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ĮVADAS 
 
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) sudėtį ir 

veiklą reglamentuoja 2005-01-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 
įstatymas Nr. IX-2453, priimtas 2004-09-28. Komisijos nuostatai patvirtinti Komisijos 2007-11-23 
sprendimu Nr. S-6(125). 

Komisija taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
Seimo ratifikuotomis konvencijomis, kitomis tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teise, 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Saugomų teritorijų, 
Žemės, Vietos savivaldos, Muziejų, Bibliotekų, Archyvų, Teritorijų planavimo, Nacionalinio saugumo 
pagrindų ir kitais įstatymais. 

 
Komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros 

paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Komisija yra LR Seimo įsteigta ir jam 
atskaitinga biudžetinė įstaiga.  

1. KOMISIJOS STRUKTŪRA, VEIKLOS REGLAMENTAVIMAS, POSĖDŽIAI 
 

Komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – 
Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros 
ministro teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės 
organizacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Komisijos 
nariai skiriami (renkami) 4 metams. Komisijai vadovauja pirmininkas, kuris renkamas iš Komisijos narių 
tarpo. 

 
2014 m. sausio 1 d. Komisiją sudarė Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo 

komisijos įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka skirti ir rinkti nariai: 
Gintaras Balčytis (paskirtas LR Ministro Pirmininko 2011-11-18 potvarkiu Nr. 302), 
Prof. Zenonas Butkus (paskirtas LR Seimo Pirmininko 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323), 
Prof. Adomas Butrimas (paskirtas LR Prezidentės 2011-12-06 dekretu Nr. 1K-890), 
Gražina Drėmaitė (paskirta LR Seimo Pirmininko 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323), 
Prof. Jūratė Jurevičienė (paskirta LR Ministro Pirmininko 2011-11-18 potvarkiu Nr. 302), 
Evelina Karalevičienė (nuo 2014-11-06) (paskirta LR Ministro Pirmininko 2014-11-06 

potvarkiu Nr. 212), 
Prof. Albinas Kuncevičius (paskirtas LR Seimo Pirmininko 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-

323), 
Nijolė Laužikienė (paskirta LR Prezidentės 2011-12-06 dekretu Nr. 1K-890), 
Giedrė Mickūnaitė (iki 2014-11-06) (paskirta LR Ministro Pirmininko 2011-11-18 potvarkiu 

Nr. 302, atleista LR Ministro Pirmininko 2014-11-06 potvarkiu Nr. 212), 
Prof. Juozas Algirdas Pilipavičius (paskirtas LR Ministro Pirmininko 2011-11-18 potvarkiu 

Nr. 302), 
Giedrė Eleonora Miknevičienė (išrinkta 2011-03-09 nuo visuomeninių organizacijų), 
Nadežda Spiridonovienė (paskirta LR Seimo Pirmininko 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323), 
Prof. Vykintas Vaitkevičius (išrinktas 2011-03-09 nuo visuomeninių organizacijų). 
 
Komisijai vadovavo Įstatymo nustatyta tvarka išrinkta ir paskirta pirmininkė  G. Drėmaitė 

(LR Seimo 2009-07-07 nutarimas Nr. XI-328 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko 
skyrimo“). Komisijos 2014-10-17 posėdyje patvirtintas pirmininko pavaduotojas (neetatinis) Komisijos 
narys prof. J. A. Pilipavičius.  

Komisijos veikla 2014 metais buvo grindžiama ir organizuojama vadovaujantis Valstybinės 
kultūros paveldo komisijos 2014-2016 metų strateginiu veiklos planu (patvirtintas Komisijos 2013-10-07 
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posėdyje įsakymu Nr. V-5(1.3), (Priedas Nr. 1) ir 2014 metų veiklos programa (patvirtinta Komisijos 
2014-01-31 posėdyje įsakymu Nr. V-1(1.3.)) (Priedas Nr. 2). 

Vadovaujantis Komisijos nuostatų VI dalies 21 punktu posėdžiai vyko vieną kartą per 
mėnesį. Be to, organizuoti išvažiuojamieji posėdžiai, diskusijos ir susitikimai. Posėdžių medžiagą rengia 
Komisijos tarnybos, ji kaupiama, sisteminama, klasifikuojama. Visi posėdžiai protokoluojami  
(http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6861&p_k=1) ir įrašomi į skaitmeninę laikmeną.  

Komisija turi savo internetinį puslapį LR Seimo tinklapio struktūroje, kuriame skelbiama 
posėdžių medžiaga, priimti sprendimai (Priedas Nr. 3), nutarimai, sprendimų įgyvendinimo analizė, kita 
informacija (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=868&p_k=1). 

Komisija, vadovaudamasi Teisėkūros pagrindų įstatymo (2012-09-18 Nr. XI-2220) 5 ir 6 
straipsniais nuo 2014-01-01 pradėjo skelbti teisės aktų projektus atnaujintoje LR Seimo Teisės aktų 
informacinėje sistemoje (TAIS) ir prisijungė prie priimtų teisės aktų skelbimo Teisės aktų registre (TAR).  

2014 metais įvyko 11 Komisijos posėdžių: sausio 31 d., vasario 21 d., vasario 28 d. 
(Komisijos posėdis Trakų rajono savivaldybėje), kovo 28 d. (Komisijos posėdis Kauno miesto 
savivaldybėje), balandžio 25 d., gegužės 27 d. (Komisijos posėdis LR Vyriausybėje), birželio 27 d., 
rugsėjo 19 d., spalio 17 d., lapkričio 21 d., gruodžio 19 d. Komisija, siekdama kultūros paveldo 
integralumo su kitomis valdymo politikos sritimis, sudarė darbo grupę dėl integralumo su švietimo 
sistema. Darbo grupės pasitarimai vyko spalio – gruodžio mėnesiais. 

Komisijos administracijos struktūrą sudaro: 
Sekretoriatas – vedėjas V. Niunka, vyresnioji specialistė A. Vėžienė, vyresnioji specialistė G. 

Cicėnienė, archyvarė L. Čiuplinskienė; 
Informacinės analizės tarnyba – vedėjas G. Jucys, vyriausiasis specialistas-architektas A. 

Gražulis, vyriausiasis specialistas-architektas J. Lapinskas, vyriausioji specialistė-teisininkė V. 
Gadeikienė, vyriausiasis specialistas-istorikas-archeologas A. Stepanovič; 

Finansų-bendrųjų reikalų skyrius – vedėja – vyriausioji finansininkė A. V. Bačiulienė, 
administratorius A. Cicėnas, budėtojai, valytoja, vairuotojas. 

Komisijos darbuotojams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai. Visų Komisijoje 
dirbančių specialistų išsilavinimas yra aukštasis. Komisijos administracija veikia pagal Komisijos 
pirmininko 2005-03-07 įsakymu patvirtintus Administracijos nuostatus, jai vadovauja Komisijos 
pirmininkas. 
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2. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS VALSTYBINĖS POLITIKOS IR STRATEGIJOS 
FORMAVIMAS 

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 
įstatymo 4 straipsniu, vykdo šiuos uždavinius:  

1. dalyvauja formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją; 
2. teikia siūlymus LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės 

institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos; 
3. teikia išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais; 
4. vertina kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas ir 

biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą; 
5. svarsto ir aprobuoja siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar 

panaikinti jų apsaugą; 
6. svarsto ir aprobuoja siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių 

registrą ir išbraukti iš jo; 
7. vertina kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir 

įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu; 
8. informuoja LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos 

valstybinės politikos įgyvendinimo problemas; 
9. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus; 
10. svarsto kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus; 
11. atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas. 

2.1. Kultūros paveldo apsaugos politika ir strategija 

Komisijos misija yra padėti LR Seimui įgyvendinti aukščiausią suverenią galią formuojant ir 
įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos politiką bei leidžiant įstatymus, aprobuojant tarptautinių teisės 
aktų pasirašymą ar ratifikavimą bei analizuojant jų įgyvendinimą. Komisijos nuomonė bei siūlymai yra 
įteisinami jos priimtuose sprendimuose, kuriuose pirmiausia pateikiamos rekomendacijos LR Seimui. 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu, 2013-11-13/14 Vilniuje įvyko konferencija 
„Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“. Komisija, išnagrinėjusi 
jau priimtas Europoje sutartis bei deklaracijas, pritarė konferencijos Rezoliucijai ir būtinybei sieti kultūros 
paveldo apsaugą su kitomis valdymo politikos sritimis bei pasiūlė LR Vyriausybei pavesti atsakingoms 
ministerijoms išnagrinėti ir įgyvendinti konferencijos Rezoliucijoje pateikiamas rekomendacijas, siekiant 
kultūros paveldo ir kitų valdymo politikos sričių dermės. Komisija įsipareigojo organizuoti dalykinius 
susitikimus-diskusijas su valstybės (visų pirma Aplinkos, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Žemės ūkio 
ir kt. ministerijomis) ir savivaldos institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis dėl konkrečių 
veiksmų, siekiant integruoti Lietuvos kultūros paveldą į kitas valdymo politikos sritis jo išsaugojimo 
tikslais. 

Komisija 2014 m. spalio–gruodžio mėn. kulūros paveldo integralumo klausimais 
bendradarbiavo su Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos atstovais. Konstatuota, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradinio ir pagrindinio ugdymo 
įstaigos nepakankamai supažindintos arba negauna informacijos apie kultūros paveldą. Tik kai kurios 
aukštosios mokyklos rengia pirmos ir antros pakopos studijas, tačiau aukštųjų mokymo įstaigų bendrųjų 
universitetinių dalykų sąrašuose vis dar stokojama paveldosaugos modulių. 

Komisija, siekdama Lietuvos kultūros paveldo integralumo su švietimo sistema, pasiūlė 
Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms, bendradarbiaujant su Lietuvos vaikų neformaliojo 
švietimo centru, pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą rengti seminarus/mokymus su 
metodinėmis rekomendacijomis ar paskaitų ciklą mokymo įstaigų vadovams ir pedagogams apie kultūros 
paveldą, lankytinus paveldo objektus, Lietuvos istoriją; rengti specializuotas paveldosaugines programas 
kultūros paveldo objektuose, pritaikytas konkretaus amžiaus vaikams; išleisti mokiniams skirtą „100 
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kultūros paveldo objektų sąsiuvinį“, pateikiant jame mokiniams iki ugdymo įstaigos baigimo privalomus 
aplankyti kultūros paveldo objektus. Be to rekomenduotina, bendradarbiaujant su LR Vyriausybės 
sudaryta darbo grupe dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo, skatinti mokymo įstaigas 
dalyvauti minėjimo programos renginiuose. Aukštųjų mokymo įstaigų prašoma parengti paveldosaugos 
modulius ir įtraukti juos į pasirenkamų bendrųjų universitetinių dalykų sąrašus. 

 
2014 metais, kaip ir kiekvienais ankstesniais metais, Komisija didelį dėmesį skyrė 

savivaldybėms, kaip vienam iš pagrindinių kultūros paveldo valdytojų bei tvarkytojų. Kasmet Komisija 
renka duomenis apie visų savivaldybių skiriamas lėšas kultūros paveldo tvarkymui ir apsaugai. Gaunami 
rodikliai parodo, kaip kieviena savivaldybė vertina ir brangina savo teritorijoje turimą paveldą. Pastebėta, 
kad Trakų r. savivaldybė jau beveik 10 metų savo turimo kultūros paveldo tvarkymui neskiria nei vieno 
lito (kai kitos savivaldybės tam skiria nuo kelių šimtų tūkstančių iki milijonų).  

Komisija 2014-04-25 organizavo išvažiuojamąjį posėdį į Trakų r. savivaldybę bei aptarė 
rajono problemas su savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, saugomų teritorijų vadovais, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovybe ir LR Vyriausybės atstovu apskričiai. 

Nustatyta, jog Trakų r. savivaldybė, viena didžiausių Lietuvos Respublikos savivaldybių, 
turtinga ypač reikšmingu ir įvairialypiu kultūros paveldu, neturi aiškios kultūros paveldo saugojimo 
politikos. Nepakankamas savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su saugomų teritorijų 
administracijomis. Akivaizdžiai eskaluojami konfliktiški santykiai su Trakų istorinio nacionalinio parko 
direkcija. Akivaizdu, jog to priežastimi yra netinkamas požiūris į kultūros paveldą, jo apsaugą ir 
tvarkymą.  

Iškirtinės vertės ir reikšmės Lentvario dvaro sodyba su Eduardo Fransua Andrė projektuotu 
parku nuo pat nepriklausomybės atgavimo buvo neatsakingai defragmentuojama. Šiuo metu ji apleista, 
nepakankamai tvarkoma ir prižiūrima kaip kompleksinis kultūros paminklas nei savivaldybės 
administracijos, nei privačių valdytojų. Posėdyje pasiūlyta, kad Lentvario dvaro sodybą perimtų Lietuvos 
valstybė, kadangi tik ji gali užtikrinti jos išsaugojimą ir pritaikymą visuomenės poreikiams. 

Trakų r. savivaldybės teritorijoje yra 107 kapinės. Iki šiol nesuformuoti daugelio kapinių 
sklypai, kapinės neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Dauguma kapinių neprižiūrimos ir 
netvarkomos. 

Komisija, vertindama kultūros paveldo būklę Trakų rajone ir siekdama, kad ši ypatingai 
svarbi ir reikšminga valstybingumo raidos ir nacionalinio paveldo dalis tinkamai reprezentuotų Lietuvą, 
jos kultūrinį savitumą, pasiūlė šių problemų sprendimo būdus. 

 
Komisijos 2014-03-28 organizuotame išvažiuojamajame posėdyje į Kauną ir susitikime su  

miesto meru Andriumi Kupčinsku buvo labiau akcentuota rengiama Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo programa. Be to, Komisijai pateikti Kauno savivaldybės siekiai įrašyti Kauno 
tarpukario architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

Komisija išvažiuojamajame posėdyje Kaune įvertino laikinosios sostinės laikotarpio 
(tarpukario) architektūros paveldo objektus. Apžiūrėti Kauno technologijos universiteto Cheminės 
technologijos fakulteto pastatas (arch. G. Landsbergis-Žemkalnis) ir jo unikali įranga, Lietuvos karininkų 
ramovės rūmai (arch. S. Kudokas) ir jų interjeras bei atskiri visuomeniniai ir gyvenamieji pastatai. 
Akivaizdu, jog beveik visi pastatai turi būti tvarkomi, tvirtinamos ar atkūriamos autentiškos 
architektūrinės detalės. 

Kalbėta ir apie visai Lietuvai reikšmingą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą. 
Kaunas yra pasirengęs sugrąžinti Kario skulptūrą (aut. J. Mikėnas) į Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
kariliono bokštą. Tačiau reikėtų neužmiršti ir Lietuvos karių, žuvusių 1918-1921 m. kovose dėl 
nepriklausomybės, kurių penktadalis palaidota Kaune. Kaunas dar iki Valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimo turėtų sutvarkyti karių, taip pat karo lakūnų, kapus ir atnaujinti bei puoselėti kapų pagerbimo 
tradicijas. 

Komisija, pabrėždama svarų Kauno miesto savivaldybės indėlį saugant ir puoselėjant 
kultūros paveldą, pritarė miesto planams ir rekomendavo Kauno m. savivaldybei dalyvauti ES struktūrinių 
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paramos fondų projektų parengime, taikyti mokestines lengvatas, steigti tvarkymo išlaidų kompensavimo 
fondą bei naudoti kitas priemones skatinant gyventojus tinkamai tvarkyti unikalios tarpukario 
architektūros paveldo objektus. 

 
Komisija 2014 metais pradėjo analizuoti istorinių miestelių būklę ir išsaugojimo galimybes. 

Komisijos darbuotojai gegužės–liepos mėn. apžiūrėjo Vidiškius (Ukmergės r. sav., neregistrinis, 1502 m.), 
Kavarską (Anykščių r. sav., neregistrinis, 1464 m.), Kamajus (Rokiškio r. sav., 1541 m.), Rokiškį 
(Rokiškio r. sav., XIII a.), Jūžintus (Rokiškio r. sav., neregistrinis, 1596 m.), Užpalius (Utenos r. sav., 
neregistrinis, 1233 m.), Vyžuonas (Utenos r. sav., neregistrinis, 1406 m.), Leliūnus (Utenos r. sav., 
neregistrinis), Alantą (Molėtų r. sav., XIII–XIV a.), Balninkus (Molėtų r. sav., XIII–XIV a., neregistrinis), 
Šešuolius (Ukmergės r. sav., 1334 m.), Maišiagalą (Vilniaus r. sav., 1298 m., neregistrinis), Sudervę 
(Vilniaus r. sav., 1493 m., neregistrinis), Liolius (Kelmės r. sav., XIII a., neregistrinis), Šaukėnus (Kelmės 
r. sav., 1497 m., neregistrinis), Užventį (Kelmės r. sav., 1529-1567 m., neregistrinis), Alsėdžius (Plungės 
r. sav., 1253 m.), Brėvikius (Telšių r. sav., XVI a., valstybės saugoma), Sedą (Mažeikių r. sav., XIII a.), 
Viekšnius (Mažeikių r. sav., 1253 m.), Žagarę (Joniškio r. sav., 1198 m.), Joniškį (Joniškio r. sav., XIII 
a.), Žeimelį (Pakruojo r. sav., XIII a.), Linkuvą (Pakruojo r. sav., XIII a.), Lygumus (Pakruojo r. sav., 
1426 m.), Valkininkus (Varėnos r. sav., XIII–XIV a., valstybės saugoma vietovė), Merkinę (Varėnos r. 
sav., 1377 m., valstybės saugoma vietovė), Leipalingį (Druskininkų sav., 1503 m., neregistrinis), Veisėjus 
(Lazdijų r. sav., 1501 m., valstybės saugoma vietovė), Kalvariją (Kalvarijos sav., 1640 m., valstybės 
saugoma vietovė), Virbalį (Vilkaviškio r. sav., 1540 m., valstybės saugoma vietovė), Viešvilę (Jurbarko r. 
sav., XVI a., neregistrinis), Vilkiškius (Pagėgių sav., registrinis, 1560 m.), Šilutę (Šilutės r. sav., XIII a., 
valstybės saugoma vietovė), Rusnę (Šilutės r. sav., XIV a., valstybės saugoma vietovė), Švėkšną (Šilutės 
r. sav., registrinis, XIII a.). Komisijos internetiniame puslapyje pateikiama vertintų miestelių fotofiksacija: 

Rytų Lietuvos istoriniai miesteliai: 
http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/nuotraukos/2014_05_29_komandiruote.html 
Žemaitijos istoriniai miesteliai:  
http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/nuotraukos/2014_06_10_komandiruote.html 
Dzūkijos, Sūduvos, Mažosios Lietuvos, Žemaitijos istoriniai miesteliai: 
http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/nuotraukos/3_koman_web.html 
Panagrinėjus istorinių miestelių praėjusių šimtmečių raidos tarpsnius paaiškėjo, kad nemaža 

jų dalis buvo reikšmingi LDK miestai (Merkinė, Valkininkai, Žagarė, Seda, Viekšniai ir kt.), kai kurie 
neprarado reikšmės ir vėliau. Nustatyta, kad pastarieji dešimtmečiai yra nuolatinio ir įvairialypio istorinių 
miestelių nykimo laikotarpis. Dauguma miestelių nyksta ne tik fiziškai (ypač mediniai pastatai), bet ir 
demografiniu bei sociokultūriniu (nepalanki kultūrinė terpė, neskatinamas smulkus verslas, amatai ir t.t.) 
požiūriu.  

Kai kuriuose miesteliuose jau susiklosčiusios kultūros paveldo saugojimo (Valkininkuose) ir 
aplinkos tvarkymo tradicijos (Švėkšnoje, Sedoje), tačiau dažniausiai stokojama profesionalios metodinės 
bei koordinuojančios paramos. Tai atsispindi ir mažojoje architektūroje (tvoros, suoliukai, žibintai, 
šviestuvai Valkininkuose ir kt.), dangose bei reklamose (Švėkšna).  

Opios istorinio gatvių tinklo ir jų struktūros išsaugojimo (pvz., pažeidžiant parametrus 
įrengtos sankryžų salelės Vilkyškiuose, Veisiejuose), o ypač – didelių sunkiojo tranzitinio transporto 
srautų per istorinių miestelių centrus problemos (Veisiejuose, Kamajuose, Zarasuose, Aukštadvaryje). 
Miesteliuose sunaikinta arba po asfaltu „paslėpta“ didžioji autentiškų arba tradicinių dangų dalis 
(Žeimelyje, Linkuvoje, Sedoje, Lioliuose). Rusnėje ypač aktualios kai kurių istorinių gatvių paviršių 
(altitudžių) atkūrimo problemos (kai kur – Sedoje, Alsėdžiuose, Viekšniuose), nes yra vertingų medinių 
pastatų su užpiltais cokoliais. Dėl šios priežasties pakito fasadų proporcijos bei architektonika, yra 
nuolatinis drėgmės pavojus ir kt. Į istorines vertingų pastatų altitudes dažnai neatsižvelgiama ir šiuo metu 
įrengiant šaligatvius (Užpalių dvaro rūmai).  

Komisija 2015 metais tęs istorinių miestelių klausimą.   
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Komisija, atsižvelgdama į artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, 2014 
metais aktualizavo šį klausimą savo veikloje, atkreipė dėmesį į su šia data siejamo kultūros paveldo būklę, 
svarstė pirminius siūlymus (spalio–gruodžio mėn.) dėl kultūros paveldo priežiūros, tvarkymo, tinkamo 
naudojimo, dėl tarpukario Lietuvos tradicijų aktualizavimo bei tęstinumo.  

Komisijos darbuotojai apžiūrėjo paminklą „Žemaitis“ Nepriklausomybės 15-čiui ir Klaipėdos 
krašto atgavimo 10-čiui paminėti, A. Smetonos ąžuolą (Raseiniai); V. Pūtvio-Putvinskio dvaro sodybos 
fragmentus (Šilo Pavėžupis),  P. Višinskio tėviškę Ušnėnuose (Kelmės r.); J. Smilgevičiaus kapą, 
Užvenčio dvaro sodybą (Užventis);  S. Narutavičiaus kapą (Alsėdžiai); Narutavičių-Kasakauskų giminės 
dvaro sodybą (Brėvikiai); paminklą Vytautui Didžiajam (Seda); Biržiškų namą, Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto paminklą, paminklą Biržiškoms (Viekšniai); paminklą Nepriklausomybės 10-čiui 
(1928 m.) paminėti (Joniškis); ąžuolą, pasodintą Nepriklausomybės 10-čiui (1928 m.) (Žeimelis); 
paminklą Vytautui Didžiajam (Bardiškių kaimo gyvenvietė); Nepriklausomybės paminklą (Lygumai); 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dešimtmečio paminklą (Rokiškis); vyžuoniškių paminklą laisvės 
kovotojams ir Vyžuonos atgavimo 20-čiui paminėti (1919-1939 ), paminklą Vytauto Didžiojo garbei 
(1430-1930) ir žuvusiems už Lietuvos laisvę (1918-1930) garbei (Vyžuonos); paminklą kovotojams už 
Lietuvos laisvę atminti ir Lietuvos nepriklausomybės 10 metų paminėti, 1918-1928 (Balninkai); 
Nepriklausomybės paminklą „Lietuvos laisvei, atgautai 1918, paminėti. Šešuolių bendruomenė“ 
(Šešuoliai); paminklinį akmenį Vasario 16-osios signatarui, kunigui A. Petruliui, 1873–1928 atminti 
(Maišiagala); Lietuvos savanorio, Lietuvos Šaulių Sąjungos būrio vado V. Dovydaičio žūties Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės kovose 1920 m. vietą (Valkininkai); Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečio paminklą (Senoji Varėna); kovojusių prieš Lietuvos patriotus asmenų kapą (Varėna); 
paminklą Vytautui Didžiajam (Perloja); lentelę žuvusiems už Lietuvos laisvę paminėti (1918-1928) 
(Merkinė); Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklą (1952 m. nugriautas, 1989 m. atstatytas) 
(Leipalingis); 1991 m. atstatytą Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio (1918-1928) paminklą 
(Veisėjai); Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę 
(1918-1928) (Lazdijai); Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklą (1918-1928) (Kalvarija); 
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklą (1918-1928) (Liubavas); Vytauto Didžiojo paminklą, 
Lietuvos nepriklausomybei paminėti („Brangina laisvę pajevoniečiai“, 1918-1935) (Pajevonys); paminklą 
V. Kudirkai, „Didžiam kovotojui dėl tautos laivės dėkinga Nepriklausomoji Lietuva“, paminklas Vytautui 
Didžiajam, 1930 m. (Kudirkos Naumiestis); paminklą Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui ir 
Vytautui Didžiajam paminėti (Jurbarkas); Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklą (Švėkšna).  

Komisijos internetiniame puslapyje pateikiama vertintų paminklų fotofiksacija: 
http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/nuotraukos/Neprikl_pamink/Neprik_pamink.html 

2.2. Siūlymai LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros 

paveldo apsaugos politikos ir strategijos 

Lietuvai prisijungus prie Londono memorandumo Komisija 2012-2013 metais kėlė Lietuvoje 
esančio jūrinio kultūros paveldo išsaugojimo klausimą ir priėmė sprendimą „Dėl saugaus tradicinių laivų 
naudojimo Europos vandenyse pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio 
pripažinimo susitarimo memorandumo taikymo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos teisės aktais“, 
kuriame teikė siūlymus LR Seimui dėl Saugios laivybos įstatymo.   

2014 metais Komisija daugiau dėmesio skyrė priimtų sprendimų įgyvendinimo analizei ir 
teikė pakartotinus siūlymus LR Seimui ir LR Vyriausybei dėl jūrinio kultūros paveldo apsaugos Lietuvoje 
ir Londono memorandumo taikymo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos teisės aktais (Priedas Nr. 
4).  

 

2.3. Išvadų ir siūlymų teikimas valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais 

2014 metais buvo teiktos pastabos ir siūlymai dėl įstatymų bei LR Vyriausybės nutarimų.  
Pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų rengė Komisijos Informacijos analizės tarnybos 

vedėjas G. Jucys ir vyriausioji specialistė-teisininkė V. Gadeikienė. Pastabos minėtiems įstatymams buvo 
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teiktos raštu arba žodžiu (dalyvaujant posėdžiuose LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Aplinkos 
apsaugos komitetuose, LR Vyriausybėje, Aplinkos ministerijoje, Kultūros ministerijoje). 

Tikslinti šie teisės aktų projektai: 
Įstatymai 
1. Administracinių nusižengimų kodekso projektas Nr XP-3600(2). 
2. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime neregistruotas). 

3. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektas Nr.XIIP-2578 (registruotas LR Seime). 

4. LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo I-1179 4 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime neregistruotas) 

5. LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo I-1179 4 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. XIIP-2579 (registruotas LR Seime). 

6. Teisės aktų paketas dėl infrastruktūros ir statybos saugos srities ūkio subjektų veiklos 
priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo:  
• LR Statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 141, 15, 18, 181, 20, 22, 23, 

24, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 381, 40, 41, 42, 431, 45, 52, 541, 542, 543, 55 straipsnių, 
2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime 
neregistruotas); 

• Civilinio kodekso 6.696, 6.697, 6.698 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 
(paskelbtas TAIS, LR Seime neregistruotas); 

• Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1582, 1595, 1596, 161, 1891, 1893, 1894, 
18913, 18916, 2463, 24711, 259, 2591 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 1583, 
1597, 18917 straipsniais įstatymo projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime 
neregistruotas); 

• Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 
37, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime 
neregistruotas); 

• Architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 3, 6, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas (paskelbtas TAIS, LR Seime neregistruotas). 

Pasitarimuose Aplinkos ministerijoje dalyvavo ir pastabas teikė Informacijos analizės 
tarnybos vedėjas G.Jucys. 

 
LR Vyriausybės nutarimai: 
1. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano 

patvirtinimo“ projektas. 
2. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kultūros paveldo objektų tipinių apsaugos reglamentų 

patvirtinimo“ projektas. 
3. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl kultūros paminklų, siūlomų įrašyti į Valstybinės reikšmės 

istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, atrankos kriterijų“ projektas. 
4. LR Vyriausybės 2007-06-19 nutarimo Nr. 659 „Dėl Valstybinės reikšmės istorijos, 

archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
5. LR Vyriausybės 1992-04-07 nutarimo Nr. 256 „Dėl buvusių dvarų sodybų – istorijos ir 

kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teise, vykdant 
privatizavimą ir žemės reformą“ pakeitimo projektas. 

6. LR Vyriausybės 1993-05-27 nutarimo Nr. 369 „Dėl buvusių dvarų ir palivarkų 
paminklinių sodybų apsaugos“ pakeitimo projektas.  

 
Komisijos narys prof. J.A. Pilipavičius dalyvavo Kultūros ministerijos sudarytoje darbo 

grupėje dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto rengimo. Komisijos vyr. 
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specialistas A. Gražulis 2014 metais parengė Komisijos 2008-2012 m. priimtų sprendimų dėl LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo tobulinimo vykdymo analizę (Priedas Nr. 5).  

Komisijos narė N. Laužikienė ir Informacijos analizės tarnybos vyr. specialistas A. Gražulis 
dalyvauja darbo grupėje dėl Pripažinimo tradiciniu (istoriniu) laivu kriterijų aprašo parengimo (teisės akto 
lygmuo dar nenustatytas). 

 
Komisijos Informacijos analizės tarnybos vyr. specialistė-teisininkė V. Gadeikienė dalyvavo 

keliuose teismo posėdžiuose kaip atsakovai pagal piliečio K. B. skundą „Dėl Valstybinės paminklosaugos 
komisijos 2001-11-30 protokolinio nutarimo p.3.7, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2013-03-19 akto Nr. KPD-RM-1935 ir kitų 
valstybės valdžios institucijų sprendimų panaikinimo“. Teisminis ginčas dar nesibaigęs – vyksta 
apeliacinis procesas. 

2.4. Kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančių programų ir biudžeto lėšų, skirtų 

kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo vertinimas 

Komisija, vertindama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą, 
svarstė paveldosaugos ir paveldo tvarkybos metinių programų projektus bei rinko informaciją apie 
kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimą valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis. 

Vadovaujantis Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 
įstatymu kiekvienais metais numatomos valstybės biudžeto lėšos, kurios tiesiogiai turi būti panaudotos 
kultūros vertybių tvarkymui. Iki 2011 metų Kultūros paveldo departamentui valstybės biudžete skirtos 
lėšos būdavo numatomos atskira eilute. Nuo 2011 metų Kultūros paveldo departamentui pavesta vykdyti 
Kultūros ministerijos 02.04 programos ,,Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir 
populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ dalį. Departamentas 2014 metais numatė vykdyti 10 šios 
programos priemonių, kurių finansavimui skirta 23.019.000 Lt (2.633.000 Lt (12,9%) daugiau negu buvo 
skirta 2013 m.). 

Komisija 2014-02-21 posėdyje svarstė Kultūros paveldo departamento paruoštus programų 
projektus. 2014 metais buvo numatyta valstybės biudžeto lėšomis vykdyti darbus 51 kultūros vertybėje. 
Šiam tikslui skirta 9.278.921 Lt  ir 300.000 Lt – paliktas rezervas. 

Paveldotvarkos programos įgyvendinimui skirta 5.740.000 Lt. Už šias lėšas numatyta 
vykdyti tvarkybos darbus 18-koje nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių. 

Vykdant Lietuvos Respublikos sutarties su Šventuoju Sostu 13 str. 4 d., nuo 2006 metų 
Lietuvos katalikų bažnyčiai priklausantys kultūros paveldo objektai tvarkomi pagal atskirą programą. 
Lėšos, kurios skiriamos šios programos įgyvendinimui, padalinamos tarp visų Lietuvos vyskupijų. Lėšų 
paskirstymo proporcijas nustato Lietuvos Vyskupų Konferencija. Programos objektų sąrašas tvirtinamas 
Vyskupų Konferencijos ir Kultūros ministerijos dvišalėje nuolatinėje komisijoje. Šiai programai numatyta 
skirti 3.000.000 Lt. Lietuvos katalikų bažnyčiai priklausantys kultūros paveldo objektai taip pat numatyti 
tvarkyti už Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos 
lėšas (numatyta skirti 1.840.000 Lt) bei  Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo 
(paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos lėšas (numatyta skirti 421.673 Lt). 2014 metais 
numatyta tvarkyti 21 katalikų religinėms bendruomenėms priklausantį kultūros paveldo objektą, penkiose 
Jono Pauliaus II piligrimų kelio bažnyčiose įrengti apsauginę signalizaciją, aštuonioms piligrimų kelio 
bažnyčioms bei koplyčioms parengi apsaugos priemonių įrengimo projektus. Tam numatyta panaudoti 
72.6 % visų konkretiems objektams tvarkyti skirtų lėšų. 

Komisijos 2014-02-21 posėdyje priimtas sprendimas S-3(6.2.-185) „Dėl Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų“. Komisija pritarė Kultūros 
ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, 
valstybinės kalbos apsauga“ priemonių, kurias 2014 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas, 
projektams.  

Komisija paprašė Kultūros ministerijos užtikrinti Sapiegų rūmų ansamblio Vilniuje tvarkymo 
(tyrimo, konservavimo, restauravimo ir pritaikymo) darbų tęstinumą bei jų finansavimą; skubiau rengti 
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trūkstamus poįstatyminius teisės aktus; kartu su kitomis susijusiomis institucijomis inicijuoti kultūros 
vertybių tinkamo saugojimo programos rengimą, kuri numatytų apsaugos ir priešgaisrinių sistemų 
įrengimą kultūros paveldo objektuose bei patalpose, kuriose yra saugomos vertybės, bei laikiną 
kilnojamųjų kultūros vertybių perkėlimą į jų saugojimui pritaikytas saugyklas. 

Komisija atkreipė Kultūros paveldo departamento dėmesį į vietos bendruomenių 
suinteresuotumą kultūros paveldu, skatinant jas savo jėgomis tvarkyti paveldo objektus ir į kultūros 
paveldo mokslinių bei archeologinių tyrimų privalomumą. 

2.5. Siūlymų kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir išbraukti iš jo 

svarstymas ir aprobavimas 

Komisija gavo aštuonis Kultūros paveldo departamento prašymus pritarti kilnojamųjų 
kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą.  

Kultūros paveldo departamento 2014-01-20 raštu Nr. (9.46)2-110 prašyta Komisijos 
nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, eksponuotų Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje 
„Žemaičių vyskupijos istorija“ Vilniuje, įrašymo į Registrą. Pateiktas 23 (be kompleksinių dalių) 
kilnojamųjų kultūros vertybių, turinčių meninę, istorinę, ikonografinę, tipologinę vertę, sąrašas. Jame 
buvo XV-XIX a. vertybės: skulptūros paveikslai, portretai, vėliavos, kielikai, monstrancijos, komuninė, 
relikvijorius, procesijų kryžiai, praustuvo komplektas. Komisija pritarė įrašymui į Registrą.  

Kultūros paveldo departamento 2014-01-20 raštu Nr. (9.46)2-112 prašyta Komisijos 
nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, į kurias kultūros ministro 2012-08-28 įsakymu Nr. ĮV-568 
Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė, įrašymo į Registrą. Pateiktas 50 (be kompleksinių dalių) 
kilnojamųjų kultūros vertybių, turinčių meninę, istorinę, tipologinę vertę, sąrašas. Jame buvo XVI-XX a. 
pr. vertybės: mitros, biretas, pontifikalinių batų poros, pirštinės, gremialas, veliumas, antepedijus, 
siuvinėtas paveikslas, šalis. Komisija pritarė įrašymui į Registrą.  

Kultūros paveldo departamento 2014-02-11 raštais Nr. (9.46)2-314 ir Nr. (9.46)2-315 
prašyta Komisijos nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, grąžintų Katalikų Bažnyčiai kultūros 
ministro 2012-08-28 įsakymu Nr. ĮV-568, saugomų Lietuvos dailės muziejuje, įrašymo į Registrą. Pateikti 
4 ir 52 (be kompleksinių dalių) kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai. Pirmajame buvo XVII a.-XVIII a. 
liturginių rūbų komplektai. Antrajame sąraše – XVII a.-XIX a. vertybės: arnotai, dalmatikos, kapos, 
stulos, manipuliai, bursos, veliumai, palės. Komisija pritarė įrašymui į Registrą. 

Kultūros paveldo departamento 2014-04-30 raštu Nr. (9.46)2-944 prašyta Komisijos 
nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Simno Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, Raktuvės 
kapinių koplyčioje ir gobeleno „Vaidinimai“, esančio Valstybiniame jaunimo teatre įrašymo į Registrą. 
Pateiktas 31 (be kompleksinių dalių) kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Simno Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje, sąrašas. Jame buvo XVIII a.-XX a. vid. skulptūros, altoriaus kryžiai, kielikai, ligonių patena, 
komuninės, monstrancijos, relikvijorius, lampadionas, arnotai, kapa, procesijų altorėliai, klauptas, 
klausyklos, paveikslai. Pateiktas taip pat 6 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Raktuvės kapinių 
koplyčioje, sąrašas. Jame buvo XVIII a.-XX a. pr. skulptūra, klausyklos, suolas-klauptas, vandeninė, 
ornamentuotas kryžius. Prašyta nuomonės dėl gobeleno „Vaidinimai“ (1979 m.), esančio Valstybiniame 
jaunimo teatre, įrašymo į Registrą. Komisija pritarė įrašymui į Registrą.  

Kultūros paveldo departamento 2014-06-13 raštais Nr. (9.46)2-1267,  Nr. (9.46)2-1281, Nr. 
(9.46)2-1268 prašyta Komisijos nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Ūbiškės Šv. Angelų 
sargų bažnyčioje, Tryškių Švč. Trejybės bažnyčioje ir paveikslų, esančių Kauno technologijos universitete 
įrašymo į Registrą. Pateiktas 17 (be kompleksinių dalių) kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Ūbiškės 
Šv. Angelų sargų bažnyčioje sarašas. Jame buvo XVII a.-XIX a. paveikslai, skulptūros, kryžiai su 
Nukryžiuotojo skulptūromis, monstrancija, kielikas su patena, procesijų altorėliai, krikštykla, varpai. 
Taipogi pateiktas 33 kilnojamųjų kultūros vertybių (be kompleksinių dalių), esančių Tryškių Švč. 
Trejybės bažnyčioje, sąrašas. Jame buvo XVII a.-XX a. pr. paveikslai, monstrancija, procesijų skydas, 
skulptūros, kryžiai su Nukryžiuotojo skulptūromis, klausyklos, spinta, procesijų vėliava, vandeninės, 
timpanas. Prašyta nuomonės dėl paveikslų „Nemunas“ (A. Žmuidzinavičius, 1939 m.), „Ateina naktelė 
poilsį nešdama“ (A. Žmuidzinavičius, 1963 m.), „Pamiškės takas“ (A. Žmuidzinavičius, 1962 m.), 
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„Ruduo“ (K. Šimonis, 1950 m.), esančių Kauno technologijos universitete įrašymo į Registrą. Komisija 
pritarė įrašymui į Registrą. 

2014 metais Komisija pritarė iš viso 351 kilnojamosios kultūros vertybės įrašymui į 
Registrą. 

2.6. Kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų metinių 

ataskaitų ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklos vertinimas kultūros paveldo apsaugos požiūriu  

Komisijos posėdyje išsamiai pristatyta Kultūros paveldo departamento 2013 metų veiklos 
ataskaita. Komisija, pritardama ataskaitai, priėmė sprendimą „Dėl Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2013 metų veiklos ataskaitos“, kuriuo pritarė Ataskaitai. 

2.7. LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės informavimas apie kultūros paveldo apsaugos 

valstybinės politikos įgyvendinimo problemas 

Komisija nuolat informuoja LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie Komisijos 
posėdžius (teikiamos posėdžių darbotvarkės) ir priimtus sprendimus. 

2.8.  Kultūros  paveldo apsaugos problemų bei pasiūlymų svarstymas 

Komisija, tęsdama jūrinio paveldo išsaugojimo klausimo svarstymą, susipažino su Klaipėdos 
m. savivaldybės sudarytos darbo grupės parengtu Pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo tyrimų programos 
projektu. Klaipėdai yra aktualu pažinti bei puoselėti jos teritorijoje esantį ir miestui patrauklumą 
suteikiantį kultūros paveldą, kurio savitumą lemia pajūrio miesto ir uosto istorija bei gyvenimo būdas.  

Komisija, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, kai sprendimai turi būti priimami tuo 
lygmeniu, kuriame jie yra veiksmingiausi, ir pripažindama materialiojo (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir 
nematerialiojo kultūros paveldo dalies, priskirtinos pakrančių ir jūriniam kultūros paveldui, pažinimo, 
inventorizavimo ir savitumo puoselėjimo aktualumą Lietuvos regionui, apimančiam kelių savivaldybių 
teritorijas bei nesutampančiam su administracinio suskirstymo ribomis, pasiūlė LR Vyriausybei, tęsiant 
Klaipėdos miesto savivaldybės sudarytos darbo grupės įdirbį, parengti valstybinę pakrančių ir jūrinio 
kultūros paveldo pažinimo, inventorizavimo, tyrimų, apsaugos bei puoselėjimo programą ir ją įgyvendinti 
kaip šio regiono kultūrinį savitumą užtikrinančią valstybinę politiką. 

 
Komisija susipažino su kultūros paveldo objektų, esančių miškuose, apsaugos situacija. 

Daugelis į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų teritorijų ar jų dalių yra miškuose, 
tad paveldosauginis dėmesys šiai gausiai ir specifinei dėl savo padėties kultūros paveldo objektų grupei 
yra išties aktualus. Tai archeologinį (piliakalniai, pilkapiai), mitologinį (senovės kulto vietos), istorinį 
(partizaninio karo vietos), inžinierinį (naujausių laikų gynybiniai įtvirtinimai) ar kitą vertingųjų savybių 
pobūdį turintys kultūros paveldo objektai.  

Komisija nustatė, kad tvarkant miško ūkio plotus pirmenybė teikiama miškininkystei, o 
paveldo tvarkybos aktai nepakankamai reglamentuoja kultūros paveldo, esančio miškuose, specifinę 
tvarkybos metodiką, tad būtų tikslinga priimti naują atitinkamą dokumentą.  

Komisija pasiūlė Kultūros ministerijai parengti kultūros paveldo, esančio miškuose, 
tvarkybos gaires ir metodiką, o rengiant arba tikslinant valstybinės reikšmės miškų plotų schemas ir 
privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus (kartu su Aplinkos ministerija), formuotini kultūros 
paveldo objektų teritorijų konservacinės paskirties žemės sklypai. 
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3. BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU VALSTYBĖS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

3.1. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimu 

Komisija nuolat teikė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui įvyksiančių 
posėdžių darbotvarkes ir informavo apie priimtus Komisijos sprendimus.  

2014-03-26 Komiteto posėdyje aptarti pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai rezultatai 
kultūros srityje. Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė buvo pasirengusi pateikti informaciją apie pasiektus 
rezultatus kultūros paveldo srityje, tačiau šiame posėdyje apie tai nebuvo kalbėta. 

2014-03-26, 2014-06-18, 2014-10-22 Komitete vyko posėdžiai dėl valstybinės archyvų 
sistemos pertvarkos. Posėdžiuose dalyvavo Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė. 

2014-05-13 Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė Komiteto nariams pristatė Valstybinės 
kultūros paveldo komisijos 2013 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita buvo sukritikuota, įvardinta kaip 
netinkama ir Komitetas nutarė ją grąžinti tobulinti ir pakartotinai pateikti iki birželio 1 d. Komitetas 
taipogi pasiūlė Komisijai pakartotinai teikti Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko 
kandidatūrą. Komisijos veiklos ataskaita buvo ištaisyta pagal Komiteto reikalavimus bei pateikta LR 
Seimui. Komitetas 2014-09-24 pakartotinai svarstė ataskaitą, neturėjo pastabų, tačiau nutarimo nepriėmė.  

Klausimas dėl pakartotinos Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko kandidatūros 
svarstytas Komisijos 2014-05-27 posėdyje. Nutarta Komitetui teikti Komisijos narės G. Drėmaitės 
kandidatūrą (Komisijos narių išrinkta ir paskirta LR Seimo 2009-07-07 nutarimu Nr. XI-328).  

Komiteto 2014-11-25 posėdyje svarstytas LR Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų paskelbimo 
Bibliotekų metais“ projektas. Siūlyta 2014 metus skelbti Piliakalnių tvarkymo metais. Posėdyje dalyvavo 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė. 

LR Seimo kanclerio J. Mileriaus kvietimu Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė dalyvauja 
darbo grupėje dėl kryžių, pastatytų prie Televizijos bokšto, prastos būklės ir jų išsaugojimo. Darbo grupė 
posėdžiavo sausio ir kovo mėnesiais. Šiuo metu kryžiai yra profesionaliai restauruojami. 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė buvo kviečiama ir dalyvavo iškilminguose LR Seimo 
renginiuose – Laisvės gynėjų dienos minėjime, skirtame Sausio 13-osios 23-iosioms metinėms bei Laisvės 
premijos įteikimo ceremonijoje; LR Seimo posėdyje, kuriame J. E. Respublikos Prezidentė D. 
Grybauskaitė skaitė metinį pranešimą; LR Seimo minėjime, skirtame Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje dešimtmečiui.  

2014-10-15 LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko posėdis dėl neteisėtų statybų 
Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Posėdyje dalyvavo Komisijos Informacijos analizės tarnybos vedėjas 
G. Jucys ir teisininkė V. Gadeikienė. 

 

3.2. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe 

Komisijos siūlymu 2014-05-27 ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) 
pasitarime LR Vyriausybėje svarstytas Lietuvos kultūros paveldo integralumas su kitomis ūkio valdymo 
politikos sritimis šio paveldo išsaugojimo tikslais.  Klausimą pristatė Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė. 
Apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir integruotą požiūrį šioje srityje kalbėjo Komisijos narė N. 
Laužikienė. Posėdžiavusieji pritarė Komisijos pozicijai. 

LR Vyriausybės kanceliarija 2014-07-31 raštu kreipėsi į Komisiją, prašydama pareikšti savo 
nuomonę dėl LR Vyriausybės 2007-06-19 nutarimo Nr. 659 „Dėl Valstybinės reikšmės istorijos, 
archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“. Pateiktas 49 kompleksų sąrašas. Komisijos nariai 
teigė, kad Kultūros ministerijos paruošti kultūros paminklų, siūlomų įrašyti į Valstybinės reikšmės 
istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, atrankos kriterijai yra nekonkretūs. Komisija manė, kad 
atrenkant objektus į šį Sąrašą svarbiausia sąlyga turėtų būti objekto autentiškumas ir prieinamumas 
visuomenei, o vieninteliais vertintojais gali būti tik Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 
nustatyta tvarka sudarytos kultūros paveldo vertinimo tarybos bei siūlė parengti ir patvirtinti Istorijos, 
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archeologijos ir kultūros objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašą, kuriame būtų 
išdėstyta, kokie kultūros paveldo objektai, kokiu tikslu ir kokia tvarka įrašomi į šį Sąrašą.  

LR Vyriausybėje 2014-11-07 vyko pasitarimas dėl LR Vyriausybės 1992-04-07 nutarimo Nr. 
256 „Dėl buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės 
teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“ suderinamumo su galiojančiais teisės aktais ir galimas 
naujas teisinio reglamentavimo priemones, kurios sudarytų geresnes buvusių dvarų sodybų išsaugojimo ir 
panaudojimo sąlygas. Šis klausimas aptartas ir Komisijos posėdyje. Komisija manė, jog šis klausimas turi 
būti svarstomas plačiau, įtraukiant  ir kitas su privatizavimo klausimais susijusias institucijas. Nustatant 
dvarų sodybų privatizavimo reglamentavimą, turėtų būti atsižvelgta į dvarų įvairovę, jų kompleksiškumą. 
LR Vyriausybė sudarė tarpžinybinę darbo grupę, kuri ieškotų būdų situacijai gerinti. Į darbo grupę įtraukti 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė ir Informacijos analizės tarnybos vedėjas G. Jucys, teisininkė V. 
Gadeikienė. 

Ministro Pirmininko 2013-06-05 potvarkiu Nr. 197 į sudarytą darbo grupę dėl Kristijono 
Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2013-2014 priemonių plano sudarymo įtraukta Komisijos 
pirmininkė G. Drėmaitė. Darbo grupės posėdžiuose 2014 m. sausio, kovo, balandžio, gruodžio mėn. 
aptartos sąmatos, renginiai, parodos, koncertai. 2014 m. gruodžio mėn. kultūros ministras apdovanojo 
Komisijos pirmininkę G. Drėmaitę (ir kitus dalyvius) proginiu K. Donelaičio medaliu. 

Kultūros ministerija, siekdama paskatinti kultūros ir mokslo bendruomenių, ekspertų, 
politikų aktyvų įsitraukimą planuojant kultūros srities investicijas 2014 – 2020 m., 2014 m. gegužės-
birželio mėn. organizavo investicinių projektų viešuosius aptarimus, kuriuose aktyviai dalyvavo 
Komisijos nariai G. Drėmaitė, prof. A. Kuncevičius, prof. A. Butrimas, Komisijos darbuotojai V. Niunka, 
A. Gražulis, J. Lapinskas.  

Komisijos Informacijos analizės tarnybos vedėjas G. Jucys 2014-10-01 dalyvavo Aplinkos 
ministerijos pasitarime dėl Statybos įstatymo, Civilinio kodekso, Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso, Teritorijų planavimo įstatymo, Architektų rūmų įstatymo tikslinimo. Pasitarime svarstytas 
infrastruktūros ir statybos saugos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų 
konsolidavimas. 

3.3. Valstybinės kultūros paveldo komisijos atsakymai į visuomenės atstovų raštus 

Komisija, vykdydama Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnyje 
numatytus uždavinius, 2014 metais svarstė kultūros paveldo apsaugos problemas ir pasiūlymus, pateiktus 
visuomenės atstovų. Praeitais metais Komisija gavo 5 prašymus, skundus ir pan., juos išnagrinėjo ir 
pateikė atsakymus pareiškėjams.  

2014-06-12 į Komisiją raštu kreipėsi LR Seimo narys E. Šablinskas, prašydamas išnagrinėti 
Vilniaus miesto gyventojo M. Mironovičio prašymą dėl vykdomų remonto darbų Vilniaus miesto 
senamiestyje, adresu Didžioji g. 15. Minėtas gyventojas manė, jog šiuo adresu vykdomi buto remonto 
darbai kenkia visam XVI a. pastatytam namui. Komisijos darbuotojas J. Lapinskas išanalizavo esamą 
situaciją, apžiūrėjo vykdomus remonto darbus ir pateikė išvadas  Kultūros paveldo departamentui. 

2014-06-19 Komisija  gavo Klaipėdos miesto gyventojo A. Valicko raštą „Dėl grėsmės 
istoriniam paveldui Klaipėdoje Bangų g. 11“. Rašte teigta, jog „paskelbtame naujo tilto per Danę ir 
Bastionų gatvės detaliajame plane pasigęsta paveldosauginio Klaipėdos senamiesčio ir Klaipėdos istorinės 
miesto dalies vertinimo. Minėta gatvė keičia vertingąsias savybes: gatvių tinklo išplanavimą, užstatymo 
tūrį ir pobūdį, atskirus užstatymo fragmentus. Pastarųjų trijų savybių nepaisymą demonstruoja ketinimas 
platinti gatvę, griaunant pastatą, esantį Bangų g. 11“. Užklausėjas norėjo sužinoti, ar buvo atlikti išsamūs 
pastato moksliniai tyrimai ir nustatytos vertės. Be to, užklausėjas norėjo gauti argumentuotą paaiškinimą, 
ar buvo svarstytos ir derintos su KPD Klaipėdos teritoriniu padaliniu kitos Bastionų gatvės tiesimo 
alternatyvos. Komisijos darbuotojas J. Lapinskas išanalizavo esamą situaciją, o darbuotojas A. Gražulis 
apžiūrėjo paveldo objektą vietoje. Komisija informavo KPD Klaipėdos teritorinį padalinį apie minėto 
gyventojo užklausimą. 

2014-07-18 Komisijoje gautas nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto D. Elerto raštas 
„Dėl pastato Bangų 11 Klaipėdoje verčių tikslinimo būtinybės“. Rašte teigta, jog išanalizavus architektės 
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S. Stripinienės parengto minėto pastato vertinimo kokybę konstatuotina, kad vertinime neatsižvelgta į 
istorines aplinkybes, susijusias su pastatu ir senąja posesija, buvusio priemiesčio urbanistinį audinį, 
objekto vaidmenį formuojant mažai pakitusią Bangų gatvės šiaurinę pusę, įtaką Gluosnių ir Bangų gatvių 
sankryžos ir atsiveriančios iš Baltikalnio gatvės vaizdui, objekto vietą jungiant Klaipėdos senamiesčio 65 
ir 66 kvartalus, Klaipėdos senamiesčiui nebūdingos XX a. II pusės architektūros skverbimosi kontekstą 
gretimybėse. Rašte prašyta anuliuoti Klaipėdos m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 
2013-11-12 posėdžio galiojimą, kol visapusiškai nebus išnagrinėti minėti aspektai.  

2014-06-23 Komisija informuota apie piliečio R. Vainiks susirašinėjimą su KPD Vilniaus 
teritoriniu padaliniu dėl vykdomų darbų Vilniuje, Vilniaus g. 25. Užklausėjas teigė, jog minėtame pastate 
veikė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos ligoninė. Šiame name 1927 m. mirė dr. J. Basanavičius. R. 
Vainiks manė, jog vykdomi griovimo ir remonto darbai sunaikins istorinį pastatą ir pakenks tinkamam 
istorinės atminties ir kultūros reprezentavimui, tad ragino nedelsiant stabdyti darbus. Komisijos 
darbuotojas J. Lapinskas išanalizavo esamą situaciją, apžiūrėjo paveldo objektą vietoje. Komisija nustatė, 
jog darbai vykdomi pagal suderintą projektinę dokumentaciją. 

2014-07-14 į Komisiją raštu „Dėl kultūros paveldo verčių ignoravimo tendencijos rengiant 
architektūrinius projektinių pasiūlymų užstatymui konkursus Klaipėdos senamiesčio komplekso (unikalus 
kodas 16075) teritorijoje“ kreipėsi doc. dr. V. Vaivada. Rašte teigta, jog LNK ICOMOS Klaipėdos 
pakomitečio posėdyje įvertintos komecinio pastato Žvejų g. 2B konkurso sąlygos. Tai seniausio Klaipėdos 
uosto ir svarstyklių komplekso vieta, kurioje iki pokario pirmojo dešimtmečio stovėjo išraiškingas 
statinys. Konkurso sąlygų įvade suformuluoti abstraktūs reikalavimai dalyvių pasiūlymams. Nesiūlyta 
nagrinėti itin svarbaus jūrinei kultūrai istorinio pastato atkūrimo galimybių. Konkurso dalyviams pateikta 
archeologinių tyrimų ataskaita ir išvada, kurių nepatikimumas ir nekvalifikuotumas buvo įrodyti teisminio 
nagrinėjimo metu. Rašte teigta, jog dėl nepakankamo dėmesio kultūros vertybės atžvilgiu architektūrinių 
projektinių pasiūlymų konkurso Žvejų g. 2B sąlygų įtakoti sprendimai gali turėti įtakos paveldinėms 
Klaipėdos senamiesčio vertėms.  

2014-11-21 Komisija gavo Asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius“ skundą, kuriame 
informuota, jog Vilniaus Rasų kapinėse masiškai kertami medžiai. Asociacijos atstovai teigė, jog dauguma 
kertamų ar numatytų kirsti medžių yra visiškai sveiki ir jokios grėsmės niekam nekelia. Dažnas jų yra 
vertingas dendrologiniu arba istoriniu požiūriais, arba kaip akcentas, formuojantis kapinių kraštovaizdžio 
estetiką. Asociacija reikalavo, kad medžių kirtimo darbai būtų sustabdyti ir inicijuotas viešas projekto 
svarstymas, dalyvaujant kvalifikuotiems, su šiuo projektu nesusijusiems specialistams-
paveldosaugininkams, dendrologams, arboristams, kraštovaizdžio architektams bei suinteresuotiems 
visuomenės atstovams. Asociacija prašė pateikti informaciją apie geologinių, ekologinių ir pan. tyrimų 
duomenis, įrodančius, kad seni medžiai sukelia šlaitų eroziją ar kenkia šlaito stabilumui bei kitokią 
informaciją apie kertamus ar jau iškirstus medžius. Komisija informavo Asociaciją, jog medžių kirtimas 
Rasų kapinėse vyko pagal Rasų kapinių tvarkymo planą. 
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4. KONFERENCIJOS, SUSITIKIMAI, SEMINARAI 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-01-07 dalyvavo prie Televizijos bokšto vykusiame 

pasitarime dėl istorinių medinių kryžių įamžinimo.  
2014-01-16 Vilniaus dailės akademijoje vyko teatralizuota muzikos, poezijos ir dailės šventė 

„Metai atveria vartus“, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, kurioje dalyvavo 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė ir narys prof. A. Butrimas. 

2014-02-14 Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė dalyvavo iškilmingame atnaujinto A. 
Smetonos Užugirio dvaro (Ukmergės r.) atidaryme.  

2014-02-21 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Architektūros [aktualijų] fondo 
organizuotoje paskaitoje „Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame 
kontekste“ dalyvavo Komisijos narys prof. A. Kuncevičius ir darbuotojas A. Gražulis.   

2014-04-09/11 vyko Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Eustachijaus Tiškevičiaus 
200-osioms gimimo metinėms. Konferencijos renginiuose dalyvavo Komisijos nariai G. Drėmaitė, prof. 
A. Butrimas, prof. A. Kuncevičius ir darbuotojai A. Gražulis, J. Lapinskas, A. Vėžienė, A. Bačiulienė, A. 
Cicėnas, D. Janulevičiutė. 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-04-18 dalyvavo Lietuvos mokslų akademijoje 
vykusiame Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjime, kuriame akcentavo būtinybę 
integruoti kultūros paveldą į kitas ūkio valdymo sritis. Renginyje dalyvavo ir Komisijos narė G. 
Miknevičienė bei darbuotojai J. Lapinskas, A. Gražulis. 

2014-04-29 Vilniaus Universiteto Mažojoje auloje Komisijos narys prof. Z. Butkus ir 
darbuotojas A. Gražulis išklausė Kšištofo Pomiano paskaitą apie europinę atmintį ir jos formas. 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-05-06 dalyvavo LR Seime vykusiame nuotraukų ir 
dokumentų parodos „Lietuva – 10 metų Europos Sąjungoje“, skirtos Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 
10-mečiui paminėti, atidaryme.  

Komisijos narė N. Laužikienė 2014-05-08 dalyvavo Klaipėdos miesto Rotušės salėje 
vykusioje konferencijoje „Klaipėdos plėtros praktika, iššūkiai ir perspektyvūs sprendimai“.  

Komisijos narys prof. A. Kuncevičius ir darbuotojai J. Lapinskas,  A. Bačiulienė ir A. 
Gražulis dalyvavo 2014-05-09/10 Vilniuje ir Kernavėje vykusiame tarptautiniame seminare „Pasaulio 
paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) 
vertinimai“.  

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-05-16 dalyvavo Raseinių krašto istorijos muziejuje 
vykusiame ekspozicijų „Raseinių kraštas – istorijos raida“, „Raseinių arešto namų (kalėjimo) istorija“, 
„Raseinių kraštas okupacijų metais“, „Kultūros paveldas: tradicinė kultūra ir amatai“ pristatyme 
visuomenei. Renginio metu atidaryta paroda „Kisarauskai: Saulės moliotipijos, Vinco linoraižiniai“ 
(Šiaulių „Aušos“ muziejus).  

Komisijos narys prof. A. Kuncevičius ir darbuotojas A. Gražulis dalyvavo 2014-06-12 
Valdovų rūmuose vykusioje mokslinėje  konferencijoje „Radvilų rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, 
skirtoje Mikalojaus Radvilos Rudojo rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje statybų pradžios 470 metų 
sukakčiai ir rezidencijos savininko mirties 430 metinėms.  

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė, prof. A. Kuncevičius 2014-09-01 dalyvavo Vilniaus 
universiteto studijų metų pradžios šventės renginiuose: VU vėliavos pakėlime, K. Donelaičio paminklo 
atidengime Bibliotekos kieme ir Initium semestri ceremonijoje universiteto Didžiajame kieme.  

Komisijos darbuotojas A. Gražulis 2014-10-23 dalyvavo Klaipėdoje vykusiame Lietuvos 
jūrų muziejaus organizuotame seminare–diskusijoje „Stabdant jūrinio paveldo nykimą Lietuvoje“.  

2014-10-31 vyko spaudos konferencija „Ar tinkamai tvarkomės Lietuvos kapinėse?“, kurioje 
paveldosaugos ir kraštotyros specialistai pristatė nūdienos aktualijas, susijusias su mirusiųjų pagerbimo, 
atminties išsaugojimo tradicijomis, jų kaita bei praktinėmis problemomis. Komisijos pirmininkė G. 
Drėmaitė kalbėjo apie istorines ir veikiančias kapines kaip kultūros paveldo sistemos dalį.  
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Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė ir darbuotojas J. Lapinskas 2014-11-03 dalyvavo 
Bažnytinio paveldo muziejaus mokslinėje konferencijoje „Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija“.  

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-11-05 dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos 95-mečio minėjime.  

2014-11-12/13 vyko VšĮ „Europos parkas“ organizuotas renginys „Norvegų ir lietuvių 
patirties sklaidos seminaras besidomintiems kultūros paveldo išsaugojimu“, kuriame dalyvavo Komisijos 
darbuotojas A. Gražulis.  

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė Tarptautinės tolerancijos dienos proga 2014-11-13 
dalyvavo Tolerancijos centro parodos „Jan Karski. Laisvės žmogus“ atidaryme.  

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė, nariai prof. A. Kuncevičius, prof. A. Butrimas ir 
darbuotojai A. Bačiulienė, A. Gražulis ir J. Lapinskas 2014-11-14 dalyvavo prof. Eugenijaus Jovaišos 
knygos „Aisčiai. Raida“ pristatyme. 

Vilniaus Rotušėje ir Vilniaus miesto savivaldybėje 2014-12-04/05 įvyko Tarptautinis 
Vilniaus kultūros paveldo forumas, kuriame pranešimą skaitė Komisijos narė prof. J. Jurevičienė, 
dalyvavo Komisijos narė G. Miknevičienė ir darbuotojas A. Gražulis.   

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 2014-12-09 dalyvavo lietuvių literatūros klasiko 
Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo minėjimo baigiamojoje popietėje. 
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5. VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA 
Pagrindinis Komisijos, vykdančios valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir 

strategijos formavimo ir įgyvendinimo programą (patvirtinta LR Vyriausybės 2014-02-12 nutarimu Nr. 
137 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal 
programas“), finansavimo šaltinis buvo ir išlieka valstybės biudžeto lėšos (Priedas Nr. 6). 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-659 (2013-12-12) Komisijai numatyta 824.0 tūkst. litų. Iš jų: 
išlaidoms – 824.0 tūkst. litų (darbo užmokesčiui – 554,0 tūkst. litų). Palyginus su 2013 metais, 2014 metų 
asignavimai padidinti 104,0 tūkst. litų arba 14,4 procento, iš jų 53,0 tūkst. litų – Komisijos veiklos 
programai vykdyti ir 2013 metų skoloms sumokėti, 51,0 tūkst. litų – atlyginimų atstatymui (2013-09-19 
Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 1 priedo pakeitimo ir kažkurių su jais susijusių įstatymų 
pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XII-517, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013-
07-01 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės 
tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, 
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“).  

2014 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 824,0 tūkst. litų, iš jų 
išlaidoms – 823,4 tūkst. litų (darbo užmokesčiui – 535,0 tūkst. litų), turtui įsigyti – 0,6 tūkst. litų. 
Kasinės išlaidos 2014-12-31 dienai sudaro 824,0  tūkst. litų arba 100 % patvirtinto metinio asignavimų 
plano. 

Komisijos programos vykdymui patvirtintas etatų skaičius 2014 metais – 16,49. 
2014 metų gruodžio 31 dieną įstaigos skolos sudarė 0,2 tūkst. litų. 
2014-12-31 dieną Komisijos sąskaitose Nr. LT767300010002458026 (biudžetinė), Nr. 

LT047300010002462038 (pavedimai), Nr. LT227300010087289184 (deponentai) pinigų likučio nebuvo. 
Nuo 2010-01-01 Komisijos buhalterinė apskaita tvarkoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės standartus. 
Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, naudoja programai ir Komisijos reikmėms 

skirtas lėšas, kurių valdymas susijęs su finansine rizika. Atsižvelgiant į Komisijos vidaus tvarkos 
taisykles, struktūrinių padalinių tarnybinius nuostatus, Komisijos darbuotojų pareigybių aprašymus bei 
kitus vidaus tvarkos dokumentus, Komisijoje patvirtintos „Valstybinės kultūros paveldo komisijos finansų 
kontrolės taisyklės“. Visos ūkinės operacijos vykdomos pagal Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas 
procedūras bei Komisijos pirmininko įsakymu patvirtintas „Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles“. 

Atsižvelgiant į LR Seimo 2008-04-24 nutarimą Nr. IX-1511 „Dėl LR Seimo, Seimo 
kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos 
Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės 
tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ bei Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-
1316 3 priedą (1999-07-08), Komisijoje aprašytos valstybės tarnautojų pareigybės ir patvirtintas viešojo 
administravimo valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas. LR Seimo valdybos 2009-10-14 sprendimu Nr. 
SV-S-424 patvirtintas bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 18,5.  

Komisijos viešojo administravimo valstybės tarnautojams darbo užmokestis mokamas 
vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu. Komisijos valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro 
pareiginė alga, priedas už tarnybos stažą, priedas už klasę.  

Dirbantiems pagal darbo sutartis darbuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LR 
Vyriausybės 1993-07-08 nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 
tobulinimo“. Komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį sudaro tarnybinis 
atlyginimas, priemokos už papildomų darbų vykdymą. Priemokos už darbą naktį, poilsio ir švenčių 
dienomis mokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.  
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Darbo užmokestis Komisijos pirmininkui ir nariams mokamas vadovaujantis Valstybės 
politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. VIII-1904 (2000-08-29) ir Komisijos 
patvirtinta „Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių darbo apmokėjimo, Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos narių ir pakomisių narių kelionės ir kitų išlaidų, atlyginimo tvarka“. 
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6. IŠVADOS 
LR Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija), siekdama padėti LR Seimui 

įgyvendinti aukščiausią suverenią galią formuojant ir įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos politiką, 
nuosekliai vykdė Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus uždavinius ir 
svarstė Lietuvos Respublikai aktualius strateginius paveldosaugos klausimus. 

 
1. Komisija, vertindama kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją 

įgyvendinančias programas ir biudžeto lėšų panaudojimą, svarstė Kultūros ministerijos 02.04 
programos ,,Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos 
apsauga“ dalies – uždavinio ,,Siekti apskaityti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį 
kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes“ priemones, pavestas įgyvendinti Kultūros paveldo 
departamentui prie Kultūros ministerijos. Komisija iš esmės pritarė 2014 metų programų projektui ir teikė 
siūlymus Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui. 

 
2. Komisija, vykdydama uždavinį vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas 

atliekančių atsakingų valstybės institucijų metines ataskaitas kultūros paveldo apsaugos požiūriu, 
svarstė ir pritarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 metų veiklos ataskaitai. 

 
3. Komisija, dalyvaudama formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, 

2014 metais pradėjo įgyvendinti Europos konferencijos „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ 
– siekiant integruoto požiūrio“, įvykusios Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, 
Rezoliuciją. Komisija jau nuo 1997 metų akcentavo kultūros paveldo integralumo su kitomis valstybės 
valdymo politikos sritimis svarbą, tačiau tik iškėlus šiuos klausimus europiniu lygiu realiai pradėjo 
formuotis integruotas požiūris. Komisija 2014 m. spalio–gruodžio mėn. kultūros paveldo integralumo 
klausimais bendradarbiavo su Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos atstovais, o gruodžio mėn. priėmė sprendimą, kuriame teikė siūlymus dėl Lietuvos 
kultūros paveldo integralumo su švietimo sistema. 

Komisija, atsižvelgdama į artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, 2014 
metais aktualizavo šį klausimą savo veikloje, atkreipė dėmesį į su šia data siejamo kultūros paveldo būklę, 
svarstė pirminius siūlymus (spalio–gruodžio mėn.) dėl kultūros paveldo priežiūros, tvarkymo, tinkamo 
naudojimo, dėl tarpukario Lietuvos tradicijų aktualizavimo bei tęstinumo. Komisijos darbuotojai apžiūrėjo 
ir įvertino Nepriklausomybės paminklų bei kitų, su minėjimu susijusių kultūros paveldo objektų būklę. 
Komisija 2015 metais planuoja aktyviai dalyvauti minėjimo renginių valstybinės programos rengime bei 
įgyvendinime pagal kompetenciją teikdama didžiausios apimties bei reikšmingiausių paveldosauginių 
šimtmečio minėjimo programų, planų bei jų įgyvendinimo vertinimą, rekomendacijas ir siūlymus. 

 
4. Komisija nuolat svarsto kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus. 2014 

metais, kaip ir kiekvienais ankstesniais metais, Komisija didelį dėmesį skyrė savivaldybėms, kaip vienam 
iš pagrindinių kultūros paveldo valdytojų bei tvarkytojų. Kasmet Komisija renka duomenis apie visų 
savivaldybių skiriamas lėšas kultūros paveldo tvarkymui ir apsaugai. Komisija organizavo 
išvažiuojamuosius posėdžius į Trakų r. ir Kauno m. savivaldybes, kuriose aptarė kultūros paveldo 
išsaugojimo problemas su savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, saugomų teritorijų vadovais, Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovybe, LR Vyriausybės atstovu apskričiai ir kitais 
dalyviais.  

Nustatyta, jog Trakų r. savivaldybė, viena didžiausių Lietuvos Respublikos savivaldybių, 
turtinga ypač reikšmingu ir įvairialypiu kultūros paveldu, neturi aiškios kultūros paveldo saugojimo 
politikos. Trakų r. savivaldybė neskiria lėšų kultūros paveldo tvarkybai. Komisija, vertindama kultūros 
paveldo būklę Trakų rajone ir siekdama, kad ši ypatingai svarbi ir reikšminga valstybingumo raidos ir 
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nacionalinio paveldo dalis tinkamai reprezentuotų Lietuvą, jos kultūrinį savitumą, pasiūlė šių problemų 
sprendimo būdus. 

Komisijos susitikime su  Kauno miesto meru Andriumi Kupčinsku buvo akcentuota 
rengiama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa. Komisijai taipogi pateikti Kauno 
savivaldybės siekiai įrašyti Kauno tarpukario architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Komisija, 
pabrėždama svarų Kauno miesto savivaldybės indėlį saugant ir puoselėjant kultūros paveldą, pritarė 
miesto planams ir rekomendavo Kauno m. savivaldybei dalyvauti ES struktūrinių paramos fondų projektų 
parengime, taikyti mokestines lengvatas, steigti tvarkymo išlaidų kompensavimo fondą bei naudoti kitas 
priemones skatinant gyventojus tinkamai tvarkyti unikalios tarpukario architektūros paveldo objektus. 

2014 metais Komisija pradėjo išsamią Lietuvos istorinių miestelių analizę. Nemaža jų dalis 
buvo reikšmingi LDK miestai, kai kurie neprarado reikšmės ir vėliau. Nustatyta, kad pastarieji 
dešimtmečiai yra nuolatinio ir įvairialypio istorinių miestelių nykimo laikotarpis. Dauguma miestelių 
nyksta ne tik fiziškai (ypač mediniai pastatai), bet ir demografiniu bei sociokultūriniu (nepalanki kultūrinė 
terpė, neskatinamas smulkus verslas, amatai ir t.t.) požiūriu. Kai kuriuose miesteliuose jau susiklosčiusios 
kultūros paveldo saugojimo ir aplinkos tvarkymo tradicijos, tačiau dažniausiai stokojama profesionalios 
metodinės bei koordinuojančios paramos.  

 
5. Komisija, siekdama vertingų kilnojamųjų kutlūros vertybių teisinės apsaugos, svarstė 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes 
įrašyti į Kultūros vertybių registrą. 2014 metais pritarta iš viso 351 kilnojamosios kultūros vertybės 
įrašymui į Kultūros vertybių registrą.  

Praeitais metais Komisijai nepateikta siūlymų skelbti kultūros paveldo vertybes kultūros 
paminklais ar panaikinti jų apsaugą.  

 
6. Komisija, vykdydama uždavinį rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros 

paveldo apsauga, projektus bei teikti išvadas, pateikė pastabas dėl Administracinių nusižengimų 
kodekso projekto, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto, Kilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos įstatymo projekto, teisės aktų paketo dėl infrastruktūros ir statybos saugos srities ūkio 
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimų projektų.   

2014 metais daug dėmesio skirta Komisijos 2008-2012 metais priimtų sprendimų dėl 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo tobulinimo vykdymo analizei. Kultūros ministerijos 
sudarytoje darbo grupėje dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto rengimo, 
dalyvauja ir Komisijos atstovas. 

Lietuvai prisijungus prie Londono memorandumo Komisija 2012-2013 metais kėlė Lietuvoje 
esančio jūrinio kultūros paveldo išsaugojimo klausimą, priėmė sprendimus. 2014 metais Komisija daugiau 
dėmesio skyrė priimtų sprendimų įgyvendinimo analizei ir teikė pakartotinus siūlymus LR Seimui ir LR 
Vyriausybei dėl jūrinio kultūros paveldo apsaugos Lietuvoje, Londono memorandumo taikymo ir 
suderinamumo su Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 
7. Komisija 2014 metais nuolat informavo LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie 

kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas bei paskelbė 8 sprendimus, 
kuriuose teikė siūlymus LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės 
institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos.  

 
2014 metai Komisijai buvo turiningi ir prasmingi. Komisija ir toliau įsipareigoja sąžiningai 

atlikti savo misiją kviesdama LR Seimą formuoti integralią su kitomis valdymo politikos sritimis 
paveldosaugą.  
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Priedas Nr. 1 
 

PATVIRTINTA 
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO 

KOMISIJOS PIRMININKO 2013-10-07 
ĮSAKYMU NR.V-5(1.3.) 

 
VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA, 07 900 0007 

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas) 
 

2014 – 2016 METŲ STARTEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 
MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI  
2014-2016 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau 
– Komisija) įstatyme numatytomis funkcijomis ir uždaviniais bei kitais teisės aktais. 
Komisija yra  LR Seimui atskaitinga institucija, į kurios priimtus sprendimus privalo atsižvelgti visos 
kultūros paveldą administruojančios ir jo apsaugą įgyvendinančios institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai 
asmenys. Komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja 
kultūros paveldo valstybinės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo klausimais.  
Komisija renka informaciją apie esamą situaciją Lietuvos kultūros pavelde, ją analizuoja per kultūrinį, 
socialinį, politinį bei ekonominį aspektą. Apibendrinusi informaciją, priima sprendimus, nutarimus ir kitus 
dokumentus, taip dalyvaudama formuojant ir įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir 
strategiją. Komisijos sprendimai, nutarimai ir kiti dokumentai yra vieši. Savo veikloje vadovaujasi 
kultūros kokybės plėtotės, valstybiškumo, tautiškumo, pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo, akademinių 
tradicijų puoselėjimo, demokratinės savivaldos principais. Komisijos vertybes sudaro teisėtumas ir 
teisingumas, tautiškumas ir pilietiškumas, atsakomybė. 
VIZIJA 
Išsaugotas Lietuvos kultūros paveldas, kaip vienas iš valstybės saugumo garantų. 
MISIJA 
Dalyvauti formuojant efektyvią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir strategiją, siekiant 
užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, gausėjimą ir perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias 
vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės 
egzistavimo pamatą. 
VEIKLOS PRIORITETAI 
Siekiant tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką, strategijas ir praktikas, užtikrinti kultūros 
paveldo išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms: 
- atlikti ir teikti ekspertizes Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei; 
- dalyvauti formuojant bendrą integralią kultūros paveldo apsaugos politiką; 
- tobulinti teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, nuostatas; 
- vertinti paveldosaugos programas, subalansuojant investicinių projektų ir kultūros paveldo apsaugos 
interesus;  
- siekti bei skatinti valstybės biudžeto, ES lėšų, skirtų paveldo tyrimams ir išsaugojimui, proporcingo 
didinimo ir skaidraus bei atsakingo panaudojimo;  
- skatinti intelektinių ir finansinių išteklių paveldo objektams kooperavimą ir privataus kapitalo 
investicijas;  
- atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos paveldosaugos bei tarptautinius reikalavimus, siekti paveldosaugos 
sistemos administravimo optimizavimo;  
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- ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos bei strategijos 
klausimais, aiškinti kultūros paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos svarbą; 
- vykdyti bei nagrinėti LR Prezidentūros, LR Seimo, LR Vyriausybės raštiškus pavedimus dėl piliečių, 
organizacijų prašymų, skundų bei kitų kreipimųsi. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija) savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės suformuluotų veiklos prioritetų įgyvendinimo. 2014 metais tęsiamos numatytos Komisijos 
veiklos programos strateginės kryptys. 
Komisija dalyvaus paveldosaugos politikos formavime, įgyvendinime bei Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo įgyvendinimo priežiūroje. Priimant ir skelbiant sprendimus bei nutarimus bus 
analizuojama ir vertinama Lietuvos bei užsienio patirtis. Komisija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos 
Seimo patvirtinto Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatas, skirs dėmesį Lietuvos 
kultūros paveldui užsienyje, bylojančiam Lietuvos valstybingumo ir kultūros raidą bei istoriją, ieškos 
galimybių jį susigrąžinti. Siekiant kultūros paveldo politikos suderinamumo su tarptautinių teisės aktų 
reikalavimais, bus atliekamos nacionalinių ir tarptautinių paveldosaugos teisės aktų išsamios analizės, 
inicijuojamas teisės aktų tobulinimas. Komisija dalyvaus sudarytų tarpžinybinių darbo grupių ir Lietuvos 
Respublikos Seimo komitetų darbe. Bus nagrinėjamas ir vertinamas valstybės ir savivaldybių biudžetų 
lėšų panaudojimas kultūros paveldo išsaugojimui, taip pat siekiama optimizuoti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių lėšų panaudojimą kultūros paveldo išsaugojimui. 
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 
Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. litų 
Kultūros paveldo apsaugos sistemos stiprinimas ir 
tobulinimas, dalyvavimas formuojant bendrą integralią 
kultūros paveldo apsaugos politiką 

775,0 

 
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS: 
- dalyvauti kultūros paveldo apsaugai aktualių teisės aktų tobulinime, teikti konkrečius pasiūlymus ir 
projektus, dalyvauti įvairių tam tikslui sukurtų darbo grupių veikloje; 
- inicijuoti arba parengti teisės aktų projektus, susijusius su kultūros paveldo integralia apsauga. 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
- vertinti kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas; 
- teikti Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų, įtakojančių paveldo apsaugą, projektų vertinimus ir jų 
tobulinimo pasiūlymus; 
- vertinti biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, paskirstymą ir racionalų jų naudojimą bei teikti 
siūlymus;  
- išklausyti ir vertinti kultūros paveldo apsaugos valstybės valdymo institucijų metines ataskaitas;  
- vertinti kultūros paveldo apsaugos valstybės valdymo institucijų veiklą ir teikti siūlymus jai tobulinti;  
- kaupti informaciją apie paveldosaugos situaciją savivaldybėse bei ją vertinti; 
- analizuoti ir vertinti teismų bylų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, praktiką bei dalyvauti trečiuoju 
asmeniu tokių teismų procesuose;  
- informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, 
Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos valstybės politikos vykdymą;  
- informuoti visuomenę apie kultūros paveldo apsaugos problemas.  
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos strateginis tikslas – savo teikiamais ekspertiniais pasiūlymais 
Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos 
politiką bei strategiją, užtikrinti kompleksišką kultūros paveldo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir 
perdavimą ateities kartoms. 
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma viena programa – Valstybinės kultūros paveldo 
apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas. 
Šiai programai 2014 – 2016 m. numatytas vienas finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos. 

Strateginis tikslas – savo teikiamais ekspertiniais pasiūlymais Lietuvos Respublikos 
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Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei 
strategiją, užtikrinti kompleksišką kultūros paveldo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir 
perdavimą ateities kartoms. 

 
Asignavimai, iš viso 775,0 tūkst. Lt 
Iš jų, DU 517,00 tūkst. Lt 

 
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 
 
2014 m. numatome 976,5 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 574,0 tūkst.Lt. 

 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
Dabartinę Komisijos struktūrą sudaro: 
 Komisijos pirmininkas 
 Komisijos nariai 
 Sekretoriatas 
 Informacijos analizės tarnyba 
 Finansų-bendrųjų reikalų skyrius 
Komisijos darbuotojai priimami į darbą konkurso būdu. Komisijos darbuotojams keliami aukšti 
kvalifikaciniai reikalavimai. 100 proc. Komisijoje dirbančių specialistų išsilavinimas – aukštasis. 
Administracijos darbas pasižymi operatyvumu, lankstumu, veiklos planingumu. 
Komisijos veikla planuojama pagal 2007-11-23 patvirtintus Nuostatus ir pagal Komisijos pirmininko 
2009-03-30 įsakymu Nr. V-2(1.3.) patvirtintą Darbo reglamentą. Komisijos administracija veikia pagal 
Komisijos pirmininko 2005-03-07 įsakymu Nr. V-02(1.3.) patvirtintus Administracijos nuostatus.  
Komisijos įgaliojimų sričiai priklausantys klausimai svarstomi ir sprendžiami Komisijos posėdžiuose. 
Komisija sudaro pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ir darbo grupes kultūros paveldo apsaugos 
problemoms nagrinėti. Eiliniai Komisijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. Komisija priima sprendimus 
ir nutarimus, kuriuos savo parašu tvirtina Komisijos pirmininkas.  
 
 2013 m. 2014m. 2015 m. 2016 m. 



 24

(patvirtintas) 

Komisijos administracijos 
pareigybių skaičius (vnt.) 

16,49 16,5 16.5 16.5 

Išlaidos darbo užmokesčiui 
(tūkst. litų) 

515,0 517,0 517,0 517,0 

Komisijos 

pirmininkas

10%

Padalinių 

vadovai

30%

Specialistai ir kt.

60%

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo 

užmokesčiui paskirstymas pagal 

pareigybių grupes 2014 metais

 
 
VALDYMO IŠLAIDOS 
 
1 lentelė. (2014 – 2016 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
(tūkst. litų) 

Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

2014-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2015-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiu
i 

iš 
viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

1. Valstybinės 
kultūros paveldo 
apsaugos politikos 
ir strategijos 
formavimas ir 
įgyvendinimas 

775.0 775.0 517.0 - 775.0 775.0 517.0  775.0 775.0 517.0 - 

 iš jų valdymo 
išlaidos* 

775.0 775.0 517.0 - 775.0 775.0 517.0  775.0 775.0 517.0 - 

Iš viso asignavimų 
programoms 

775.0 775.0 517.0 - 775.0 775.0 517.0  775.0 775.0 517.0 - 

iš jų valdymo išlaidos 775.0 775.0 517.0 - 775.0 775.0 517.0  775.0 775.0 517.0 - 

Valdymo išlaidų dalis, 
procentais 

100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
VEIKLOS KONTEKSTAS 
Materialusis ir dvasinis kultūros paveldas lemia valstybės gyvybingumą ir jos gyventojų socialumą. Tai 
valstybės pamatas. Valstybė įsipareigoja saugoti paveldą dėl jo reikšmingumo visuomenei, įtakos žmonių 
gerovei ir stiprybei. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas „remti 
kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga“, 
„rūpintis ypač vertingų vietovių apsauga“.  
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16) kultūros paveldas yra tarp pagrindinių 
nacionalinio saugumo objektų. Šiuo įstatymu pabrėžiama „valstybės pareiga išsaugoti ir puoselėti 
nacionalinės kultūros tapatumą (...) saugant kultūros paveldą“, nurodoma, kad „valstybė sudaro 
ekonomines, technologines ir teisines sąlygas kultūros paveldo apsaugai, skatina savininkus investuoti į 
kultūros paveldo apsaugą“. Šiame Įstatyme Kultūros paveldo apsaugos programa minima tarp svarbiausių 
ilgalaikių valstybinės nacionalinio saugumo stiprinimo programų.  
Vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX-1187 patvirtintų Lietuvos 
valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų (Žin., 2002, Nr. 113-5029) yra išsaugoti ir aktualinti 
paveldėtas bei bendrąsias Europos kultūros vertybes jungiantį Lietuvos kultūros tapatumą ir užtikrinti jo 
tęstinumą, atvirą sklaidą ir konkurencingumą šiuolaikiniame Lietuvos, ES ir pasaulio kultūrų kontekste.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje 
(Žin., 2009, Nr. 121-5215) nurodoma, kad valstybė turi rūpintis istoriniu kultūros paveldu, šiuo tikslu 
tobulinti kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo teisinę bazę, institucinę sistemą, sudaryti palankias 
sąlygas investuoti į kultūros paveldo apsaugą ir naudojimą. 
Lietuvoje paveldosaugą tiesiogiai reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (Žin., 1995, 
Nr. 3-37), Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (Žin., 1996, Nr. 14-352), Bibliotekų (Žin., 1995, Nr. 
51-1245), Muziejų (Žin., 1995, Nr. 53-1292) ir Archyvų (Žin., 1995-12-30, Nr. 107-2389) įstatymai. Be 
to, paveldosaugos nuostatos yra įteisintos daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, tiesiogiai nesusijusių 
su kultūros vertybių apsauga: Saugomų teritorijų (Žin., 1993, Nr. 63-1188); Aplinkos apsaugos (Žin., 
1992, Nr. 5-75); Statybos (Žin., 1996, Nr. 32-788); Žemės (Žin., 1994, Nr. 34-620); Žemės reformos 
(Žin., 1991, Nr. 24-635); Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (Žin., 1996, Nr. 82-
1965), Teritorijų planavimo (Žin. 2004, Nr. 21-617) ir kituose įstatymuose.  
Vykdomą paveldosaugos politiką nustato ratifikuotos - Europos architektūros paveldo apsaugos (Žin., 
1999, Nr. 100-2896), Europos archeologijos paveldo apsaugos (Žin., 1999, Nr. 100-2895), Europos 
kraštovaizdžio (Žin., 2002, Nr. 104-4621), UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos (Žin., 
2006, Nr. 65-2389), Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos (Žin., 2006, Nr. 73-2766) ir Kultūros 
vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Žin., 1998, Nr. 102- 2806) konvencijos, UNIDROIT 
konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų (Žin., 1997, Nr. 8-139) bei konvencija dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) (Žin., 2001, Nr.73-2572).  
Lietuvoje kultūros paveldo išsaugojimo politiką formuoja Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė ir 
Kultūros ministerija, gavę Valstybinės kultūros paveldo komisijos teikiamus paveldosaugos tendencijų 
vertinimus, analizes ir siūlymus. Politiką įgyvendina Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos, Kultūros paveldo centras, savivaldybių paveldosaugos padaliniai, Kultūros ministerijos 
Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius. Saugomų teritorijų priežiūrą ir apsaugą bei gamtos 
apsaugos funkcijas atlieka Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos: Saugomų teritorijų ir 
kraštovaizdžio departamentas, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, Aplinkos apsaugos agentūros ir 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija (iki 2004 metų – Valstybinė paminklosaugos komisija) yra Lietuvos 
Respublikos Seimui atskaitinga, turinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą, institucija. Komisija 
vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas kultūros paveldo apsaugos srityje. Komisija yra 
Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas ir patarėjas kultūros paveldo valstybinės politikos 
klausimais. 
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Valstybinė paminklosaugos komisija buvo įsteigta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 
str. (1994 m.), o šiuo metu veikia pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2004-09-28 priimtą Lietuvos 
Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymą ir Komisijos 2007-11-23 sprendimu Nr.S-6-
(125) patvirtintus Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatus, vadovaujasi Darbo reglamentu, 
patvirtintu Komisijos posėdyje bendru sutarimu (2009-03-27 protokolas Nr. V17-3(6.1.)). Darbo veikla 
grindžiama veiklos programa, kuri kiekvienų metų pabaigoje visų Komisijos narių yra sudaroma ir 
aprobuojama. 
Komisijos narių įgaliojimų terminas – ketveri metai. Penktoji Komisijos kadencija pradėta 2011 metų 
kovo mėnesį. Komisiją sudaro 12 narių, skirtų Lietuvos Respublikos Prezidento (2 nariai), Lietuvos Seimo 
(4 nariai) Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, Ministro Pirmininko (4 nariai) kultūros ministro 
teikimu, asociacijų (2 nariai). 
Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas iš Komisijos narių dviejų metų kadencijai. 
Komisijos pirmininkas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu 
tvirtinamas Seimo nutarimu. 
Komisija bendradarbiauja su aukščiau minėtomis paveldosaugą administruojančiomis institucijomis, 
Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, ICOMOS Lietuvos nacionaliniu komitetu, nuolatinę veiklą 
vykdančiomis asociacijomis, kurių įstatuose numatyta veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, 
saugojimu, propagavimu, apskaita, apsauga, tyrimais, tvarkyba ar sklaida.  
Komisijos strateginio valdymo prasmę sudaro teisės aktų pateikimo adresatams įgyvendinimas ir viešoji 
nuomonė per žiniasklaidą (reputacija). 
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01) 
Komisijos strateginis tikslas – savo teikiamais ekspertiniais pasiūlymais Lietuvos Respublikos 
Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei strategiją, 
užtikrinti kompleksišką kultūros paveldo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir perdavimą ateities 
kartoms, įtvirtinant šiuos siekius teisės aktuose. 
 
Vertinimo 
kriterijaus 
kodas 

Efekto vertinimo 
kriterijaus pavadinimas 2013 metų 2014 metų 2015 metų 2016 metų 2017 metų 

E-01-01 Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos 
priimtų teisės aktų, 
ekspertinių pasiūlymų 
ir kitų dokumentų 
efektyvumas, procentais 

 
 
75 

 
 
75 

 
 
75 

 
 
75 

 
 
75 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
Komisijos vykdoma programa – Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas 
ir įgyvendinimas (kodas – 01001). Programa skirta įgyvendinti Komisijai pavestas funkcijas, susijusias su 
valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūra 
(vertinimas, išvadų bei siūlymų teikimas). Vykdant programą, siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant paveldo, kaip 
ir jo ypatumų, išsaugojimui. Siekiama kultūros ir gamtos paveldo integravimo šalies kultūrinio, socialinio 
bei ekonominio vystymo aspektu. 
Programa yra ilgalaikė. Ši programa ir ateityje išliks pagrindine Komisijos programa, kuria siekiama 
Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos teisinės bazės tobulinimo, įgyvendinant Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos ratifikuotas konvencijas ir Europos Sąjungos 
teisės aktų reikalavimus. 
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Priedas Nr. 2 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos valstybinės 
kultūros paveldo komisijos pirmininko 
2014-01-31  įsakymu  Nr. V-1(1.3.) 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 2014 METŲ 
VEIKLOS PROGRAMA 

Nr. Data Klausimai Atsakingi 
1. 2014-01-31 Sprendimo „Dėl Pakrančių ir jūrinio 

kultūros paveldo tyrimų programos” 
priėmimas.   
 
Sprendimo „Dėl tarptautinės 
konferencijos „Kultūros paveldas ir ES 
strategija Europa 2020 – siekiant 
integruoto požiūrio“ rezoliucijos” 
priėmimas.    
 
Savivaldybių lėšos, panaudotos kultūros 
vertybių apsaugai. Kriterijų tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
veiklos programos 2014 metams 
tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2014 metų programos sąmatos 
tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl jūrinio 
kultūros paveldo apsaugos vykdymas. 

N.Laužikienė, G.Mickūnaitė, 
J.Jurevičienė, G.Jucys 
 
 
 A.Kuncevičius, A.Vėžienė 
 
 
 
 
 
N. Spiridonovienė, V.Niunka 
 
 
Komisijos nariai  
 
 
 
G.Drėmaitė, A.Bačiulienė 
 
 
 
A.Gražulis 

2. 2014-02-21 Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
ataskaitos už 2013 metus projektas. 
 
Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos 
programos. 

 G.Drėmaitė, A.Vėžienė 
 
 
G.Balčytis D.Varnaitė, 
V.Niunka 
 

3.  2014-02-28 Kultūros paveldo, esančio Trakų r. 
savivaldybės teritorijoje, apsauga. 
(išvažiuojamasis posėdis) 

N.Spiridonovienė, 
G.Miknevičienė, 
J.Lapinskas 

4. 2014-03- Diskusija su Kultūros, Aplinkos, 
Susisiekimo, Žemės ūkio, Krašto 
apsaugos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijomis dėl integruoto požiūrio į 

G.Balčytis, J.Jurevičienė, 
G.Jucys 
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kultūros paveldą. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl kultūros 
paveldo integravimo vykdymas. 

 
 
A. Gražulis 
 

5. 2014-04- Kauno tarpukario architektūros būklė ir 
apsauga. (išvažiuojamasis posėdis) 

G.Balčytis, G.Miknevičienė, 
J.Lapinskas  

6.  2014-04- Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2013 metų veiklos 
ataskaita.  
 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
veikimo stebėsena. 
 
Siūlymai dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo 
valstybinės programos rengimo. 

V.Vaitkevičius, D.Varnaitė, 
V.Niunka  
 
 
J.A.Pilipavičius, G.Jucys, 
V.Gadeikienė 
 
Z.Butkus, A.Gražulis 

7. 2014-05- Diskusija su savivaldybėmis, Kultūros 
paveldo departamentu, Valstybine 
saugomų teritorijų tarnyba, 
visuomeninėmis organizacijomis ir kt. 
dėl kultūros paveldo pažinimo ir 
prieinamumo.  

A.Kuncevičius, A.Stepanovič 
 
 
 
 
 

8. 2014-05- XX a. antrosios pusės dailės apsauga. 
 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl dailės 
apsaugos vykdymas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2015-2017 metų strateginio veiklos 
plano svarstymas. 

G.Mickūnaitė, A.Butrimas, 
J.A.Pilipavičius, G.Drėmaitė 
 
J.Lapinskas 
 
 
 
Komisijos nariai, 
A.Bačiulienė 

9. 2014-06- Povandeninio kultūros paveldo jūroje ir 
vidaus vandenyse išsaugojimo 
problemos. (išvažiuojamasis posėdis į 
Klaipėdą ir Kuršių neriją) 

N.Laužikienė, V.Vaitkevičius, 
A.Gražulis, A.Cicėnas, 
A.Bačiulienė 

10. 2014-09-  Lietuvos istorinių miestelių išsaugojimo 
problemos.        
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl istorinių 
miestelių išsaugojimo vykdymas. 
 
Miškuose esančio kultūros paveldo 
apsauga. 
 
Sistemingų ilgalaikių archeologinių 
tyrinėjimų vykdymas. 
 

Z.Butkus, J.Jurevičienė, 
A.Gražulis 
 
A.Gražulis 
 
 
 
A.Kuncevičius, 
V.Vaitkevičius, A.Stepanovič  
 
V.Vaitkevičius, A.Stepanovič 
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl archeologijos 
paveldo apsaugos vykdymas. 

A.Stepanovič 

11. 2014-10- Diskusija su tradicinėmis religinėmis 
bendruomenėmis dėl maldos namų ir 
juose esančių kultūros vertybių 
apsaugos priemonių. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl bažnytinio 
paveldo apsaugos vykdymas. 

A.Butrimas, G.Miknevičienė, 
G.Jucys 
 
 
 
J.Lapinskas 
 
 

12. 2014-11- Sapiegų rūmų interjero restauravimo 
darbų eiga (išvažiuojamasis posėdis). 

J.A.Pilipavičius, J.Lapinskas 
 

13. 2014-11 Pietryčių Lietuvos materialaus ir 
nematerialaus kultūros paveldo 
išsaugojimas. (sąlyginis pavadinimas) 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2015-2017 metų strateginio veiklos 
plano tvirtinimas. 

N.Spiridonovienė, 
A.Stepanovič  
 
 
G.Drėmaitė, A.Butrimas, 
A.Bačiulienė 

14. 2014-12- Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
veiklos programa 2015 metams.  

Komisijos nariai 

 
 
 

NUOLAT 
ATLIEKAMI 
DARBAI: 
 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
priimtų sprendimų vykdymo analizė. 
Teisės aktų projektų derinimas 
paveldosaugos aspektais. 

 

 
Pastaba: Komisija pasilieka teisę keisti 2014 m. veiklos programą metų eigoje. 
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Priedas Nr. 3 
 

SPRENDIMAI 

Komisijos 2014-01-31 sprendimas Nr. S-1(6.2.-183) „Dėl Lietuvos pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo“ 
 
Komisijos 2014-01-31 sprendimas Nr. S-2(6.2.-184) „Dėl Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo 
politikos“ 
 
Komisijos 2014-02-21 sprendimas Nr. S-3(6.2.-185) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos 2013 metų programų projektų“ 
 
Komisijos 2014-04-25 sprendimas Nr. S-4(6.2.-186) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos“ 
 
Komisijos 2014-04-25 sprendimas Nr. S-5(6.2.-187) „Dėl Trakų rajono kultūros paveldo apsaugos“ 
 
Komisijos 2014-04-25 sprendimas Nr. S-6(6.2.-188) „Dėl Kauno miesto kultūros paveldo“ 
 
Komisijos 2014-12-19 sprendimas Nr. S-7(6.2.-189) „Dėl kultūros paveldo objektų, esančių miškuose, 
apsaugos“ 
 
Komisijos 2014-12-19 sprendimas Nr. S-8(6.2.-190) „Dėl kultūros paveldo integralumo su švietimo 
sistema“ 
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Dėl Lietuvos pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-1(6.2.-183) Data: 2014-01-
31 

Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-02-19, Nr. 2014-01813  Statusas: Įsigalioja  2014-02-20 

2014-01-31 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

Nėra susijusių dokumentų 

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: jūros pakrantė, kultūros paveldas, pajūris, pakrantės regionas, pakrantės 
zona, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

SPRENDIMAS 
 

DĖL LIETUVOS PAKRANČIŲ IR JŪRINIO KULTŪROS PAVELDO 
  

2014 m. sausio 31 d. Nr. S-1(6.2.-183) 
  
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija) 2013 m. gruodžio 20 d. posėdyje susipažino su 
Klaipėdos miesto savivaldybės sudarytos darbo grupės parengtu Pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo 
tyrimų programos projektu. Klaipėdai yra aktualu pažinti bei puoselėti jos teritorijoje esantį ir miestui 
patrauklumą suteikiantį kultūros paveldą, kurio savitumą lemia pajūrio miesto ir uosto istorija bei 
gyvenimo būdas. Tačiau Komisija atkreipė dėmesį, kad tokiais išskirtiniais bruožais pasižyminčio kultūros 
paveldo arealas apima žymiai didesnę Lietuvos teritorijos dalį, negu administraciniu skirstymu yra 
priskirta Klaipėdos miesto savivaldybei. 
Savivaldybėms nepriskirta administruoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros bei išskirtinės ekonominės 
zonos su tose teritorijose esančiu povandeniniu kultūros paveldu. Todėl Lietuvos kultūros paveldo dalies, 
priskirtinos pakrančių ir jūriniam kultūros paveldui, pažinimo ir puoselėjimo problemos yra ne tik 
Klaipėdos miesto, bet ir viso Lietuvos regiono, kuriame materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo 
savitumą lėmė gyvenimo būdas pakrantėse bei veikla, susijusi su jūra. Klaipėdos mieste yra intelektinis 
potencialas tokio paveldo valstybinės apsaugos politikos formavimui bei vykdymui. Būtina užtikrinti 
pakrančių bei jūrinio kultūros paveldo viešą tyrimų duomenų prieigą ir šio paveldo integralumą su kitomis 
regiono plėtros sritimis. 
Komisija, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, kai sprendimai turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame 
jie yra veiksmingiausi, ir pripažindama materialiojo (kilnojamojo ir nekilnojamojo) ir nematerialiojo 
kultūros paveldo dalies, priskirtinos pakrančių ir jūriniam kultūros paveldui, pažinimo, inventorizavimo ir 
savitumo puoselėjimo aktualumą Lietuvos regionui, apimančiam kelių savivaldybių teritorijas bei 
nesutampančiam su administracinio suskirstymo ribomis, 
n u s p r e n d ž i a siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tęsiant Klaipėdos miesto savivaldybės 
sudarytos darbo grupės įdirbį, parengti valstybinę pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo pažinimo, 
inventorizavimo, tyrimų, apsaugos bei puoselėjimo programą ir ją įgyvendinti kaip šio regiono kultūrinį 
savitumą užtikrinančią valstybinę politiką. 
  
  
Komisijos pirmininkė                                                                                      Gražina Drėmaitė 
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Dėl Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo politikos 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-2(6.2.-184) Data: 2014-01-31 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-02-19, Nr. 2014-01792  Statusas: Įsigalioja  2014-02-20 

2014-01-31 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

 Susiję dokumentai  

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldas, kultūros politika, paveldo apsauga 

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 
SPRENDIMAS 

 
DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO POLITIKOS 

  
2014 m. sausio 31 d. Nr. S-2(6.2.-184) 

  
2013 m. lapkričio 13–14 d.,  Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu, Vilniuje įvyko konferencija 
„Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“. Konferencijos 
Rezoliucijoje dalyviai pripažino, jog kultūros paveldas kultūriniais, socialiniais ir ekonominiais aspektais 
yra labai vertingas visuomenei, tačiau jo potencialas dar nėra išnaudotas. Kultūros paveldas yra artimai 
susijęs su įvairiais kitais sektoriais ir politikos sritimis, tad dauguma ES politikos sričių ir ES direktyvų 
yra neatsiejamos nuo kultūros paveldo arba turi jam poveikį. Kultūros paveldas, kaip išteklius, pasižymi 
didžiulėmis galimybėmis siekiant žemės ūkio, aplinkos, turizmo, švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
politikos bei kitų sričių sanglaudos. Todėl jo išsaugojimas, puoselėjimas ir tvarus naudojimas kelia 
nemažai sunkumų, kuriuos reikia spręsti priimant įvairių politikos sričių sprendimus, pradedant 
nacionaliniu ir baigiant europiniu lygmeniu. 
Konferencijos dalyviai rekomendavo valstybėms narėms pripažinti kultūros paveldo tarpsektorinės 
politikos aktualumą ir skatinti kultūros paveldo įtraukimą į platesnį nacionalinių ir Europos politikos sričių 
kontekstą. Valstybės narės kviestos siekti visaapimančio požiūrio bei realaus kultūros paveldo 
integralumo su kitais sektoriais bei pabrėžti kultūros paveldo pridėtinę vertę inovacijoms, darbo vietų 
kūrimui bei socialinei ir ekonominei plėtrai. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija jau nuo 1997 metų akcentavo kultūros paveldo integravimo į kitas 
valdymo politikos sritis svarbą, tačiau tik iškėlus šiuos klausimus europiniu lygiu realiai pradėjo formuotis 
integruotas požiūris. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija, išnagrinėjusi jau priimtas Europoje sutartis bei deklaracijas, pritaria 
konferencijos Rezoliucijai ir būtinybei sieti kultūros paveldo apsaugą su kitomis valdymo politikos 
sritimis bei s i ū l o  Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 
1. pavesti atsakingoms ministerijoms išnagrinėti ir įgyvendinti konferencijos Rezoliucijoje pateikiamas 
rekomendacijas, siekiant kultūros paveldo ir kitų valdymo politikos sričių dermės;  
2.   kreiptis į Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausiančias šalis skatinant plėtoti Europos kultūros 
paveldo integravimo į kitas valdymo politikos sritis klausimą.  
Komisija įsipareigoja organizuoti dalykinius susitikimus-diskusijas su valstybės (visų pirma Aplinkos, 
Kultūros, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Žemės ūkio ir kt. ministerijomis) ir savivaldos institucijomis bei 
visuomeninėmis organizacijomis dėl konkrečių veiksmų, siekiant integruoti Lietuvos kultūros paveldą į 
kitas valdymo politikos sritis jo išsaugojimo tikslais. 
  Komisijos pirmininkė                                                                                     Gražina Drėmaitė 
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Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2014 metų programų projektų 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-3(6.2.-185) Data: 2014-02-
21 

Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-03-05, Nr. 2014-02694  Statusas: Įsigalioja  2014-03-06 

2014-02-21 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

 Susiję dokumentai  

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, kultūros vertybė, paveldo apsauga, planas, veiksmų 
programa 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

SPRENDIMAS 
 

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2014 
METŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ 

 
2014 m. vasario 21 d. Nr. S-3(6.2.-185) 

  
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2014 m. vasario 21 d. posėdyje apsvarstė Kultūros ministerijos 
programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos 
apsauga“ priemonių, kurias 2014 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos (toliau – Departamentas), projektus.   
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 6 
straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 3 bei 4 punktais,  n u s p r e n d ž i a: 
1. Pritarti Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir 
populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ priemonių, kurias 2014 metais vykdys Departamentas, 
projektams. 
2. Prašyti Kultūros ministerijos: 
2.1. Užtikrinti Sapiegų rūmų ansamblio Vilniuje tvarkymo (tyrimo, konservavimo, restauravimo ir 
pritaikymo) darbų tęstinumą bei jų finansavimą; 
2.2. Skubiau rengti trūkstamus poįstatyminius teisės aktus; 
2.3. Kartu su kitomis susijusiomis institucijomis inicijuoti kultūros vertybių tinkamo saugojimo programos 
rengimą, kuri numatytų apsaugos ir priešgaisrinių sistemų įrengimą kultūros paveldo objektuose bei 
patalpose, kuriose yra saugomos vertybės, bei laikiną kilnojamųjų kultūros vertybių perkėlimą į jų 
saugojimui pritaikytas saugyklas. 
3. Atkreipti Kultūros paveldo departamento dėmesį į: 
3.1. vietos bendruomenių suinteresuotumą kultūros paveldu, skatinant jas savo jėgomis tvarkyti paveldo 
objektus; 
3.2. kultūros paveldo mokslinių bei archeologinių tyrimų privalomumą. 
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Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-4(6.2.-186) Data: 2014-04-25 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-05-02, Nr. 2014-05024  Statusas: Įsigalioja  2014-05-03 

2014-04-25 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

Nėra susijusių dokumentų 

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2013 M. 
VEIKLOS ATASKAITOS 

 
2014 m. balandžio 25 d. Nr. S-4(6.2.-186) 

Vilnius 
  
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2014-04-25 posėdyje svarstė Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitą ir įvertino biudžeto lėšų, skirtų kultūros vertybių apsaugai, 
panaudojimą. Komisija, susipažinusi su Departamento pateikta medžiaga ir ją apsvarsčiusi, 
n u s p r e n d ž i a  pritarti Kultūros paveldo departamento 2013 metų veiklos ataskaitai. 
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Dėl Trakų rajono kultūros paveldo apsaugos 
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 Susiję dokumentai  

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

 
SPRENDIMAS 

DĖL TRAKŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS 
 

2014 m. balandžio 25 d. Nr. S-5(6.2.-187) 
Vilnius 

  
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2014 m. vasario 28 d. organizavo išvažiuojamąjį posėdį į Trakų 
rajono savivaldybę. Kartu su savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, saugomų teritorijų vadovais, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovybe ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atstovu apskričiai aptartos rajono teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo, savivaldybės 
ir valstybės institucijų bendradarbiavimo, rajone esančių kapinių tvarkymo, karaimų bendruomenės 
paveldo bei Lentvario dvaro sodybos atgaivinimo problemos. 
Nustatyta, jog Trakų r. savivaldybė, viena didžiausių Lietuvos Respublikos savivaldybių, turtinga ypač 
reikšmingu ir įvairialypiu kultūros paveldu, neturi aiškios kultūros paveldo saugojimo politikos, etatinio 
paveldosaugininko ir jau dešimtmetį neskiria lėšų paveldo tvarkybai. Nepakankamas savivaldybės 
institucijų bendradarbiavimas su saugomų teritorijų administracijomis. Akivaizdžiai eskaluojami 
konfliktiški santykiai su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Akivaizdu, jog to priežastimi yra 
netinkamas požiūris į kultūros paveldą, jo apsaugą ir tvarkymą. Nesuprantamas savivaldybės 
prieštaravimas parengtiems Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo dokumentams, kurių 
savivaldybės administracija nepagrįstai iki šiol nesuderino. Kategoriškai prieštaraujama parko buferinės 
apsaugos zonos nustatymui, nors ši įrašyta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. nutarimu Nr. 912. Užmirštama, kad paveldas 
prisideda prie ilgalaikio rajono ir visos Lietuvos klestėjimo. Planavimo dokumentai rengiami siekiant 
suderinti unikalios vietovės kultūros ir gamtos vertybių saugojimą su valstybės ir savivaldos institucijų bei 
privataus turto valdytojų interesais. Šiam tikslui atkūrus valstybę buvo įsteigtas istorinis nacionalinis 
parkas su savarankiška administracija. 
Posėdyje atkreiptas dėmesys į Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje įsikūrusius gyventojus. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimų (1996-01-11 Nr. 69, 2005-10-19 Nr. 1109, 2007-07-11 Nr. 718) 
nuostatose numatytas gyventojų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje esančių pastatų, 
skirtos lėšos Lietuvos Respublikos Seimo 2005-12-08 įstatymu Nr. X-433 – 1.903 mln. Lt, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003-07-23 nutarimu Nr. 718 – 1.7 mln. Lt, Lietuvos Respublikos Seimo 2008-
12-22 įstatymu Nr. XI-96 – 0.6568 mln. Lt. 
Iškirtinės vertės ir reikšmės Lentvario dvaro sodyba su Eduardo Fransua Andrė projektuotu parku nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo buvo neatsakingai defragmentuojama, šiandien ji apleista, nepakankamai 
tvarkoma ir prižiūrima kaip kompleksinis kultūros paminklas nei savivaldybės administracijos, nei 
privačių valdytojų. Posėdyje pasiūlyta, kad Lentvario dvaro sodybą perimtų Lietuvos valstybė, kadangi tik 
ji gali užtikrinti jos išsaugojimą ir pritaikymą visuomenės poreikiams. 
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Trakų r. savivaldybės teritorijoje yra 107 kapinės. Iki šiol nesuformuoti daugelio kapinių sklypai, kapinės 
neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Dauguma kapinių neprižiūrimos ir netvarkomos. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vertindama kultūros paveldo būklę Trakų rajone ir siekdama, kad ši 
ypatingai svarbi ir reikšminga valstybingumo raidos ir nacionalinio paveldo dalis tinkamai reprezentuotų 
Lietuvą, jos kultūrinį savitumą, 
n u s p r e n d ž i a : 
1. Rekomenduoti Trakų r. savivaldybei: 
1.1. kartu su Kultūros ministerija nedelsiant atnaujinti Trakų istorinio nacionalinio parko specialiųjų planų 
priėmimo procedūrą; 
1.2. įsteigti paveldosaugininko pareigybę; 
1.3. kasmet skirti lėšų Trakų rajono teritorijoje esančio kultūros paveldo stebėsenai ir tvarkymui; 
1.4. suformuotus neveikiančių kapinių sklypus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nuolat jas 
prižiūrėti, įrengti informacinius stendus; 
1.5. užbaigti Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje laikinai gyvenančių gyventojų iškeldinimą, aprūpinant 
juos kitu gyvenamuoju plotu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose 
teisės aktuose; 
1.6. skubiai parengti Lentvario dvaro sodybos teisinę, socialinę ir kultūrinę studiją ir jos pagrindu pateikti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl šio kompleksinio kultūros paminklo pritaikymo 
šiuolaikinėms visuomenės kultūros reikmėms; 
1.7. organizuoti optimaliausią Trakų salos pilies priešgaisrinę apsaugą. 
2. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 
2.1. įvertinti, kaip buvo įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nuostatos dėl gyventojų 
iškeldinimo iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje esančių pastatų, ar tinkamai buvo įsisavintos tam 
skirtos lėšos ir imtis atitinkamų priemonių, kad šis iškeldinimas būtų užbaigtas; 
2.2. perimti Lentvario dvaro sodybą; 
2.3. inicijuoti kultūrinio turizmo Eduardo Fransua Andrė projektuotų parkų Lietuvoje (Palangos, 
Užutrakio, Lentvario, Trakų Vokės) kelio sukūrimą ir jo realizavimo priemonių planą, įtraukiant į tai šių 
paminklų valdytojus ir Palangos m., Trakų r. ir Vilniaus m. savivaldybes. 
3. Siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai bendru sutarimu išspręsti karaimų bendruomenei 
priklausančio nekilnojamojo turto grąžinimo klausimą. 
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Dėl Kauno miesto kultūros paveldo 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-6(6.2.-188) Data: 2014-04-25 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-05-02, Nr. 2014-05020  Statusas: Įsigalioja  2014-05-03 

2014-04-25 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

Nėra susijusių dokumentų 

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO MIESTO KULTŪROS PAVELDO 
 

2014 m. balandžio 25 d. Nr. S-6(6.2.-188) 
Vilnius 

  
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2014-03-28 išvažiuojamajame posėdyje Kaune įvertino laikinosios 
sostinės laikotarpio (tarpukario) architektūros paveldo objektus. Apžiūrėti Kauno technologijos 
universiteto Cheminės technologijos fakulteto pastatas (arch. G. Landsbergis-Žemkalnis) ir jo unikali 
įranga, Lietuvos karininkų ramovės rūmai (arch. S. Kudokas) ir jų interjeras bei atskiri visuomeniniai ir 
gyvenamieji pastatai. Akivaizdu, jog beveik visi pastatai turi būti tvarkomi, tvirtinamos ar atkūriamos 
autentiškos architektūrinės detalės. 
Posėdyje, vykusiame Kauno miesto savivaldybėje, dalyvavo miesto meras Andrius Kupčinskas, 
savivaldybės architektai, paveldosaugininkai ir kt. Komisija informuota apie Kauno savivaldybės siekį 
tarpukario architektūros paveldo objektams gauti Europos paveldo ženklą (EHL). 
Aptartas Kauno tarpukario architektūros objektų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą klausimas. 
Visgi reikėtų pabrėžti, kad šio paveldo išskirtinumą lemia tai, jog susiklosčius istorinėms aplinkybėms, 
per du dešimtmečius Kaunas iš nuošalaus Rusijos imperijos provincijos miesto-tvirtovės virto moderniu 
jaunos valstybės centru, kurį nedidelėje Naujamiesčio teritorijoje reprezentavo modernistinė urbanistika ir 
architektūra. Urbanistinis užstatymo kompleksiškumas, reprezentacinės bei gyvenamosios architektūros, 
realizuotos tautiško modernizmo stiliuje gausa, meninė kokybė bei jos išskirtinė svarba ir įtaka šių dienų 
Lietuvos istorijai ir kultūrai atitinka Pasaulio paveldo gairių kriterijų „liudyti tam tikros epochos 
apibrėžtos erdvės kaitą (...) miesto planavimo srityje (ii)“. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija priminė 2004-05-14 priimtą sprendimą, kuriame prašyta atlikti 
Kauno tvirtovių ir Kauno fortų statinių liekanų užterštumo patikrą. Neatlikus patikros yra sudėtinga 
pritaikyti ir naudoti šiuos gynybinius paveldo objektus. 
Kalbėta ir apie visai Lietuvai reikšmingą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą. Kaunas yra 
pasirengęs sugrąžinti Kario skulptūrą (aut. J. Mikėnas) į Vytauto Didžiojo karo muziejaus kariliono 
bokštą. Tačiau reikėtų neužmiršti ir Lietuvos karių, žuvusių 1918-1921 m. kovose dėl nepriklausomybės, 
kurių penktadalis palaidota Kaune. Kaunas dar iki Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo turėtų 
sutvarkyti karių, taip pat karo lakūnų, kapus ir atnaujinti bei puoselėti kapų pagerbimo tradicijas. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija, pabrėždama svarų Kauno miesto savivaldybės indėlį saugant ir 
puoselėjant kultūros paveldą, 
n u s p r e n d ž i a: 
1. Siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kauno m. savivaldybei inicijuoti Kauno tarpukario 
architektūrinio-urbanistinio komplekso įrašymą į Pasaulio paveldo sąrašą. 
2. Pritarti Kario skulptūros sugrąžinimui į Vytauto Didžiojo karo muziejaus kariliono bokštą. 
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3. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę perimti iš Valstybės turto fondo Kauno tvirtovių ir Kauno 
fortų statinių liekanas, kad atlikus užterštumo patikrą šį gynybinį paveldą būtų galima pritaikyti 
naudojimui. 
4. Prašyti Kauno m. savivaldybės, pasitelkus paveldosaugininkus, šaulių, skautų organizacijas, išsaugoti ir 
sutvarkyti karių kapines, tipinius karių bei karo lakūnų kapų antkapius ir kryžius, atnaujinti kapų 
pagerbimo tradicijas. 
5. Siūlyti Kauno m. savivaldybei dalyvauti ES struktūrinių paramos fondų projektų parengime, taikyti 
mokestines lengvatas, steigti tvarkymo išlaidų kompensavimo fondą bei naudoti kitas priemones skatinant 
gyventojus tinkamai tvarkyti unikalios tarpukario architektūros paveldo objektus. 
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Dėl kultūros paveldo objektų, esančių miškuose, apsaugos 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-7(6.2.-189) Data: 2014-12-19 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-12-22, Nr. 2014-20403  Statusas: Įsigalioja  2014-12-23 

2014-12-19 Priėmė - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija 

Nėra susijusių dokumentų 

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, miškas, miškas, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, ESANČIŲ MIŠKUOSE, APSAUGOS 
 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. S-7(6.2.-189) 
  
  
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija) susipažino su kultūros paveldo objektų, esančių 
miškuose, apsaugos situacija. Daugelis į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų 
teritorijų ar jų dalių yra miškuose, tad paveldosauginis dėmesys šiai gausiai ir specifinei dėl savo padėties 
kultūros paveldo objektų grupei yra išties aktualus. Tai archeologinį (piliakalniai, pilkapiai), mitologinį 
(senovės kulto vietos), istorinį (partizaninio karo vietos), inžinierinį (naujausių laikų gynybiniai 
įtvirtinimai) ar kitą vertingųjų savybių pobūdį turintys kultūros paveldo objektai. 
Komisija nustatė, kad tvarkant miško ūkio plotus pirmenybė teikiama miškininkystei, o paveldo tvarkybos 
aktai nepakankamai reglamentuoja kultūros paveldo, esančio miškuose, specifinę tvarkybos metodiką, tad 
būtų tikslinga priimti naują atitinkamą dokumentą. 
Miškuose esančių kultūros paveldo objektų būklė ir jų fizinė bei vizualinė aplinka yra glaudžiai susijusi su 
miškotvarkos projektų įgyvendinimu. Teisinėje sistemoje numatyta, kad rengiant šiuos projektus 
dalyvauja ir institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą. Tačiau problemų kyla tais atvejais, kai 
žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose nėra informacijos 
(juridinių faktų arba spec. žemės ir miško naudojimo sąlygų skiltyje) apie kultūros paveldo objektus šiame 
žemės sklype. Tokiais atvejais kyla grėsmė tvarkomoje teritorijoje esantiems kultūros paveldo objektams. 
Komisija, susipažinusi su dabartine kultūros paveldo objektų, esančių miškuose, apsaugos padėtimi n u s 
p r e n d ž i a: 
1. Siūlyti Kultūros ministerijai parengti kultūros paveldo, esančio miškuose, tvarkybos gaires ir metodiką. 
2. Siūlyti Kultūros ministerijai ir Aplinkos ministerijai rengiant arba tikslinant valstybinės reikšmės miškų 
plotų schemas ir privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus, formuoti kultūros paveldo objektų 
teritorijų konservacinės paskirties žemės sklypus. 
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Dėl kultūros paveldo integralumo su švietimo sistema 

Rūšis: Sprendimas Numeris: S-8(6.2.-190) Data: 2014-12-19 Kalba: Lietuvių 

Publikavimas: Teisės aktų registras, 2014-12-22, Nr. 2014-20404  Statusas: Įsigalioja  2014-12-23 
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 Susiję dokumentai  

 Word 2007 dokumentas      

Eurovoc 4.2 terminai: kultūros paveldo apsauga, paveldo apsauga 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 

SPRENDIMAS 
 

DĖL KULTŪROS PAVELDO INTEGRALUMO SU ŠVIETIMO SISTEMA 
 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. S-8(6.2.-190) 
  
Valstybinė kultūros paveldo komisija, apsvarsčiusi 2013-11-13/14 įvykusios konferencijos „Kultūros 
paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“ Rezoliuciją, priėmė 2014-01-31 
sprendimą Nr. S-2(6.2.-184) „Dėl Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo politikos“ ir įsipareigojo 
organizuoti dalykinius susitikimus-diskusijas su valstybės ir savivaldos institucijomis bei visuomeninėmis 
organizacijomis dėl konkrečių veiksmų, siekiant integruoti Lietuvos kultūros paveldą į kitas valdymo 
politikos sritis jo išsaugojimo tikslais. 
2014-11-04 vykusiame pasitarime su Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos atstovais konstatuota, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovaujasi švietimo 
ir mokslo ministro 2011-06-07 įsakymu Nr. V-1009 patvirtintu „Ikimokyklinio ugdymo programų 
kriterijų aprašu“ ir individualiai priima sprendimą dėl kultūros paveldo integralumo su jų planuojamu ir 
vykdomu ugdymu. 
Švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintose „Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo bendrosiose programose“reglamentuojamas kultūros paveldo integralumas su pradiniu, 
pagrindiniu ir viduriniu ugdymu. „Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrojoje programoje“ ir 
„Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrojoje programoje“ numatomos etnokultūrinio ugdymo 
integravimo galimybės, „Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijoje“ skatinamas Lietuvos kultūros 
paveldo ir meno kultūros integravimas į ugdymą, o „Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo 
gerinimo priemonių plane 2013-2016 metams“ numatoma būtinybė rengti kultūros paveldo pažinimo 
projektus. Švietimo įstatymo 27 str. 3 dalis reglamentuoja, jog mokinys, be privalomųjų mokomųjų 
dalykų, jų skirtingų programų (kursų), gali mokytis mokyklos siūlomų pasirenkamųjų dalykų, kuriuos 
nustato mokymo įstaiga. Mokinys, nepasirinkęs mokomųjų dalykų, į kuriuos integruotas kultūros 
paveldas, lieka nesupažindintas arba negauna informacijos apie kultūros paveldą.  
Švietimo ir mokslo ministro 2010-04-09 įsakymu Nr. V-501 patvirtintas „Laipsnį suteikiančių pirmosios 
pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas“. Kiekviena aukštoji mokykla turi 
teisę rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas. Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultetas baigusiems bakalauro studijas siūlo antrosios pakopos (magistro) 
paveldosaugos studijų programą, o Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmosios pakopos 
(bakalauro) paminklosaugos ir regeneracijos studijų programą bei antrosios pakopos (magistro) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos modulį. Vilniaus dailės akademijoje nuo 2013 m. siūlomos 
restauratoriaus specialybės pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) pakopos studijos 
(Paminklotvarkos katedra), o VDA Kauno filiale – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos 
studijos. Kauno technologiniame universitete dėstoma pirmosios pakopos (bakalauro) paveldosaugos 
studijų programa. Šiaulių universiteto Istorijos fakultete siūloma gretutinė kryptis – paveldosauga. Tačiau 
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aukštųjų mokymo įstaigų bendrųjų universitetinių dalykų sąrašuose vis dar stokojama paveldosaugos 
modulių. 
Valstybinė kultūros paveldo komisija, siekdama Lietuvos kultūros paveldo integralumo su švietimo 
sistema, n u s p r e n d ž i a: 
1. Siūlyti Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms, bendradarbiaujant su Lietuvos vaikų 
neformaliojo švietimo centru, pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą rengti 
seminarus/mokymus su metodinėmis rekomendacijomis ar paskaitų ciklą mokymo įstaigų vadovams ir 
pedagogams apie kultūros paveldą, lankytinus paveldo objektus, Lietuvos istoriją ir pan. bei paveldo 
integralumą su švietimo sistema. 
2. Siūlyti Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms: 
2.1. rengti specializuotas paveldosaugines programas kultūros paveldo objektuose,  pritaikytas konkretaus 
amžiaus vaikams; 
2.2. išleisti mokiniams skirtą „100 kultūros paveldo objektų sąsiuvinį“, pateikiant jame mokiniams iki 
ugdymo įstaigos baigimo privalomus aplankyti kultūros paveldo objektus. 
3. Siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai: 
3.1. sisteminti paveldosauginius edukacinius užsiėmimus, didesnį dėmesį skiriant informacijos apie 
lankytinus objektus regionuose ir kontaktinius asmenis sklaidai; 
3.2. raginti ugdymo įstaigas aktyviau dalyvauti Europos paveldo dienų, Europos žydų kultūros dienų ir kt. 
Kultūros paveldo departamento organizuojamuose renginiuose; 
3.3. mokymo įstaigose skatinti viktorinas, renginius, filmų ir kt. konkursus paveldosaugos tematika; 
3.4. rekomenduoti Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centrui rengiant „Nacionalinės kraštotyros 
ekspedicijos“ programas didesnį dėmesį skirti kultūros paveldo tematikai; 
3.5. bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta darbo grupe dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo, skatinti mokymo įstaigas dalyvauti minėjimo programos renginiuose. 
4. Siūlyti aukštosioms mokymo įstaigoms parengti paveldosaugos modulius ir įtraukti juos į pasirenkamų 
bendrųjų universitetinių dalykų sąrašus. 
  
  
Komisijos pirmininkė                                                                                               Gražina Drėmaitė 
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Priedas Nr. 4 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS  
SPRENDIMŲ NR. 154 IR 176 ĮGYVENDINIMAS 

(2010–2013 M.) 
    

NR. SPRENDIMAS SPRENDŽIAMOJI   DALIS ATLIKTI DARBAI 

          1              2                        3                                 4 

2009-11-27  
Nr. S-12(154) 
 
 

Dėl jūrinio 
paveldo  
situacijos 
Lietuvoje 
  
  
 

1. Komisija nusprendė pritarti 
tarptautinės mokslinės 
konferencijos „Jūrinio paveldo 
išsaugojimas: patirtys ir 
galimybės“ Rezoliucijoje 
pateiktiems prašymams, 
atsakingoms valstybės 
institucijoms siūlydama į juos 
atsižvelgti pagal kompetenciją 
savo veikloje.  
 
 
 
 
 
2. Siūlyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei: 
2.1. sudaryti darbo grupę, kuri 
suformuluotų valstybinę jūrinio 
kultūros paveldo sampratą, 
terminiją bei apsaugos 
reikalavimus ir parengtų Jūrinio 
paveldo apsaugos įstatymo 
koncepciją; 
2.2. įpareigoti atsakingas 
institucijas organizuoti valstybinės 
jūrinio kultūros paveldo sampratos 
įtvirtinimą bei įteisinimą, papildyti 
Lietuvos Respublikos teisės aktus 
jūrinio kultūros paveldo terminais 
ir sąvokomis bei diferencijuotos 
apsaugos ir naudojimo 
reikalavimais, apimančiais ir 
skatinimo priemones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. įpareigoti Kultūros, 
Susisiekimo, Ūkio, Žemės ūkio, 
Užsienio reikalų ministerijas 

1. Įpusėta įgyvendinti. LRV įgaliojus, Lietuvos 
saugios laivybos administracija nuo 2012-04-26 
yra Londono Memorandumo narė (2 p.); LRV 
iniciatyva 2010-06-07 parengtas oficialus 
Barselonos chartijos ir jos komentarų tekstas 
lietuvių kalba (5 p.), tačiau dar neparengtos jos 
įgyvendinimo rekomendacijos; susitarta dėl 
tradicinio (istorinio) laivo sąvokos. Saugios 
laivybos įstatymas papildytas sąvoka „tradicinis 
laivas“ (8 p.). 3 p. pradėtas įgyvendinti: 
plėtojama KU Jūros mokslų ir technologijų 
centro infrastruktūra bei veikla. Klaipėdos m. 
sav. iniciatyva sudaryta tarpinstitucinė darbo 
grupė, parengusi Pakrančių ir jūrinio kultūros 
paveldo tyrimų gairių projektą.  
2.1. Darbo grupė nesudaryta. 
Ministro Pirmininko (Kanclerio) 2010-01-12 
pavedimas Nr. 61-201 Aplinkos, Kultūros, 
Susisiekimo, Ūkio, Žemės ūkio, Užsienio 
reikalų ministerijoms kartu išnagrinėti 
Komisijos sprendimą ir apie priimtus 
sprendimus informuoti Komisiją ir MP tarnybą.     
 
 
2.2. Pradėta vykdyti.  
Vykdant MP (Kanclerio) pavedimą Nr. 61-201 
Susisiekimo ministerijos 2010-01-28 raštas Nr. 
2-378(61) MP tarnybai (kopija – Komisijai) 
„Dėl VKPK sprendimo“ ir 2010-01-14 raštas 
Komisijai Nr. 2-166(60) „Dėl pasitarimo“. 
2010-02-11 įvyko Susisiekimo ministerijos 
pasitarimas „Dėl jūrinio paveldo (plaukiojančių 
tradicinių laivų) išsaugojimo“. 
Parengtas ir 2013-06-27 priimtas Saugios 
laivybos įstatymas, papildytas sąvoka „tradicinis 
laivas“. Parengti ir yra derinami atitinkami 
poįstatyminių teisės aktų projektai.  
Parengtas naujos redakcijos Lietuvos 
Respublikos Vidaus vandenų transporto kodekso 
projektas, kuriame apibrėžta bei integruota 
tradicinio (istorinio) laivo sąvoka.   
ŽŪM 2010-01-21 raštas Komisijai Nr. 2D-
324(24.2) „Dėl jūrinio paveldo išsaugojimo“. 
2.3. Pagrindinės kryptys nesuformuluotos. 
Vykdant MP (Kanclerio) pavedimą Užsienio 
reikalų ministerijos 2010-01-21 raštas Komisijai 
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suformuoti jūrinio kultūros 
(materialiojo ir nematerialiojo) 
paveldo apsaugos, politikos 
pagrindines kryptis.  
3. Rekomenduoti Kultūros, 
Aplinkos, Susisiekimo ir Žemės 
ūkio ministerijoms sudaryti darbo 
grupes, kurios: 
 
 
 
3.1. suformuluotų jūrinio kultūros 
paveldo apskaitos pradmenis ir jos 
ypatumus (ypač istorinių uostų 
akvatorijų ir kitų uostų vandenų 
bei ten esančių statinių ar jų 
elementų privalomus apskaitos 
kriterijus bei  reikalavimus);  
3.2. parengtų jūrinio kultūros 
paveldo teritorinės apsaugos 
rekomendacijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rekomenduoti Kultūros paveldo 
departamentui, Klaipėdos ir 
Palangos miestų, Klaipėdos ir 
Šilutės rajonų bei Neringos 
savivaldybėms užtikrinti jūrinio 
paveldo išsaugojimą, kokybišką 
tvarkybą ir tausojamąjį 
panaudojimą bei atgaivinti, 
palaikyti ir puoselėti jūrinio 
gyvenimo būdo tradiciją:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. apskaityti, konservuoti, 
restauruoti ir tinkamai pritaikyti 
išlikusius senuosius Klaipėdos, jos 
prieigų uostus, prieplaukas, jų 
fragmentus ir Šventosios senuosius 
uostus; 
4.2. išspręsti istorinių laivų 
tinkamos priežiūros, saugojimo bei 

ir MP tarnybai Nr. (21.3.1.5)-3-354 „Dėl VKPK 
sprendimo dėl jūrinio paveldo išsaugojimo“.   
 
 
3. Darbo grupės nesudarytos. 
Vykdant MP (Kanclerio) pavedimą Nr. 61-201 
Aplinkos ministerijos 2010-01-27 raštas 
Komisijai Nr. (18-2)-D8-870 „Dėl jūrinio 
paveldo“ ir 2010-02-10 raštas LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komitetui (Kopija Komisijai) 
Nr. (18-2)-D8-14-57 „Dėl VKPK sprendimo“. 
3.1. Neatlikta. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Neatlikta. 
AM užsakymu rengiamas LR teritorijos 
bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų 
dalimi (2012 m. Koncepcijos sprendiniai) 
neatitinka tarptautinės ir LR jūrų teisės 
reikalavimų, jūrų aplinkos (ydingai 
interpretuojama Jūros rajono sandara) bei jūrinio 
kultūros paveldo apsaugos reikalavimų ir 
rekomendacijų. Kita vertus šiame projekte jau 
vartojama jūrinio kultūros paveldo sąvoka; 
esama analogiškų kaip Pajūrio juostos 
žemyninės dalies tvarkymo specialiajame plane 
šio paveldo apsaugos sprendinių.  
4. Pradėta įgyvendinti. 
KPD 2010-12-21 raštas Nr. (1.23)2-3995 „Dėl 
VKPK sprendimo Nr. S-12(154) vykdymo“.  
Sprendžiami istorinių laivų uosto įrengimo 
klausimai, atlikti kai kurių jūrinio kultūros 
paveldo objektų restauravimo darbai, bandoma 
spręsti „Budžio“ klubui priklausančių laivų 
priežiūros bei saugojimo problemas ir t.t. 
Baigiamas tvarkyti bei kapitališkai remontuoti 
burlaivis „Meridianas“.    
Įsteigta Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos. Gauta 
išsami Tarybos 2010-09-07 Nr. (20.30)TAR1-
141 Rezoliucija, parengta atsižvelgiant į  
tarptautinės konferencijos „Jūrinio miesto 
tapatybės (identiteto) vystymas: patirtys ir 
perspektyvos“ medžiagą.    
Gautas 2010-11-05 iniciatyvinės kultūros ir 
laivybos specialistų grupės raštas „Dėl Lietuvos 
jūrinio paveldo tarybos“. Nurodoma, kad 
atnaujino veiklą Lietuvos jūrinio paveldo taryba, 
tačiau dėl pasikeitusio NKPAĮ neaiškus tarybos 
statusas. 
4.1.Iš dalies vykdoma. 
Kai kurie sprendiniai yra parengtuose ar 
rengiamuose teritorijų planavimo 
dokumentuose.  
 
4.2. Pradėta įgyvendinti.  
Atlikti darbai nurodyti KPD 2010-12-21 rašto 
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eksponavimo problemas;   
4.3. saugoti, prižiūrėti bei atkurti 
jūrinės sociokultūrinės terpės 
atributus. 
5. Rekomenduoti atsakingoms 
institucijoms organizuojant, 
tikrinant bei rengiant planus, 
programas pagal kompetenciją: 
5.1. atsižvelgti į jūrinę Klaipėdos ir 
jos prieigų prigimtį ir prioritetu 
laikyti jūrinio kultūros paveldo 
istorinių arealų, vietų, vietovių, 
objektų paskirtį;  
5.2. rengiant esamos būklės 
analizę, prognozę ir sprendinius 
atskleisti jūrinio kraštovaizdžio 
ypatumus ir nustatyti 
paveldosaugos principais pagrįstą 
jo apsaugą, raidą bei formavimą;  
5.3. orientuoti sprendinius į jūrinio 
kultūros paveldo atskleidimą, 
išryškinimą ir išsaugojimo 
strategiją bei priemonių sistemos 
nustatymą, jūrinio gyvenimo būdo 
tradicijų tęstinumo palaikymą.   
6. Rekomenduoti Kultūros ir 
Susisiekimo ministerijoms, 
pasitelkiant kitas atsakingas 
institucijas, organizuoti Barselonos 
chartijos ir jos komentarų oficialų 
ir tikslų vertimą į lietuvių kalbą, jį 
aprobuoti ir parengti Chartijos 
nuostatų taikymo rekomendacijas.  

Nr. (1.23)2-3995 „Dėl Valstybinės kultūros 
paveldo komisijos sprendimo Nr. S-12(154) 
vykdymo“ 1 ir 2 dalyse. 
4.3. Pradėta įgyvendinti. 
5. Pradėta įgyvendinti. 
 
 
 
5.1. Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos 
2010-09-07 Nr. (20.30)TAR1-141 Rezoliucijoje 
pateikta daug formuluočių, kurios orientuotos į 
5.1 p. rekomendacijų įgyvendinimą.   
  
5.2. Dalinai  pradėta vykdyti. 
 
 
 
 
 
5.3. Pradėta įgyvendinti.  
 
 
 
 
 
6. Išversta.  
LR MP tarnybos Organizacinių reikalų valdyba 
2010-06-07 išvertė Saugaus tradicinių laivų 
naudojimo Europos vandenyse pažymėjimų  ir 
tradicinių laivų įgulų kompetencijos 
pažymėjimų abipusio pripažinimo susitarimo 
memorandumą, Barselonos chartiją, Barselonos 
chartijos komentarus ir dar 6 priedus.  
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2012-12-14 Nr. 
S-2(6.2.-176) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėl Saugaus 
tradicinių laivų 
naudojimo 
Europos 
vandenyse 
pažymėjimų ir 
tradicinių laivų 
įgulų 
kompetencijos 
pažymėjimų 
abipusio 
pripažinimo 
susitarimo 
memorandumo 
taikymo ir 
suderinamumo 
su Lietuvos 
Respublikos 
teisės aktais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos 
Seimui paspartinti Lietuvos 
Respublikos saugios laivybos 
įstatymo priėmimo procesą, kad 
jame būtų įteisinta nauja sąvoka 
„tradicinis laivas“. 
2. Siūlyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei: 
2.1. papildyti nacionalinius teisės 
aktus pagal Londono 
memorandumo ir jo priedų 
nuostatas; 
 
 
 
 
 
 
2.2. pavesti atsakingoms 
institucijoms paskelbti jų 
oficialiuose žinybiniuose 
tinklapiuose Saugaus tradicinių 
laivų naudojimo Europos 
vandenyse pažymėjimų ir 
tradicinių laivų įgulų 
kompetencijos pažymėjimų 
abipusio pripažinimo susitarimo 
memorandumą su priedais (oficialų 
tekstą valstybine kalba ir jo 
originalą) teisės aktų nustatyta 
tvarka; 
2.3. įpareigoti Kultūros, 
Susisiekimo ir Ūkio ministerijas: 
2.3.1. organizuoti plaukiojančio 
jūrinio paveldo apsaugą ir 
užtikrinti jo atkūrimą ir naudojimą 
bei istorinių laivų atgavimą, 
galimai net išpirkimą, pagal 
Londono memorandumo ir jo 
priedų nuostatas bei reikalavimus; 
2.3.2. siekti Europos Sąjungos 
sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos lėšų, numatant 
veiksmus bei priemones ir naujame 
ES finansinio laikotarpio 2014–
2020 metų dokumente. 
3. Rekomenduoti Kultūros ir 
Susisiekimo ministerijoms bei 
Klaipėdos miesto savivaldybei: 
3.1. surengti konferenciją-seminarą 
su Londono memorandumo šalių 
signatarių administracijomis, 
kurios yra parengusios ir 
patvirtinusios specialiuosius 
nacionalinius tradicinių laivų 
techninių reikalavimų dokumentus 
(standartus), taikomus su šių 
administracijų valstybių 

1. Atlikta. 
2013-06-27 priimtas Saugios laivybos įstatymas, 
papildytas sąvoka „tradicinis laivas“. 
 
 
 
 
 
2.1. Pradėta įgyvendinti. 
Parengti ir derinami atitinkami poįstatyminių 
teisės aktų projektai. 
SM 2013-02-28 rašte Komisijai ir MP tarnybai  
Nr. 2-909(121) „Dėl Lietuvos Respublikos 
VKPK sprendimo“ nurodyti rengiami ir 
derinami įstatymų projektai, kuriuos kovo 
mėnesį numatyta pateikti LRV, taip pat 
išvardinti planuojami patvirtinti poįstatyminiai 
teisės aktų projektai.  
2.2. Dalinai atlikta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. Pradėta įgyvendinti.   
Baigiamas tvarkyti bei kapitališkai remontuoti 
burlaivis „Meridianas“.    
Lietuvos jūrų muziejaus bei VSTT iniciatyva 
tiksliai atkuriamos kuršvaltės. 
 
 
2.3.2. Pradėta įgyvendinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Neįvykdyta. 
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 vėliavomis plaukiojantiems 
tradiciniams laivams, atitinkančius 
šio Susitarimo memorandumo ir jo 
II priedo reikalavimus; 
3.2. prisidėti prie viešojo intereso 
siekiant išsaugoti, atkurti, 
restauruoti istoriškai vertingus 
laivus ir inicijuoti tokių laivų 
tausojamąjį panaudojimą jūrinio 
paveldo tradicijų puoselėjimo ir 
sklaidos tikslais. 
4. Kultūros ir Susisiekimo 
ministerijoms, remiantis Europos 
jūrinio paveldo konferencijos, 
vykusios 2010-09-(23-24) Seišale 
(Seixal, Portugalija), 
rekomendacijomis bei Susisiekimo 
ministerijos 2010–2012 metais 
organizuotuose tarpinstituciniuose 
posėdžiuose pateiktais 
pasiūlymais, rekomenduoti: 
4.1. tradicinius laivus registruoti 
veikiančiuose Lietuvos 
Respublikos jūrų laivų ir Lietuvos 
Respublikos vidaus vandenų laivų 
registruose; 
4.2. pasitelkiant Valstybės įgaliotą 
instituciją – Saugios laivybos 
administraciją – sudaryti Laivų 
vertinimo ir pripažinimo 
tradiciniais komisiją prie Lietuvos 
jūrų muziejaus; 
4.3. parengti pripažinimo tradiciniu 
(istoriniu) laivu kriterijų aprašą, 
nustatyti tradicinių laivų 
registravimo tvarką, parengti 
techninių reikalavimų 
dokumentacijos istoriniams 
laivams projektus. 
5. Siūlyti suinteresuotoms 
savivaldybėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms, 
mokslo ir mokymo įstaigoms 
paskelbti savo oficialiuose 
tinklalapiuose Saugaus tradicinių 
laivų naudojimo Europos 
vandenyse pažymėjimų ir 
tradicinių laivų įgulų 
kompetencijos pažymėjimų 
abipusio pripažinimo susitarimo 
memorandumą su priedais (oficialų 
tekstą) teisės aktų nustatyta tvarka.                                         

 
 
 
 
3.2. Pradėtas įgyvendinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Neįvykdyta. 
 
 
 
 
4.2. Neįvykdyta. 
 
 
 
 
 
4.3. Neįvykdyta. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Iš dalies įvykdyta. 
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Priedas Nr. 5  

KOMISIJOS SPRENDIMŲ VYKDYMAS TOBULINANT NEKILNOJAMOJO KULTŪROS 
PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMĄ 

 
2005-04-20 įsigaliojo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugos įstatymo nauja redakcija). Komisijos sprendimuose, nutarimuose bei pažymose 
yra pateikta gana daug rekomendacijų bei pasiūlymų dėl šio Įstatymo tobulinimo ir papildymo.  

 
Komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos 3 dalyje „Įstatymų ir kitų teisės aktų  pataisų ir 

keitimų siūlymai“ pateikta:  
Per pastaruosius dvejus metus LR Seime buvo registruoti penki LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektai: 
· Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 

30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 31(5), 31(6), 
31(7) straipsniais įstatymo projektas Nr. XI-2389;  

 · Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8, 14, 27, 31 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymas projektas Nr. XIP-4780;  

 · Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas projektas Nr. XIP-3844; 

 · Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas projektas Nr. XIP-3463; 

 · Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 
22, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas projektas Nr. XIP-2166.  

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete buvo sudaryta darbo grupė, kuri šių penkerių 
projektų pagrindu turėjo parengti vieną bendrą projektą. Šios darbo grupės posėdžiuose dalyvavo ir 
pastabas (pasiūlymus) teikė Komisijos Informacijos analizės tarnybos vyr. specialistė-teisininkė Viktorija 
Gadeikienė.  

2012 metų spalio 30 dieną buvo įregistruotas minėtos darbo grupės parengtas įstatymo 
projektas –  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 
30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 31(5), 31(6), 
31(7) straipsniais įstatymo projektas Nr. XIP-4780(2), kuris 2012 metų lapkričio 8 dieną buvo priimtas. 

 
Komisija 2008-05-23 sprendime Nr. S-8(136) „Dėl Jungtinių Tautų Organizacijos Europos 

Ekonominės Komisijos konvencijos Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) ir Europos Bendrijos 
vardu ją patvirtinančių reglamentų įgyvendinimo Lietuvoje“ nusprendė:  

2. Siūlyti LR Seimui sudaryti Orhuso konvencijos ir atitinkamų ES reglamentų bei direktyvų 
veiksmingo įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje daugiašakę skirtingų sričių specialistų ir visuomenės 
atstovų darbo grupę, kuri parengtų įstatymų pataisas, projektus dėl: 

2.2. visuomenės veiksmingo dalyvavimo priimant sprendimus aplinkos klausimais, ypač dėl 
kultūros paveldo ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos;  

2.4. įstatymų suderinimo ir tikslinimo;(...) 
 
Komisija 2008-11-14 sprendime Nr. S-12(140) „Dėl Lietuvos Respublikos apskričių 

teritorijų bendrųjų planų ir kultūros paveldo aspektų įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrąjį planą“ pažymėjo, jog atskiruose apskričių planuose vartojami skirtingi terminai, kurie ne 
visuomet atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bei Saugomų teritorijų įstatymų reikalavimus 
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(paveldo objektų sankaupos arealai, apskrities kultūros paveldo erdvinis karkasas, archeologinės vietos, 
statiniai, statinių kompleksai, urbanizuotos vietos ir kt.) (...). 

 
Komisija 2008-06-27 sprendime Nr. S-9(137) „Dėl konservavimo, restauravimo metodikų 

taikymo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyboje“ pastebėjo, jog šiuo metu galiojančiame 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme „konservavimas“ ir „restauravimas“ egzistuoja tik 
sąvokų dalyje (NKPAĮ 2 straipsnis), o kituose Įstatymo straipsniuose konservavimo, restauravimo darbai 
nedetalizuojami. Šiuo metu, rengiant poįstatyminius teisės aktus ir paveldo tvarkybos reglamentus (PTR), 
bandoma užpildyti šią spragą, tačiau darbas vyksta nenuosekliai, kartais daroma grubių klaidų.  

Skubant įsisavinti lėšas ir pritaikyti kultūros paveldo objektą šių dienų poreikiui, dažnai tvarkybos 
procesas neleistinai supaprastinamas. Visa atsakomybė tenka statinio projekto vadovui ir darbų vykdytojui, 
kuriems, nesant tinkamos paveldosaugos teisinės bazės, belieka vadovautis asmenine patirtimi ir kultūros paveldo 
dalių suvokimu, užsakovo nuomone, kuri ne visada tapati paveldosaugos tikslams. Projektų sprendiniai 
neaptariami, nes iki šiol neįsteigtos Architektūros ir Dailės mokslinės metodinės tarybos.  

Komisija nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo 
departamentui: 2. parengti NKPAĮ pataisas dėl konservavimo ir restauravimo procesų išryškinimo 
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyboje.   

Pastaba: į šias kertines paveldo tvarkybos nuostatas, teikiant ir tvirtinant gausybę NKPAĮ 
pataisų, neatsižvelgta.  

 
Komisija 2009-11-27 sprendime Nr. S-12(154) „Dėl jūrinio paveldo situacijos Lietuvoje“ 

pabrėžė, jog jūrinis kultūros paveldas yra Lietuvos Respublikos įstatymų (Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, Saugomų teritorijų, Pajūrio juostos, Jūros aplinkos apsaugos, Aplinkos apsaugos ir kt.) bei tarptautinių 
teisės aktų (Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos, Europos archeologijos paveldo apsaugos, Europos 
kraštovaizdžio, Jūrų teisės konvencijų), kitų tarptautinių susitarimų ir įsipareigojimų reglamentavimo bei 
nagrinėjimo objektas. Nors Lietuvos Respublika 2003 m. ratifikavo JT Jūrų teisės konvenciją ir Susitarimą dėl 
Konvencijos XI dalies įgyvendinimo, o 2006 m. – UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją, iki 
šiol neišspręsti jų reikalavimų taikymo ir įgyvendinimo paveldo apsaugos srityje Lietuvoje klausimai. 

Komisija konstatuoja, kad Lietuvoje galiojančiose tarptautinėse konvencijose, Lietuvos Respublikos 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose jūrinis kultūros paveldas neišskirtas pagal jo kultūrinę prigimtį ir ypatumus. 
Nesuformuluota ir neįteisinta valstybinė jūrinio kultūros paveldo samprata, susijusi terminija.  Nenustatyta jo 
apsaugos koncepcija ir kryptys.  

Komisija nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įpareigoti atsakingas institucijas 
organizuoti valstybinės jūrinio kultūros paveldo sampratos įtvirtinimą bei įteisinimą, papildyti Lietuvos Respublikos 
teisės aktus jūrinio kultūros paveldo terminais ir sąvokomis bei diferencijuotos apsaugos ir naudojimo 
reikalavimais, apimančiais ir skatinimo priemones; (...) 

 
Komisija 2009-11-27 sprendime Nr. S-11(153) „Dėl kultūros paveldo objektų, esančių 

draustinyje ar rezervate, apsaugos zonų“ konstatavo, jog būtina tikslinti teritorijų planavimą 
reglamentuojančius teisės aktus,  kuriuose įteisinta nuostata, jog paveldo objektams, esantiems saugomose 
teritorijose, apsaugos zonos nenustatomos. Saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentų 
rengimo procesai nėra suderinti, susidaro kolizija tarp aplinkosaugos ir paveldosaugos prioritetų. Reglamentuose, 
nustatytuose saugomų teritorijų tvarkymo planuose (planavimo schemose), dažniausiai nėra reikalavimų, kurie 
užtikrintų kultūros vertybių vertingųjų savybių apsaugą nuo galimo neigiamo veiklos gretimose teritorijose 
poveikio. Be to, pasitaiko atvejų, kai saugomų teritorijų specialieji planai rengiami negavus Kultūros paveldo 
departamento planavimo sąlygų, todėl nustatant reglamentus neatsižvelgiama į  kultūros vertybes supančios 
aplinkos išsaugojimą.  

Komisija nusprendė 1. Prašyti Kultūros ir Aplinkos ministerijas paspartinti Komisijos parengtų 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymų pataisų teikimą Lietuvos Respublikos 
Seimui. 2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai, kol nėra priimtos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo pataisos, tvirtinant specialiuosius planus vadovautis Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies nuostata, kad  
„draustinio ar rezervato teritorinio planavimo dokumentai ir (ar) šių saugomų teritorijų nuostatai papildomi 
apsaugos nuo galimo neigiamo veiklos gretimose teritorijose poveikio reikalavimais“. 
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Pastaba: NKPAĮ pataisos jau priimtos, tačiau į šio sprendimo nuostatas tvirtinant pataisas 
nebuvo atsižvelgta. Beje, šios nuostatos reikalingos ir miesteliams, esantiems parkuose.  

 
Komisija 2009-09-25 sprendime Nr. S-7(149) „Dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos 

įgyvendinimo Lietuvoje“ pastebėjo, jog siekiant veiksmingai saugoti kraštovaizdžio paveldą, pagal Konvencijos 
bendruosius principus ir nurodytas priemones būtina tobulinti Lietuvos įstatymus, papildant istoriškai 
susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio bei jo teritorinės apsaugos nuostatomis.  

Komisija nusprendė:  
1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.2. rengiant ir teikiant Lietuvos 

Respublikos Seimui Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, 
Vietos savivaldos, Statybos ir kitus, su aplinka susijusius įstatymus bei jų pataisas, užtikrinti, kad į juos 
būtų perkeltos Konvencijos nuostatos;  

3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijoms: 3.3. rengiant Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymų pataisas papildomai apibrėžti, kad kultūros paveldo teritoriniai kompleksai, objektai, 
saugomos vietovės yra saugomos kultūrinio (antropogeninio) kraštovaizdžio sudėtinės dalys.  

4. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo pataisų projektą papildyti nauju skyriumi „Kraštovaizdžio paveldo apsauga“ ir atitinkamomis 
sąvokomis: „kraštovaizdžio paveldas“, „kultūrinis karkasas“, „istorinis erdvinis tinklas“, „kraštovaizdžių 
sistema“, „saugoma kraštovaizdžio vietovė“, „tradicinis kraštovaizdis“ ir pan., patikslinti apibrėžimą „kultūrinis 
kraštovaizdis“ ir šio Įstatymo sąvokas „kultūros paveldo vietovės“ bei „saugomos vietovės“ susieti su Konvencijos 
sąvoka „kraštovaizdis“. 

Pastaba: pastaraisiais metais buvo teikta gausybė NKPAĮ pataisų, tačiau į šias esmines  
rekomendacijas neatsižvelgta ir apskritai nereaguota. 

 
Komisija 2010-05-28 sprendime Nr. S-7(161) „Dėl Lietuvos kilnojamojo ir nekilnojamojo 

kultūros paveldo restauratorių rengimo, mokymo ir kvalifikacinių reikalavimų“ pastebėjo, jog 
„Restauratoriaus“ sąvoka nėra apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, o profesija neįteisinta 
Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme ir susijusiuose teisės aktuose. 

Didesnėje nekilnojamojo kultūros paveldo objektų dalyje šiuo metu darbai atliekami atestuotų architektų 
priežiūroje. Jų veikla įteisinama vadovaujantis kultūros ministro 2005-04-14 įsakymu Nr. ĮV-146 patvirtintomis 
Specialistų atestavimo taisyklėmis. Įsakymu yra nustatoma 16 veiklos rūšių ir 20 specializacijų. Kultūros paveldo 
departamento Atestavimo komisija yra suteikusi teisę dirbti nekilnojamuose kultūros paveldo objektuose 1212 fizinių 
asmenų. Rezultatai yra akivaizdūs, objektai rekonstruojami, pritaikomi, keičiamas jų autentiškumas bei medžiaginė 
sudėtis, nuo ko nukenčia vertingosios savybės ir visuomeninė reikšmė. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama perkelti Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. 
direktyvą 2005/36/EB „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo į nacionalinę teisę“, 2006-07-03 nutarimu Nr. 657 
patvirtino Lietuvos architektūros politikos krypčių įgyvendinimo 2006–2010 metų priemones, įpareigodama 
valstybės institucijas ir įstaigas vykdyti šį priemonių planą, o Aplinkos ministeriją – kontroliuoti priemonių 
įgyvendinimą. Aplinkos, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijoms bei Lietuvos architektų sąjungai buvo pavesta 
parengti ir patvirtinti Architektūros įstatymo projektą. Susipažinus su parengtu projektu pastebėta, kad 5 
straipsnyje „Architekto profesinės veiklos sritys“ bandoma įteisinti architekto veiklą nekilnojamojo kultūros 
paveldo srityje. Tokiu būdu nebus užtikrintas kultūros paveldo išsaugojimas. Projekte taip pat apibrėžiama 
kraštovaizdžio architekto specialybė, kuri negali būti tapatinama su kraštovaizdžio  restauratoriaus samprata.  

Komisija nusprendė 1. Parengti ir Lietuvos Respublikos Seimui teikti Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kitų susijusių įstatymų pataisas dėl restauratoriaus 
profesijos apibrėžties. 

Pastaba: aktualioje NKPAĮ redakcijoje nėra „restauratoriaus“ sąvokos, o apie restauratoriaus 
profesiją nėra net užuominos.  

 
Komisija 2011-05-20 sprendime Nr. S-9(173) „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paveldo 

būklės stebėsenos (monitoringo) ir prevencinės apsaugos“ pabrėžė, jog užsienio valstybėse monitoringas 
suprantamas ir vykdomas įvairiai. Dažniausiai jis orientuotas į praktinę prevenciją ir tiesiogiai siejamas su 
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kultūros paveldo objektų nuolatine palaikomąja priežiūra (ją dažnai vykdo nevyriausybinės organizacijos) ir net 
konservavimu, plačiai ir tiesiogiai panaudojamas aukštųjų mokyklų, kai kada net tarptautinio lygmens, intelektinis 
kvalifikacinis potencialas. Tarptautinėje erdvėje plačiai vartojama prevencinio konservavimo sąvoka. 

Komisija nusprendė 1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.1. parengti Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisą, kultūros paveldo apsaugą papildant stebėsena bei nustatant esminius 
jos reikalavimus ne vien tik sandorių dėl kultūros paveldo objektų atvejais; (...)   

Pastaba: į siūlymą neatsižvelgta. Stebėsena tebėra „pati sau“, o saugomos vietovės 
nestebimos.  

 
Komisija 2011-01-28 sprendime Nr. S-2(166) „Dėl Lietuvos urbanistinio paveldo apsaugos“ 

konstatavo, jog nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta, kad urbanistinis paveldas yra 
reikšmingomis pripažintos istorinės miestų dalys, miesteliai ir panašios vietos bei vietovės. (...) įstatymais nustatytų 
reikalavimų nepakanka, kad būtų veiksmingai įgyvendinama šio paveldo apsauga. Nėra tinkamai suformuluotos ir 
įstatymiškai įteisintos urbanistinio paveldo ir jo apsaugos sampratos. Įstatymo apibrėžtimis tarpusavyje nesusietos 
ir nediferencijuotos architektūros bei urbanistikos sąvokos yra traktuojamos įvairiai skirtinguose teisės aktuose. 
Sąvoka „urbanistinis paveldas“ – nepakankamai detalizuota. Nepakankamai apibrėžta savivaldybių bei kitų 
subjektų teisinė atsakomybė už urbanistinio paveldo apsaugą.  

Komisija ir Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento atstovai 2009 metais tikslino ir 
teikė siūlymų dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo tobulinimo, ypač dėl kultūros paveldo vietovių, 
tačiau bendri siūlymai iki šiol neįgyvendinti. 

Teisės aktais nenustatyti urbanistiniam paveldui diferencijuoti paveldosaugos reikalavimai. Nėra 
veiksmingos valstybinės Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų ar jų dalių – urbanistinių vietovių ir jų aplinkos 
(apsaugos zonų) urbanistinio paveldo monitoringo sistemos. Apskritai nėra urbanistinio paveldo stebėjimui tinkamų 
taisyklių. 

Tvarkyba sietina su priežiūra. Neparengti urbanistinio paveldo kompleksinį tvarkymą 
reglamentuojantys teisės aktai.  

Komisija nusprendė: 1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1.1. Įpareigoti Kultūros ir 
Aplinkos ministerijas  papildyti ir konkretizuoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (ypač 22 
straipsnį) nuostatomis dėl urbanistinio paveldo apsaugos, tvarkymo ir naudojimo planavimo bei nuoseklaus 
monitoringo, detalizuoti šio paveldo apsaugos administravimo sritį, o kompetenciją ir atsakomybę nustatyti 
atsižvelgiant į urbanistinio paveldo apsaugos ir naudojimo specifiką ir ypatumus; taip pat atitinkamai tobulinti 
Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo ir Želdynų įstatymus. 2. Rekomenduoti Kultūros ir Aplinkos ministerijoms 
įteisinti visapusę urbanistinio paveldo kraštovaizdžio apsaugą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Aplinkos 
apsaugos ir Teritorijų planavimo įstatymuose. 

Pastaba: NKPAĮ 21 str. pakeitimai įnešė papildomos painiavos ir susilpnino teritorinę 
urbanistinio paveldo, istorinio kraštovaizdžio paveldo apsaugą. Kita vertus patobulėjo 22 str., jame 
atsirado konkretesnių reikalavimų, tačiau yra ir painiavos, dviprasmybių, be to, vakuumas išlieka dėl 
monitoringo, neišspręstos istorinio kraštovaizdžio apsaugos problemos ir t.t.  

 
Komisija 2012-12-14 sprendimu Nr. S-2(176) „Dėl Saugaus tradicinių laivų naudojimo 

Europos vandenyse pažymėjimų ir tradicinių laivų įgulų kompetencijos pažymėjimų abipusio pripažinimo 
susitarimo memorandumo taikymo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos teisės aktais“ nusprendė 2. 
Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 2.1. papildyti nacionalinius teisės aktus pagal Londono memorandumo ir 
jo priedų nuostatas; (...) 

Posėdžiui teiktoje Pažymoje siūlyta parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo, ir Lietuvos 
Respublikos jūrų teisę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pataisas, laikantis Londono 
memorandume nustatytų susitarimo nurodymų. 



Priedas Nr. 6 

VALSTYBINEI KULTŪROS PAVELDO KOMISIJAI SKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ASIGNAVIMŲ  PANAUDOJIMAS 2014 METAIS 

           (tūkst.Lt) 

Programos, Metai Teisės aktas 
Finansavim
o  Numatyta išlaidų 

          Gautų asignavimų 
panaudojimas Patvirtintas 

priemonės      šaltiniai Iš viso: Iš jų 
Iš 
viso:   Iš jų   etatų skai- 

pavadinimas         asignavimai išlaidoms Turtui   
Paprastosios 
išlaidos 

Turtu
i čius progra- 

          Iš viso Iš jų darbo  įsigyti   
Iš 
viso Iš jų darbo  

įsigyt
i mai vykdyti 

            
užmokesčiu
i       

užmokesčiu
i   

metų 
pabaigoje 

Valstybinės 
kultūros paveldo 
apsaugos politikos 
ir strategijos 
formavimas ir 
įgyvendinimas 

2014 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII-659 
(2013-12-12) 

Valstybės 
biudžetas 824,0 824,0 554,0 0,0 824,0 

823,
4 535,0 0,6 16,49 

  Iš viso numatyta asignavimų:   824,0 824,0 554,0 0,0 824,0 
823,
4 535,0 0,6 16,49 



 

Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2014 metų veiklos ataskaita 

apsvarstyta 2015-02-27  Komisijos posėdyje ir nutarta ją teikti 
Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentei ir Vyriausybei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 metų veiklos ataskaitą parengė 
 
 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
 
 
 
 

Talkinant  V. Gadeikienei, A. Gražuliui , J. Lapinskui, V. Vėžienei,  
A. V. Bačiulienei,  V. Niunkai, G. Cicėnienei, A. Stepanovič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-02-27 
Vilnius 


