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MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO 2008-2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 
PRIEMONIŲ PLANAS  

 
Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo terminai 

1. Parengti ir įgyvendinti Medinio 
paveldo apskaitos priemones 

1.1. Atlikti tyrimus Medinio paveldo objektų 
vertingųjų savybių atskleidimui, objektus, 
turinčius kultūrinę vertę, registruoti Kultūros 
vertybių registre 
 
1.2. Tobulinti Kultūros vertybių registre 
registruojamų nekilnojamųjų kultūros vertybių 
klasifikatorių, kuriame turėtų būti išskirti 
Mediniam paveldui priklausantys objektai 

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos, 
Kultūros paveldo centras 
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos 
 

2008–2010 m. 
 
 
 
 
2008–2010 m. 
 
 
 

2. Formuoti teisinę aplinką, palankią 
Medinio paveldo išsaugojimui ir 
pritaikymui  

2.1. Pakeisti Nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų stebėsenos taisykles, patvirtintas 
kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. ĮV-318 (Žin., 2005, Nr. 86-3242), suteikiant 
prioritetą Medinio paveldo stebėsenai 
 
2.2. Pakeisti Privačios nuosavybės – prieinamų 
visuomenei lankyti valstybės saugomų 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų 
kompensavimo taisykles, patvirtintas kultūros 
ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. ĮV-425 
(Žin., 2006, Nr. 101-3920) ir Prašymų finansuoti 
kultūros paveldo objektų tvarkybos ir 
neatidėliotinus saugojimo darbus iš 
Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos 
programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo 
tvarkos aprašą, patvirtintą Departamento 
direktoriaus 2007 m. birželio 20 įsakymu Nr. Į-255 
(Žin., 2007, Nr. 72-2876; 2007, Nr. 98-4002), 
nustatant prioritetą Mediniam paveldui  

Kultūros ministerija 
 
 
 
 
 
Kultūros ministerija, 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos 
 

2008 m. 
 
 
 
 
 
2008 m. 
 
 



Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo terminai 
3. Atlikti Medinio paveldo 

išsaugojimui būtinus darbus 
3.1. Parengti paveldo tvarkybos reglamentų 
(PTR) „Medinės konstrukcijos. Bendrieji 
reikalavimai“, „Medinių konstrukcijų 
tvarkomieji paveldosaugos darbai“, „Medžio 
apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji 
reikalavimai“ bei „Medžio apdailos ir stalių 
gaminių tvarkomieji paveldosaugos darbai“ 
projektus ir pateikti kultūros ministrui tvirtinti 
 
3.2. Taikant Nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų stebėsenos taisyklių, patvirtintų kultūros 
ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu  
Nr. ĮV-318, 14 punktą, atlikti Medinio paveldo 
stebėsenos (monitoringo) apibendrinimą ir 
prognozavimą, kuriuo pagrindu parengti 
priemonių, užtikrinančių Medinio paveldo 
objektų išsaugojimą, plano projektą ir pateikti 
kultūros ministrui tvirtinti 

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos      
 
 
  
 
 
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos      
 

2008–2009 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008–2009 m. 
 
 

4. Parengti ir įgyvendinti pažinimo ir 
sklaidos priemones, pristatančias 
Medinio paveldo objektus 
Lietuvos ir pasaulio visuomenei 

 
 
 
 
 

4.1. Parengti ir skleisti Lietuvos nacionalinių 
radijo ir televizijos transliuotojų programose 
socialinę informaciją apie Medinio paveldo 
išsaugojimą  
 
4.2. Parengti ir išleisti apžvalginį leidinį užsienio 
kalbomis apie Medinį paveldą Lietuvoje ir jo 
sąsajas su Europos paveldu  
 
4.3. Organizuoti konferenciją apie Lietuvos 
Medinį paveldą Europos paveldo kontekste  

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos 
 
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos 
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos 

 2009 m.. 
 
 
 
 
2010 m. 
 
 
 
2009 m. 
 

5. Parengti ir įgyvendinti Medinio 
paveldo pritaikymo ir 
atgaivinimo priemones 

5.1. Organizuoti tyrimus Medinio paveldo 
etninių Lietuvos regionų savitumų ir jų 
paplitimo arealų išaiškinimui  
 
5.2. Parengti metodinę medžiagą, skirtą 
Medinio paveldo objektų valdytojams, 
atliekantiems priežiūros ir pritaikymo darbus  
 
5.3. Organizuoti tradicinių amatų, reikalingų 
Medinio paveldo tvarkybos darbams atlikti, 
mokymus (seminarus) 

Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos  
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos  
 
 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos  
 

2008–2009 m. 
 
 
 
2009–2010 m. 
 
 
 
2009–2010 m. 
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