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XII SKYRIUS. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS 
ESANTIEMS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS 

ZONOJE IR KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE 
 
 369. Kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms ir autentiškumui išsaugoti 
atliekamos tvarkybos darbų rūšys yra:  
     a. taikomieji tyrimai;  
     b. remontas;  
     c. avarijos grėsmės pašalinimas;  
     d. konservavimas;  
     e. restauravimas;  
     f. tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas. 
 370.Tvarkybos darbų planavimu ir projektavimu pasiruošiama Reglamento 2 punkte 
nurodytų objektų tvarkybai. 
 371. Tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas vykdomas pagal paveldo 
tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 
taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV 
- 329 (Žin., 2007, Nr. 70-2782). Tvarkomųjų statybos darbų projektavimas vykdomas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka. 
 372. Tvarkybos darbų rūšis parenkama Kultūros vertybių registre ar pagal jo 
duomenis sudarytame nekilnojamosios kultūros vertybės pase įrašytų apskaitos duomenų ir atliktų 
tyrimų pagrindu, siekiant išsaugoti kultūros paveldo objekto autentiškumą - medžiagiškumą, formą, 
aplinką. 
 373. Tvarkybos darbų rūšys parenkamos tokios, kad būtų ne tik išsaugomas kultūros 
paveldo statinio auteniškumas ir vertingosios savybės, bet ir užtikrinti esminiai statinio reikalavimai 
nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 
 374. Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: 
     a. mokslo tikslais reikia ištirti žemėje, po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esančius 
archeologinio ar povandeninio vertingųjų savybių pobūdžio objektus ir surinkti informaciją apie 
išlikusias, pakitusias ar prarastas tiriamo objekto archeologinio ar povandeninio pobūdžio 
vertingąsias savybes, nustatyti tiriamo objekto istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti 
ir dokumentuoti; 
     b. kai iš viso nėra ar trūksta papildomos informacijos apie archeologinį paveldą ar 
nekilnojamųjų kultūros vertybių archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, siekiama aptikti 
naujus archeologinio paveldo objektus, juos lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio ar 
archeologinių objektų būklę (išlikimo laipsnį), chronologiją, archeologinio pobūdžio vertingąsias 
savybes, kultūrinio sluoksnio storį, archeologinę vertę, jo paplitimo bei archeologinių objektų 
teritorijų ar apsaugos zonų ribas; 
     c. reikia pagrįsti tvarkybos, statybos ar kraštotvarkos darbų projektus kultūros 
paveldo objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose (jei turimais duomenimis 
pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė – ir kultūros paveldo 
objektų bei kultūros paveldo vietovių apsaugos zonose); 
     d. kai atliekant tvarkybos ar statybos darbus aptinkamos archeologinio pobūdžio 
vertingosios savybės arba turimais duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų 
savybių buvimo ar sužalojimo tikimybė; 
     e. atliekant atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (jei turimais 
duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė) bei 
vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai; 
     f. teritorijose, kuriose pagal bendrojo ar specialiojo planavimo dokumentų 
sprendinius išskirtuose plotuose numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš 



žemės ar miškų ūkio paskirties į kitą bei leistina naujų statinių statyba (jei turimais duomenimis 
pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė). Šiuo atveju 
archeologiniai tyrimai turi būti atlikti iki teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatoma keisti 
žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, patvirtinimo, arba iki sprendimo pakeisti žemės 
sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus priėmimo, 
arba iki sprendimo išduoti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį priėmimo, arba iki sprendimo 
pritarti statinio projektui priėmimo; 
     g. numatoma vykdyti žemės judinimo darbus XIX–XX amžiuje vykusių 
pasipriešinimų ar ginkluotų konfliktų (karų, sukilimų ar pan.) metu nužudytų asmenų, rezistentų ar 
kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaidojimo vietose, į Kultūros vertybių registrą 
įrašytose neveikiančiose ar riboto naudojimo kapinėse esančių kapų vietose ar karių kapinėse 
esančių kapų vietose; 
     h. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 
 375. Draudžiama atlikti archeologinius tyrimus, taip pat naudojantis metalo ieškikliais 
arba bet kokia kita paieškos įranga ieškoti Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 3 straipsnyje nurodytų kultūros 
objektų archeologinio paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose be Departamento 
išduoto leidimo atlikti archeologinius tyrimus. 
 376. Archeologinių tyrimų projektus rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
archeologinių tyrimų specializacijos 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, 
nustatyta tvarka arba archeologijos mokslo srities mokslininkai. 
Toliau vadovaujamasi NKPAĮ 9 str. nuostatomis. 
 377. Kultūrinis sluoksnis žemės sluoksnis (nuo įžemio iki jos paviršiaus), kuriame yra 
išlikusių žmogaus praeities veiklos pėdsakų. 
 378. Judintas sluoksnis perkasto, kasinėto ar supilto grunto sluoksnis. 
 379. Mechanizuotas kasimas. Mechanizuotai leidžiama kasti XIX – XXI a. kultūrinis 
sluoksnis, taip pat perkasto, kasinėto ar supilto grunto sluoksnius, kuriuose nėra išlikę archeologinio 
pobūdžio vertingųjų savybių. Tokio sluoksnio grunto buvimas ir leidžiamo mechanizuoto kasimo 
gylis nustatomas archeologiniais tyrimais. Leidžiama mechanizuotai pašalinti iš perkasų ir šurfų 
iškastą gruntą. 
 380. Jei atliekant statybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar vertingųjų 
savybių požymių, darbai stabdomi, pranešama savivaldybės ir KPD atitinkamam padaliniui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 381. Šios statybos taisyklės ST 161186428.02:2015 yra skirtos UAB "Ukmergės 
vandenys" darbuotojams ir yra privalomas dokumentas vykdant šiose taisyklėse aprašytus darbus. 
 382. Išimties atvejais, atsižvelgiant į darbų vykdymo ypatumus ir naudojamas 
medžiagas bei gaminius, raštu suderinus su techninės priežiūros tarnybos ir projektavimo 
organizacijos atstovais, gali būti pasirinkta kita, nei šiose taisyklėse išdėstyta atskirų darbų 
technologija, nepažeidžiant produkto ir jam keliamų reikalavimų atitikties. 
 383. Statybos taisyklės turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip 5 metai.  
 384. Peržiūros metu nustatoma ar taisykles reikia: 
      a. palikti galioti; 
      b. iš dalies pakeisti; 
      c. laikyti netekusiomis galios. 
 385. Jeigu statybos taisyklėse būtina pakeisti daugiau kaip pusę jo straipsnių, 
rengiamos naujos statybos taisyklės. 
 386. Parengus, patvirtinus naujas taisykles, anksčiau galiojusios taisyklės įsakymu 
paskelbiamos netekusios galios. 
 387. Šios taisyklės yra įmonės nuosavybė ir be jos leidimo visas ar tam tikras jos dalis 
galima perspausdinti, dauginti, platinti tik leidus įmonės vadovui. 
                   
 




