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Biržai
Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
pavadinimas
2.
Administracinės
versija
3.
Administracinės
apibūdinimas

4.

5.

6.

Aprašymo turinys
paslaugos Kultūros paveldo objektų būklės tikrinimo aktų
išdavimas
paslaugos

paslaugos Pardavėjas
ar
kitaip
valdymo
teises
perduodantis
kultūros
paveldo
objekto
valdytojas apie ketinimą sudaryti sandorį ne
vėliau kaip prieš
mėnesį informuoja
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos
skyrių (paveldosaugos specialistą). Per tą laiką
patikrinama, ar tokio objekto ir jo vertingųjų
savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros
vertybės pase užfiksuotą būklę.
Sudaromas nustatyto pavyzdžio Kultūros
paveldo objekto patikrinimo aktas su objekto
fotofiksacija.
Teisės aktai, reguliuojantys 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
administracinės
paslaugos vertybių apsaugos įstatymas
teikimą
2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
įsakymas 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr.
ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės
tikrinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, 1. Prašymas organizuoti kultūros paveldo
kuriuos turi pateikti asmuo
objekto tikrinimą ir išduoti kultūros paveldo
objekto patikrinimo aktą.
2. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir
daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo
turto registre.
3. Kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių
aprašas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
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7.
Administracinės
teikėjas
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Aprašymo turinys

paslaugos Dalius Mikelionis, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 450) 42
106, el. paštas dalius.mikelionis@birzai.lt.
Administracinės
paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
vadovas
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjo – Savivaldybės vyriausiojo
architekto funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob.
tel.
8 682
54
108,
el.
paštas
loreta.munikiene@birzai.lt
Administracinės
paslaugos 30 kalendorinių dienų.
suteikimo trukmė
Pardavėjo ar įgijėjo pageidavimu už
Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės
rinkliavą būklės patikrinimas gali būti atliktas
ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį.
Administracinės
paslaugos Paslauga neatlygintina, kai kultūros paveldo
suteikimo kaina (jei paslauga objekto būklės patikrinimo aktas išduodamas
teikiama atlygintinai)
per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Kultūros paveldo objekto pardavėjo ar įgijėjo
raštišku arba elektroniniu paštu pateiktu
pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio
valstybės rinkliavą Kultūros paveldo objekto
būklės patikrinimas atliekamas per 15 darbo
dienų nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos,
bet ne vėliau kaip iki objekto perdavimo ir
priėmimo akto pasirašymo. Kultūros paveldo
pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto
būklės patikrinimo akto išdavimas, kai objektas
yra:
1) archeologinė vieta – 57 eurai;
2) memorialinė vieta – 49 eurai;
3) statinys – 58 eurai.
4) dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo
užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas
nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų
savybių – 52 eurai.
Prašymo
forma,
pildymo Laisvos formos prašymas. Pildymo pavyzdį
pavyzdys ir prašymo turinys
galima gauti Architektūros ir urbanistikos
skyriuje
arba
elektroniniu
paštu
dalius.mikelionis@birzai.lt
Informacinės
ir
ryšių tel.
(8
450)
42
106,
el.
paštas
technologijos,
naudojamos dalius.mikelionis@birzai.lt
teikiant administracinę paslaugą
Administracinės
paslaugos
teikimo ypatumai
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14. Administracinių
paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Aprašymo turinys
Kultūros paminklo būklės patikrinimo aktas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje
byloje pagal dokumentacijos planą.

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti Skyriaus vedėjo-Savivaldybės
vyriausiojo architekto funkcijas

_________________

Loreta Munikienė

