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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS 

PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

 

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai. 

Šis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas teikiamas, siekiant, kad 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtintų Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų 

finansavimo tvarkos aprašą. Tvarkos aprašo pagrindinis tikslas – nustatyti tvarką, pagal kurią iš 

savivaldybės biudžeto lėšų būtų dalinai finansuojami nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkybos darbai ir tokiu būdu paskatinti paveldo objektų ir vietovių (Senamiesčio ir Naujamiesčio) 

atgaivinimą.  

 

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas. 

Projektas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos 

finansavimo: „saugomo objekto priežiūros darbai atliekami valdytojų lėšomis, tvarkybos darbai – 

valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis, skirtomis 

paveldotvarkai, tarptautinių fondų ir programų ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis. Valdytojams 

taikomos įstatymų nustatytos mokesčių lengvatos“. Vadovautasi Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostata, kad savivaldybių 

lėšų skyrimo tvarkybos darbams tvarką nustato savivaldybių tarybos. Taip pat vadovautasi Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, kuriame nurodyta, kad savarankiškoji 

savivaldybių funkcija yra nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas ir apsauga.  

Tvarkos aprašas parengtas, atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos bei kitų Lietuvos savivaldybių taikomą teisinį reguliavimą dėl tvarkybos darbų 

finansavimo. 

 

3. Kokių rezultatų laukiama. 

Remiantis teikiamu tvarkos aprašu, gali būti finansuojami valstybės ir savivaldybės saugomi 

kultūros paveldo objektai, kultūros paminklai. Į dalinį paveldo tvarkybos darbų finansavimą galėtų 

pretenduoti 161 valstybės saugomų ir paminklų statusus turinčių statinių valdytojai, taip pat 78 

statinių, kuriuos ateityje ketinama paskelbti savivaldybės saugomais valdytojai. Iš viso – 239 kultūros 

paveldo objektai. Pažymėtina, kad Klaipėdoje yra 303 statiniai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą, 

o bendras kultūros paveldo objektų skaičius siekia 431. Tokiu būdu, savivaldybė turės galimybę 

dalinai finansuoti beveik 80 procentų Kultūros vertybių registre esančių saugomų statinių tvarkybos 

darbus. Didžioji dalis iš 239 statinių, galėsiančių pretenduoti į dalinį paveldo tvarkybos darbų 

finansavimą, patenka į valstybės saugomas vietovės – Klaipėdos Senamiestį ir Klaipėdos miesto 

istorinę dalį, vadinamą Naujamiesčiu. Todėl dalinis tvarkybos darbų finansavimas ne tik skatins 

pagerinti konkrečių statinių būklę, bet ir turės teigiamą įtaką gausiai turistų lankomoms 

reprezentacinėms miesto teritorijoms.  

 

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai. 

Rengiant sprendimo projektą, Paveldosaugos skyrius organizavo kelis tvarkos aprašo 

aptarimus. Tvarkos aprašas buvo rengiamas, reaguojant į Teisės skyriaus, Finansų ir turto, 

Urbanistinės plėtros, Miesto ūkio, Investicijų ir ekonomikos bei Ugdymo ir kultūros departamentų 

atstovų, administracijos vadovybės ir atskirų tarybos narių pastabas. 
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5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

- 

6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui. 

Šio sprendimo įgyvendinimui bus reikalingos papildomos lėšos numatomai strateginio 

veiklos plano priemonei „Kultūros paveldo objektų tvarkyba“ – iki 200 000 eurų kasmet. 

 

7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės. 

Įgyvendinant šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma. Teigiamos pasekmės – išaugs 

sutvarkytų ir tinkamai prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius, pagerės Klaipėdos Senamiesčio 

ir Naujamiesčio estetinis vaizdas, padidės jų patrauklumas lankytojams, bus tinkamai saugomos 

objektų ir vietovių vertingosios savybės.  

 

PRIDEDAMA: 

1. Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo 

veikimo mechanizmo paaiškinimas, 4 lapai. 

 

 

Paveldosaugos skyriaus vedėjas    Vitalijus Juška 
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7. Skaidrė 


