PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-974
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ
RENGIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja kultūros paveldo objektų (toliau – objektas) individualių apsaugos
reglamentų (toliau – individualus apsaugos reglamentas) rengimą, tvirtinimą, viešinimą, išdavimą,
galiojimą, keitimą.
2. Aprašas privalomas individualių apsaugos reglamentų rengimo organizatoriams,
rengėjams, juos tvirtinančioms ir išduodančioms institucijoms, taip pat kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, dalyvaujantiems individualių apsaugos reglamentų rengimo procese.
3. Individualius apsaugos reglamentus tvirtina ir išduoda:
3.1. savivaldybės administracijos padaliniai ar valstybės tarnautojai, atsakingi už
kultūros paveldo apsaugą (toliau bendrai vadinami – savivaldybės paveldosaugos padalinys) –
vietinio reikšmingumo lygmens objektų ir inicijuotų skelbti ar paskelbtų savivaldybės saugomais
objektų;
3.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) teritoriniai padaliniai – nacionalinio ir regioninio reikšmingumo lygmens objektų ir
inicijuotų skelbti ar paskelbtų valstybės saugomais objektų bei kitų objektų, Aprašo 3.1 papunktyje
nepriskirtų savivaldybės kompetencijai.
4. Jeigu Aprašo 3.2 papunktyje nurodytais atvejais objektas, jo teritorija, apsaugos
zona yra išsidėsčiusi kelių apskričių teritorijose, suderinę veiksmus individualų apsaugos
reglamentą Aprašo nustatyta tvarka kartu tvirtina, viešina ir išduoda Departamento teritoriniai
padaliniai, į kurių veiklos teritoriją patenka objektas, jo teritorija ar apsaugos zona. Jeigu Aprašo
3.1 papunktyje nurodytais atvejais objektas, jo teritorija, apsaugos zona yra išsidėsčiusi kelių
savivaldybių teritorijose, suderinę veiksmus individualų apsaugos reglamentą Aprašo nustatyta
tvarka kartu tvirtina, viešina ir išduoda savivaldybių, į kurių veiklos teritoriją patenka objektas, jo
teritorija ar apsaugos zona, paveldosaugos padaliniai.
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių
patvirtinimo“ nustatytais atvejais skelbiamiems ar paskelbtiems valstybės ar savivaldybės
saugomais kompleksiniams kultūros paveldo objektams rengiami ne individualūs apsaugos
reglamentai, o nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentai – tvarkymo planai.
6. Individualiuose apsaugos reglamentuose nustatyti paveldosaugos reikalavimai yra
privalomi rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Šie paveldosaugos reikalavimai, be kitų
įstatymuose nustatytų reikalavimų, taip pat taikomi žemės darbams, statinių ar įrenginių statybai,
statinių aukščiui, tūriui, užstatymo tankiui ir intensyvumui, išorės apdailos medžiagoms,
apželdinimui, želdinių aukščiui, tankiui, rūšiai, transporto srautams, jų intensyvumui, objekto, jo
teritorijos ir apsaugos zonos priežiūrai, apsaugai, valdymui, naudojimui, privalomiems atlikti
tyrimams.
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7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ RENGIMAS
8. Individualūs apsaugos reglamentai rengiami pagal Departamento direktoriaus
patvirtintą metinį individualių apsaugos reglamentų rengimo planą, kuris turi būti suderintas su
Kultūros ministerija ir savivaldybės administracijos direktorių patvirtintus metinius savivaldybių
individualių apsaugos reglamentų rengimo planus. Į Departamento direktoriaus patvirtintą metinį
individualių apsaugos reglamentų rengimo planą prioriteto tvarka įtraukiami objektai, įrašyti į
Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 659 „Dėl Valstybinės reikšmės
istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“, mediniai kultūros paveldo objektai
ir dvarų sodybos, objektai, kurių valdytojai yra pateikę prašymus gauti individualius apsaugos
reglamentus.
9. Individualūs apsaugos reglamentai objektams, neįtrauktiems į Aprašo 8 punkte
nurodytus planus, rengiami:
9.1. kai Departamento teritorinis ar savivaldybės paveldosaugos padalinys nustato, kad
vykdoma veikla sukelia ar planuojama veikla gali sukelti grėsmę konkrečiam objektui ir yra viena
ar kelios iš šių sąlygų:
9.1.1. nepakanka paveldosaugos reikalavimų, nustatytų anksčiau sudarytuose
individualiuose apsaugos reglamentuose;
9.1.2. nepakanka paveldosaugos reikalavimų, nustatytų tipiniuose apsaugos
reglamentuose, tvirtinamuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
9.1.3. nepakanka paveldosaugos reikalavimų, nustatytų galiojančiuose teritorijų
planavimo dokumentuose;
9.1.4. būtina atlikti apsaugos reikalavimų patikslinimą pagal Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį;
9.2. kai su rašytiniu prašymu rengti konkretaus objekto individualų apsaugos
reglamentą kreipiasi jo valdytojas, kuris sutinka finansuoti reglamento rengimo darbus;
9.3. reikia nustatyti arba pakeisti skelbiamo ar paskelbto valstybės ar savivaldybės
saugomu objekto apsaugos zoną;
9.4. kitais teisės aktuose numatytais atvejais.
10. Aprašo 9 punkte nurodytais atvejais sprendimą (rašytine forma) pradėti rengti
konkretaus objekto individualų apsaugos reglamentą pagal kompetenciją priima Departamento
teritorinio padalinio vedėjas ar savivaldybės paveldosaugos padalinio vadovas.
11. Individualaus apsaugos reglamento rengėjais gali būti:
11.1. Departamento teritorinių ar savivaldybių paveldosaugos padalinių specialistai;
11.2. atsižvelgus į reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį
(objekto tipą) pagal Departamento ar savivaldybės sudarytas sutartis kiti nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialistai, atestuoti 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, patvirtintų 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
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patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Šiuo atveju Departamento teritoriniai ar savivaldybės
paveldosaugos padaliniai atlieka individualių apsaugos reglamentų rengimo organizavimą,
koordinavimą ir kontrolę, tvirtina ir išduoda parengtus individualius apsaugos reglamentus;
11.3. asmenys, turintys teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus - apsaugos zonų,
jų pozonių, Aprašo 17 punkte nurodytų skirtingo reglamentavimo dalių planų techniniams rengimo
darbams atlikti, jeigu šiems darbams atlikti Aprašo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodyti individualių
apsaugos reglamentų rengėjai neturi galimybių.
12. Individualiam apsaugos reglamentui rengti naudojama Kultūros paveldo objekto
individualaus apsaugos reglamento forma (1 priedas), kuri pildoma vadovaujantis Departamento
direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis. Apsaugos zona rengiama nekilnojamosios kultūros vertybės
apibrėžtos teritorijos ribų plano pagrindu.
13. Rengiant individualų apsaugos reglamentą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kultūros vertybių registro (toliau – Registras)
duomenimis, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais, specialiosiomis žemės ir
miško naudojimo sąlygomis, atliktų tyrimų duomenimis, kitais objektų apskaitos ir apsaugos
dokumentais (toliau – Apsaugos ir apskaitos dokumentai), atsižvelgiama į objekte, jo teritorijoje ir
apsaugos zonoje vykdomą ir/ar planuojamą veiklą. Paveldosaugos reikalavimai turi užtikrinti
objekto autentiškumo ir vertingųjų savybių išsaugojimą arba minimalų jų keitimą, pritaikant objektą
naudojimui. Individualiuose apsaugos reglamentuose turi būti paaiškinta, remiantis kokiais
Apsaugos ir apskaitos dokumentais yra parengti jose nurodyti paveldosaugos reikalavimai.
14. Valstybės ar savivaldybės paskelbtų saugomais objektų apsaugos zonos
nustatomos ar keičiamos, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų
nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d.
nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių
patvirtinimo“.
15. Jeigu individualų apsaugos reglamentą reikia parengti bei patvirtinti skubiai, nes
ūkinė veikla planuojama ar jau vyksta objekte arba jo teritorijoje, siekiant apsaugoti objektą bei jo
teritoriją, nauja apsaugos zona gali būti nenustatoma, bet ją rekomenduojama nustatyti ateityje.
Apie tai, kad apsaugos zoną rekomenduojama nustatyti ateityje, pažymima individualaus apsaugos
reglamento tvirtinimo akte.
16. Didelės teritorijos objektams (pvz., senovės gyvenvietėms ir pan.) individualūs
apsaugos reglamentai gali būti rengiami ir jų teritorijos daliai.
17. Atskiroms objekto, jo teritorijos ar apsaugos zonos dalims gali būti nustatomi
skirtingi paveldosaugos reikalavimai. Šios skirtingo reglamentavimo dalys gali būti grafiškai
pažymimos ir atskiruose individualaus apsaugos reglamento prieduose, naudojant stambiausio
mastelio naujus ortografinius žemėlapius, dalis sunumeruojant lotyniškais skaitmenimis. Jeigu
skirtingo reglamentavimo dalių ribos nesutapatinamos su vietovės dirbtinių ar natūralių elementų
ribomis, jų ribų lūžio taškams nustatomos koordinatės Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.
Ribų lūžio taškų koordinatės sunumeruojamos arabiškais skaitmenimis ir pateikiamos individualaus
apsaugos reglamento grafinio priedo koordinačių žiniaraštyje. Skirtingo reglamentavimo dalių ribos
pažymimos taip, kad aiškiai skirtųsi nuo kitų grafiniame priede pateikiamų linijų, žymėjimą
paaiškinant sutartiniuose ženkluose.
18. Jeigu gretimų objektų planuojamos apsaugos zonos ribojasi arba persidengia,
nustatoma bendra apsaugos zona su bendrais apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos
pozoniais. Šiuo atveju gretimiems objektams gali būti rengiamas vienas individualus apsaugos
reglamentas, o nustatant apsaugos reikalavimus pozoniams atsižvelgiama į kiekvieno objekto bei jo
apsaugos specifiką.
19. Jeigu individualiu apsaugos reglamentu nekeičiamos anksčiau nustatytos objekto
individualios apsaugos zonos ir jos pozonių ribos, jos Aprašo 11 punkte nurodytų rengėjų grafiškai
perkeliamos į naujai rengiamo individualaus apsaugos reglamento grafinį priedą – apsaugos zonos
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planą, vadovaujantis Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų, nustatymo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 ir šiais
reikalavimais:
19.1. iki 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-733 įsigaliojimo nustatytos apsaugos zonos laikomos apsaugos
nuo fizinio poveikio pozoniu, o reguliuojamo užstatymo ar saugomo gamtinio landšafto, ar
saugomo kraštovaizdžio zonos laikomos vizualinės apsaugos pozoniu;
19.2. nuo 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-733 įsigaliojimo iki 2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2452 įsigaliojimo
nustatytos apsaugos nuo fizinio poveikio zonos laikomos apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniu, o
vizualinės apsaugos zonos laikomos vizualinės apsaugos pozoniu;
19.3. perkeliant anksčiau nustatytas apsaugos zonos ir pozonių ribas, kurios nebuvo
sutapatintos su vietovės dirbtinių ar natūralių elementų ribomis, apsaugos zonos ir pozonių ribų
lūžio taškų koordinatės nustatomos Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94. Ribų lūžio taškų
koordinatės sunumeruojamos arabiškais skaitmenimis ir nurodomos individualaus apsaugos
reglamento grafinio priedo – apsaugos zonų plano koordinačių žiniaraštyje.
20. Kai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimu sumažinama
kultūros paveldo objekto teritorija, kuriam apsaugos zona yra nustatyta, kol bus patvirtintas
individualus apsaugos reglamentas, buvusi objekto sumažintos teritorijos dalis prilyginama
artimiausiai esančiam apsaugos zonos pozoniui.
21. Jeigu individualiu apsaugos reglamentu nustatoma apsaugos zona ir jos pozoniai,
apsaugos zonos planas yra privalomas individualaus apsaugos reglamento grafinis priedas. Kitų
priedų sudėtį ir kiekį kiekvienu konkrečiu atveju nustato individualių apsaugos reglamentų rengėjai,
pritarus Departamento teritoriniam ar savivaldybės paveldosaugos padaliniui.
III SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ TVIRTINIMAS
22. Individualų apsaugos reglamentą ir jo grafinius priedus pasirašo juos parengę
specialistai, o tvirtina Departamento teritorinio padalinio vedėjas ar įgaliotas savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas individualaus apsaugos reglamento tvirtinimo aktu (2 priedas).
Tvirtinimui parengiami ne mažiau kaip trys originalūs individualių apsaugos reglamentų su priedais
egzemplioriai.
23. Ant individualaus apsaugos reglamento, jo grafinių priedų ir individualaus
apsaugos reglamento tvirtinimo akto dedamas individualų apsaugos reglamentą patvirtinusio
atitinkamo Departamento teritorinio padalinio arba savivaldybės paveldosaugos padalinio
antspaudas (jeigu jis antspaudą privalo turėti).

IV SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ VIEŠINIMAS
24. Individualūs apsaugos reglamentai viešai skelbiami Registre, o pranešimai apie jų
patvirtinimą ir išdavimą viešai skelbiami Departamento ir savivaldybių, kurių teritorijoje yra
kultūros paveldo objektai, institucijų interneto svetainėse.
25. Patvirtinto individualaus apsaugos reglamento su priedais originalą, jo tvirtinimo
akto originalą bei skaitmeninius erdvinius apsaugos zonos, jos pozonių bei skirtingo
reglamentavimo dalių duomenis Departamento direktoriaus nustatyta tvarka Departamento
teritorinis padalinys ar savivaldybė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patvirtinimo
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perduoda/persiunčia Registrą tvarkančiam Departamento struktūriniam padaliniui (toliau – Registrą
tvarkantis padalinys).
26. Registrą tvarkantis padalinys, gavęs Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus bei
duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas skaitmenizuotą individualaus apsaugos reglamento su
priedais ir jo tvirtinimo akto kopiją paskelbia Registro, konkretaus objekto, kuriam patvirtintas
individualus apsaugos reglamentas, duomenų skiltyje ir apie tai informuoja individualų apsaugos
reglamentą pateikusį Departamento teritorinį padalinį ar savivaldybę. Pranešimas apie patvirtintą
individualų apsaugos reglamentą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paskelbimo Registre, Registrą
tvarkančio padalinio teikimu paskelbiamas Departamento ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra
objektas, interneto svetainėse.
27. Apie patvirtintą individualų apsaugos reglamentą Departamento teritorinis ar
savivaldybės paveldosaugos padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie jo
paskelbimą Registre gavimo dienos registruotu laišku su įteikimu praneša objekto valdytojams arba
valdytojų bendrijos pirmininkui, jeigu tokia yra sudaryta, ir/ar kultūros paveldo statinio bendrojo
naudojimo objektų administratoriui. Pranešime nurodomas tikslus Registro interneto adresas, kuriuo
nemokamai galima susipažinti su individualiu apsaugos reglamentu, jo priedais bei nustatytais
paveldosaugos reikalavimais. Jeigu registruoto laiško įteikimo pranešime yra nurodyta, kad laiško
įteikti nurodytu adresu neįmanoma, nes nurodytuoju adresu adresatas nerandamas arba jis ar jo
atstovai atsisakė laišką priimti, pranešimas apie patvirtintą individualų apsaugos reglamentą
laikomas įteiktu jei pranešimas apie individualaus apsaugos reglamento patvirtintą ir išdavimą yra
paskelbtas Departamento ir savivaldybės tinklapyje.

V SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ IŠDAVIMAS
28. Jeigu objekto, taip pat jo teritorijoje ar apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų
daiktų valdytojas ar kitas Aprašo 27 punkte nurodytas asmuo pageidauja gauti popierinį
individualaus apsaugos reglamento egzempliorių, jis raštu ar elektroniniu būdu pateikia prašymą
individualų apsaugos reglamentą patvirtinusiai institucijai. Prašyme turi būti nurodomas pareiškėjo
fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data ar juridinio asmens/filialo pavadinimas, kodas, adresas
susirašinėjimui, objekto, kuriam patvirtintas individualus apsaugos reglamentas pavadinimas ir
adresas, pageidaujamas individualaus apsaugos reglamento išdavimo būdas (siunčiant registruotu
laišku su įteikimu prašyme nurodytu adresu susirašinėti arba tiesiogiai įteikiant dokumentus
atvykusiam pareiškėjui ar jo atstovui). Individualaus apsaugos reglamento kopija su tikrumo žyma
išduodama prašyme nurodytu būdu.
29. Kai valdytojo ar kito Aprašo 30 punkte nurodyto asmens nurodytu adresu
individualaus apsaugos reglamento įteikti neįmanoma (valdytojas nerandamas, išvykęs ar pan.),
Departamento ar savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas pranešimas, kuriame valdytojui
nustatomas terminas (ne trumpesnis kaip 40 kalendorinių dienų nuo pranešimo paskelbimo) atvykti
į Departamento teritorinį ar atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį atsiimti individualaus
apsaugos reglamento. Valdytojui neatvykus ar neatsiliepus per nustatytą terminą, individualus
apsaugos reglamentas laikomas įteiktu jo paskelbimo Registre dieną.
30. Jeigu registruoto laiško įteikimo pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė
priimti registruotą laišką arba jį tiesiogiai asmeniškai įteikiant adresatui ar jo atstovui šis atsisakė
priimti individualų apsaugos reglamentą, individualus apsaugos reglamentas laikomas įteiktu kitą
dieną po jo viešo paskelbimo Registre dienos.
31. Registrą tvarkantis padalinys juridinio fakto duomenis apie patvirtintą individualų
apsaugos reglamentą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie jo paskelbimą
Registre, duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, teikia Nekilnojamojo turto registro
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tvarkytojui, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 15
straipsnio 2 dalies 19 punktu, atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše daro žymą apie
individualaus apsaugos reglamento nustatytus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymus.

VI SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS
32. Patvirtintas individualus apsaugos reglamentas įsigalioja kitą dieną po pranešimo
apie patvirtintą individualų apsaugos reglamentą paskelbimo Departamento ir savivaldybės, kurios
teritorijoje yra objektas, interneto svetainėse.
33. Galiojantis individualus apsaugos reglamentas keičiamas, kai:
33.1. būtina pakeisti/patikslinti nustatytus paveldosaugos reikalavimus (pvz., aptikus
naujas vertingąsias savybes, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai nustačius ar
patikslinus vertingąsias savybes, patikslinus vertingųjų savybių pobūdį, objekto kompleksines dalis,
priėmus skelbimo saugomu aktą keičiantį sprendimą ar kitais atvejais);
33.2. kai įsigaliojus naujiems teritorijų planavimo dokumentams ar pasikeitus
teisiniam reglamentavimui, galiojantis individualus apsaugos reglamentas nebeužtikrina
pasikeitusių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir/ar teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių
objektų apsaugą;
33.3. būtina pakeisti ar patikslinti apsaugos zonos ir jos pozonių ribas, nes jos
neatitinka Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025, nuostatų.
34. Individualus apsaugos reglamentas keičiamas šio Aprašo nustatyta tvarka
parengiant, patvirtinant ir išviešinant naują individualų apsaugos reglamentą.
35. Individualus apsaugos reglamentas pripažįstamas netekusiu galios:
35.1. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai nustačius, kad objektas yra
sunykęs, sunaikintas ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, todėl apsauga nereikalinga;
35.2. kai šio Aprašo nustatyta tvarka yra patvirtinamas ir paskelbiamas naujas
individualus apsaugos reglamentas. Apie netekusį galios individualų apsaugos reglamentą įrašoma
naujo individualaus apsaugos reglamento tvirtinimo akte.
36. Departamento teritorinio padalinio vedėjo patvirtintas individualus apsaugos
reglamentas pripažįstamas netekusiu galios Departamento direktoriaus įsakymu. Savivaldybės
įgalioto savivaldybės administracijos padalinio ar valstybės tarnautojo patvirtintas individualus
apsaugos reglamentas pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
Šio sprendimo popierinę kopiją su tikrumo žyma ar skaitmenizuotą (skenuotą) kopiją savivaldybė
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda/persiunčia Registrą tvarkančiam padaliniui.
37. Informacija apie tai, kad individualus apsaugos reglamentas pripažintas netekusiu
galios, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paskelbiama Registre
(padarant įrašą apie individualaus apsaugos reglamento nebegaliojimą) ir Registrą tvarkančio
padalinio teikimu Departamento ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra objektas, interneto
svetainėse. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo Registre dienos
Departamento teritorinis ar savivaldybės paveldosaugos padalinys registruotu laišku su įteikimu
praneša asmenims, kuriems Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka buvo pranešta apie individualaus
apsaugos reglamento patvirtinimą. Pranešime nurodomas tikslus Registro interneto adresas, kuriuo
galima nemokamai susipažinti su informacija apie individualaus apsaugos reglamento pripažinimą
netekusiu galios. Prašymai išduoti popierinę sprendimo pripažinti individualų apsaugos reglamentą
netekusiu galios kopiją teikiami ir kopijos išduodamos Aprašo 28-30 punktuose nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Įsigaliojus individualiam apsaugos reglamentui, teritorijos planavimo
dokumentuose ar apsaugos sutartyse nustatyti paveldosaugos reikalavimai taikomi tiek, kiek
neprieštarauja individualaus apsaugos reglamento nuostatoms.
39. Apsaugos reglamentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka
40. Žinios apie individualaus apsaugos reglamento patvirtinimą, galiojimą ir keitimą
skelbiamos portale www.verslovartai.lt.
41. Skundai ir ginčai dėl individualiu apsaugos reglamentu reguliuojamos veiklos
sąlygų pažeidimų ir individualų apsaugos reglamentą išduodančios institucijos priimtų sprendimų
nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
________________

