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LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 
 

N U T A R T I S 

 

2017 m. lapkričio 21 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus 

Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijos Volskienės, rašytinio 

proceso tvarka susipažinusi su Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik pareiškimu 

ištirti, ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 

patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens 

nustatymo kriterijų aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21, 21.4, 21.5, 

21.6 punktai bei priedas „Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos 

zonos ribų plano sutartiniai ženklai“ ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės 

sutartinis ženklas – „kultūros paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, 

gamtinis elementas)“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 

18, 21, 24, 26, 31 ir 40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 

22 straipsnio 2 daliai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 

punktams, 6 straipsnio 2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37, 4.39 

straipsniams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės 

valstybės principui; ar Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 

ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punktas 

ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. 

įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos 

pildymo aprašas neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 – 5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai, 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 

ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės 

principui, 

 

n u s t a t ė: 

 

Teisme gautas Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik pareiškimas dėl 

norminių administracinių aktų teisėtumo ištyrimo. Pareiškimas atitinka Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio reikalavimus, todėl priimamas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 

1 dalimi, 116 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija 
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n u t a r i a: 

 

Priimti Lietuvos Respublikos Seimo nario Valerijaus Simulik pareiškimą ištirti, ar Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų 

aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktai ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 21, 21.4, 21.5, 21.6 punktai bei priedas 

„Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano sutartiniai 

ženklai“ ta apimtimi, kiek jame yra numatytas urbanizuotos vietovės sutartinis ženklas – „kultūros 

paveldo vietovės urbanistinės struktūros objektas (statinys, vieta, gamtinis elementas)“, 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

1 straipsnio 1 daliai, 1 straipsnio 2 dalies 2 punktui, 2 straipsnio 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 31 ir 

40 dalims, 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 9 dalims, 9 straipsniui, 10 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai, 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 

2 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37, 4.39 straipsniams, Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės principui; ar 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punktas ir Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-

230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašas 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

4 straipsnio 1 dalies 1 – 5 punktams, 5 straipsnio 2, 4 dalims, 8 straipsnio 6 daliai, Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 

3 dalims, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisinės valstybės 

principui. 

Atsakovams Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos išsiųsti šios nutarties nuorašą, pareiškimo kopiją ir įpareigoti atsakovą iki 

2017 m. gruodžio 20 d. pateikti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atsiliepimus. 

Nutartis neskundžiama. 

 

 

 Teisėjai       Audrius Bakaveckas 

 

 

         Artūras Drigotas 

 

 

         Virginija Volskienė 
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