KULTŪROS PAVELDO CENTRO
METODINĖS TYRIMŲ TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kultūros paveldo centro metodinė tyrimų taryba (toliau – Taryba) skirta tobulinti
Kultūros paveldo centro (toliau – Centras) atliekamų tyrimų apimtį ir sudėtį, teikti pagrįstus
pasiūlymus Centro direktoriui, kitoms paveldosaugos institucijoms dėl tyrimų organizavimo
bei finansavimo.
2. Tarybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Centro ir šiais nuostatais.
3. Šiuose nuostatuose minimi tyrimai suprantami kaip visi tyrimai, susiję su
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų, kilnojamųjų kultūros vertybių
aprašų projektų parengimui reikalingi tyrimai bei kultūros paveldo istoriniai ir fiziniai tyrimai:
istorinės-meninės raidos (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus),
inžineriniai-techniniai, papildomi specialieji, reikalingi nustatyti šio paveldo raidą, įvertinti
būklę, nustatyti pažeidimų pobūdį, pagrįsti metodus ir būdus jo išsaugojimui.
II. TARYBOS FUNKCIJOS
4. Taryba atlieka šias funkcijas ir turi teisę:
4.1. Centro tyrimų darbuotojų teikimu svarsto, siūlo teisės aktais pagrįstus sprendimus
tyrimų klausimais.
4.2. direktoriaus teikimu svarsto Centro struktūros pakeitimus, teikia direktoriui
pagrįstus pasiūlymus dėl Centro, jo struktūrinių tyrimų padalinių funkcijų;
4.3. teikia direktoriui siūlymus dėl Centro tyrimų darbuotojų metinio vertinimo bei
reikalavimų pareigoms užimti;
4.4. svarsto ir teikia direktoriui siūlymus dėl Centro tyrimų veiklą reglamentuojančių
dokumentų:
4.4.1. teikia siūlymus Centro kitų metų veiklos (tyrimų daliai) plano projektui;
4.4.2. svarsto ir teikia pasiūlymus Centro organizuojamų viešų renginių programai;
4.4.3. teikia siūlymus dėl Centro darbuotojų vykdomų tyrimų metodikų.
4.5. svarsto Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip
Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius.
4.6. svarsto ir teikia direktoriui siūlymus dėl Centro asociacinių ryšių su mokslo ir
studijų institucijomis, dėl bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis;
4.7. esant poreikiui, sudaro tikslines darbo grupes, susijusias su Centro tyrimų veiklos
koordinavimu bei atitinkamų projektų rengimu.
IV. TARYBOS SUDARYMAS
5. Tarybų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus. Tarybos nariais gali būti:
5.1. humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės archeologijos krypties, istorijos
krypties, menotyros krypties, paveldo studijų krypties; menų studijų krypčių grupės
architektūros krypties; technologijų mokslų studijų krypčių grupės medžiagų technologijų
krypties; inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos krypties; gyvybės
mokslų studijų krypčių grupės molekulinės biologijos krypties, biofizikos krypties, biochemijos
krypties, mikrobiologijos krypties; fizinių mokslų studijų krypčių grupės geologijos krypties,
fizikos krypties, chemijos krypties arba jam lygiaverčio išsilavinimo mokslininkai, turintys
atitinkamos srities daktaro laipsnį;
5.2. kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio,
mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio,

dailės, sakralinio, želdynų (toliau – atitinkamos sritys), nekilnojamojo kultūros paveldo
specialistai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės ar ir tyrėjo kvalifikacinį
atestatą;
5.3. restauratoriai, turintys pirmąją, aukščiausiąją arba eksperto kvalifikacinę
kategoriją.
6. Tarybos darbui vadovauja iš Tarybos narių išrinktas pirmininkas, darbą organozuoja
Tarybos sekretorius – Centro direktoriaus pavaduotojas.
7. Taryba renkama 3 metų kadencijai.
8. Tarybą sudaro 9 nariai:
8.1. nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų specializacijos – 5;
8.2. kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų specializacijos - 2;
8.3. detaliųjų tyrimų specializacijos - 2;
9. Rinkimus į Tarybą skelbia Centro direktorius, o organizuoja Centro direktoriaus
pavaduotojas. Informacija paskelbiama Centro tyrimų darbuotojų el. paštu ne vėliau kaip
prieš 2 savaites iki rinkimų dienos.
10. Tarybos narius renka Centro tyrimų darbuotojai susirinkime slaptu balsavimu.
Tarybos rinkimų datą nustato ir susirinkimą šaukia Centro direktorius. Susirinkimo dalyviai
(turintys balso teisę) išrenka 3 asmenų balsų skaičiavimo komisiją.
11. Tarybos rinkimus, pakartotinį balsavimą ir papildomus rinkimus organizuoja Centro
direktoriaus pavaduotojas. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų Centro direktoriaus
pavaduotojas Centro tyrimų darbuotojus jų el. paštu informuoja apie iškeltus kandidatus į
Tarybos narius.
12. Centro kandidatus į Tarybą pagal nustatytas specializacijas kelia tyrimų
darbuotojai. Tyrimų darbuotojas gali save iškelti ir pats. Siūlymai Centro direktoriaus
pavaduotojui pateikiami raštu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki rinkimų.
13. Centro direktoriaus pavaduotojas parengia rinkimų į Tarybą balsavimo biuletenį, į
kurį įtraukiami visi iškelti kandidatai pagal nustatytas specializacijas.
14. Rinkimai yra teisėti, jei balsavimo biuletenius gavo ir balsuotojų sąraše pasirašė
2/3 balsavimo teisę turinčių rinkėjų.
15. Balsavimo biuleteniai laikomi teisėti, jei juose rinkėjai paliko nustatytą pagal
specializacijas skaičių kandidatų pavardžių:
16. Pasibaigus balsavimui, visi rinkimų komisijos nariai pasirašo rinkimų protokolą.
Prie jo pridedamas balsuotojų sąrašas ir visi balsadėžėje rasti biuleteniai. Išrinktais laikomi
kandidatai, surinkę daugiausiai balsų.
17. Tame pat susirinkime Rinkimų komisijos pirmininkas skelbia pakartotinį balsavimą,
jei į paskutines vietas Taryboje pretenduoja daugiau kandidatų, surinkusių vienodą balsų
skaičių, nei pagal specializacijas yra laisvų vietų.
18. Į pakartotinio balsavimo biuletenius įrašomi tik tie kandidatai, kurie turi vienodą
balsų skaičių. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Pakartotinai
balsuojama tik vieną kartą. Jei Tarybos nariai ir tada neišrenkami, organizuojami rinkimai į
neišrinktas Tarybos narių vietas (ne anksčiau kaip po dviejų, bet ne vėliau kaip 4 savaičių).
18(prim). Tarybos pirmininko kandidatūrą (-as) iš Tarybo narių (sutikusių būti
kandidatais) siūlo Tarybos nariai, tame pačiame arba artimiausiame posėdyje, kai yra išrinkti
visi Tarybos nariai. Tarybos pirmininko rinkimai yra slapti, balsuojama užpildžius balsavimo
biuletenius. Rinkimai yra teisėti, jei balsavimo daugiau kaip pusė Tarybos narių. Esant
keliems kanditatams ir pirmu balsavimu nei vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip
pusės Tarybos narių, antrame balsavime lieka tik du daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
Tarybos pirmininkas yra išrinktas, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
19. Tarybos rinkimų, Tarybos pirmininko rinkimų rezultatus (rinkimų protokolą) rinkimų
komisija skelbia rinkimų dieną. Rinkimų komisijos Tarybos rinkimų protokolą atviru balsavimu
paprasta balsų dauguma tvirtina tyrimų darbuotojai susirinkime.
III. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Pirmąjį Tarybos posėdį (ne vėliau kaip dvi savaites nuo Tarybos sudarymo dienos)
kviečia Centro direktorius.
19. Tarybos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.
20. Tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas iš Tarybos pirmininko pasiūlytų
kandidatų atviru balsavimu paprasta Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos pirmininkui
negalint vykdyti savo pareigų, jas vykdo Tarybos pirmininko pavaduotojas.
21. Tarybos posėdžiai šaukiami kartą per ketvirtį, esant būtinybei galimi šaukti ir
dažniau. Tarybos posėdžiai yra atviri, darbotvarkė skelbiama iš anksto. Apie neeilinius
posėdžius Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Šaukti neeilinį
posėdį turi teisę Tarybos pirmininkas, Centro direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 Tarybos
narių.
21.1Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino tarybos
posėdžiai negali vykti tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, tarybos posėdžiai gali
vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas).
Nuotoliniu būdu vykstančiam posėdžiui turi būti parinktos tokios elektroninių ryšių priemonės,
kurios užtikrintų, kad tarybos narys laiku gautų informaciją bei dokumentus ar jų projektus ir
galėtų reikšti savo poziciją bei galėtų demonstruoti medžiagą, reikalingą tai pozicijai pagrįsti.
22. Posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jam nesant, jo pavaduotojas.
23. Tarybos pirmininkas pagal pateiktus siūlymus sudaro metinę Tarybos svarstomų
temų programą. Siūlymus temų metinei programai ir svarstytinus klausimus konkrečiam
Tarybos posėdžiui turi teisę teikti kiekvienas Tarybos narys.
24. Siūlymus dėl Tarybos posėdyje svarstytinų klausimų apibendrina ir posėdžio
darbotvarkės projektą parengia bei ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (išskyrus neeilinius
posėdžius) el. paštu Taryboms nariams paskelbia Tarybos pirmininkas. Tarybos nariai,
negalintys atvykti į posėdį, praneša Tarybos pirmininkui.
25. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Mokslo
tarybos narių. Direktorius, jei ir nėra Tarybos nariu, turi teisę dalyvauti visuose Tarybos
posėdžiuose.
26. Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus pristato jų teikėjai arba Tarybos
pirmininkas.
27. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu daugiau kaip pusės dalyvaujančių
posėdyje narių balsais. Balsų skaičiui pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko
balsas.
28. Tarybos posėdžių darbotvarkė ir priimti sprendimai su nurodytais jų argumentais
bei balsavimo rezultatais protokoluojami, protokolą rašo bei pasirašo Tarybos sekretorius, jį
pasirašo ir Tarybos pirmininkas. Prie protokolo pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas, jei
reikia, posėdžio metu svarstyta medžiaga. Reikalui esant, posėdžiai gali būti įrašinėjami.
29. Su Tarybos posėdžiuose priimtais sprendimais Centro direktorių ir Centro
darbuotojus supažindina Tarybos pirmininkas.
30. Tarybos veiklos dokumentai saugomi įstatymų nustatyta tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Išrinktų Tarybos narių darbas Tarybos veikloje skatinamas Centro direktoriaus
nustatytu būdu.
______________________

