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DĖL SIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166 60 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTUI NR. XIIIP-5324

Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) gavo Lietuvos 

Respublikos Seimo Kultūros komiteto 2021 m. sausio 20 d. raštą, kuriame prašoma pateikti 

siūlymus dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 60 

straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5324 (toliau – projektas).

Paveldo komisijos sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė susipažino su Jūsų pateiktu 

projektu ir teikė savo siūlymus. Paveldo komisijos nariai 2021 m. sausio 29 d. nuotoliniame 

posėdyje balsavo dėl trijų projekto variantų: Lietuvos Respublikos Seimo pateikto projekto bei jo 

pagrindu darbo grupės parengtų A ir B projektų. Balsų dauguma buvo pritarta projekto A variantui:

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Papildyti 60 straipsnį 7 dalimi:

„7. Nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų teritorijose draudžiama:

1) statyti naujus statinius, nesusijusius su kultūros paveldo objektų apsauga, kaip tai 

nustatyta NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

2) keisti kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, išskyrus tyrimų metu naujai nustačius 

kultūros paveldo objekto reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių istorinę raidą patvirtinančius 

faktus“.

Elektroninio dokumento nuorašas



Paveldo komisijos nuomone, būtina išplėsti kultūros paveldo objektų, kurių teritorijose 

draudžiama statyti naujus statinius, nesusijusius su kultūros paveldo objektų apsauga, kaip tai 

numatyta NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalyje, t. y. apskaita, skelbimu saugomu, saugojimu-tvarkyba ir 

naudojimu, pažinimu, jo sklaida, atgaivinimu (reabilitacija), ratą, neapsiribojant vien tik kultūros 

paminklais. Nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektai yra ir paskelbti 

valstybės saugomais, ir registriniai, tačiau jų vertės dažnai yra tapačios, tad išskiriant tik kultūros 

paminklų teritorijas, būtų labai susiaurinta šios siūlomos teisės normos galiojimo kultūros paveldo 

objektų teritorijoms apimtis.

Ryškiausias paskutinių metų pavyzdys – naujų statinių statyba nacionalinio 

reikšmingumo lygmens valstybės saugomo (ne kultūros paminklo) Vilniaus misionierių vienuolyno 

statinių ansamblio aplinkoje.

    Taip pat keičiant kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, turi būti įvertinami ne bet 

kokie šio objekto istorinę raidą patvirtinantys faktai, o tik tie, kurie lemia vertingųjų savybių 

reikšmingumą.

PRIDEDAMA. 

1. Paveldo komisijos darbo grupės pasiūlytas projekto A variantas, 1 lapas;

2. Projekto lyginamasis variantas su Lietuvos Respublikos Seimo pateiktu projektu, 1 

lapas.

Paveldo komisijos pirmininkė                                                   doc. dr. Vaidutė Ščiglienė

    

Rimantas Bitinas, tel. (8 5) 266 3284, el. p. rimantas.bitinas@vkpk.lt 



Paveldo komisijos darbo grupės pasiūlytas projekto A variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166

60 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 
2021  m.                              d. Nr.

Vilnius

                      1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas
                      Papildyti 60 straipsnį 7 dalimi:
                      „7. Nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų teritorijose 
draudžiama:

1) statyti naujus statinius, nesusijusius su kultūros paveldo objektų apsauga, kaip tai 
nustatyta NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

2) keisti kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, išskyrus tyrimų metu naujai nustačius 
kultūros paveldo objekto reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių istorinę raidą patvirtinančius 
faktus“.

                        2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
            Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

                       Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas



                                                                                                          Projekto lyginamasis variantas
                                                                                                          su LR Seimo pateiktu projektu

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO NR. XIII-2166
60 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS
 

20201  m.                              d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas
Papildyti 60 straipsnį 7 dalimi:
„7. Nacionalinėsio reikšmėsingumo lygmens kultūros paveldo objektų, paskelbtų 

kultūros paminklais, teritorijose draudžiama:
1) statyti naujus statinius, nesusijusius su kultūros paveldo objektų eksponavimu ar 

tvarkymu apsauga, kaip tai nustatyta NKPAĮ 4 straipsnio 1 dalyje;
2) keisti kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, išskyrus tyrimų metu naujai nustačius 

kultūros paveldo objekto reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių istorinę raidą 
patvirtinančius faktus“.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
       Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio  gegužės 1 d.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas
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