
VYRIAUSIOJI ADMINISTRACINIU GINCV KOMISIJA

SPRENDIMAS

2017 m. sausio I 1 d. Nr. 3R -18(AG-380/01-2016)
Vilnius

Vyriausioji administraciniq gindq komisija, susidedanti i5 komisijos nariq Vytauto Kurpuveso
(komisijos pirmininkas), Romos Sabimos Alimienes, Jfirates Mikaldienes, Vaido Miliaus (prane5ejas) ir
Zitos Smimoviends,

sekretoriauj ant Ramunei M isevi6i[tei,
dalyvaujant parei5kejos asociacijos ,Nacionaline teisingumo ir gynybos sqiunga" atstovui Bartui

Markevidiui,
atsakovo Kultflros paveldo centro atstovams Virgilijui Kadinskui ir Editai Bucinskaitei ir atsakovtri

Kultlros paveldo centro d ireldoriui Virgilij ui Kadinskui,
trediojo suinteresuoto asmens Kultfiros paveldo departamento prie Kultfiros ministerijos atstovei Rasai

Simkfinaitei,
viesame komisijos posedyje Zodinio proceso tvarka iSnagrinejo administracini gind4 pagal pareiSkejos

asociacijos ,,Nacionaline teisingumo ir gynybos sqiunga" skund4 atsakovams Kulturos paveldo centrui ir

Virgilijui Kadinskui del Kultflros paveldo centro 2016-12-06 ra5to Nr. (6.1)2-643 panaikinimo ir

iparei goj imo atlikti veiksmus.

ISnagrinejusi skund4, komisija
nustatrl:

Pareiikdjapra1opanaikinti atsakova 2016-12-06 rastqNr. (6.1)2-643 ,,Del 1911 m. statybos istorinio
burlaivio ,,Lady Sophie" bukles lvertinimo ir apibrdit7 teritorijos rib4 plano projekto parengimo" ir
ipareigoti atsakovus parengti naujq teritorijos rib4 planq. PaaiSkino, kad atsakov ai 2016-12-06 sprendimu
Nr. (6.1)2-643 (toliau - skundZiamas raitas) atsisake parengti nekilnojamosios kultfiros paveldo vertybes -
burinio jilrq laivo ,,Lady Sophie" (unikalus objekto kodas 40614) - apsaugos teritorijos ribq plano

patikslinim4. Parei5kej a2016 m. geguLg keipesi i KultUros paveldo departamentq prie Kult[ros ministerijos
(toliau - Departamentas) su praiymu del plaukiojandio pastato burinio laivo ,,Lady Sophie" (toliau - Laivas)

ltraukimo i Kult[ros paveldo vertybiq registr4 kaip nekilnojamosios kult[ros paveldo vertybes. Pra5ymo

pateikimo metu Laivo faktine buvimo vieta buvo Nemuno g. 40. Del laivo stovejimo parei5keja buvo sudariusi

neterminuot4 stovejimo sutart!su UAB,,Senoji Baltija". Viename i5 pra5ymo vertinimo etapq Departamentas

pareiSkejos papra5e pateikti Laivo teritorijos plan4, kuri, parei5keja pateike, nors parai5koje buvo nurodiiusi,
kad laivo teritorijos planas yra laivo denis. Parei5keja kreipesi i Kult[ros paveldo centr? (toliau - Centras)

pra5ydama parengti teritorijos plan4 Laivo tuometinei stovejimo vietai, atsakovai 5! planq parenge

nemokamai. Kol buvo derinami ivairus klausimai su Departamentu, parei5keja gavo UAB ,,Senoji Baltija"
praiym4 laikinai atlaisvinti uZimam4 viet4, nes laivas trukdys krovos darbams. Kadangi jurq laivas yra

nekilnojamajam daiktui prilygintas plaukiojantis pastatas, jis buvo laikinai perkeltas i Kruiziniq laivq

terminal4, siekiant apsaugoti nekilnojamqj4 kultfiros vertybg nuo neigiamo poveikio. Apie minet4 situacij4

informavo visas institucijas, iskaitant ir Departamento Klaipedos skyriq, kad bus reikalinga nauja laivo

saugojimo vieta. Laikinai perkelus j[rq laiv4, parei5keja 2016-08-19 savarankiSkai kreipesi i Centr4 su

pruiy*, patikslinti laivo teritorijos plan4, tadiau Centro vadovas atsisake tai atlikti, nurodydamas, kad jam tai

u/draude Kulturos ministerijos darbuotojai, kurie jam daro biurokratini, galimai neteisetq spaudimq. 2016'

Ag-20 Departamento pirmoji Vertinimo Lzrybapatvirtino laivo itraukim4 iKulturos paveldo registr4 ir suteike

jam teising apsauge. Kai Departamentas informavo teritorijos valdytojus apie teisines apsaugos suteikim4 jq

f,4*
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teritorijoje esandiai kult[ros vertybei, jie parei5ke pretenzijas, nors visos institucijos, iskaitant V! Kiaipedos
vaistybinio jfrry uosto direkcij4 (toliau -Direkcija), Zinojo apie jq teritorijoje esandi4 kulturos paveldo verrybg.
Del laikino Laivo perkelimo ! kit4 viet4 parei5keja pakartotinai kreipesi i Centr4 del naujo teritorijos plano
parengimo, tadiau Centras rengti plan4 atsisake, nurodydamas, kad nera gautas Departamento pavedimas tai
atlikti, o Laivas nera ltrauktas iDepartamento patvirtint4 Centro veiklos plan4. Direkcijos iniciatyvaj[rq laivo
nuolatinio stovejimo teritorija buvo perduota UAB ,,Kaminera", o mintita imone nuo 2016 m. gruodZio
menesio nutrauke neterminuot4 sutarti, kuri4 parei5keja buvo sudariusi su UAB ,,Senoji Baltija". Todel 5iuo
metu nera galimybes gr4Linti laiv4 i jo nuolating buvimo viet4. Siuo metu laivas yra istorineje Klaipedos
dalyje, P. Lindenau laivq statyklos komplekse. Naujoji laivo buvimo vieta yraLymiai geresnti:, nes del vykusiq
krovos darbq nedaroma Lala laivui, be to, palankesnd visuomenes poreikiams tenkinti. Parei5kejai bDtinas
naujas laivo teritorijos ribq planas, kad parei5kejas galetq kreipti i Departamento kultflros paveldo vertybiq
vertinimo taryb1 del kulturos paveldo vertybes buvimo vietos patikslinimo atitinkamame registre pagal
teritorijos ribq plan4, kuri ir praSo ipareigoti atsakovg parengti.

Atsakovai praio atmesti pareiikdjos skundq atmesti kaip nepagrlstq ir neiinybingq. PaaiSkino. kad
Centras nera vie5ojo administravimo subjektas Vie5ojo administravimo 2 str. 4 dalies prasme. o yra
valstybes biudZetine kultlros lstaiga, kurios veikl4 reglamentuoja Kult[ros paveldo centro nuostatq 9.1-9.3
punktuose lvardintos funkcijos: Centras renka materiali4, kultfiros paveldo i5rai5k4 apib0dinandi4,
fiksuojandiq daba*i ir praeiti informacij4, j4 kaupia, tikslina ir sistemina; atlieka istorinius ir fizinius
tyrimus (iSskyrus Zvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kulturos paveldu. bei
kaupia, fvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informacij4; teikia sukauptus duomenis
Departamentui. AtsiZvelgiant i tai, kad Centras nera vie5ojo administravimo subjektas. vieSojo
administravimo !galiojimq neturi, administraciniq sprendimq nepriima ir 5ios !staigos direktorius Virgilijus
Kadinskas. Sios pareigos einamos darbo sutarties pagrindu, kuri sudaryta Darto kodekso nustatyta tvarka.

Treiiasis suinteresuotas osmuo praio poreiikejos skundq atmesti knip nepagrjstq. Paaiikino" kad
palaiko Centro atsiliepime i5destyt4 pozicij4 ir sutinka, kad Centras nera vie5ojo administravimo subjektas.
Minetas atsakovas yra valstybes biudZetine kultlros istaiga, neturinti vie5ojo administravimo igaliojimq ir
kurios veikl4 reglamentuoja Kulturos paveldo centro nuostatai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2006-
01-06 isakymu Nr. l-003 (2013-11-08 lsakymo Nr. f-325 redakcija) bei vykdo nuostatq 9.1 - 9.4 p.

ivardintas funkcijas. Kadangi Centras nera vieSojo administravimo subjektas (ABTI 2 str. 4 d.), todel
vie5ojo administravimo igaliojimq neturi ir Sios istaigos vadovas Virgilijus Kadinskas (ABTI 2 str. I d.).
Departamento Pirmoji nekilnojamojo kulturos paveldo vertinimo taryba 2016-09-20 aktu Nr. KPD-RM-
2419 suteike teisinq apsaugq buriniam j[rq laivui ,,Lady Sophie" (unikalus kodas Kult[ros vertybiq registre
- 40614) ir apibreZe jos teritorijos ribas. Pagal Nekilnojamojo kult[ros paveldo apsaugos istatymo 8 str. 12
d. Kulturos vertybiq registro duomenys yra vie5i. Siuo metu Vilniaus apygardos idministraciniame teisme
yra nagrinejama administracine byla pagal Direkcijos parei5kim4 atsakovui Departamentc Pirmajai
vertinimo tarybai, tretiesiems asmenims Departamentui, pareiSkejai ir UAB ,,Kamineros kroviniq
terminalas" del 2016-09-20 akto panaikinimo. Teisme nagrinejama byla gali tureti jtakos komisijoje
nagrinejamai bylai, nes 2016-09-20 akto panaikinimo atveju, kuriuo apibreZtos nekilnojamosios kultoros
vertybes ribos, netektq prasmes parei5kejos pra5ymas atlikti j0rq laivo teritorijos ribq patikslinim4 ir
ipareigoti parengti nauj4 teritorijos ribq plan4. Teismq praktikoje pripaZlstama

Byla nutrouktina.
Pagal Administraciniq gindq komisijq istatymo 7 str. I d. komisija nagrineja skundus (pra5ymus) del

centriniq valstybinio administravimo subjektq priimtq individualiq administraciniq aktq ir veiksmq
teisdtumo, taip pat del minetq subjektq atsisakymo ar vilkinimo atlikti jq kompetencijai priskirtus veiksmus
teisetumo ir pagristumo.

Vie5ojo administravimo istatymo 2 str. I dalyje vie5asis administravimas apibreLiamas kaip vieSasis
administravimas - istatymq ir kitq teises aktq reglamentuojama vie5ojo administravimo subjektq veikla,
skirta istatymams ir kitiems teises aktams igyvendinti: administraciniq sprendimq priemimas, istatymq ir
administraciniq sprendimq igyvendinimo kontrole, istatymq nustatytrl administraciniq paslaugq teikimas,
vie5qjq paslaugq teikimo administravimas ir vie5ojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Sio
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lstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad vie5ojo administravimo subjektas - valstybes institucija ar lstaiga,
savivaldybes institucija ar istaiga, pareigfinas, valstybes tarnautojas, valstybes ar savivaldybes imone,
vie5oji istaiga, kurios savininke ar dalininke yra valstybe ar savivaldybe, asociacija, 5io !statymo nustatlta
tvarka j gali oti atl ikti vi e5qi i adm in i stravim4.

AtsiZvelgiant i tai, kad komisija nagrineja skundus tik del centriniq valstybiniq administravimo
subjektq veiksmq (neveikimo), nustatytina, ar pareiSkejos skunde (b. I. 1-3) nurodyti atsakovai yra centriniai
valstybinio administravimo subjektai Vie5ojo administravimo istatymo prasme. Pagal Sio istatymo 4 str. 3
dal! valstybinio administravimo subjektai - valstybes institucijos ar istaigos, jq valstybes tarnautoiai ir
pareigflnai, valstybes imonds, vieSosios istaigos, kuriq savininke arba dalininke yra valstybe. asociaci.ios,
Sio istatymo nustatyta tvarka istatymu, tiesiogiai taikomu Europos SEiungos teises aktu, ratifikuota Lietuvos
Respublikos tarptautine sutartimi, istatymq igaliotos valstybes institucijos priimtu teises aktu, Vyriausybes
nutarimu, priimtu vadovaujantis tiesiogiai taikomu Europos S4jungos teisds aktu, ratifikuota Lietuvos
Respublikos tarptautine sutartimi, nustatandiais Europos Sqiungos ar atskirq valstybiq finansin6s paramos
Lietuvai teikimo mast4, principus ar bendr4sias taisykles, igalioti atlikti vie54ji administravim4.

Pagal Centro nuostatus, patvirtintus Departamento direktoriaus 2006-01-06 isakymu Nr. f -003 (2013-
l1-08 isakymo Nr. l-325 redakcija) (b. l. 33-35) Centras yra biudZetine kultfiros istaiga, kurios savininke
yra valstybe (1 p.). Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra Departamentas (2 p.).
Centras yra vieSasis juridinis asmuo (3 p.).

Pagal Vie5ojo administravimo istatymo 4lstr. 2 d. vie5osioms istaigoms, kuriq savininke ar dalininke
yra valstybe ar savivaldybe, vieSojo administravimo igaliojimai gali buti suteikiami tik istatymais, tiesiogiai
taikomu Europos Sqjungos teises aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame
teises akte nurodoma konkreti veikianti ar numatoma steigti vieSoji istaiga (os pavadinimas, prireikus
santykiai su kitais vie5ojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustatomas baigtinis konkrediq tokiai vie5a.iai

lstaigai suteikiamq vie5ojo administravimo igaliojimq s4raSas, i5skyrus Sio straipsnio 3 dalyje numatytus
atvejus. Valstybes institucijoms ir istaigoms, vieSosioms istaigoms, kuriq savininke ar dalininke yra
valstybe, vieSojo administravimo igaliojimai iki 2016 m. sausio 1 d. gali buti suteikti Vyriausybds nutarimu.
priimtu vadovaujantis tiesiogiai taikomu Europos S4jungos teisds aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos
tarptautine sutartimi, nustatandiais Europos SEiungos ar atskiry valstybiq nariq finansines paramos Lietuvai
teikimo mast4, principus ar bendr4sias taisykles. Vie5ojo administravimo igaliojimus suteikiant tokir"r

Vyriausybes nutarimu, jame turi blti nurodoma konkreti veikianti ar numatoma steigti valstybes institucija
ar lstaiga, vie5oji istaiga (os pavadinimas, prireikus santykiai su kitais vie5ojo administravimo subjektais
ir kt.) ir nustatomas baigtinis konkrediq jai suteikiamq vie5ojo administravimo igaliojimq s4ra5as.

AtsiZvelgiant i Centro, kaip vie5ojo juridinio asmens status4, jam vie5ojo administravimo lgalio.iimai
gali buti suteikiami tik istatymais, o jei tokie igaliojimai buvo suteikti iki 2016 m. sausio I d. - tik
Vyriausybes nutarimu, atitinkandiu Vie5ojo administravimo istatymo 4i str. 3 dalies reikalavimus.
Parei5keja gindija Centro atsisakym4 parengti nauj4 nekilnojamosios kult[ros vertybes teritorijos ribq
plan4. Nekilnojamojo kultoros paveldo, esandio Lietuvos Respublikos teritorijoje, apskaitos, saugojimo ir
tvarkybos, Sio ir kitq teises aktq nustatytq paveldosaugos reikalavimq laikymosi prieZi[ros, kulturos
paveldo objektq biikles stebejimo teisinius pagrindus nustato Nekilnojamojo kultilros paveldo apsaugos

lstatymas (toliau - fstatymas). Sio lstatymo antrame skirsnyje reglamentuojamas nekilnojamo.io kultfiros
paveldo apsaugos valstybinis administravimas, o 5 str. 9 dalyje nurodyta, kad konkredias nekilnojamojo
kult0ros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir uZ jq vykdym4 atsako
Departamentas. Taigi, istatyme nera nustatyta, kad Centras vykdo valstybinio administravimo funkcijas,
susijusias su nekilnojamojo kultilros paveldo apsauga, atskieidimu, stebdsena, nekilnojamqjq kulturos
vertybiq vertinimu, jq teritorijos ribq nustatymu (patvirtinimu). Centro Nuostatq 8 p. nurodyti Centro
veiklos tikslai - tai duomenq, bDtinq inventorizavimui apie kult[ros paveld4 rinkimas ir kult[ros paveldo

inventoriaus tvarkymas, duomenq ir dokumentq apie kulturos paveld4 kaupimas bei tvarkymas. Nuostatq
13 p. nurodyta, kad Centro veikla organizuojama Departamento direktoriaus patvirtintu Centro metiniu
veiklos planu. Taip pat Nuostatq 10.7 p. nustatyta Centro teise teikti Depa(ampn{o npkilnojamojo kulturos
paveldo vertinimo tarybai klausimus posedZiq darbotvarkems ir su tuo susijusius dokumentus. I5 Nuostatq

ll.2 p., 11.6 p. nustatytq Centro pareigq pob0dZio maty,ti, kad Centras n1l-v1lo vykdyti Departamento

,ffi
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patvirtint4 metini veiklos plan4, uZ ji atsiskaityti Departamentui, o Centro vadovas uZtikrina Departamento
pavedimq vykdym4 ( 1 5. I 6 p.). Visos Sio nuostatos patvirtina, kad Centras yra atskaitingas Centro savininko
teises ir pareigas !gyvendinandiai institucijai, jis atlieka techninio, pagalbinio pob[dZio funkcijas
Departamento kompetencijai priskirtose srityse, tadiau pareiSkejo ar kitq asmenq atLvilgiu. neprivalo atlikti
jokiq savo kompetencijai priskirtq veiksmq, nes Siai lstaigai nera Vie5ojo administravimo istatymo
nustatyta tvarka suteikti vie5ojo administravimo igaliojimai. Atitinkamai ir Centro vadovas, tarp kurio ir
Centro susiklostq darbo santykiai (b. l. 38-39), nera vie5ojo administravimo subjektas, tad jo veiksmq
vertinimas einant pareigas, komisijoje negali bilti atliekamas.

15 skundo ( b. l. l-2) matyti, kad parei5keja, pasikeitus laivo, kuris 2016-09-20 aktu pripaZintas
nekilnojamqfa kulturos vertybe, faktinei buvimo vietai, siekia atlikti atitinkamus pakeitimus Kult[ros
vertybiq registre. Pagal lstatymo 8 str. 5 d. Departamento vertinimo tarybos sprendZia del Lietuvos
Respublikos teritorijoje esandio nekilnojamojo kulturos paveldo vertingqjq savybiq nustatymo, teritorijos
ribq apibreZimo ir nacionalinio, regioninio ar vietinio reik5mingumo lygmens nekilnojamosioms kultDros
vertybems nustatymo, apsaugos reikalingumo, apsaugos nekilnojamosioms kulturos vertybdms netaikymo
ar tokiq vertybiq apskaitos duomenq tikslinimo. Nekilnojamosios kulturos vertybes registruojamos
vertinimo tarybai nusprendus, kad vertybei reikalinga apsauga (8 str. 8 d.). Taigi Vertinirro tarybos
sprendimas yra pagrindas registruoti atitinkamas nekilnojam4sias kulturos vertybes Kulturos vertybiq
registre. Vadovaujantis Kulturos vertybiq registro nuostatq, patvirtintq 2005-09-29 Vyriausybes nutarimu
Nr. 1053, l7 punktu, registre, be kitq duomenq, kaupiami duomenys apie vertinimo tarybos aktu (aktais)
apibreZtos nekilnojamosios kultfiros vertybes teritorijos ribas ( 17.7 p.). Minetas teisinis reglamentavimas
patvirtina, kad pareiSkeja turetq inicijuoti Vertinimo tarybos sprendimo, t. y. 2016-09-20 akto, pakeitim4 ir
kreiptis i 5i sprendim4 priemusi4 institucijA, nes tik pakeitus sprendim4 bus pagrindas keisti duomenis apie
laivo, kaip kult[ros vertybes, teritorijos ribas Kult[ros vertybiq registre.

Konstatavus, kad parei5keja komisijai skundZia asmenq, kurie teisds aktq nustatyta tvarka n€ra
centriniai vieSojo administravimo subjektai, veiksmus (neveikim4), byla pagal pareiSkejo skund4
nutrauki am a kaip nepri ski rta komi sij os kompetencij ai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniq gindq komisijq istatymo 20 str. 2 d. t p ..
Vyriausioj i administraciniq gindq komisija

nusprendZia:

bylq pagal asociacijos ,,Nacionaline teisingumo ir gynybos sqiunga" skund4 atsakovams Kulturos
paveldo centrui ir Virgilijui Kadinskui del Kulturos paveldo centro 2016-12-06 raSto Nr. (6.1)2-643
panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus nutraukti kaip nepriskirtin4 Vyriausiosios administraciniq gindq
komisijos kompetencijai.

S! sprendim4 per vien4 menesi nuo jo gavimo dienos gindo Salys gali apskqsti Vilniaus apygar,Jos
administraciniam teismui.


