
Specialistas, nesutinkantis su Komisijos išvadomis, per Atestavimo taisyklėse nustatytą 
terminą gali jas apskųsti Departamento direktoriui. Skundas dėl Komisijos išvadų turi 
būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo pateikimo dienos. Nustačius, jog at-
estavimas vyko pažeidžiant Atestavimo taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus, per 20 
dienų nuo skundo išnagrinėjimo dienos specialistas atestuojamas pakartotinai. Depar-
tamento direktorius įsakymą dėl specialisto atestavimo priima per 15 dienų terminą, 
negavus skundo dėl Komisijos išvadų arba skundo netenkinus.
Departamento direktoriaus įsakymas dėl atestavimo gali būti skundžiamas teismui Ad-
ministracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Atestatas išduodamas sumokėjus 140 Lt (40, 55 €) dydžio valstybės rinkliavą, nustatytą 
Konkrečiuose valstybės rinkliavos dydžiuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyri-
ausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458.
Valstybės rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai, nurodant: 
• paskirtį – už atestato išdavimą; 
• vardą, pavardę; 
• įmokos kodą – 5762.
Pagrindiniai tarptautiniai paveldosaugos dokumentai 
• Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2896).
• Istorinių miestų apsaugos chartija (Vašingtono chartija). In: Kultūros paveldo ap-

sauga: reglamentuojančių dokumentų rinkinys. Vilnius. 1997. P. 246 – 249. 
• Istorinių želdynų chartija (Florencijos chartija). In: Kultūros paveldo apsauga: 

reglamentuojančių dokumentų rinkinys. Vilnius. 1997. P. 242 – 246. 
• Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija (Žin., 1997, Nr. 19-411).
• Tarptautinė paminklų ir kompleksų konservavimo ir restauravimo chartija (Vene-

cijos chartija). In: Kultūros paveldo apsauga: reglamentuojančių dokumentų rink-
inys. Vilnius. 1997. P. 236 – 239. 

• Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto kon� ikto metu konvencija (Žin., 1998, Nr. 
102-2806). 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teisės aktai (būtina žiūrėti aktualias 
redakcijas, kurias galima rasti Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos infor-
macinėje sistemoje) 
• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
• Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. 
• Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius 

ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, 
atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems dar-
bams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklės. 

• Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklės. 
• Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmi-

mo taisyklės. 
• Užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos 

Respublikoje, tvarkymo taisyklės. 
• Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos 

aprašas. 
Paveldo tvarkybos reglamentai (būtina žiūrėti aktualias redakcijas, kurias gali-
ma rasti Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos informacinėje sistemoje) 
• PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“. 
• PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų 

(laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“. 
• PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.
• PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
• PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavi-

mo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“. 
• PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaiči-

uojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“. 
• PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (spe-
cialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“. 

• PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo 
taisyklės“. 

• PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirti-
nimas“. 

• PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“. 
• PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. 
• PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 
• PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 

priemonėmis“. 
• PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
• PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis 

priemonėmis“. 

• PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“. 
• PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas 

cheminėmis priemonėmis“. 
• PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, 

dažytų paviršių tvarkyba“. 
• PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, 

dažytų paviršių tvarkyba“. 
• PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių 

dangų tvarkyba“. 
• PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 
• PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų 

priėmimo taisyklės“. 

Pagrindinės atmintinėje vartojamos sąvokos

Autentiškumas – kultūros paveldo objekto ar vietovės išlikusios savybės, apimančios 
pirminę ar istoriškai susiklosčiusią objekto paskirtį, išraišką ir savitą � zinį pavidalą–
formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas, suplanavimą, atlikimo technologiją, 
aplinką.
Kultūros paminklai – nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektai.
Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys ob-
jektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų 
dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji dai-
ktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės 
teisės objektai ar gali jais būti.
Kultūros paveldo objekto teritorija – kultūros paveldo objekto užimamas ir jam 
naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos 
reikalavimai.
Paveldo tvarkybos reglamentai – privalomųjų tvarkybos norminių dokumentų, 
nustatančių darbų planavimo, projektavimo, vykdymo ir su tvarkyba susijusių pro-
cedūrų atlikimo taisykles ir reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą, 
sistemos dalis.
Saugoma vietovė – kultūros paveldo vietovė, kuri teisės aktų nustatyta tvarka 
paskelbta saugoma ir kuriai taikomi paveldosaugos reikalavimai arba kurios apsaugai 
Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas istorinis nacionalinis parkas, is-
torinis regioninis parkas, kultūrinis rezervatas ar kultūrinis draustinis.
Specialios technologijos – pirminės ar istoriškai susiklosčiusios darbų atlikimo tech-
nologijos ar kitos technologijos, nustatytos tvarkybos darbų projekte, kuris parengtas 
vadovaujantis kultūros ministro patvirtintais Paveldo tvarkybos reglamentais.
Tvarkomieji paveldosaugos darbai – tai tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias 
technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą.
Tvarkyba – nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis 
tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių 
darbų planavimas ir projektavimas.
Vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, 
vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.

Leidinio išleidimą dalinai � nansuoja Kultūros paveldo 
departamentas prie Kultūros ministerijos

VšĮ  „KULTŪROS PAVELDO AKADEMIJA“
Dominikonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius

Tel./faks. +370 5 261 9886
El. p. indre.rutkauskaite@vda.lt

www.paveldo-akademija.lt

ATMINTINĖ 
specialistams, siekiantiems gauti Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos atestatus, suteikiančius teisę rengti tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus ir vadovauti tokiems darbams



Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo funkcija pagal Nekil-
nojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas yra 
priskirta Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Depar-
tamentas), kuris pagal kompetenciją atsako, kad tvarkomieji paveldosaugos darbai 
būtų vykdomi metodiškai, o juos vykdytų kompetentingi specialistai. Tokių specialistų 
atestavimas yra vienas pagrindinių įrankių, užtikrinančių kultūros paveldo objektų 
apsaugą, jų autentiškumo išsaugojimą, nes specialistų profesinės veiklos rezultatai ir 
sprendimai lemia kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių išlikimą. Todėl atestavi-
mas – labai svarbi ir būtina grandis bendroje paveldosaugos sistemoje, o pagrindiniai 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tikslai yra: 
• įvertinti ir patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia 

nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą, jo vertės požymius bei autentiškumą, kval-
i� kaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamas veiklos rūšis, 
sritis, specializacijas bei skatinti jų kvali� kacijos kėlimą; 

• apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetentingos ir nekvali� kuotos 
veiklos pasekmių.

Pagal Įstatymą tvarkomieji paveldosaugos darbai – tai tvarkybos darbai, atliekami 
pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą. Todėl tvar-
komųjų paveldosaugos darbų projekto parengimas yra itin atsakingas darbų etapas, 
kuris nustato būdus ir priemones kaip turi būti vykdomi tvarkybos darbai. Būtent nuo 
projekto rengėjo specialiųjų žinių ir gebėjimų priklauso, kokios bus parinktos tvarky-
bos darbų specialios technologijos, kiek ir kaip bus išsaugotos kultūros paveldo objekto 
vertingosios savybės bei objekto autentiškumas. Tuo pačiu tvarkomųjų paveldosaugos 
darbų atlikimas yra betarpiškai susijęs su specialiomis technologijomis ir gebėjimu jas 
naudoti. Kaip rodo praktika, tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikėjo kvali� kaciją įgyti 
yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, o tokių darbų vykdymas reikalauja speci� nių 
žinių ir pasirengimo. Tvarkomieji paveldosaugos darbai vykdomi pačiuose kultūros 
paveldo objektuose, ten, kur išlikusi autentiška medžiaga, todėl labai svarbu, kad šiuos 
darbus atliktų tik specialius gebėjimus turintys asmenys.
Pagrindinis dokumentas, nustatantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos special-
istų atestuojamas veiklos rūšis, sritis, kvali� kacines kategorijas, taikomus kvali� kacinius 
reikalavimus ir atestavimo tvarką, yra Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. 
balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 patvirtintos Specialistų, vykdančių nekilnojamo-
jo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius pavel-
dosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosau-
gos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklės (toliau – Atestavimo taisyklės), 
pagal kurias nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistams yra išduodami 
atestatai (toliau – Atestatas) ir šioms veiklos rūšims bei specializacijoms pagal jas: 
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMUI:
• architektūros projektai;
• architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai;
• architektūros konstrukcijų projektai;
• inžinerinių komunikacijų projektai;
• inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo projektai;
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ ATLIKIMUI:
• akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai;
• medinių konstrukcijų darbai;
• medžių apdailos ir stalių gaminių darbai;
• metalo gaminių ir metalo konstrukcijų darbai;
• molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir konstrukcijų darbai;
• dekoratyvinės dangos, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių darbai;
• stogo dangų darbai;
• teritorijų elementų darbai; 
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ VADOVAVIMUI.
Atestuotiems specialistams suteikiamos šios kvali� kacinės kategorijos ir Atestatai 
išduodami veiklai šiose srityse: pirmoji (žemiausia) kvali� kacinė kategorija suteikiama 
specialistams, kurie gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi objektuose (kurie 
nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar sau-
gomoje vietovėje. Siekiant, kad būtų suteikta pirmoji kvali� kacinė kategorija - darbo 
stažo reikalavimas neprivalomas; antroji kvali� kacinė kategorija suteikiama specialis-
tams, kurie gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paveldo objektuose. 

Siekiant, kad būtų suteikta antroji kvali� kacinė kategorija – darbo stažas turi būti ne 
mažesnis kaip 3 metai; trečioji kvali� kacinė kategorija suteikiama specialistams, kurie 
gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paminkluose. Siekiant, kad 
būtų suteikta trečioji kvali� kacinė kategorija - darbo stažas turi būti ne mažesnis kaip 
5 metai.
Visiems atestuojamiesiems specialistams privalu išmanyti įstatymus ir kitus teisės ak-
tus, reglamentuojančius nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą.
Specialistai, planuojantys gauti Atestatus, suteikiančius teisę rengti tvarkomųjų pavel-
dosaugos darbų projektus, privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Specialistai, planuojantys gauti Atestatus, suteikiančius teisę vadovauti tvarkomiesiems 
paveldosaugos darbams, gali turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
Specialistai, planuojantys gauti Atestatus, suteikiančius teisę atlikti tvarkomuosius 
paveldosaugos darbus, turi būti baigę nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų 
specialistų kvali� kacijos kėlimo kursus.
Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus rengiantiems specialistams nusta-
tyti šie specialieji kvali� kaciniai reikalavimai: 
• žinoti Lietuvos architektūros istoriją; 
• žinoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų reikalavimus;
• žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių dokumentų nuostatas; 

žinoti istorines tradicines statybines technologijas ir medžiagas; 
• žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.
Tvarkomuosius paveldosaugos darbus atliekantiems bei tokiems darbams vado-
vaujantiems specialistams nustatyti šie specialieji kvali� kaciniai reikalavimai: 
• žinoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos pagrindus; 
• pažinti konkrečių paveldo objektų (pagal siekiamą įgyti specializaciją) atlikimo tech-

nikas, medžiagas, gaminius ir konstrukcijas; 
• mokėti skaityti brėžinius ar vykdyti darbus pagal juos; 
• žinoti konkrečių tvarkomųjų paveldosaugos darbų (pagal specializaciją) medžiagas, 

gebėti jas panaudoti; 
• žinoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų organizavimo ir vykdymo tvarką;
• gebėti atskirti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes (pagal siekiamą įgyti 

specializaciją); 
• žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.
Asmuo, siekiantis gauti Atestatą, Departamentui turi pateikti: prašymą atestuoti (At-
estavimo taisyklių 1 priedas; Prašymo formos pavyzdį taip pat galima rasti Departa-
mento internetinėje svetainėje adresu www.kpd.lt/uploads/05_146_pr1.doc); 
išsimokslinimo (išsilavinimo) dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, 
pažymėjimų, atestatų, serti� katų ir kt.) kopijas; atliktų nekilnojamosiose kultūros 
vertybėse darbų sąrašą (Atestavimo taisyklių 2 priedas; Atliktų darbų sąrašo formos 
pavyzdį taip pat galima rasti Departamento internetinėje svetainėje adresu www.kpd.
lt/uploads/05_146_pr2.doc); asmens tapatybę ir darbo stažą patvirtinančių doku-
mentų kopijas; dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės 
rinkliava už Atestato išdavimą; elektroninio pašto adresą.
Asmuo taip pat gali pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvali� kacinį pasi-
rengimą (albumus, nuotraukas, brėžinius, informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas ir 
kt.). Papildomi dokumentai Departamentui gali būti pateikti pristatant tiesiogiai arba 
pašto korespondencijos siunta, arba siunčiami elektroniniu PDF ar JPG formatu elek-
troninio pašto adresu centras@heritage.lt, arba pateikiami per Paslaugų ir gaminių 
kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt).
Asmuo turi teisę prašyti, kad atestavimo metu jam būtų suteiktos kelios specializacijos 
pagal veiklos rūšis.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistus atestuoja Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos atestavimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį, pirmininką ir 
pavaduotoją Departamento teikimu 3 metams tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros 
ministras. Komisiją sudaro devyni nariai, o jos sprendimai yra priimami paprasta balsų 
dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių ir nedalyvaujant atestuo-
jamiesiems specialistams.

Atestuojamojo specialisto profesinių ir teisinių žinių įvertinimą atlieka Komisija pagal 
Departamento direktoriaus patvirtintus testų klausimus ir pokalbio metu. Atestuoja-
masis pildo kiekvienai veiklos rūšiai parengtą atskirą testą, kurį sudaro 30 klausimų. 
Specialistas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip į 2/3 pateiktų klausimų, gauna teigiamą 
testo įvertinimą.
Profesinių žinių patikrinimas asmenims, turintiems habilituoto daktaro ar da-
ktaro laipsnius mokslo srityje, susijusioje su atestuojama veiklos rūšimi ir spe-
cializacija, netaikomas.
Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, pokalbio metu vertina atestuojamojo 
specialisto išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, darbo stažą, praktinę patirtį, aptaria 
atestuojamojo specialisto darbus pagal atestuojamą veiklos rūšį ir specializaciją, pa-
tikrina, kaip jo žinios atitinka specialiuosius reikalavimus.
Komisija, įvertinusi testo ir pokalbio rezultatus, pateikia išvadą dėl atestato išdavimo: 
• specialistą atestuoti ir suteikti jam prašomą kvali� kacinę kategoriją, nurodant 

veiklos rūšį ir specializaciją; 
• specialistą atestuoti ir suteikti jam žemesnę nei prašoma kvali� kacinę kategoriją, 

nurodant veiklos rūšį ir specializaciją; 
• specialistą atestuoti ir suteikti jam prašomą kvali� kacinę kategoriją, nurodant tik 

dalį prašomų veiklos rūšių ir specializacijų; 
• asmens neatestuoti ir nesuteikti jam kvali� kacinės kategorijos, nurodant konk-

rečias priežastis.
Komisijos motyvuotos išvados įforminamos protokolu. Vadovaujantis Komisijos išva-
domis, atestuotiems specialistams Atestatai išduodami Departamento direktoriaus 
įsakymais. Atestatas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo datos. Jeigu specialis-
tas neatestuojamas arba specialistas atestuojamas, bet jam suteikiama žemesnė nei 
prašoma kvali� kacinė kategorija, arba suteikiama prašoma kvali� kacinė kategorija, bet 
nurodoma tik dalis prašomų veiklos rūšių ir specializacijų, Departamentas per 10 dienų 
nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos jam išsiunčia Komisijos posėdžio protoko-
lo išrašą. Asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išsamaus ir tinkamai įforminto 
prašymo bei visų trūkstamų dokumentų pateikimo dienos turi būti išduotas Atestatas 
arba Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka jis informuojamas apie Komisijos pateiktą 
išvadą asmens neatestuoti. Atestuotas specialistas, siekiantis pratęsti Atestato galio-
jimą, Departamentui pateikia:
• prašymą pratęsti Atestato galiojimą (Atestavimo taisyklių 1 priedas). Prašymas 

pratęsti Atestato galiojimo laiką pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šio 
Atestato galiojimo pabaigos; 

• atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per Atestato galiojimo laiką darbų 
sąrašą (Atestavimo taisyklių 2 priedas); 

• dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už 
Atestato išdavimą. 

Atestato galiojimo laikas gali būti pratęstas, jei per Atestato galiojimo laiką atestuotas 
specialistas ne mažiau kaip trejus metus vykdė veiklą pagal Atestate nurodytą veiklos 
rūšį, sritį ir specializaciją. Komisija motyvuotas išvadas dėl Atestato galiojimo pratęsi-
mo priima paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių ir 
nedalyvaujant atestuojamiesiems specialistams. Jei Atestato galiojimas nepratę-
siamas, Departamentas per 10 dienų nuo Komisijos išvadų pateikimo dienos specialis-
tui išsiunčia Komisijos posėdžio protokolo išrašą. Atestato galiojimo laikas pratęsiamas 
ne daugiau kaip 5 metams, išduodant naują Atestatą. Atestato galiojimo laiką pratęsus, 
jo registracijos numeris nekeičiamas. Atestuotas specialistas, norintis papildyti anksči-
au išduotą Atestatą kitomis veiklos rūšimis bei specializacijomis, turi pateikti Komisijos 
pirmininkui dokumentus, kuriuos privaloma pateikti naujai atestuojantis ir jam taiko-
mos visos Atestavimo taisyklėse nurodytos atestavimo procedūros. Remiantis Komisijos 
išvadomis, Atestato galiojimas panaikinamas šiais atvejais: 
• už nustatytą (-us) įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo 

objektų apsaugą, reikalavimų pažeidimą (-us), vykdant veiklą pagal Atestate nuro-
dytas veiklos rūšis, sritis ir specializacijas; 

• už sprendimą, sukėlusį arba galintį sukelti kultūros paveldo objektų vertingųjų savy-
bių praradimą; 

• paaiškėjus, kad atestavimui pateikti duomenys neatitinka tikrovės. 
Specialistas, kurio Atestato galiojimas panaikintas, gali pateikti naują prašymą 
Komisijai jį atestuoti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo Atestato galiojimo panaiki-
nimo dienos. Komisijai pateikus motyvuotas išvadas panaikinti Atestato galiojimą ir 
Atestavimo taisyklių nustatyta tvarka apie tai informavus specialistą, Atestatas, kurio 
galiojimas panaikintas, per 5 dienas nuo pranešimo iš Departamento gavimo dienos 
turi būti grąžintas Departamentui. Atestatą praradęs specialistas ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo jo praradimo dienos apie tai privalo pranešti Departamentui, kuris prarastą 

Atestatą pripažįsta netekusiu galios, o specialistui išduoda Atestato dublikatą.


