
VI. ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITŲ IR PAŽYMŲ RENGIMO TVARKA 

24. Už per vienerius kalendorinius metus atliktus archeologinius tyrimus ir jam
išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus tyrėjas atsiskaito, iki kitų metų birželio 1 d. 
pateikdamas Departamentui atliktų archeologinių tyrimų ataskaitas (toliau – ataskaita) ir 
kartu su jomis mokslinę informaciją apie archeologinių tyrimų rezultatus leidiniui
„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“. Už kiekvieną leidimą atlikti archeologinius tyrimus 
atsiskaitoma atskira ataskaita ir atskira moksline informacija. Už leidimus atlikti
archeologinius tyrimus, kurių galiojimo terminas išimties tvarka buvo pratęstas, atsiskaitoma 
bendra tvarka.

25. Tyrėjas, kuriam buvo išduotas leidimas atlikti archeologinius tyrimus, yra 
archeologinių tyrimų vadovas ir ataskaitos autorius, atsakingas už ataskaitos parengimą ir 
pateikimą. Kai pagal vieną leidimą atlikti archeologinius tyrimus dirba tyrėjo, gavusio šį 
leidimą, vadovaujama archeologų grupė, bendra ataskaita gali būti sudaroma iš šios grupės 
archeologų parašytų atskaitos dalių. 

26. Tyrėjas ataskaitą parengia ne mažiau kaip dviem arba trimis (jeigu archeologinių 
tyrimų metu rasti archeologiniai radiniai perduodami į muziejų) egzemplioriais. Du įrištus 
ataskaitos egzempliorius tyrėjas pateikia Departamentui, iš kurių vieną po ataskaitos 
priėmimo Departamentas perduoda Lietuvos istorijos institutui. Ataskaita Departamentui 
pateikiama su dviejų humanitarinių mokslų srities daktarų (archeologų) teigiamomis 
recenzijomis. Ataskaitų recenzijos rengiamos, atsižvelgiant į šiame Reglamente 
ataskaitoms nustatytus reikalavimus. Ataskaitas gali recenzuoti ir Komisijos nariai. Ginčus 
dėl ataskaitų recenzijų sprendžia Departamentas. 

27. Trečią ataskaitos egzempliorių tyrėjas perduoda muziejui, kuriam, 
vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių 
perdavimo muziejams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66, perdavė archeologinių tyrimų metu rastus radinius. 

28. Jeigu archeologiniai tyrimai nevykdyti, tyrėjas atsiskaito iki kitų metų gegužės 31 
d., grąžindamas nepanaudotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus Departamentui ir raštu 
nurodydamas archeologinių tyrimų nevykdymo priežastis. 

29. Gavus raštišką tyrėjo prašymą pratęsti ataskaitos pateikimo terminą dėl didelės 
atliktų archeologinių tyrimų apimties, pritarus Komisijai, atsakingo už leidimų atlikti 
archeologinius tyrimus išdavimą Departamento valstybės tarnautojo sprendimu ataskaitos 
pateikimo terminas gali būti pratęstas iki dvejų metų nuo leidimo atlikti archeologinius 
tyrimus galiojimo pabaigos, prieš tai tyrėjui pateikus Departamentui parengtą ataskaitos dalį. 
Atsakingas už leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimą Departamento valstybės 
tarnautojas priima sprendimą pratęsti arba nepratęsti ataskaitos pateikimo terminą ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo tyrėjo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą tyrėjas 
informuojamas raštu. Atsisakius pratęsti ataskaitos pateikimo terminą, rašte nurodomi tokio 
sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.
Tyrėjas, kuriam ataskaitos pateikimo terminas pratęstas dėl didelės atliktų archeologinių 
tyrimų apimties, darbo su archeologiniais radiniais metu turi užtikrinti radinių išlikimą ir 
saugumą. 

30. Gavus raštišką tyrėjo prašymą pratęsti ataskaitos pateikimo terminą dėl 
archeologinių tyrimų metu aptikto didelio kiekio archeologinių radinių, pritarus Komisijai, 
atsakingo už leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimą Departamento valstybės 
tarnautojo sprendimu archeologinių radinių sąrašui (įskaitant jų iliustracijas) parengti 
ataskaitos pateikimo terminas gali būti pratęstas iki trejų metų nuo šio leidimo išdavimo 
datos. Atsakingas už leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimą Departamento valstybės 
tarnautojas priima sprendimą pratęsti arba nepratęsti ataskaitos pateikimo terminą ne vėliau 



kaip per 10 darbo dienų nuo tyrėjo prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą tyrėjas 
informuojamas raštu. Atsisakius pratęsti ataskaitos pateikimo terminą, rašte nurodomi tokio 
sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.
Tyrėjas, kuriam ataskaitos pateikimo terminas pratęstas dėl archeologinių tyrimų metu 
aptikto didelio kiekio archeologinių radinių, darbo su archeologiniais radiniais metu turi 
užtikrinti radinių išlikimą ir saugumą. 

31. Jeigu tyrėjas ataskaitos neparengė dėl objektyvių priežasčių (mirtis, liga, 
nebedirba ir pan.), atliktų archeologinių tyrimų medžiagą turi surinkti juridinis asmuo, kuris 
pagal su archeologinių tyrimų užsakovu sudarytą sutartį buvo atsakingas už šių tyrimų 
atlikimą. Archeologinių tyrimų medžiagos parengimą, atsižvelgdamas į Komisijos 
rekomendacijas, gali organizuoti ir finansuoti Departamentas. Tokia medžiaga rengiama
laikantis šio Reglamento ataskaitoms nustatytų reikalavimų. 

32. Recenzuotas ataskaitas svarsto Komisija. Ataskaitos autorius bei leidimą atlikti 
archeologinius tyrimus išdavęs valstybės tarnautojas turi teisę dalyvauti svarstant ataskaitą 
ir pateikti reikiamus paaiškinimus, pastabas bei pasiūlymus. Ataskaitos trūkumai recenzijoje 
turi būti nurodomi raštu ir susieti su konkrečiuose Reglamento punktuose nustatytais 
reikalavimais. Į recenzento pastabas, nesusietas su šiame Reglamente nustatytais 
reikalavimais, gali būti neatsižvelgiama. 

33. Jei ataskaita atitinka šio Reglamento reikalavimus, Komisija rekomenduoja
Departamentui ją priimti. Šiuo atveju atsakingas už leidimų atlikti archeologinius tyrimus 
išdavimą Departamento valstybės tarnautojas, atsižvelgęs į Komisijos rekomendacijas, 
ataskaitą priima. Jei ataskaita neatitinka šio Reglamento reikalavimų, Komisija 
nerekomenduoja jos priimti. Šiuo atveju atsakingas už leidimų atlikti archeologinius tyrimus 
išdavimą Departamento valstybės tarnautojas grąžina ataskaitą jos autoriui trūkumams 
ištaisyti arba skiria papildomą ataskaitos recenzavimą. Apie priimtą sprendimą tyrėjas per 5 
darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos informuojamas raštu. Priėmus sprendimą 
grąžinti ataskaitą jos autoriui trūkumams ištaisyti arba skirti papildomą ataskaitos 
recenzavimą, nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka. 

34. Pataisytą ataskaitą tyrėjas pateikia Departamentui, kuris ją perduoda pakartotinai 
svarstyti artimiausiame Komisijos posėdyje. Pakartotiniame svarstyme Komisijai nustačius, 
kad ataskaita iš esmės neatitinka Reglamento reikalavimų (nėra dalies teksto, būtinų planų, 
brėžinių, iliustracijų), atsakingas už leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimą 
Departamento valstybės tarnautojas gali priimti sprendimą grąžinti ataskaitą jos autoriui 
trūkumams ištaisyti ir svarstyti ją Komisijos posėdyje kitais metais. Šiuo atveju ataskaitos 
autorius einamaisiais metais laikomas neatsiskaičiusiu už atliktus archeologinius tyrimus. 
Apie priimtą sprendimą tyrėjas per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos 
informuojamas raštu. Priėmus sprendimą grąžinti ataskaitą jos autoriui trūkumams ištaisyti 
ir svarstyti ją Komisijos posėdyje kitais metais, nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo 
apskundimo tvarka.

35. Ataskaita susideda iš titulinio lapo, turinio, įvado, archeologinių tyrimų objekte 
anksčiau atliktų archeologinių tyrimų apžvalgos (jeigu archeologiniai tyrimai tęstiniai – tik 
pirmaisiais jų metais), archeologinių tyrimų aprašymo, išvadų, archeologinių radinių sąrašo 
ar inventorinių lentelių, analizių duomenų sąrašo (jei tokios daromos), nuotraukų sąrašo, 
grafinės medžiagos sąrašo, priedų sąrašo, analizių duomenų, nuotraukų, grafinės 
medžiagos, būtinų priedų. Ataskaitos pabaigoje pridedamos archeologinių tyrimų projekto, 
leidimo atlikti archeologinius tyrimus, archeologinių radinių perdavimo akto kopijos. 
Ataskaitos tituliniame lape nurodomas ataskaitos autoriaus pilnas vardas ir pavardė, 
archeologinių tyrimų objekto pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre, 
adresas, archeologinių tyrimų pobūdis, archeologinių tyrimų metai ir ataskaitos parengimo 



metai. Ataskaitos viršelyje ir tituliniame lape ataskaitos pavadinimas turi būti vienodas. Vieną 
ataskaitą gali sudaryti keli tomai, jų skaičių nustato ataskaitos autorius. 

36. Ataskaitos įvade nurodomas archeologinių tyrimų objekto pavadinimas ir 
adresas, Kultūros vertybių registro kodas (jeigu objektas yra įrašytas į Kultūros vertybių 
registrą), archeologinių tyrimų užsakovas, aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuoti tyrimai, 
tyrėjas, ekspedicijos sudėtis (jei organizuojama ekspedicija), archeologinių tyrimų data, 
tikslas, pasirinkto archeologinių tyrimų pobūdžio ir metodikos pagrindimas, archeologinių 
tyrimų objekto bendras išorės aprašymas (jeigu archeologiniai tyrimai tęstiniai – tik 
pirmaisiais jų metais kaip naujai surastiems ir neaprašytiems archeologiniams objektams), 
taip pat, kas rašė atskiras ataskaitos dalis, braižė, piešė, fotografavo, atliko analizes, 
konservavo ir restauravo archeologinius radinius.

37. Archeologinių tyrimų objekte anksčiau atliktų archeologinių tyrimų apžvalgoje 
nurodoma, kas ir kada šį archeologinio paveldo objektą tyrė anksčiau, šių tyrimų rezultatai, 
kur saugomi ankstesnių archeologinių tyrimų radiniai, pateikiamos nuorodos į ataskaitas 
(nurodant signatūras) ir pagrindines publikacijas. Prie apžvalgos pateikiamas anksčiau tirtų 
vietų planas. Jei anksčiau vykdytų archeologinių tyrimų vietos nėra tiksliai užfiksuotos, jų 
apytikrės vietos gali būti pažymėtos punktyru. Jeigu tęstiniai to paties archeologinio paveldo 
objekto tyrimai vykdomi antrus ir daugiau metų, apžvelgiant ankstesnius archeologinius 
tyrimus pakanka nurodyti jų ataskaitas ir pagrindines publikacijas. Apie archeologinių tyrimų 
objektą esant istoriniams, ikonografiniams, kartografiniams duomenims, žodinei tradicijai, 
nurodomi reikšmingiausi šaltiniai.

38. Senųjų miestų vietų su priemiesčiais teritorijose vykdytų archeologinių tyrimų 
ataskaitose anksčiau atliktų archeologinių tyrimų apžvalgoje pateikiami ankstesnių 
archeologinių tyrimų duomenys tirtame sklype (posesijoje) (kas, kada tyrė, kur saugomos 
ataskaitos, kokios pagrindinės publikacijos, kokie ankstesnių tyrimų rezultatai), o jeigu jų 
nėra, besiribojančiuose sklypuose (posesijose) arba kvartale. 

39. Archeologiniai tyrimai ataskaitoje aprašomi jų eilės tvarka pagal šurfus, perkasas, 
gylius (kultūrinio sluoksnio horizontus), kvadratus, pradedant nuo šurfo ar perkasos 
paviršiaus aprašymo (augalija, statiniai, suardymai, nuolydis ir pan.).

40. Šurfai, perkasos suskirstomi į tyrėjo pasirinkto dydžio numeruotus kvadratus. 
Nurodoma šurfų, perkasų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, dydis, atstumas nuo ryškių 
išorinių orientyrų, kvadratų dydis ir numeracija. Šurfų, perkasų ir archeologinių struktūrų 
numeracijos tęstinės. 

41. Aprašant statinių liekanas, nurodomi jų bendri (jeigu įmanoma nustatyti) ir 
išlikusių fragmentų matmenys. 

42. Aprašomas duobių, židinių, stulpaviečių skersmuo, gylis, užpildymas, pjūvio 
forma vertikaliai ir horizontaliai.

43. Aprašant kapus, nurodomas jų duobės išryškėjimo gylis, duobės forma, dydis, 
palaikų tipas (griautinis, degintinis), palaikų skaičius kape, apibūdinama griautinių palaikų 
būklė, išlikęs ilgis, išilginės skeleto ašies orientacija, kapo gylis nuo žemės ir įžemio paviršių, 
absoliutus gylis, griaučių padėtis, ilgis, rankų ir kojų padėtis, karsto rūšis (lentinis, skobtinis) 
ir matmenys (jeigu išlikusios jo liekanos), įkapių išsidėstymas, pateikiamos pastabos dėl 
kapo datavimo. Aprašant degintinį kapą, nurodomas jo storis. 
Ataskaitoje pateikiami atliktų antropologinių tyrimų duomenys. 

44. Aprašant pilkapių archeologinius tyrimus, nurodoma sampilo struktūra bei 
pagrindas, degėsių, akmenų, duobių, griovių, kapų vieta, gylis ir matmenys (esant daug 
akmenų, nurodomi minimalūs ir maksimalūs bei vyraujantys jų dydžiai), atskirų radinių vieta 
ir gylis, aprašomi užfiksuoti sampilo bei griovių pjūviai. 

45. Aprašant pylimus, nurodomas jų aukštis ir plotis ties pagrindu, grunto, iš kurio 
supilti pylimai, rūšis, medinių ir kitokių įtvirtinimų vietos, aprašomi užfiksuoti pylimų pjūviai. 



46. Aprašant uždarus archeologinius kompleksus, nurodomas juos sudarančių 
radinių išsidėstymas vienas kito atžvilgiu, orientacija. 

47. Aprašant statinius ir jų liekanas, nurodoma, su kokiu kultūrinio sluoksnio horizontu 
(pirminio reljefo, statybos, remonto, nugriovimo ir pan.) jos susijusios, aprašomos statybinės 
medžiagos, aptiktų statybinių medžiagų (rąstų, lentų), sumūrytų plytų (akmenų) dydžiai, 
skiedinio charakteristika, mūrijimo technika, tinkavimo žymės, griuvenų storis, sudėtis, 
pridedami atliktų architektūrinių tyrimų duomenys. 

48. Aprašant pjūvius, nurodoma kultūrinių sluoksnių ar jų horizontų eilės seka, storis, 
sandara, įžemio gylis bei rūšis. 

49. Ataskaitos išvadose nurodomas bendras ištirtas plotas kvadratiniais metrais,
kultūrinio sluoksnio storis (pilkapių, kapų skaičius), tirtos vietos (ištirtų kapų, statinių ir kitokių 
archeologinių struktūrų liekanų, radinių) chronologija. Išvadose taip pat nurodoma, kur 
saugomi archeologinių tyrimų metu surasti radiniai, grafinės medžiagos originalai ir 
fotonegatyvai (jeigu fotografuota fotojuostoje), paimta analizėms medžiaga. Taip pat 
nurodoma, kur saugoma ataskaitoje nepanaudota tyrimų fiksacijos medžiaga. 

50. Ataskaitos radinių sąraše pagal radimo vietą (šurfą, perkasą, uždarą archeologinį 
kompleksą, kvadratą, gylį) atskirai aprašomas (galima ir lentelėse) kiekvienas ypatusis 
archeologinis radinys, nurodant daikto pavadinimą, pagrindinius matmenis milimetrais 
(išskyrus didesnius kaip vieno metro radinius, kurių matmenys nurodomi centimetrais). Visų 
ypačiųjų archeologinių radinių sąrašo numeracija ištisinė ir tęstinė. Masinė medžiaga 
aprašoma lentelėse, pažymint tuos pačius duomenis, kaip ir ypatiesiams archeologiniams 
radiniams. Darant masinės medžiagos, kuri nebus perduota į muziejų, atranką, ataskaitoje 
nurodomi jos atrankos kriterijai, atrinktos masinės medžiagos bendra charakteristika, o 
ataskaitoje esančiame archeologinių tyrimų vietų situacijos plane pažymima vieta, kur 
užkasta atrinkta masinė medžiaga. Degintiniai kaulai, masinė medžiaga ir gamybos atliekos 
gali būti sveriami, nurodant bendrą jų kiekį svorio matais. 

51. Grafinėje medžiagoje pateikiamas tyrimų objekto situacijos planas, kiti brėžiniai 
ir piešiniai. Situacijos plano kartografiniu pagrindu naudojami ne smulkesni kaip 1:10000
ortofotografiniai žemėlapiai, įrašyti į Lietuvos Respublikos teritorijos oficialių žemėlapių ir 
duomenų bazių sąrašą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-42 (Žin., 2005, Nr. 24-793;
2009, Nr. 9-349), kuriuose pažymimos šurfų ir perkasų vietos (tarp jų ir ankstesnių tyrimų, 
jei išlikusi medžiaga leidžia tai padaryti) bei pateikiamos tokių vietų koordinatės 1994 m. 
Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS) arba WGS-84 (šurfams ir perkasoms, kurių viena 
kraštinė ne didesnė nei 3 m, pateikiamos centro koordinatės). Šurfų ir perkasų vietų 
koordinatės nustatomos globalios palydovinės navigacijos sistemos ar kitų geodezinių 
prietaisų pagalba ne didesne kaip 1 m paklaida. Daugiasluoksnėse gyvenvietėse, pylimuose 
ar kituose archeologinio paveldo objektuose atskiras planas braižomas kiekvienam
kultūriniam sluoksniui ar jo horizontui, išskyrus kultūrinius sluoksnius ar jų horizontus, 
neturinčius archeologinių struktūrų, aptiktų vertingų statinių ar jų liekanų, ypačiųjų 
archeologinių radinių arba su pavieniais radiniais, masine medžiaga. Planuose žymimi 
uždari archeologiniai kompleksai, kapai, ypačiųjų archeologinių radinių radimo vietos, 
archeologinės struktūros, aptikti vertingi statiniai ar jų liekanos, fiksuotų pjūvių vietos. Jeigu 
atlikti aptiktų statinių ar jų liekanų architektūriniai tyrimai, gali būti pridėti šių tyrimų 
architektūriniai brėžiniai. 

52. Brėžiniuose pateikiami perkasų ir šurfų sienelių pjūviai (išskyrus šurfus ir 
perkasas be kultūrinio sluoksnio) ir kiti tyrėjo manymu reikalingi pjūviai. Privaloma pateikti 
degintinio kapo pjūvį. 

53. Archeologinių tyrimų vietose neradus archeologinio sluoksnio, tirtas vietas būtina 
pažymėti situacijos plane, sudarytame pagal šio reglamento 51 p. pateiktus reikalavimus, 



tyrimų aprašyme nurodant žemės sluoksnių susiklostymą ir charakteristiką, įžemio rūšį bei 
jo slūgsojimo gylį. Tokiais atvejais užtenka šurfų ar perkasų būdingų sienelių fotofiksacijos. 

54. Pateikiamos visų ypačiųjų archeologinių radinių nuotraukos arba piešiniai, 
charakteringos masinės medžiagos pavyzdžių nuotraukos arba piešiniai. Sveiki ar atkurti 
beveik sveiki archeologinių tyrimų metu rasti ypatieji archeologiniai radiniai fotografuojami 
arba piešiami visi.

55. Jeigu archeologiniai radiniai archeologinių tyrimų metu atiduodami konservuoti, į 
ataskaitą įdedamos jų nuotraukos arba piešiniai iki konservavimo. 

56. Visa grafinė medžiaga ataskaitoje pateikiama su linijiniu masteliu. Grafinės 
medžiagos sutartiniai ženklai ataskaitoje turi būti vienodi ir paaiškinti. 

57. Ataskaitose nuotraukos pateikiamos su aiškiai matomu linijiniu masteliu
(fotografavimo metu naudojant mastelinę liniuotę). Nuotraukose užfiksuojamas bendras 
archeologinių tyrimų objekto vaizdas prieš šių tyrimų pradžią, bendras vykdomų 
archeologinių tyrimų vaizdas, atidengti kultūriniai sluoksniai, archeologinės struktūros, 
vertingi statiniai ar jų liekanos, kapai, pjūviai, uždari archeologiniai kompleksai, radiniai in
situ, archeologinių tyrimų metu arba po jų negrįžtamai sunykę archeologinio paveldo 
objektai, bendras archeologinių tyrimų objekto vaizdas po šių tyrimų. Ataskaitose 
pateikiamos kokybiškai atspausdintos spalvotos fotonuotraukos arba jų spalvotos kopijos. 
Nespalvotos fotonuotraukos gali būti pateikiamos, jeigu jos yra specifinės paskirties arba 
archyvinės. Visos ataskaitoje pateikiamos fotonuotraukos turi būti su metrikomis, kuriose 
nurodoma, kas, kur ir iš kurios pusės fotografuota. 

58. Atliktų archeologinių žvalgymų ataskaitose pateikiami apie žvalgytą archeologinio 
paveldo objektą surinkti duomenys, tarp jų šurfavimo bei atodangų valymo bei fiksavimo 
duomenys (aprašomi kaip pjūviai). Jeigu archeologinio paveldo objektas žinomas, nurodomi 
šaltiniai ir literatūra, kur jis minimas (jeigu jų daug – nurodomi informatyviausi, pagrindiniai). 
Atradus anksčiau nežinomus archeologinio paveldo objektus, juos būtina pažymėti 
situacijos plane, nurodyti jų koordinates bei šių koordinačių sistemą, aprašyti dabartinę 
išvaizdą, virš žemės matomas dalis, matmenis, suardymus, chronologiją, 
rekomenduojamas kultūros paveldo apsaugos priemones. 

59. Atsiskaitant už žvalgomuosius archeologinius tyrimus senųjų miestų (miestelių) 
vietose ir jų priemiesčiuose ataskaitoje privalomas bendras teritorijos su vykdytais 
žvalgomaisiais archeologiniais tyrimais situacijos planas (gali būti nubraižytas ant 
numatomų atlikti tvarkybos, statybos darbų projekto pagrindo) ir bendra žvalgytų vietų 
fotonuotrauka.

60. Būtinuose ataskaitos prieduose įdedama leidimo atlikti archeologinius tyrimus ir 
archeologinių tyrimų projekto kopija, radinių perdavimo akto arba kito radinių perdavimą 
muziejui patvirtinančio dokumento kopija, archeologinių tyrimų pažymos (toliau – Pažyma), 
jeigu tokia buvo parengta, kopija, kompiuterinė laikmena su ataskaitoje pateiktų 
fotonuotraukų (išskyrus archyvines) skaitmeninėmis versijomis „Joint Photographic Experts 
Group“ (JPEG, ISO/IEC 10918, ITU-T T.81, ITU-T T.83, ITU-T T.84, ITU-T T.86), „Tagged
Image File“ (TIFF 6.0) arba „Raw File“ (RAW, ISO 12234-2) formatu, ataskaitos tekstu –
„Rich Text“ (RTF, ne aukštesne kaip 1.8 versija) arba „Portable Document“ (PDF, ne
aukštesne kaip 1.5 versija) formatu, ataskaitos brėžiniais – „Portable Document“ (PDF, ne 
aukštesne kaip 1.5 versija) ar „Tagged Image File“ (TIFF 6.0) formatu. Pateikiant kitų 
skaitmeninių formatų dokumentus, nurodomas jų formatas. 

61. Pažymas rengia ir pasirašo tyrėjas, kuriam buvo išduotas leidimas atlikti 
archeologinius tyrimus (tyrimų vadovas), kai atliktų archeologinių tyrimų išvados reikalingos 
paveldosaugos sprendimams priimti, projektavimo ar planavimo sąlygoms išduoti, kultūros 
paveldo tvarkybos ar tvarkomųjų statybos, kraštotvarkos darbų projektams rengti, o 
ataskaitos dar neparengtos. Jeigu pagal su archeologinių tyrimų užsakovu sudarytą sutartį 



už archeologinių tyrimų atlikimą atsakingas juridinis asmuo, archeologinių tyrimų pažymą 
kartu su tyrėju turi pasirašyti ir šio juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. 

62. Pažymose nurodomas archeologinių tyrimų objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Kultūros vertybių registre, tyrimų vadovo vardas, pavardė, leidimo atlikti archeologinius 
tyrimus data ir numeris, šurfų ar perkasų skaičius, bendras ištirtas plotas, archeologinių 
tyrimų apžvalga (jei archeologiniai tyrimai bus tęsiami), archeologinių tyrimų rezultatai ir 
išvados, pasiūlymai dėl tirtam objektui taikytinų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų. Prie 
Pažymos pridedamas situacijos planas su pažymėtomis atliktų archeologinių tyrimų 
vietomis.

63. Pažymos pateikiamos Departamentui arba jo teritoriniam padaliniui bei
archeologinių tyrimų užsakovui. Pažymas Departamentas (jo teritorinis padalinys) gali 
naudoti kaip pagrindą, paveldosaugos sprendimams priimti, projektavimo ar planavimo 
sąlygoms išduoti, kultūros paveldo tvarkybos ar tvarkomųjų statybos, kraštotvarkos darbų 
projektams rengti. Departamentui (jo teritoriniam padaliniui) pateikiami tik šių Pažymų 
originalai.

64. Kilus abejonėms dėl Pažymų turinio, Departamentas (jo teritorinis padalinys) gali 
kreiptis į Komisiją dėl Pažymų įvertinimo. Pažymas Komisija gali svarstyti ir savo iniciatyva. 
Komisija, nustačiusi, kad archeologiniai tyrimai yra nepakankamos apimties arba buvo 
atlikti, pažeidžiant šio Reglamento reikalavimus ar leidime atlikti archeologinius tyrimus
nustatytus papildomus paveldosaugos reikalavimus, šias Pažymas gali pripažinti
netinkamomis. Apie tai Komisija motyvuotu raštu informuoja Departamentą (jo teritorinį 
padalinį) ir Pažymą parengusį tyrėją. Tokiu atveju, Departamentas (jo teritorinis padalinys) 
šių Pažymų negali naudoti kaip pagrindo paveldosaugos sprendimams priimti, projektavimo 
ar planavimo sąlygoms išduoti, kultūros paveldo tvarkybos ar tvarkomųjų statybos, 
kraštotvarkos darbų projektams rengti bei gali pareikalauti atlikti papildomus archeologinius 
tyrimus.

65. Leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ parengtoje informacijoje 
nurodomas tyrėjas, archeologinių tyrimų vietos pavadinimas ir adresas, unikalus kodas 
Kultūros vertybių registre, bendras ištirtas plotas, aptiktų pagrindinių archeologinių struktūrų, 
radinių ir kultūrinio sluoksnio charakteristika ir datavimas, pateikiama bent viena kokybiška 
tyrimus charakterizuojanti iliustracija, 10% teksto apimties santrauka vertimui į anglų kalbą. 
Tirtose vietose neradus archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio savybių, duomenys 
pateikiami lentelėje, kurioje nurodomas tyrėjas, archeologinių tyrimų vietos pavadinimas ir 
adresas, bendras ištirtas plotas, šių tyrimų išvada. Komisija gali grąžinti tyrėjui jo pateiktą 
mokslinę informaciją pataisyti ar papildyti. Reikalavimai rengiamai mokslinei informacijai 
skelbiami leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ bei Departamento interneto 
tinklalapyje.

66. Užbaigti povandeninio archeologinio paveldo tyrimų darbai įforminami 
atsižvelgiant į Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos priede pateiktas 
taisykles.

67. Tyrėjai gali parengti ir išsamesnes ataskaitas, mokslines informacijas bei 
Pažymas, negu nustatyta šiame Reglamente.


