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DĖL LIETUVOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS KREIPIMOSI

Kultūros ministerija (toliau – ministerija) išnagrinėjo Lietuvos restauratorių sąjungos
kreipimąsi dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo
naujos redakcijos.
Informuojame, kad ankstesnįjį tvarkos aprašą reikėjo keisti gavus Specialiųjų tyrimų
tarnybos (toliau - STT) antikorupcinio vertinimo išvadą dėl Restauravimo tarybos nuostatų bei
ministerijai atlikus Restauravimo tarybos veiklos vidaus auditą. STT išvadoje buvo konstatuota, kad
teisinis reguliavimas neužtikrina, kad vertinimo tarybos narių pareigas eitų korupcijai atsparūs
asmenys, o teisiniame reguliavime nėra iki galo atskleistas Restauravimo tarybos sudarymo
mechanizmas, nepakankamai apibrėžti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai Restauravimo
tarybos nariams ir šio reikalavimo turinys, neužtikrintas Restauravimo tarybos narių rotacijos
principas.
Kultūros ministerija, atsižvelgdama į STT rekomendacijas, atliko Restauravimo tarybos
veiklos teisinės aplinkos ir procesų auditą.
Audito metu buvo tikrinti ir vertinti ištisiniu ir atrankos būdu 2018–2019 m. Tarybos
posėdžių protokolai, kiti dokumentai ir duomenys. Buvo stebimi 14 Tarybos posėdžių, vykusių
2019 m. Buvo apklaustas Tarybos pirmininkas, buvęs ir dabartinis Tarybos sekretorius, nariai,
diskutuota su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - KPD) Kontrolės
skyriaus, penkių KPD teritorinių skyrių darbuotojais, Kultūros paveldo centro direktoriumi. Audito

ataskaitoje pažymima, kad nustatyti teisinio reglamentavimo trūkumai ir teisės aktų pažeidimai,
Restauravimo tarybai priimant restauratorių atliktus darbus, rodo vidaus kontrolės ir korupcijos
pasireiškimo rizikos valdymo spragas, todėl būtinos atitinkamos korekcijos. Audito išvadose taip
pat nurodoma, kad neišsamus ir praktikos neatitinkantis Restauravimo tarybos teisių sąrašas
nuostatuose suponuoja, jog Tarybai sudėtinga laikytis jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų,
įgyvendinti motyvuotą administracinę diskreciją priimant sprendimus, Tarybos sprendimai gali
neatitikti teisėtumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų pagrindinių viešojo administravimo principų.
Ministerija įgyvendino konkrečias techninio pobūdžio STT ir ministerijos audito išvadas, susijusias
su Tarybos darbo organizavimu ir Tarybos veiklos skaidrinimu, todėl laikėsi nuomonės, kad
netikslinga tai derinti su restauratorių bendruomene. KPD, kuriam buvo suformuluoti konkretūs
STT ir ministerijos audito pasiūlymai, parengė aptariamų dokumentų projektus ir pateikė juos
ministerijai. KPD siūlymu, kaip vieną iš proceso skaidrumą ir tarpusavio bendradarbiavimą tarp
Dailės vertybės Valdytojo bei restauratorių pažyminčių dokumentų, prie ataskaitos prašoma pridėti
Dailės vertybės Valdytojo rašytinį sutikimą priimti darbus. Ministerijos nuomone, Restauratorių
sąjungos argumentas, kad dėl nepakankamų valdytojo žinių gali nukentėti restauruojamos vertybės,
faktiškai nėra pagrįstas.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad nuostata dėl fotogrametrinių matavimų nėra nauja, ji buvo
ir ankstesnėje redakcijoje, dėl jos anksčiau priekaištų nesulaukta, todėl jos ir nebuvo atsisakyta.
Akcentuojame, kad restauratorių darbo turinį reglamentuojantys punktai nebuvo keisti, o buvo
atlikti tik techninio pobūdžio pakeitimai.
Lietuvos restauratorių sąjunga, kaip kompetentinga institucija, į sudaromą Restauravimo
tarybą deleguoja du savo atstovus, kurie joje dirbdami galės realiai įsitikinti, ar nustatytas
reglamentavimas nėra perteklinis. Jeigu vykdant šio aprašo nuostatas, susijusias su Dailės vertybės
Valdytojo teisėmis, kils problemų, ministerija jas spręs.
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