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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS-KREIPIMOSI 

 
 
Pagal kompetenciją išnagrinėjome Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanclerio 2019-05-20 raštu Nr. S-1722, kuriuo prašoma išnagrinėti ir 

įvertinti Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos suvažiavimo rezoliuciją-kreipimąsi (toliau – 

rezoliucija) dėl kultūros paveldo apsaugos.  

Dėl rezoliucijoje keliamų klausimų apie viešuosius pirkimus ir kultūros paveldo objektų 

tvarkybos darbų kokybę pagal kompetenciją informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seime 

svarstomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas 

(toliau – Įstatymo projektas), kuriuo nustatoma, kad statinio statybos darbų ir statinio projektavimo 

paslaugų pirkimas turi būti atliekamas dalimis (atskiriant statinio statybos darbų pirkimą nuo statinio 

projektavimo paslaugų pirkimo), kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, 

apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Priėmus Įstatymo projektą ir atskyrus statinio projektavimą nuo 

statinio statybos darbų, bus užtikrinta, kad būtų įgyvendinta įsigyta statinio architektūra ir statinio 

statybos darbų kokybė, įskaitant ir paveldo tvarkybos darbų kokybę.  

Pažymėtina, kad galiojančiame teisiniame reguliavime nustatyti pagrindai siekti paveldo 

tvarkybos kokybės. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (toliau – Architektūros įstatymas) 

12 straipsnio 2 dalyje1 nustatyta, kad statinių, kuriems 50 ir daugiau metų, projektiniai pasiūlymai 

                                                
1 2. Projektiniai pasiūlymai dėl statinių, kuriems 50 ir daugiau metų ir kuriuos numatyta griauti siekiant statyti naują 
statinį arba numatyta rekonstruoti, kai jų griovimui ar rekonstravimui raštu prieštarauja suinteresuotos visuomeninės 
organizacijos (organizacijos, atstovaujančios visuomenei ar jos daliai, kuriai daro arba gali daryti poveikį veiksmai 
(sprendimai) ar neveikimas architektūros srityje arba kuri yra suinteresuota architektūros vystymu), Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro nustatyta tvarka, vadovaujantis Statybos įstatymu, derinami tik gavus nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos išvadą, kad šiems pastatams nereikalinga teisinė apsauga. Apie numatomą šių statinių projektavimą ir 
visuomenės dalyvavimą svarstant projektinius pasiūlymus informuojama vadovaujantis Statybos įstatymu. 
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derinami tik gavus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvadą, kad šiems pastatams 

nereikalinga teisinė apsauga. Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje1 nustatyta, kad 

architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo 

ar projektavimo atvejais turi būti rengiami architektūriniai konkursai ir jie negali būti rengiami kartu 

su statybos rangos konkursais2. Šio straipsnio 2 dalie 5 punkte3 nurodyta, kad šiais objektais 

savivaldybės tarybos sprendimu pripažįstami restauruojami ir (ar) pritaikomi bei atkuriami 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (statiniai) arba rekonstruojami ir statomi nauji statiniai 

kultūros paveldo objektų teritorijose. 

Kiti rezoliucijoje keliami klausimai priskirtini Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

veiklos sritims. 
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1 1. Architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo 
atvejais turi būti rengiami architektūriniai konkursai (toliau – konkursas), skirti geriausiai statinio architektūrinei idėjai, 
pateikiamai projektiniuose pasiūlymuose, ir (ar) urbanistinei idėjai, pateikiamai teritorijos vystymo koncepcijoje, 
išreikšti. Konkursai rengiami vadovaujantis šio įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų, 
kuriuose numatytas reikalavimas tokius konkursus rengti, nuostatomis. Konkursų tikslas – siekti šių objektų architektūros 
kokybės, optimalaus kokybės ir kainos santykio. 
2 6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti konkursai negali būti rengiami kartu su statybos rangos konkursais. 
3 5) restauruojami ir (ar) pritaikomi bei atkuriami nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (statiniai) arba rekonstruojami 
ir statomi nauji statiniai kultūros paveldo objektų teritorijose; 


