
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Telšių r. sav., administracija 2019 m. 

  Valdytojas 
privalo 

 
 Prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo 

teritoriją, vietovę, laiku šalinti atsiradusius 

defektus ir apsaugoti statinį nuo neigiamo 

aplinkos poveikio; šalinti savaime 

užaugančius augalus, teritorijoje šienauti 

žolę ir genėti medžius, valyti šiukšles, 

šalinti taršos židinius; 

 Pranešti už apsaugą atsakingai institucijai 

apie nekilnojamajai kultūros vertybei 

(toliau – kultūros vertybė) iškilusią grėsmę, 

kurios pats pašalinti nepajėgia arba tam 

neturi reikiamos kvalifikacijos ar leidimo; 

 Leisti kultūros ministro nustatyta tvarka 

Kultūros paveldo departamento, 

savivaldybės paminklosaugos padalinio, 

taip pat Valstybės kultūros paveldo 

komisijos nariams ir pareigūnams ar jų 

įgaliotiems specialistams apžiūrėti kultūros 

paveldo objektą, fiksuoti kultūros paveldo 

objekto būklę;  

 Sudaryti NKPAĮ ir kitų įstatymų 

reikalavimų atitinkančias sąlygas 

visuomenei lankyti ir pažinti kultūros 

vertybę; 

 Leisti už apsaugą atsakingai institucijai 

kultūros paveldo objektą ženklinti 

tipinėmis ir/ar individualiai sukurtomis 

lentomis ir rodyklėmis. 
 

 
 
 

Priežiūros tikslas 
 

 
 Kultūros paveldas yra labai svarbus šalies 

kultūrinės atminties, savitumo ir 

patrauklumo šaltinis; 

 Išsaugojant gerą fizinę kultūros vertybės ir 

jos teritorijos būklę, mažėja rizika 

autentiškų savybių kitimui/sunykimui; 

 Tinkamai saugomas ir prižiūrimas kultūros 

paveldas padeda formuoti Lietuvos įvaizdį, 

prisideda prie krašto gerovės kūrimo ir 

turizmo plėtojimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



Valdytojas 
savarankiškai gali atlikti 

 
 Teritorijos, želdinių priežiūros darbus – 

atlikti apžiūrą, šalinti iš želdinių sausuolius, 

vėjavartas, vėjalaužas, šalinti (iškirsti) 

menkaverčius medžius ir krūmus, augalus 

augančius ant statinių ar jų liekanų;  

 Grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti 

išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu 

jie nėra vertingos dalys bei elementai; 

 Priežiūros darbai atliekami nuolat, be 

projektinės dokumentacijos ir be atskiro 

Kultūros paveldo departamento leidimo, 

darbai apmokami kultūros vertybės 

savininko, valdytojo ar naudotojo lėšomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draudžiama 

 Naikinti ar žaloti kultūros vertybės vertinimo 

tarybos akte nustatytas vertingąsias vertybes; 

 Teritorijoje statyti statinius, kurie aukščiau, 

apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros 

paveldo objektą ar objektus arba trukdytų juos 

apžvelgti; 

 Naikinti ar žaloti paminklines lentas, kultūros 

vertybės informacinius stendus arba kultūros 

paveldo objekto ar vietovės teritorijos 

riboženklius; 

 Gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, 

degiąsias, chemiškai aktyvias, aplinką 

teršiančias medžiagas; 

 Įrengti sąvartyną, laikyti atliekas; 

 Naudoti gamybines stakles, įrengimus ir 

kitokius mechaninius variklius, darančius 

dinaminį, vibracinį poveikį ir galinčius sukelti 

vertybių pokyčius bei avarijas; 

 Ieškoti naudingųjų iškasenų (kultūros vertybės 

žemės sklype) ir jas kasti; 

 Be leidimo dalyti į atskiras dalis kultūros 

vertybės teritorijoje esančius sklypus ir keisti 

jų ribas; 

 Be leidimo kultūros paveldo objekto 

teritorijoje keisti žemės naudojimo būdą, 

užstatymo tankį, intensyvumą, tipą ar statinių 

paskirtį; 

 Be leidimo kultūros vertybės teritorijoje 

statyti statinius ir įrenginius, keisti reljefą, 

sodinti vertingąsias savybes užstosiančius 

želdinius. 

 

 

 

Esant klausimų 

 

 
 

 Ar objektas yra kultūros paveldo vertybė, 

ar žemės sklypas patenka į kultūros 

paveldo teritoriją, galima pasitikrinti 

Kultūros vertybių registre www.kpd.lt 

 Taip pat galit kreiptis į Telšių rajono 

savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus 

vyriausiąją specialistę (paminklosaugos) 

Giedrę Gudavičienę tel. nr. 8 444 56 198, 

el.p. giedre.gudaviciene@telsiai.lt, 

Žemaitės g. 14, Telšiai (308 kab., III a. 

administracijos pastate).  
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