjektø teisës ir pareigos nustatomos poástatyminiais aktais, o ne 
ástatymais. Ðios problemos prieþastys: vientisos kultûros paveldo apsaugos reglamentavimo strate-
gijos nebuvimas; visuomenës dalyvavimo teisës kûrime principas, kuris ðioje srityje ágyja neigiamà at-
spalvá, kadangi visuomenës vaidmená atlieka visuomeninës organizacijos, tokios kaip Restauratoriø 
sàjunga, Architektø sàjunga ir kt. Ðios organizacijos siekia átvirtinti savo átakà paveldo srityje (ávairiø 
leidimø iðdavimas, specialistø atestavimas, tyrimø reikalavimai ir metodikos ir kt.), dël to atsiranda 
nauji poástatyminiai aktai, veikiantys ðià sistemà. Paþvelgus á ðiø aktø kieká ir sudëtingumà, supran-
tama teisinio reglamentavimo kokybës problema.  

Analizuojant teisinæ bazæ kyla minèiø apie naujas kultûros paveldo apsaugos normø sistemi-
nimo galimybes. Galbût vertëtø pagalvoti apie kodeksà, kuriame bûtø visos kultûros paveldo apsau-
gos normos. Atsirastø atskiras konkretesnis teisinio reguliavimo poðakis, ðios srities normos bei ter-
minai bûtø suderinti, taptø kryptingesni ir aiðkesni, palengvëtø jø taikymas. 
 
 

3. Kultûros paveldosaugos valstybinio valdymo ir kontrolës  
institucijos bei jø veikla 

 
Siekiant geriau suvokti kultûros paveldo valstybinio reglamentavimo strategijà, taip pat svarbu 

atskleisti institucijø, atliekanèiø valstybiná valdymà ir kontrolæ, vaidmená.  
Valstybinæ politikà kultûros paveldo apsaugos srityje formuoja Lietuvos Respublikos Seimas, 

Prezidentas, Vyriausybë ir Valstybinë kultûros paveldo komisija. Konkreèias nekilnojamojo kultûros 
paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir uþ jø vykdymà atsako Kultûros 
paveldo departamentas prie Kultûros ministerijos, jo teritoriniai padaliniai bei Apskrities virðininko 
administracija. Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos valstybiná administravimà organizuoja ir uþ 
já atsako Kultûros ministras, kuris ágalioja ministerijos padalinius ir prie ministerijos ásteigtas institucijas 
atlikti apsaugos funkcijas (þr. 1 pav.). 
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1 pav. Kultûros paveldo objektø apsaugos valstybiná valdymà ir kontrolæ atliekanèios institucijos. 

 
 

Valstybinė kultūros paveldo komisija 
Valstybinë paminklosaugos komisija (ðiuo metu – Kultûros paveldo komisija) ásteigta 1995 m. 

birþelio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu. Komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Res-
publikos Prezidento bei Vyriausybës ekspertas kultûros paveldo apsaugos valstybës politikos klausi-
mais. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kultûros paveldo apsaugà 
reglamentuojanèiais ástatymais, Komisijos patvirtintais Valstybinës kultûros paveldo komisijos 
nuostatais bei kitais norminiais teisës aktais. Komisijos uþdaviniai:  

- dalyvauti formuojant kultûros paveldo apsaugos politikà ir strategijà; 
- teikti siûlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybës 

institucijoms dël kultûros paveldo apsaugos politikos ir strategijos; 
- informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentà, Seimà ir Vyriausybæ apie kultûros paveldo 

apsaugos valstybinës politikos vykdymo problemas;  
- rengti ástatymø ir kitø teisës aktø, susijusiø su kultûros paveldo apsauga, projektus; 
- atlikti kitas ástatymø nustatytas funkcijas [12]. 
Komisijos struktûra, uþdaviniai, funkcijos ir pareigos rodo, kad ði institucija turi uþtikrinti valsty-

binës strategijos ir politikos formavimà. Taèiau komisijos sprendimai ir jos praktinë veikla daþnai pra-
silenkia su subsidiarumo principu. Valstybinë kultûros paveldo komisija nagrinëja pagrindiniø kultûri-
niø verèiø apskaitos dokumentus, paminklosaugos sàlygas, objekto naudotojø programas, doku-
mentacijà ir statybø teritorijoje apimtis, vertina visuomeniniø organizacijø darbà, stabdo ardymo dar-
bus ir panaðiai1. Pateikti Valstybinës kultûros paveldo komisijos sprendimø fragmentai parodo, kad 
valstybinæ kultûros paveldo strategijà ir politikà formuojanti institucija daþnai uþsiima konkreèiais kul-
tûros paveldo klausimais, nors ðios institucijos misija kita. 

Komisija turi teisæ suraðyti administracinius teisës paþeidimo protokolus dël kultûros vertybiø 
saugojimo paþeidimø; áspëti kultûros vertybiø savininkus ir valdytojus paðalinti kultûros paveldo ap-
saugos ástatymø paþeidimus ir apie paþeidimus per 3 dienas praneðti atitinkamai kultûros paveldo 
apsaugos valdymo institucijai; suraðyti administraciniø teisës paþeidimø protokolus dël kultûros pa-
veldo saugojimo ir per 3 dienas pasiøsti juos tokias bylas nagrinëti ágaliotai institucijai [12]. Ðià funk-
cijà atlieka Kultûros paveldo departamentas. Ásigaliojus naujam Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultûros paveldo apsaugos ástatymui, ðià funkcijà ágavo ir savivaldybiø paveldo apsaugos padaliniai. 
Taigi galima teigti, kad valstybinæ strategijà ir politikà formuojanti institucija neturëtø uþsiimti ðia 
veikla.  

                                                 

1 Valstybinė kultūros paveldo komisija (buvusi Valstybinė paminklosaugos komisija) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Vilniaus vandens malūno S63, esančio Latvių g. 64, pagrindinių kultūrinių verčių 
apskaitos dokumentą, paminklosaugos sąlygas, objekto naudotojų programas, dokumentaciją ir statybų šioje teritorijoje apimtis 
[...]; […] Įvertino visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ pastangas išsaugoti kultūros vertybę. (2003 m. lapkričio 
21 d. valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimas Nr. 96); [...] nutarė stabdyti Stulpino malūno užtvankos ardymo darbus, 
nes vykdoma šio objekto įrašymo į LR nekilnojamų kultūros vertybių registrą procedūra (2004 m. birželio 18 d. valstybinės 
paminklosaugos komisijos sprendimas Nr. 103). 

LR SEIMAS LR VYRIAUSYBĖ 

VALSTYBINĖ 
KULTŪROS PAVELDO 

KOMISIJA 

LR KULTŪROS MINISTERIJA 

KULTŪROS PAVELDO 
DEPARTAMENTAS 

KULTŪROS PAVELDO 
DEPARTAMENTO TERITORINIAI 

PADALINIAI 

APSKRITIES 
VIRŠININKO 

ADMINISTRACIJA 
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Nagrinėjant komisijos struktūrą taip pat pastebimi tam tikri netikslumai. Sekretoriato referentë 
yra ir komisijos narë. Kadangi Komisija svarsto savo tarnybos darbuotojø darbo apmokëjimo ir kitus 
klausimus, paminëtina, kad komisijos narys neturëtø dirbti komisijos aparato struktûroje. 
 

Kultūros paveldo departamentas  
Konkreèias nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas1 at-

lieka ir uþ jø vykdymà atsako Kultûros paveldo departamentas. Kultûros paveldo departamentas 
renka ir tvarko duomenis objektø áraðymui á Lietuvos Respublikos nekilnojamøjø vertybiø registrà. Ne-
kilnojamajam kultûros paveldui priskiriamos archeologinës, mitologinës, laidojimo, urbanizuotos, ávy-
kiø vietos, monumentai, statiniai, statiniø kompleksai, statiniø puoðybos ir árangos [14]. Didelë pa-
veldo dalis yra privaèios nuosavybës, todël saugant kultûros paveldo objektus kyla konfliktø tarp 
valstybës ir privaèiø asmenø. Ði problema aktuali, nes nuo savininko poþiûrio á paveldo iðsaugojimà 
priklauso kultûros paveldosaugos priemoniø, kurias numato valstybë, ágyvendinimas. Siekdama su-
ðvelninti ðá konfliktà, valstybë, atkûrusi nepriklausomybæ, taikë ávairias priemones. 

Nuo 1990 m. Kultûros paveldo departamente (buvusiame Kultûros vertybiø apsaugos depar-
tamente) vyksta permainos. Priëmus Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymà, dalis de-
partamento funkcijø perduota savivaldybiø paveldosaugos padaliniams. Tai – þingsnis prie decentra-
lizacijos, taèiau funkcijø dubliavimo klausimas lieka neiðspræstas. Taigi problemø lieka ir sukûrus 
naujà ástatymø bazæ.  

Analizuojant ðios institucijos veiklà, susidaro áspûdis, kad ji dirba kadrø kaitos, nuolatinio spau-
dimo ir neþinomybës sàlygomis. Pagal 2004 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos 
ástatymo nuostatas A lygio valstybës tarnautojai, neturintys aukðtojo universitetinio iðsilavinimo, turëjo 
bûti atleisti [14]. Pritaikius minëtas nuostatas, Kultûros paveldo departamento centrinis aparatas ne-
tektø dalies tarnautojø. Valstybës tarnybos ástatymo pateiktis dël kvalifikacinës nuostatos buvo pa-
keista, nekompetentingi, neturintys reikiamo iðsilavinimo darbuotojai liko dirbti paveldosaugos srityje. 
Tikëtina, kad vieðojo administravimo tobulinimo bei paveldosaugos valstybës tarnautojø kvalifikacijos 
klausimas vël bus iðkeltas. 
 

Apskrities viršininko administracija ir savivaldybės 
Pagal Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 9 straipsná apskrities virðininkas „at-

lieka kultûros vertybiø ir paminklø apsaugà, tvarko jø apskaità ir organizuoja paminklotvarkos prie-
þiûrà“ [15]. Taèiau, anot praktikø, ði institucija nuo 1994 m. neatliko në vienos funkcijos, susijusios su 
paveldosaugos veikla. Tokia situacija stebina, taèiau iki ðiol nekeièiama. Ásigaliojus Lietuvos Respub-
likos nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymo naujai redakcijai, savivaldybës ápareigotos 
steigti paveldosaugos padalinius, kuriems perduodama dalis kultûros paveldo apsaugos ir prieþiûros 
funkcijø bei suteikiamas tarpininkø vaidmuo tarp Kultûros paveldo departamento ir nekilnojamojo 
kultûros paveldo objektø savininkø. Toks sprendimas – akivaizdus valstybës politinis þingsnis ágyven-
dinant decentralizacijos ir subsidiarumo principà. Taèiau vël neiðvengta funkcijø dubliavimo tarp ap-
skrities ir teritoriniø padaliniø savivaldybëse. Abiejose institucijose veikla orientuojama á kultûros verty-
biø ir paminklø apsaugà, apskaitos tvarkymà bei paminklotvarkos prieþiûrà. Siekiant iðvengti funkcijø 
dubliavimo tarp kultûros paveldo departamento, apskrities virðininko administracijos ir teritoriniø pa-
daliniø, bûtina sureguliuoti ðiø institucijø veiklà pagal subsidiarumo principà, reikalaujantá sprendimus 
priimti tuo lygmeniu, kuriame jie yra veiksmingiausi. 

Praktikai funkcijø perdavimà savivaldybëms kritikuoja ekonomiðkumo poþiûriu. Valstybë, pa-
vesdama savivaldybëms vienà ar kità funkcijà, privalo ðiai veiklai skirti lëðø – tikslinæ dotacijà, taip pat 
iðkelti klausimà, ar ekonomiðkai verta steigti tokius padalinius atskirose savivaldybëse. 

                                                 

1 Kultūros paveldo departamento funkcijos: 1) metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugai; 2) rengia 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektus; 3) naudoja nekilnojamojo kultūros paveldo 
apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programoms skirtas valstybės biudžeto lėšas; 4) rengia nekilnojamojo kultūros paveldo 
apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programas, organizuoja jų vykdymą. Šių programų įgyvendinimą Departamentas gali 
pavesti pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams; [...] 9) sudaro ir išduoda valstybės saugomų kultūros paveldo 
objektų apsaugos reglamentus; 10) teikia šiuo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims; [...] 
12) tvarko Kultūros vertybių registrą, kuriame registruojamos nekilnojamosios kultūros vertybės ir jų duomenys; pagal įstatymų 
nustatytus reikalavimus kaupia, tvarko ir saugo su šiuo registru susijusius dokumentus; [...] 17) organizuoja teritorijų planavimo 
dokumentų, įgyvendinančių šio įstatymo reikalavimus, rengimą; [...] 19) kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir 
priežiūrą; 20) nustato sužalotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį; [...] 23) turi teisę gauti iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, 
fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių; 24) nagrinėja jo 
įgaliojimų sričiai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas; [...] [13 ]. 
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Perþvelgus paveldosaugos valdymo struktûras matyti, kad socialiniai, politiniai, ekonominiai 
pokyèiai veikia ir keièia institucijø veiklà. Valstybës valdymo reformomis stengiamasi ágyvendinti de-
centralizacijos ir subsidiarumo principus, siekiama nustatyti aiðkø valstybës, ávairiø valstybiniø organi-
zacijø, ástaigø vaidmená bei kompetencijà. Taèiau tik laikas parodys ðiø pokyèiø rezultatus. 
 
 

Iðvados 
 

1. Saugant kultûros paveldà, privaloma laikytis Europos naujosios kultûros politikos ir paveldo-
saugos etikos principø, o rûpestá paveldo vertybëmis bûtina vertinti kaip socialinës, ekonominës, 
kultûrinës politikos dalá. Tik pakankamai investuojant mûsø tautos paveldà galima iðsaugoti ateities 
kartoms.  

2. Daugumos Europos ðaliø konstitucijose numatyta kultûros paveldo objektø apsauga. Nors 
privati nuosavybë nelieèiama, neatmetamas privataus turto nusavinimas, jei tai naudinga visuomenei. 
Kultûros paveldo nacionalizavimas visuomenës poreikiams privalo bûti vienodai reglamentuotas ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos valstybëse.  

3. Gerindama kultûros paveldo dabartinæ bûklæ, panaudojimà ir iðsaugojimà, valstybë privalo 
daugiau dëmesio skirti paveldosaugos teisiniam reglamentavimui ir paveldo tvarkymui bei realiai vyk-
dyti strateginiø dokumentø nuostatas.  

4. Kultûros paveldo objektø apsauga reguliuojama tarpusavyje nesuderintomis administracinës 
teisës normomis, todël bûtø tikslinga jas susisteminti. Derëtø svarstyti galimybæ kodifikuoti ðias nor-
mas, kas leistø grieþèiau apibrëþti jø taikymo ribas.  

5. Tobulinant kultûros paveldo objektø apsaugos valstybinio valdymo sistemà, privaloma atsi-
sakyti skirtingø institucijø funkcijø dubliavimo, kryptingai ágyvendinti subsidiarumo principà bei ið-
spræsti vieðojo administravimo tobulinimo ir ðios srities valstybës tarnautojø iðsilavinimo klausimus. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article analyses one of the areas of state culture - state regulation of immovable cultural property 
protection from the point of view of administrative law. Problems of relationship between the central 
government and municipalities in the field of immovable cultural property protection are disclosed and actions 
on the national level are evaluated.  

For the purpose of comprehensive examination of the topic the author has analyzed legislative acts of the 
Republic of Lithuania and strategic planning documents in the field of cultural property protection. The article 
presents the main problems encountered by institutions of the Republic of Lithuania dealing with the 
administration of cultural property protection, explains their functions and interrelationship and gives judgment 
about their necessity. The author gives further details about the prevailing tendencies and points out changes in 
the protection of cultural property. 

Referring to institutional and legislative analysis the author admits that, since the restoration of the 
independence of the Republic of Lithuania, state cultural property protection policy has developed in a positive 
way. In the background of governing reform attempts were made to implement principles of decentralization 
and subsidiarity and improve public administration. Administrative constraints resulting from cultural property 
management control are counterbalanced by the motivation of cultural property owners to take care of the 
property and apply it not only for public, but for private needs as well. Property owners are encouraged to 
protect the cultural property and gain profit too. 

The analysis of the above issues is followed by the author’s conclusions. 

 
 
 
 

 

 




