
 



 



 





 



 



 



 

  



 



Vietos savivaldos įstatymas 

Rūšis: Aktuali redakcija Numeris: I-533 Data: 2014-06-26 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas:   Statusas: Aktuali  2014-07-12 

2014-06-26 Teisės aktą priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas >> 

 Susiję dokumentai   Susiję Europos Sąjungos teisės aktai  

 Word 2003 dokumentas      
Eurovoc 4.2 terminai: savivaldybė, viešasis valdymas, vietos savivaldos institucija, vietos valdžia 

  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui  

 
Įstatymas skelbtas: Žin., 1994, Nr. 55-1049 

Neoficialus įstatymo tekstas 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIETOS SAVIVALDOS 

ĮSTATYMAS 

  

1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 

Vilnius 

  

  
Nauja įstatymo redakcija nuo 2008-10-01: 
Nr. X-1722, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 113-4290 (2008-10-01), atitaisymas skelbtas: Žin., 2011, Nr. 45 

 

18 straipsnis. Nuostatos dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo 

1. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės 

taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti 

pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti savivaldybės 

viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus teisės aktus gali 

sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius. 

2. Bet kuri šio straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldybės institucija, panaikinusi kito savivaldybės 

viešojo administravimo subjekto norminį administracinį teisės aktą, prireikus perduoda klausimą iš naujo 

nagrinėti tam pačiam administravimo subjektui, kurio aktas panaikintas, arba pati jį išnagrinėja ir priima tuo 

klausimu norminį administracinį teisės aktą, arba pripažįsta, kad tokio akto priimti nereikia. 

3. Savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti 

administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui. 
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Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

Rūšis: Aktuali redakcija Numeris: I-733 Data: 2013-10-10 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas:   Statusas: Aktuali  2013-10-24 

2013-10-10 Teisės aktą priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas >> 

 Susiję dokumentai  

 Word 2003 dokumentas      
Eurovoc 4.2 terminai: archeologija, architektūros paveldas, darbo užmokesčio nustatymas, duomenų bazė, 
kapinės, kraštovaizdžio išsaugojimas, kultūros paveldas, kultūros politika, kultūros vertybė, 
nekilnojamasis turtas, paminklas, paveldo apsauga, registras, statybos darbai, žalioji zona 

  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui  

 
Įstatymas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 3-37 

Neoficialus įstatymo tekstas 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS 

Į S T A T Y M A S 

  

1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 

Vilnius 

  

  
Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas) nuo 2005 m. balandžio 19 d.: 
Nr. IX-2452, 2004-09-28, Žin., 2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19) 

  

  

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
14. Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, 

registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško 

plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su 

jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. 

 

4 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą sudaro: 

1) apskaita; 

2) skelbimas saugomu; 

3) saugojimas – tvarkyba ir naudojimas; 

4) pažinimas, jo sklaida; 

5) atgaivinimas (reabilitacija). 

 

10 straipsnis. Kultūros paveldo objekto ir vietovės skelbimas saugomais 

4. Vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus ir vietoves savivaldybės saugomais 

skelbia savivaldybės taryba. 
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Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ĮSTATYMAS 

Rūšis: Įstatymas Numeris: I-733 Data: 1994-12-22 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Valstybės žinios, 1995-01-06, Nr. 3-37  Statusas: Nauja redakcija  2005-04-19 >> 

1994-12-22 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas 

 Susiję dokumentai   Pakeitimai   Aktuali redakcija   Suvestinės redakcijos   Vertimai  

 Word 2003 dokumentas      
Eurovoc 4.2 terminai: archeologija, architektūros paveldas, duomenų bazė, kapinės, kultūros paveldas, 
kultūros politika, kultūros vertybė, nekilnojamasis turtas, paminklas, paveldo apsauga, registras 

  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui  

 
                      LIETUVOS RESPUBLIKOS 
  
            NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS 

  
                        Į S T A T Y M A S 

  
  
  

                 1994 m. gruodžio 22 d. Nr.I-733 
                             Vilnius 

  
  
                           II skyrius 

            NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITA 
  

     8 straipsnis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos 
                    sudėtinės dalys 
     Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą sudaro šių vertybių 

paieška,    nustatymas,    įvertinimas,    inventorizavimas    ir 
registravimas. 

     Paieška yra  informacijos surinkimas  apie  objektus,  kurie 
gali  turėti  kultūrinę  vertę  ir  visuomeninę  reikšmę.  Tokios 
informacijos  paieškas  atlieka,  ją  kaupia  ir  saugo  Kultūros 

vertybių apsaugos departamentas. 
  

  
     Nustatymo ir  įvertinimo metu  turi būti  nustatoma  objektų 
sudėtis ir  apimtis,  pagrindiniai  kultūrinės  vertės  požymiai, 

visuomeninė reikšmė bei teritorijos. 
     Nustatytos ir  įvertintos nekilnojamosios  kultūros vertybės 

registruojamos įrašant  jas į  Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą (toliau - Registras). 
     Nekilnojamųjų  kultūros   vertybių   pagrindiniai   duomenys 

fiksuojami Kultūros  vertybių apsaugos  departamento nustatytuose 
apskaitos dokumentuose  ir kompiuterizuotos informacinės sistemos 

duomenų banke. 
     Savivaldybės gali  turėti vietinius  nekilnojamųjų  kultūros 
vertybių registrus,  apie  kuriuos  pranešama  Kultūros  vertybių 

apsaugos departamentui. 
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