
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS 

SPECIALISTŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ 
PATVIRTINIMO 

 
2017 m. vasario 27 d. Nr. ĮV-406 

Vilnius 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 

straipsnio 6 dalimi ir 231 straipsniu,  

t v i r t i n u  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos 

nuostatus (pridedama). 

 

 

Kultūros ministrė  Liana Ruokytė-Jonsson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ĮV-406 

  
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTŲ  

ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI 
  

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisijos (toliau – 

Atestavimo komisija) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Atestavimo komisijos sudarymą, jos 
funkcijas ir darbo tvarką. 

2. Atestavimo komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos 
saugomų teritorijų įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu 
Nr. ĮV-146 „Dėl specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius 
ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių 
tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių 
paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklių ir nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“, ir nuostatais. 

3. Atestavimo komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo 
principu, asmenine Atestavimo komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų 
sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumu.  

4. Atestavimo komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Kultūros ministerija. 
 

 
II SKYRIUS  

ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMAS 
 
5. Atestavimo komisijos personalinę sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina Lietuvos Respublikos 

kultūros ministras, kuris skiria Atestavimo komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie 
yra atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai, turintys teisę atlikti 
paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę ir turintys darbo atestavimo komisijose patirtį. 

6. Atestavimo komisiją sudaro 9 nariai, įskaitant Atestavimo komisijos pirmininką (toliau – 
nariai). Nariais skiriami šių institucijų ir organizacijų deleguojami atstovai: du nariai iš Kultūros 
ministerijos, po vieną narį iš Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos archeologijos draugijos, Lietuvos dailės 
istorikų draugijos. 

7. Atestavimo komisijos sekretoriumi (toliau – sekretorius) skiriamas Kultūros ministerijos 
atstovas, kuris nėra narys ir neturi balsavimo teisės, tačiau atsako už Atestavimo komisijos darbo 
dokumentacijos tvarkymą. 

 
  

III SKYRIUS  
ATESTAVIMO KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 
8. Atestavimo komisija vykdo šias funkcijas: 
8.1. rengia išvadas dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (toliau – 

paveldosaugos specialistai) kvalifikacijos atestatų (toliau – atestatų) suteikimo, keitimo ar 
nesuteikimo;  



8.2. rengia išvadas dėl išduotų atestatų galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo 
panaikinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 231

 

straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytais atvejais; 
8.3. rengia išvadas dėl išduotų atestatų galiojimo panaikinimo. 
9. Atestavimo komisijos išvados įforminamos protokolu, kuris surašomas ir ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas pateikiamas kultūros ministrui sprendimams priimti.  
 
 

IV SKYRIUS 
ATESTAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

  
10. Atestavimo komisijos darbo forma yra posėdžiai.  
11. Atestavimo komisijos posėdžius šaukia Atestavimo komisijos pirmininkas (toliau – 

pirmininkas), kuris nustato posėdžių datą, laiką ir sudaro posėdžio darbotvarkę. 
12. Atestavimo komisijos posėdžiams pirmininkauja pirmininkas, jam nesant – pirmininko 

pavaduotojas. 
13. Sekretorius: 
13.1. organizuoja Atestavimo komisijos darbą, rengia posėdžiams medžiagą, vykdo 

susirašinėjimą ir suteikia reikalingą informaciją, atsako už dokumentų, susijusių su Atestavimo 
komisijos posėdžiais, tvarkymą ir tolesnį jų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

13.2. organizuoja atestuojamųjų paveldosaugos specialistų profesinių ir teisinių žinių 
įvertinimą testais ir kartu su pirmininkaujančiu posėdžiui susumuoja testo žinių įvertinimą, kuris 
pateikiamas nariams posėdyje; 

13.3. parengia ir išdalija nariams balsavimo lapus, kuriuose turi būti nurodomos pretendentų į 
paveldosaugos specialistus pavardės ir prašoma suteikti teisė vykdyti tam tikrą veiklos rūšį(-is), 
specializaciją(-jas) bei data; 

13.4. po balsavimo kartu su pirmininkaujančiu posėdžiui susumuoja balsavimo rezultatus, 
kurie įrašomi į posėdžio protokolą; 

13.5. tvarko atestuotų paveldosaugos specialistų sąrašą, kuris skelbiamas Kultūros 
ministerijos internetiniame tinklalapyje. 

14. Atestavimo komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė 
narių. 

15. Atestavimo komisija sprendimus priima atviru vardiniu balsavimu posėdyje dalyvaujančių 
jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas, jam 
nesant – pirmininko pavaduotojo balsas.  

16. Į Atestavimo komisijos posėdžius su patariamojo balso teise gali būti kviečiami kiti 
atitinkamos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veiklos rūšies paveldosaugos specialistai. 

17. Atestavimo komisijos posėdžio metu protokoluojama. Protokolą pasirašo pirmininkas, 
jam nesant – pirmininko pavaduotojas, ir sekretorius. Protokole turi būti nurodyta data, protokolo 
registravimo numeris, Atestavimo komisijos posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, Atestavimo 
komisijos posėdžio metu pasisakę bei klausimus pateikę asmenys, balsavimo rezultatai ir priimti 
sprendimai. 

18. Narys, negalintis dalyvauti Atestavimo komisijos posėdyje: 
18.1. privalo apie tai iki Atestavimo komisijos posėdžio pranešti sekretoriui; 
18.2. turi teisę susipažinti su Atestavimo komisijos posėdyje, kuriame jis nedalyvavo, 

svarstyta medžiaga ir priimtais sprendimais.  
19. Narys, be pateisinamos priežasties neatvykęs į Atestavimo komisijos posėdį daugiau kaip 

3 kartus iš eilės, praranda teisę dalyvauti Atestavimo komisijos darbe. Pirmininkas protokoliniu 
sprendimu jį nušalina ir teikia siūlymą kultūros ministrui dėl tokio nario nušalinimo. Kultūros 
ministras, atsižvelgdamas į siūlymą, sprendžia klausimą dėl Atestavimo komisijos sudėties 
pakeitimo. 



20. Nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai, už darbą apmokama kultūros ministro nustatyta 
tvarka.  

 
V SKYRIUS 

ATESTAVIMO KOMISIJOS DOKUMENTAI 
  
21. Atestavimo komisijos ir atestuojamųjų paveldosaugos specialistų dokumentus tvarko 

sekretorius ir perduoda juos saugojimui. 
22. Atestuojamųjų paveldosaugos specialistų testai, pasirašyti juos įvertinusių asmenų, 

saugomi kartu su kitais atestuotų paveldosaugos specialistų dokumentais. 
23. Atestuotų paveldosaugos specialistų dokumentai su jiems išduotų atestatų kopijomis bei 

kiti Atestavimo komisijos dokumentai tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 
archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 
______________ 

  
  
 
 


