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ĮŽANGINIS ŽODIS
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke tapau
prieš metus. Nepaisant to, jog apsispręsti imtis šių pareigų buvo išties
nelengva, visas abejones nustelbė ryžtas siekti šios institucijos
modernizavimo bei prisidėti prie paveldosaugos sistemos tobulinimo,
tiesa, neįvertinus vienos svarbios aplinkybės – paveldosaugos procesai
vyksta perdėm lėtai.
Apžvelgdama 2016-ųjų metų veiklą, pirmiausiai noriu
nuoširdžiai padėkoti buvusiai ilgametei Paveldo komisijos pirmininkei
Gražinai Drėmaitei.
Praėję metai paženklinti pokyčių. Pastebimai atsinaujino
Paveldo komisijos administracija, pasikeitė jos struktūra. Naujų
specialistų žinios lėmė efektyvesnį Paveldo komisijos darbą bei leido aprėpti platesnį veiklos
lauką. Iš visų darbuotojų tikiuosi ne tik profesionalumo, bet ir atsakomybės priimant sprendimus,
nuolatinio siekio tobulėti, iniciatyvos, stiprinant institucijos įvaizdį.
Tikėtina, jog prie įvaizdžio formavimo prisidės ir sukurtas Paveldo komisijos
logotipas. Iki šiol Paveldo komisija neturėjo patvirtinto, instituciją reprezentuojančio ženklo.
Malonu, jog atskaitingais metais startavo Paveldo komisijos paskyra socialiniame tinklalapyje
„Facebook”, nuolat transliuojanti aktualią informaciją paveldo klausimais bei įtraukianti
visuomenę dalyvauti diskusijose.
Pagrindinė Paveldo komisijos misija – dalyvauti formuojant kultūros paveldo
apsaugos politiką ir strategiją, informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie
kultūros paveldo apsaugos problemas, rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros
paveldo apsauga, projektus – buvo vykdoma pagal patvirtintą 2016-ųjų metų veiklos planą, kuris
įgyvendintas.
Siekiant praplėsti Paveldo komisijos funkcijas bei uždavinius, atskaitingais metais
buvo parengtas Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo pakeitimo
projektas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui.
Paveldo komisija ne tik nuosekliai vykdė tęstinius darbus bei siekė savo įprastos
vizijos – ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos
bei strategijos klausimais, bet ir atrado naujų svarbių klodų.
Bene svarbiausias atskaitingų metų darbas – informacijos apie Lietuvai reikšmingą
paveldą, esantį užsienyje, rinkimas bei sisteminimas. Tai yra vienas iš valstybės prestižą
įtakojančių veiksnių. Užmegzti tarptautiniai ryšiai su visomis Lietuvos Respublikos ambasadomis
svetur, išeivijos lietuvių bendruomenėmis. Malonu, jog šie veiksmai sulaukė nemažo atgarsio
žiniasklaidoje. Pradėtas darbas bus sėkmingas, jei sulauksime ir politikų dėmesio bei palaikymo.
Galima pasidžiaugti sklandžiai vykusiu bendradarbiavimu su buvusiu Lietuvos
Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu. Kartu pavyko surengti du
išvažiuojamuosius posėdžius, kartu sprendėme Trakų rajone esančio kultūros paveldo apsaugos
problemas, klausimą inicijavus pačiam Komitetui.
Bendri darbai visus metus siejo su Kultūros ministerija. Kartu dalyvauta įvariose
darbo grupėse rengiant teisės aktų pakeitimus, įteisinant juose Paveldo komisijos sprendimuose
rekomenduotas priemones. Ypač sėkmingas bendradarbiavimo rezultatas – surengta mokslinė
konferencija, skirta architektūros paveldo apsaugai. Susidomėjimas šiuo renginiu bei atsiliepimai
pranoko visus lūkesčius ir tuo pačiu tapo aiškiu įrodymu, jog konferencijas rengti būtina, jos turi
ypač stiprų komunikacijos poveikį. Norėtųsi tikėti, jog konferencijos metu išsakytos problemos bei
pateikti pasiūlymai ne tik ras savo vietą planuojamame leidinyje, virsiančiame edukacine
priemone, bet ir taps pagrįstais siūlymais, kurie bus įgyvendinti.
Taip pat džiugu konstatuoti prasmingą ir produktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu. Atskaitingais metais dirbant UNESCO sudarytoje
darbo grupėje parengta Kauno modernizmo architektūros įrašymo į preliminarųjį UNESCO
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Pasaulio paveldo sąrašą paraiška, sėkmingai praėjusi Pasaulio paveldo centro formaliąją patikrą.
Sulaukta garsaus tarptautinio eksperto Jade Tabet vizito į Kauną, kurio įžvalgos apie modernizmo
ir postmodernizmo architektūros vertinimą galėtų pasitarnauti Paveldo komisijai ateityje teikiant
siūlymus šia tema.
Atskaitingi metai buvo paskelbti Vietos bendruomenių metais, todėl daug dėmesio
skirta vietos gyventojams, jų vaidmeniui saugant kultūros paveldą. Bendruomenių potencialas
nuteikia opimistiškai, akivaizdu, jog bendruomenių įtaka paveldosaugos procesuose nuolat didės.
Be galo įdomi patirtis buvo atstovauti Lietuvai Europos Tarybos rengtame pasitarime
Venecijoje, skirtame Faro konvencijai, ir pristatyti Paveldo komisijos veiklą. Europos Taryba,
siūlydama pagalbą, ragina prisijungti prie Faro konvencijos, kuri akcentuoja visuomenės svarbą
dalyvaujant kultūros paveldo apsaugos procesuose. Įdomu ir nauja tai, jog Faro konvencijoje
paveldas yra kaip besitęsiantis procesas, o ne baigtinis veiksmas, pabrėžiant skirtingų naratyvų
lygiavertiškumą. Norisi tikėti, jog tik laiko klausimas, kuomet Lietuvos Respublika pasirašys šį
svarbų dokumentą ir prisijungs prie pažangiai ir moderniai mąstančių valstybių.
Kita vertus, tenka apgailestauti, jog ne visi darbai vyko sklandžiai. Užsitęsęs
tarpinstitucinis ginčas dėl Kuršių nerijos parengtų planavimo dokumentų, pakertantis visuomenės
pasitikėjimą valdžios institucijomis bei darantis žalą valstybei, iki šiol liko neišspręstas. Paveldo
komisija dėjo daug pastangų, siekdama rasti išeitį iš susidariusios situacijos. Deja, nesėkmingai.
Pažymėtina, jog daugeliu atvejų, paveldosaugines problemas sąlygoja finansų
trūkumas. Valstybės biudžeto skiriamos lėšos Paveldo komisijai taip pat riboja veiklos galimybes.
Iš esmės skiriamos lėšos yra tik įstaigos išlaikymui, bet ne institucijos veiklos vystymui.
Nerimauti verčia ir plačiai nuskambėjęs buvusio policijos pastato Giraitės g., Vilniuje
atvejis. Akivaizdu, jog daugiausiai problemų slypi teisės aktuose bei paveldo apskaitoje. Norint
šiuos klausimus skubiai ir efektyviai spręsti, būtinas glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
kurio iš dalies pasigedau. Tam, be abejonės, reikalinga ir politinė valia.
Cituodama šviesios atminties Leonido Donskio mintį, kad „be dialogo nėra ir negali
būti pačios civilizacijos”, norisi pabrėžti, jog būtent dialogo tiek tarp pačių institucijų, tiek tarp
institucijų ir visuomenės išties stokojama. Tad būtina imtis dialogo tiesimo iniciatoriaus vaidmens.
Pabaigai norėtųsi atkreipti dėmesį, jog kultūros paveldo apsaugos sistemoje jau seniai
nėra išorinės kontrolės, todėl Paveldo komisija išlieka vienintelė institucija, galinti pateikti
objektyvių ir visapusiškų įžvalgų, siekiant paveldosaugos srities skaidrumo, objektyvumo,
administracinės naštos mažinimo.
Dėkodama visiems Paveldo komisijos nariams ir administracijos darbuotojams už
kompetencijas ir pozityvų požiūrį į tai, ko siekiame, norėtųsi palinkėti dar objektyviau vertinti
kultūros paveldo problemas, regint įvairius politinius, ekonominius ir socialinius valstybės raidos
aspektus, laiku sugebėti prognozuoti galimas jų pasekmes, nebijoti pokyčių. Tikiu, jog Paveldo
komisija išliks pagrindine valstybės institucija, teikiančia ekspertinius siūlymus ir rekomendacijas
dėl kultūros paveldo apsaugos, kurių įgyvendinimą iš esmės lemia Paveldo komisijos narių
autoritetas, žinios ir profesionalumas.
Pagarbiai
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
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1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) yra Seimo,
Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos
ir jos įgyvendinimo klausimais. Paveldo komisija yra LR Seimo įsteigta ir jam atskaitinga
biudžetinė įstaiga.
Paveldo komisijos sandarą ir veiklą reglamentuoja 2005-01-01 Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas Nr. IX-2453. Paveldo komisijos nuostatai
patvirtinti 2007-11-23 sprendimu Nr. S-6(125), Nuostatų nauja redakcija – 2016-02-26 sprendimu
Nr. S-11(6.2.-201), Nuostatų naujos redakcijos pakeitimas – 2016-09-30 sprendimu Nr. S-15(6.2.205).
Paveldo komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia LR Prezidentas, 4 narius
– LR Seimas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, 4 narius – LR Ministras Pirmininkas
kultūros ministro teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos
asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Paveldo
komisijos nariai skiriami (renkami) 4 metams. Paveldo komisijai vadovauja pirmininkas, kuris
dvejiems metams renkamas iš narių.
LR Seimo Pirmininko 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323 paskirti prof. Zenonas
Butkus, Gražina Drėmaitė, prof. Albinas Kuncevičius, Nadežda Spiridonovienė. LR
Prezidentės 2015-12-04 dekretu Nr. 1K-488 paskirti prof. Adomas Butrimas, Nijolė Laužikienė.
LR Ministro Pirmininko 2015-11-20 potvarkiu Nr. 222 paskirti Evelina Karalevičienė, prof.
Jūratė Jurevičienė, prof. Juozas Algirdas Pilipavičius, Gediminas Rutkauskas. 2015-04-09
nuo asociacijų išrinkti Augis Gučas, Deivydas Rimkevičius.
LR Seimo 2015-12-23 nutarimu Nr. XII-2245 pirmininke paskirta Evelina
Karalevičienė (Nutarimas įsigaliojo 2015-12-30). Paveldo komisijos 2016-05-27 nutarimu Nr. N1 pirmininko pavaduotoju paskirtas Gediminas Rutkauskas.
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2. PAGRINDINĖS PAVELDO KOMISIJOS VEIKLOS KRYPTYS IR SVARBIAUSI
DARBAI 2016 METAIS

Teritorijų planavimas ir urbanistinio paveldo apsaugos problemos
paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais

Atlikome Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano projekto analizę ir
pateikėme rekomendacijas.
Aktualizavome Klaipėdos miesto fortifikacijos paveldą ir pateikėme rekomendacijas
dėl planuojamo tilto per Danės upę.
Atlikome Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, tvarkymo plano
sprendinių analizę, pateikėme rekomendacijas dėl prioriteto teikimo Kauno Naujamiesčio
urbanistinės struktūros išsaugojimui ir istorinių pastatų pritaikymui.
Siekėme Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos abipusio sutarimo dėl Kuršių nerijos
nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – tvarkymo planų sprendinių tarpusavio subalansavimo
bei derinimo procedūrų užtikrinimo.
Atlikome Sapiegų rūmų parko atkūrimo ir restauravimo koncepcijos analizę,
pateikėme rekomendacijas dėl ilgalaikės strategijos ir tvarkymo prioritetų nustatymo.
Nuo 2015 m. dalyvaujame Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano sprendinių aptarimo darbo
grupėje.
Apskritieji stalai su vietos bendruomenėmis

Organizavome apskrituosius stalus su Vilniaus r., Šalčininkų r., Utenos r., Anykščių
r., Molėtų r., Zarasų r. vietos bendruomenėmis, vietos veiklos grupėmis ir savivaldybėmis,
aptarėme vietos gyventojų vaidmenį saugant kultūros paveldą.

(Valstybinės) strateginės programos ir kultūros paveldo finansavimas

Kultūros ministerijos prašymu pateikėme rekomendacijas dėl Valstybinio Vilniaus
Gaono muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
projektų finansavimo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldą“ lėšomis.
Pateikėme siūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programos.
Atlikome Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 metų
programų projektų analizę ir pateikėme rekomendacijas.
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Teisės aktų projektų teikimas ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimas
Lietuvoje
Parengėme ir LR Seimui pateikėme naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo projektą.
Pateikėme pasiūlymus dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I733 9 ir 17 straipsnių keitimo.
Pateikėme pasiūlymą dėl LR Seimo 2008-04-24 nutarimo Nr. X-1511 keitimo
projekto dėl Paveldo komisijos perkėlimo iš III institucijų grupės į II grupę.
Pateikėme pastabas ir išvadas dėl poįstatyminių teisės aktų projektų,
reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą.
Aktualizavome Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvenciją.
Pradėjome Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos architektūros paveldo
apsaugos konvencijos ir Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos
nuostatų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje analizę.
Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis

Dalyvavome Europos Tarybos Kultūros kelių šeštajame forume dėl kultūros kelių
geografinės plėtros ir naujų kultūros kelių (Gintaro kelio, Europos kapinių kelio ir kt.) sukūrimo
Lietuvoje.
Su Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos, Nacionalinio
paveldo instituto, Nacionalinio muziejininkystės ir išteklių apsaugos instituto atstovais, Lenkijos
Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos
Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lenkijos Respublikoje aptarėme bendro
Lietuvos ir Lenkijos kultūrinio palikimo išsaugojimo galimybes.
Dalyvavome Europos Tarybos pasitarime dėl Kultūros paveldo vertės pagrindų
visuomenei (Faro) konvencijos įgyvendinimo valstybėse narėse rezultatų ir perspektyvų naujoms
valstybėms narėms prijungti prie Konvencijos.
Vidurio Rytų Europos humanitarinių mokslų centro prie Leipcigo universiteto ir
Böckler-Mare-Baltucum fondo konferencijoje pristatėme aktualijas, susijusias su kultūros paveldo
apsauga Lietuvoje.
Parengėme paraišką dėl Paveldo komisijos prisijungimo prie Europa Nostra
organizacijos.

Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių registrą,
kultūros paveldo objektų skelbimas kultūros paminklais
Išanalizavome Kultūros paveldo centro ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo
komisijos parengtą medžiagą ir pritarėme 524 kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros
vertybių registrą.
Pritarėme siūlymui Sudargo piliakalnių kompleksą skelbti kultūros paminklu.
Pakartotinai inicijavome Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, komplekso
skelbimą kultūros paminklu.
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Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsauga

Pradėjome rinkti informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį
užsienyje.
Atlikome Kultūros ministerijos surinktos informacijos apie Lietuvai reikšmingą
kultūros paveldą, esantį užsienyje, analizę.
Konferencija „Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)
įmanoma?“

Bendradarbiaudami su Kultūros ministerija, Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos
dailės muziejumi ir Architektūros fondu organizavome konferenciją „Pažangi architektūros
paveldo apsauga: misija (ne) įmanoma?“.
3. PAVELDO KOMISIJOS 2016 METAIS VEIKLOS REZULTATAI
Paveldo komisijos veikla buvo grindžiama ir organizuojama vadovaujantis 2016-2018
m. strateginiu veiklos planu (Priedas Nr. 1) ir 2016 m. veiklos planu (Priedas Nr. 2).
Vadovaujantis Paveldo komisijos nuostatų VI dalies 21 punktu posėdžiai vyko ne
rečiau nei vieną kartą per mėnesį. 2016 m. įvyko 14 posėdžių (iš jų: 2 neeiliniai, 3 išvažiuojamieji,
2 apskritieji stalai su vietos bendruomenėmis ir savivaldybėmis).
Organizuoti tarpinstituciniai pasitarimai dėl kultūros paveldo apsaugos ginkluoto
konflikto metu (Hagos) konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje, šiuolaikinės architektūros
išsaugojimo problematikos, Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijų planavimo derinimo
procedūrų užtikrinimo, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Pervalkos, Preilos, Smiltynės, Nidos,
Juodkrantės gyvenviečių tvarkymo planų sprendinių suderinimo.
Sudarytos darbo grupės dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo projekto, urbanistinio paveldo apsaugos problemos paveldosauginiu,
ekonominiu ir socialiniu aspektais, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros
sprendinių aptarimo.
Paveldo komisija 2016 m. priėmė 9 sprendimus, kuriuose teikė ekspertines
rekomendacijas kultūros paveldo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais (Priedas Nr. 3).
Paveldo komisijos uždaviniai:
1. dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją;
2. teikti siūlymus LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės
institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos;
3. teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos
klausimais;
4. vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas
ir biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą;
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5. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros
paminklais ar panaikinti jų apsaugą;
6. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros
vertybių registrą ir išbraukti iš jo;
7. vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės
institucijų ir įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo
apsaugos požiūriu;
8. informuoti LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie kultūros paveldo
apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas;
9. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
10. svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus;
11. atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
3.1. Dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją
Urbanistinio paveldo problemos paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais
Daugelyje tarptautinių paveldosaugos dokumentų deklaruojamas holistinis gyvybingo
kultūros paveldo išsaugojimas ragina ieškoti dialogo tarp šiuolaikinių poreikių ir tausojimo
politikos. Urbanistinis paveldas – tai ne tik architektūra, miesto struktūrinis tinklas ir kraštovaizdis,
bet ir visuomenės poreikius tenkinanti aplinka. Todėl Paveldo komisija nagrinėjo urbanistinio
paveldo problemas įvairiais aspektais, siekdama išsiaiškinti, ar visuomenės poreikiai neužgožia
paveldosauginio šios kultūros rūšies vaidmens. Išvažiuojamųjų posėdžių metu susipažinus su
esama situacija bei rengiamais Palangos ir Kauno teritorijų planavimo dokumentais buvo
konstatuota, jog istorinė aplinka tampa patrauklesne, kai ją įprasmina gerai suvokiama vietos vertė
ir dvasia. Vietos dvasios ir aplinkos patrauklumas, net siekiant ekonominės naudos, gali tapti
vietovės socialinės gerovės varikliu. Ženkliai didesnių nei praeityje gabaritų pastatų statyba
neigiamai įtakoja istorinių miesto dalių vertingąsias savybes. Būtina išsaugoti bei išryškinti
susiklosčiusias miestų istorinių dalių gatvių užstatymo išklotines ir perspektyvas. Siekiant
ekonominės naudos būtina vadovautis tvarumo principais tausojant resursus ir aplinką, taip
panaudojant kultūros paveldą visuomenės poreikių tenkinimui.
Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra
Paveldo komisija sekė UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės –
Kuršių nerijos rengiamų teritorijų planavimo dokumentų keitimo eigą bei išreiškė susirūpinimą dėl
užsitęsusio tarpinstitucinio ginčo tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dėl Kuršių nerijos
nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – tvarkymo planų sprendinių tarpusavio subalansavimo
bei derinimo procedūrų. Posėdžiuose, darbo grupės pasitarimuose buvo konstatuota, jog toks
ilgalaikis tarpinstitucnis ginčas prieštarauja gero administravimo, efektyvumo, ekonomiškumo
principams, pakerta visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis, daro žalą valstybei: viešojo
administravimo kultūrai ir mokesčių mokėtojams, todėl būtina rasti abipusį susitarimą, kuriuo būtų
užtikrinta kultūros ir gamtos paveldo dermė.
Apskritieji stalai su vietos bendruomenėmis Utenos ir Vilniaus regionuose
Paveldo komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą 2016
metus paskelbti Vietos bendruomenių metais, organizavo du apskritojo stalo renginius su Vilniaus
r., Šalčininkų r., Utenos r., Molėtų r., Zarasų r. ir Anykščių r. vietos bendruomenėmis,
seniūnaičiais, vietos veiklos grupių ir savivaldos institucijų atstovais.
Paveldo komisija konstatavo, jog savivaldybės kultūros paveldo tvarkybai skiria ir
panaudoja daugiausia lėšų, kai numatomas lėšų kooperavimas su Europos Sąjungos struktūrinių
fondų parama, aktyviai dalyvauja vietos kultūros paveldo pažinimo sklaidoje. Nepaisant didelio
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lėšų trūkumo, minėtos savivaldybės ir vietos veiklos grupės, vietos bendruomenės kartu siekia
gyventojų reikmėms arba amatų centrams pritaikyti buvusias dvaro sodybas, kitus kultūros
paveldo objektus, tokiu būdu sukurdamos rajonų teritorijose papildomas darbo vietas ir
spręsdamos kitas socialines problemas. Pastebėta, jog vietos veiklos grupės ir vietos
bendruomeninės organizacijos gali rengti bei įgyvendinti įvairius socialinius, aplinkos apsaugos ir
tvarkymo, užimtumo, vietos žmonių mokymo ir švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo projektus,
atstovauti vietos gyventojų interesams. Jų aktyvi veikla skatina visuomeninį, pilietinį ir ekonominį
aktyvumą, gyvenimo aplinkos gerinimą ir tuo pačiu didina vietovių kaip gyvenamosios vietos
patrauklumą.
Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros paveldo apsaugai
Paveldo komisija nuo 1997 metų kasmet renka ir analizuoja duomenis apie Lietuvos
Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai. Surinkta medžiaga leidžia
išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant kultūros paveldo apsaugą, apžvelgti šių
darbų tęstinumą bei įvertinti savivaldybių požiūrį į jų teritorijoje esantį kultūros paveldą.
Išanalizavus pastarųjų metų Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros
paveldo apsaugai duomenis išryškėja aktyvus savivaldybių dalyvavimas vietos kultūros paveldo
pažinimo sklaidoje. Kai kurios savivaldybės skiria nemenką dėmesį ir lėšas efektyviam vietos
kultūros paveldo apsaugos administravimui.
Kita vertus pažymėtina, jog lėšų stygius yra viena pagrindinių kliūčių kultūros
paveldo apsaugai savivaldybėse. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų trūkumo
savivaldybėse neužtikrinamas savalaikis Kultūros vertybių registre pateikiamos informacijos apie
kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes atnaujinimas ar papildymas. Nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų apskaita yra vienas prioritetinių Lietuvos paveldosauginės sistemos uždavinių, tad
savivaldybių prisidėjimas prie šio proceso finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais – įsteigiant
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybas, surenkant informaciją ir parengiant medžiagą jų
posėdžiams – žymiai pagreitintų kultūros paveldo apskaitos procesą.
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3.2. Teikti siūlymus LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės
institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos
Siūlymai dėl urbanistinio paveldo apsaugos
Paveldo komisija, identifikavusi urbanistinio paveldo apsaugos problemas
paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, siūlė Palangos miesto savivaldybei atnaujinti
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą bei paspartinti nekilnojamojo kultūros
paveldo apskaitą, planuojant Palangos miesto istorinės dalies plėtrą, prioritetą teikti susiklosčiusio
savito kurorto charakterio išsaugojimui, nedidinti miesto istorinės dalies užstatymo tankumo ir
intensyvumo. Palangos miesto savivaldybė ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos skyrius buvo paraginti griežčiau kontroliuoti reklamos įrengimą Palangos
miesto istoriniame centre. Kultūros ministerijai pasiūlyta įpareigoti Kultūros paveldo departamentą
prie Kultūros ministerijos aktyviau kontroliuoti Palangos miesto istoriniame centre vykstančius
tvarkomuosius statybos darbus.
Paveldo komisija atliko Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, tvarkymo
plano sprendinių analizę ir teikė pastabas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ dėl tvarkymo plano sprendinių keitimo ar tikslinimo.
Kauno miesto savivaldybei rekomenduota ieškoti nenaudojamų ir dalinai naudojamų kultūros
paveldo pastatų pritaikymo galimybių. LR Vyriausybei siūlyta suteikti Kauno centrinio pašto
rūmams, pastatui – buv. Pažangos rūmams ir administraciniam pastatui – Valstybės taupomųjų
kasų pastatui kultūros paminklo statusą.
Siūlymai savivaldybėms dėl kultūros paveldo apsaugos
Paveldo komisija, išanalizavusi surinktą medžiagą apie Lietuvos savivaldybių lėšų
panaudojimą, Lietuvos Respublikos savivaldybėms rekomendavo skiriant lėšų kultūros paveldo
apsaugai, išskirti vertingiausius bei didžiausią ekonominės ir sociokultūrinės vertės visuomenei
sukūrimo potencialą turinčius kultūros paveldo objektus; aktyviai remti informacijos sklaidą apie
kultūros paveldo vertę ir reikšmę; rengti ir įgyvendinti savas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programas ir projektus, susijusius su vietos bendruomenėms reikšmingais
kultūros paveldo objektais; steigti vietos paveldosaugos padalinius, nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybas, parengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos strategiją. Taip pat
siūlyta Lietuvos savivaldybėms, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
organizuoti ir vykdyti vietos paveldosaugos padalinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą,
identifikuoti valstybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus, kuriems nėra nustatytos
vertingosios savybės ir greitinti jų apskaitą.
Siūlymai dėl vietos bendruomenių vaidmens stiprinimo kultūros paveldo apsaugos procese
Siekdama stiprinti vietos bendruomenių vaidmenį saugant kultūros paveldą, Paveldo
komisija siūlė Lietuvos Respublikos savivaldybėms atsižvelgti į vietos bendruomenių nuomonę ir
esant galimybėms pirmenybę teikti kultūros paveldo objektų pritaikymui vietos bendruomenių
reikmėms; remti vietos bendruomenių iniciatyvas steigti informacinius centrus kultūros paveldo
objektuose bei vietos bendruomenių inicijuotus projektus, susijusius su Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimu. Lietuvos Respublikos savivaldybėms ir Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos siūlyta įtraukti vietos bendruomenes į pirminį apskaitos
procesą, skatinti pažinimo sklaidą.
Siūlymai dėl Kursių nerijos kultūros paveldo apsaugos gerinimo
Siekdama paspartinti UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo vietovės –
Kuršių nerijos – teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūras ir visais atžvilgiais tinkamų
sprendinių parengimą, bei teigiamai vertindama parengtus nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – tvarkymo planus, Paveldo komisija prašė
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei LR Vyriausybės skubos tvarka inicijuoti šio

12
klausimo svarstymą tarpinstituciniame pasitarime bei paragino Valstybinę saugomų teritorijų
tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos
nedelsiant rasti abipusį sutarimą.
3.3. Teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais
Siūlymai dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
Paveldo komisija ne kartą kreipėsi LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę dėl
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos (toliau – Programa). LR Vyriausybei
siūlyta numatyti Programos įgyvendinimo organizacinę struktūrą, tikslinį Programos finansavimą
bei įsteigti Programos įgyvendinimo paramos fondą. Būtina pakeisti nuostatą, jog Programos
įgyvendinimas turi būti vykdomas iš įstaigoms, atsakingoms už Programos plano vykdymą,
patvirtintų bendrųjų asignavimų. Vienas svarbiausių Programos tikslų turėtų būti projektų
vykdymas regionuose, akcentuojant kultūros, paveldo ir tyrimų svarbą.
Išvados dėl vykdomų statybų Vilniaus istoriniame centre
Paveldo komisija, atsižvelgdama į tai, jog Vilniaus istorinis centras (senamiestis) yra
ypatingos reikšmės ir svarbos objektas, prašė kultūros ministro imtis priemonių, kad Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos visais atvejais, kai yra vykdomos statybos
Vilniaus istorinio centro (Senamiesčio) teritorijoje, reikalautų, kad būtų atliktas planuojamos
ūkinės veiklos poveiklio aplinkai vertinimas, kurio vykdymo galimybę numato Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo aplinkai įstatymas.
Išnagrinėjus su urbanistiniu atkūrimu susijusius Vilniaus senamiesčio tvarkymo
plano projekte numatytus sprendinius, Paveldo komisija nepritarė iš anksto suplanuotiems
atkūrimo atvejams, nes atkūrimo sąvoka labai aiškiai apibrėžta tiek LR nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatyme, tiek Rygos chartijoje kaip išimties atvejis su konkrečiomis sąlygomis.
Apie tokią Paveldo komisijos išvadą buvo informuoti kultūros ministras, LR Prezidentės Švietimo,
mokslo ir kultūros grupė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Vilniaus miesto
savivaldybė.
Siūlymai dėl Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parko
sutvarkymo
Paveldo komisija posėdyje susipažino ir pritarė Sapiegų rezidencijos, trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parko (barokinio sodo) teritorijos sutvarkymo
projektiniams pasiūlymams. Buvo siūlyta Vilniaus miesto savivaldybei parengti barokinio sodo
sutvarkymo ilgalaikę strategiją ir nustatyti tvarkymo prioritetus, tvarkybos darbų tinkamą
finansavimą ir nuoseklumą.
Siūlymai dėl Klaipėdos fortifikacijos paveldo
Paveldo komisijos ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
išvažiuojamojo posėdžio metu buvo apžiūrėtas Klaipėdos miesto fortifikacijos paveldas.
Susipažinus su esama situacija bei preliminariais Bastionų komplekso ir jo prieigų sutvarkymo
techninio projekto sprendiniais, Paveldo komisija siūlė Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos koreguoti Klaipėdos senamiesčio vertingųjų savybių sąrašą. Klaipėdos
miesto savivaldybės buvo prašoma bastionų komplekso tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų
paveldosaugos darbų projekto (-ų) sprendinius projektuoti tik po to, kai bus tinkama tvarka
nustatytos šios kultūros vertybės vertingosios savybės.
Siūlymas dėl Lukiškių aikštėje esančios atminimo lentos
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Paveldo komisija iniciavo Lukiškių aikštėje esančios atminimo lentos papildymą
užrašais lenkų, baltarusių ir anglų kalbomis. Šiuo klausimu kreiptąsi į LR Vyriausybę, LR Seimą,
LR Prezidentūrą, Vilniaus m. savivaldybę ir Lenkijos Respublikos ambasadorių Lietuvos
Respublikoje. Užrašo atsiradimas kitomis kalbomis ne tik patikslintų šią liūdną atminties vietą
istoriniu aspektu, bet ir prisidėtų stiprinant Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrinius ryšius.
3.4. Vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas ir
biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 metų programų projektų
vertinimas
Paveldo komisija, vertindama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos veiklą, svarstė paveldosaugos metinių programų projektus bei kultūros paveldo
objektų tvarkybos darbų finansavimą valstybės biudžeto lėšomis.
Paveldo komisija priėmė sprendimą, kuriuo pritarė Kultūros ministerijos programos
„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“ priemonių, kurias 2016 metų vykdė Kultūros paveldo departamentas, projektui.
Kultūros paveldo departamentui siūlyta rengti metinių programų projektus pagal
valstybės mastu atliktą kultūros paveldo objektų stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą, o
rengiant metinės Paveldotvarkos programos projektą pirmenybę teikti tęstiniams darbams siekiant
kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumo.
Kultūros paveldo departamento 2016 metų programų projektų statistiniai duomenys:
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2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldą“ lėšomis finansuotų projektų vertinimas
Paveldo komisija svarstė klausimą dėl projektų finansavimo 2014-2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto priemonės
„Aktualizuoti kultūros paveldą“ lėšomis. Su pastabomis pritarta Valstybinio Vilniaus Gaono
muziejaus projektui „Litvakų kultūros ir dailės centro sukūrimas“, Lietuvos dailės muziejaus
projektui „Užsienio meno muziejaus sukūrimas“, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
projektui „Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete aktualizavimas ir pritaikymas lankymui“.
Pasiūlyta įgyvendinant Lietuvos dailės muziejaus projektą vadovautis Pasaulio paveldo
konvencijos įgyvendinimo gairių 172 paragrafe numatyta tvarka, nurodančia, jog Pasaulio paveldo
komitetas turėtų būti informuotas „apie ketinimus imtis didelių restauravimo ar naujų statybos
darbų, kurie galėtų pakenkti kultūros vertybės išskirtinei visuotinei vertei“, jeigu tokie darbai būtų
planuojami vykdant pirmąjį ir kitus projekto etapus. Vilniaus pilių valstybiniam kultūriniam
rezervatui siūlyta vykdant projektą atsisakyti didelių invazijų į gamtinę aplinką, siekiant jos
apsaugojimo nuo galimų grėsmių bei prioritetiniais darbais laikyti archeologinius ir geologinius
tyrimus.
3.5. Svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais
ar panaikinti jų apsaugą
Paveldo komisija pritarė siūlymui Sudargo kaimo (Šakių r.) aplinkoje esančius
keturis piliakalnius (Sudargo, Burgaičių piliakalnis su gyvenviete, kompleksas; Sudargo, Burgaičių
piliakalnis II, vadinamas Pilaite, pavienis objektas; Sudargo, Grinaičių piliakalnis su gyvenviete,
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kompleksas; Sudargo, Grinaičių piliakalnis II su gyvenviete, kompleksas) paskelbti kultūros
paminklais.

Grinaičių piliakalnis su gyvenviete

Grinaičių piliakalnis II su gyvenviete

Burgaičių piliakalnis su gyvenviete

Paveldo komisija pakartotinai siūlė Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis,
kompleksą paskelbti kultūros paminklu. Šis procesas, prasidėjęs dar 2013 m., vis dar tęsiasi ir
Paveldo komisijos aktyvių pastangų dėka Kultūros ministerija imsis kilusių problemų sprendimo –
ieškos galimybių finansuoti Rasų kapinių apsaugos zonų nustatymo darbus.
Paveldo komisija 2016 m. gruodžio 28 d. sprendime Nr. S-19(6.2.-209) nusprendė
siūlyti LR Vyriausybei suteikti Kauno centrinio pašto rūmams (u.o.k. 1133), pastatui – buv.
„Pažangos“ rūmams (u.o.k. 15919) ir administraciniam pastatui – buv. Valstybės taupomųjų kasų
pastatui (u.o.k. 1132) kultūros paminklo statusą.
3.6. Svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros
vertybių registrą ir išbraukti iš jo
Paveldo komisija 2016 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
prašymu pritarė šių kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą:
• 2 sakyklos paveikslų, nurašomų Lietuvos dailės muziejaus ir perduodamų
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventui – „Šv.
Bonaventūras“, „Šv. Albertas Didysis“;
• paveikslo, nurašomo Kretingos muziejaus ir perduodamo Mažesniųjų Brolių
Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynui – „Šv. Pranciškaus
Asyžiečio stigmatizacija“;
• 6 kultūros vertybių – Radvilų šeimos sarkofagų, esančių Kėdainių Evangelikų
reformatų bažnyčioje;
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• 80 kultūros vertybių, saugomų Vytauto Didžiojo karo muziejuje, į kurias kultūros
ministro 2015-11-11 įsakymu Nr. ĮV-764 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė;
• 36 kultūros vertybių, esančių Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai bažnyčioje;
• 66 kultūros vertybių, saugomų Lietuvos dailės muziejuje, į kurias kultūros
ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. ĮV-52 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė;
• 65 kultūros vertybių, saugomų Vytauto Didžiojo karo muziejuje, į kurias kultūros
ministro 2015-11-11 įsakymu Nr. ĮV-764 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė;
• 112 kultūros vertybių, saugomų Vytauto Didžiojo karo muziejuje, į kurias
kultūros ministro 2015-11-11 įsakymu Nr. ĮV-764 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė;
• 29 kultūros vertybių, saugomų Vytauto Didžiojo karo muziejuje, į kurias kultūros
ministro 2015-11-11 įsakymu Nr. ĮV-764 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė;
• 5 kultūros vertybių, esančių Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje;
• 11 kultūros vertybių, esančių Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčioje;
• 110 kultūros vertybių, saugomų Vytauto Didžiojo karo muziejuje, į kurias
kultūros ministro 2015-11-11 įsakymu Nr. ĮV-764 Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė.
Paveldo komisija iš viso pritarė 523 kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į
Kultūros vertybių registrą. Nuo 2006 m., pradėjus registruoti kilnojamąsias kultūros vertybes, iki
2015 m. Paveldo komisija pritarė 1884 kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
Didžioji jų dalis – Katalikų bažnyčiai grąžintos arba bažnyčiose esančios vertybės.

Paveikslas „Šv. Jurgis“

Monstrancija

Skulptūra „Šv. Jurgis“

3.7. Vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų
ir įstaigų metines ataskaitas
Paveldo komisija analizavo ir sprendimu pritarė Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 m. veiklos ataskaitai bei rekomendavo Kultūros paveldo departamentui
rengiant 2017 m. programų projektus panaudoti atliktos metinės nekilnojamojo kultūros paveldo
stebėsenos rezultatus, jų pagrindu nustatant ir įvertinant kultūros paveldo objektų ir vietovių
tvarkybos darbų poreikį. Paveldo komisija taipogi siūlė pagal parengtus kriterijus vertinti
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teritorinių skyrių veiklą, nustatyti pagrindines su jų veikla susijusias problemas ir galimus jų
sprendimo būdus bei vertinimo rezultatus pateikti metinėje veiklos ataskaitoje.
3.8. Informuoti LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos
valstybinės politikos įgyvendinimo problemas
Paveldo komisija nuolat informuoja LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie
kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas, kurios konstatuotos
Paveldo komisijos priimtuose sprendimuose.
2016 m. pateiktos išvados dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos vykdomos kontrolės funkcijos, korupcijos rizikos analizės Kultūros paveldo
departamente prie Kultūros ministerijos, prioritetinių krypčių nustatymo tvarkant Vilniaus pilių
valstybinį kultūrinį rezervatą, Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos suvažiavimo
kreipimosi.
3.9. Rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus
Parengtas ir pateiktas LR Seimui naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos įstatymo keitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas),
kuriuo siekiama praplėsti Paveldo komisijos ir pirmininko vykdomas funkcijas, aiškiau
reglamentuoti institucijos kompetencijas, veiklos principus ir finansavimo šaltinius bei nustatyti
pirmininko pavaduotojo rinkimo tvarką. Parengtas Įstatymo projekto įgyvendinimui reikalingas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 10 straipsnio
pakeitimo projektas.
Parengtas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
Nr. I-733 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriame bus reglamentuota asmens ir
laivo kapitono pareiga informuoti Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos apie
rastą galimai vertingą povandeninį kultūros paveldo objektą Lietuvos Respublikos vandenyse bei
apie planuojamą, su šiuo paveldu susijusią veiklą.
Parengtas Lietuvos Respublikos Seimo 2008-04-24 nutarimo Nr. X-1511 „Dėl
Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos
Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų
administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į
kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos,
patvirtinimo“ keitimo projektas. Projektu siekiama Paveldo komisiją, pagal veiklos pobūdį ir
apimtį dalyvaujančią formuojant ir įgyvendinant daugiau kaip vienos valdymo srities valstybės
politiką ir strategiją visoje Lietuvos teritorijoje, perkelti iš III institucijų grupės į II.
Teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl:
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I733 2, 5, 8, 18, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo
projekto.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Kultūros paveldo objektų
atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015-09-23 nutarimo Nr. 1025 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“
netekusiu galios“ projekto.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamųjų kultūros
paveldo vietovių apsaugos tvarkymo planų patvirtinimo“ projekto.
• Kultūros ministro ir aplinkos ministro 2005-06-23 įsakymo Nr. ĮV-261/D1-322
„Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
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• Kultūros ministro įsakymo „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301
„Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“
projekto.
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2010-0915 įsakymu Nr. Į-323 patvirtinto „Registruojamų Kultūros vertybių registre kilnojamųjų kultūros
vertybių duomenų pateikimo tvarkos aprašo“ 31 punkto.
• Numatomo teisinio reguliavimo prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio
vertinimo pažymos.
• Lietuvos Respublikos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikto teisės akto Nr. 16-10523 - Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo
administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas
nesurašomas popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo
patvirtinimo“ projekto.
3.10. Svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus
Paveldo komisija, reaguodama į paveldosaugos tendencijas, visuomenės,
paveldosaugos specialistų ir jų asociacijų pateiktus siūlymus ir pastebėjimus, svarstė šias kultūros
paveldo apsaugos problemas:
• Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos
įgyvendinimas Lietuvoje.
• Europos kraštovaizdžio ir Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijų
įgyvendinimas Lietuvoje.
• Europos Tarybos Konvencija dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro
konvencija).
• Europos Tarybos Kultūros kelių programos įgyvendinimas Lietuvoje.
• Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, apsauga.
• Minimalios intervencijos principo taikymas nekilnojamojo paveldo objektų
tvarkyboje, siekiant efektyvesnio autentiško vertybių turinio saugojimo ir biudžeto lėšų naudojimo.
• Lentvario dvaro rūmų išsaugojimas.
• Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613,
buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano
sprendinių analizė.
• Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 22149, buv. kodas U30) tvarkymo plano sprendinių analizė.
3.11. Atlikti kitas įstatymų numatytas funkcijas
Lietuvos modernizmo ir postmodernizmo architektūros aktualizavimas
Paveldo komisija surengė pasitarimą su Kultūros ministerija, Lietuvos architektų
rūmais, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Kauno technologijos universiteto
Architektūros ir urbanistikos tyrimų centru (AUTC) ir kompanijai LIDL atstovaujančia advokatų
kontoros Sorainen atstovais dėl šiuolaikinės architektūros išsaugojimo problematikos. Darbo grupė
nusprendė kreiptis į Kultūros rėmimo fondą dėl dalinio mokslinių tyrimų finansavimo, kad būtų
galima atrinkti paveldosauginiu požiūriu vertingus sovietinio laikotarpio modernizmo ir
postmodernizmo pastatus. Siūlyta rinkti ir Lietuvos architektų sąjungos, Kultūros ministerijos
interneto svetainėse bei AUTC duomenų bazėje viešinti preliminarų galimai vertingų sovietinio
modernizmo ir posmodernizmo objektų sąrašą, kol bus atlikti jų išsamūs tyrimai tikrajai vertei
nustatyti.
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Paveldo komisija po pasitarimo kreipėsi į Lietuvos architektų rūmus, Lietuvos
architektų sąjungą ir jos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyrius, Kultūros paveldo departamentą prie
Kultūros ministerijos ir jo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyrius, taip pat Vilniaus m., Kauno m. ir
Klaipėdos m. savivaldybių paveldosaugininkus prašydama informuoti apie jų kuruojamoje
teritorijoje esančią galimai vertingą modernizmo ir postmodernizmo architektūrą.

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apskaita
Paveldo komisija, vykdydama LR Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatytą priemonę, kreipėsi į įvairias
institucijas prašydama suteikti turimą informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį
užsienyje. Šiuo klausimu bendradarbiauta su Užsienio reikalų ministerija, visomis Lietuvos
Respublikos atstovybėmis ir lietuvių bendruomenėmis užsienyje, Lietuvos muziejų asociacija,
Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos istorijos institutu, Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka, Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos institutu, Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra,
Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institutu, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Lietuvos kultūros
tyrimų institutu, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos centriniu valstybės archyvu,
Lietuvos ypatinguoju archyvu, Lietuvos literatūros ir meno archyvu, Vilniaus apskrities archyvu,
Istorinės atminties akademija. Nuo gegužės iki rugsėjo mėn. Paveldo komisijos administracija
surinko naują, kur kas išsamesnę informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį
Rusijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Austrijoje, Švedijoje, Baltarusijoje,
Argentinoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje, JAV, Brazilijoje, Danijoje, Kinijoje,
Suomijoje, Estijoje, Australijoje, Azerbaidžane, Airijoje, Vengrijoje, Kazachstane ir Šveicarijoje.
Surinkta informacija apie nekilnojamąjį kultūros paveldą (urbanistinį ir architektūros
paveldą, kapus ir kapines, atmintinas vietas), kilnojamąsias vertybes (archyvinius dokumentus,
meno kūrinius, žymių istorinių asmenybių daiktus, valstybės simboliką reprezentuojančius pašto
ženklus ir monetas ir kt.) bei iškilių lietuvių tautybės asmenybių veiklą užsienyje gali būti
panaudota įvairias tikslais. Kultūrinės sąsajos su kitomis šalimis turėtų būti išnaudotos Europos
Tarybos Kultūros kelių programai – organizuojant ir populiarinant bendrus teminius turizmo
maršrutus. Bendradarbiaujant su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos ir
Užsienio reikalų ministerija būtina siekti, kad šalies reprezentacijos tikslais kuo daugiau atmintinų
istorinių vietų ir su Lietuva susijusių nekilnojamojo paveldo objektų turėtų atminimo lentas su
lietuvių ir tos šalies, kurioje yra objektas, kalbomis išdėstyta informacija. Muziejuose saugomos
kilnojamosios kultūros vertybės dažniausiai yra apsaugotos nuo sunaikinimo, tačiau dokumentams,
saugomiems privačiuose archyvuose, gresia greitas sunykimas, todėl svarbu operatyviai surinkti
informaciją apie tokius archyvus ir spręsti dėl jų galimo pervežimo į Lietuvą.
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Užsienio aukcionuose parduodamos istorinės Lietuvos relikvijos. Paveldo komisija
siūlė įsteigti atskirą fondą (kurį galėtų papildyti tiek valstybė, tiek privatūs asmenys) ir numatyti
nuolatinį finansavimą kultūros vertybėms įsigyti aukcionuose. Rekomenduojama keisti kultūros
vertybių įsigijimo procedūras, netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, tačiau pritariant
vienam atsakingam asmeniui (pvz., Ministrui Pirmininkui arba LR Prezidentui).
Tarptautinės UNIDROIT Konvencijos dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros
objektų nuostatos dėl objektų grąžinimo galioja tik Konvencijos valstybėse narėse ir tik toms
vertybėms, kurios buvo pagrobtos prieš 50 metų (t. y. po 1967 m.). Nepaisant to, Konvencijoje
nurodoma, kad šalis gali taikyti palankesnes taisykles nuosavybės teisei atkurti ir pavogtam ar
neteisėtai išvežtam kultūros paveldo objektui susigrąžinti, negu Konvencijoje numatytos. Tokios
šalys kaip Egiptas, Graikija, Italija, Kanada, Indija, Pietų Korėja ir JAV vykdo savarankišką (ir
atskirais atvejais sėkmingą) kur kas seniau pagrobtų kultūros vertybių susigrąžinimo politiką, todėl
atitinkamą politiką būtina formuoti ir Lietuvoje.
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Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, iliustracijos

Olykos Radvilų pilis Ukrainoje

Radvilų pilis Nesyvžiuje Baltarusijoje

Radvilų kolekcijos šarvai Vienoje, Paryžiuje, Filadelfijoje, Londone,
Vorčesteryje, Drezdene, Niujorke ir Čikagoje

Palenkės Bialos Šv. Antano bažnyčia
Lenkijoje

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio
funduota bažnyčia Biala Podlaska Lenkijoje

Žygimanto Augusto žirgo šarvai
Kremliaus muziejuje Rusijoje
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Paminklas Romui Kalantai Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje, paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
Thisted mieste Danijoje, 1869 m. Abiejų Tautų Respublikos Laisvės paminklas prie Rapperswill pilies Šveicarijoje ir
Laisvės paminklas San Paule Brazilijoje

Lietuvių kilmės dailininkų: tapytojo Lasar Segal (1891-1957) ir skulptoriaus Viktoro Baranausko (Victor David
Brenner, 1871-1924) darbai

Lietuvių kilmės dailininkų: skulptoriaus Jacques Lipchitz (1891-1973) ir tapytojo William Zorach (1871-1924) darbai
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Lietuvių kilmės menininkai: smuikininkė ir teremino virtuozė Clara Rockmore (1911-1998), dainininkas ir komikas,
filmų aktorius Al Johnson (1886-1950) ir Nathanael West (1903-1940) rašytojas, scenaristas ir satyrikas

Kunigas, gydytojas ir Brazilijos Amazonės regiono humanitaras Aleksandras Ferndinandas Bendoraitis (1919-1998)

Aukščiausias Australijos kalnas, pavadintas Tado Kosciuškos vardu ir Kosciuškos miestas JAV
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Visų Šventųjų lietuvių bažnyčia Rouzlande Čikagoje,
Architektas Stasys Kudokas, 1959 m.

Lietuvių jėzuitų Marijos-Kelrodės koplyčia Čikagoje,
architektas Kazys Kriščiukaitis, 1953 m.

Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje, Australijoje,
architektas Karolis Reisonas

Šv. Margaritos bažnyčia Croydon priemiestyje prie
Adelaidės Australijoje, architektas Vaclovas
Navakas,1968 m.

Lietuvių Šv. Juozapo bažnyčia San Paule, Brazilijoje

Marijos gailestingumo lietuvių bažnyčia Buenos
Aires, Argentinoje

Dalyvavimas teismo procesuose
Paveldo komisija dalyvavo teismo posėdžiuose kaip trečiasis asmuo civilinėje byloje
pagal ieškovų Užupio bendruomenės ir Paplaujos bendruomenės ieškinį atsakovams Vilniaus m.
savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir UAB
„HQ Development“ dėl statybos leidimo panaikinimo.
Parengta išvada civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Neringos savivaldybės
administracijai, Neringos savivaldybei, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentui, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, UAB „Cowi Lietuva“ dėl statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo.
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4. BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis ir vietos bendruomenėmis
Paveldo komisija bendradarbiavo su Lietuvos savivaldybių asociacija klausimais,
susijusiais su savivaldybių veiklomis ar funkcijomis. 2016 m. įvyko Paveldo komisijos susitikimai
su Vilniaus m., Trakų r., Kauno m., Palangos m., Šalčininkų r., Vilniaus r., Utenos m., Zarasų r.,
Anykščių r., Molėtų r. savivaldybių vadovais arba kitais atstovais.
Susitikime su Vilniaus m. savivaldybe aptartas Vilniaus Žaliojo tilto ir skulptūrinių
grupių teisinis reglamentavimas, statybų Vilniaus istoriniame centre klausimas bei Vilniaus
senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo
dokumento – tvarkymo plano projektas.
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Paveldo komisijos, Trakų r.
savivaldybės ir kitų institucijų išvažiuojamajame posėdyje į Trakus apžiūrėtas griūvantis Lentvario
dvaras, susipažinta su Rykantų, Senųjų Trakų ir Trakų bažnyčių būkle. Trakų rajono savivaldybėje
svarstytos griūvančio kultūros paveldo atgaivinimo galimybės.
Paveldo komisijos, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Palangos m.
savivaldybės išvažiuojamajame posėdyje buvo nagrinėtos Palangos miesto urbanistinio paveldo
apsaugos problemos paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, Palangos miesto
istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos ribų planas bei tvarkymo plano
projektas, Palangos istorinės dalies medinis kultūros paveldas.
Paveldo komisijos, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Klaipėdos m.
savivaldybės išvažiuojamajame posėdyje aptartas Klaipėdos m. fortifikacijos išsaugojimo ir
pritaikymo klausimas.
Organizuoti du apskritojo stalo renginiai su Vilniaus r., Šalčininkų r., Utenos r.,
Molėtų r., Zarasų r. ir Anykščių r. vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, vietos veiklos grupių ir
savivaldos institucijų atstovais. Susitikimuose buvo aptartas savivaldos institucijų ir regionų
gyventojų bendradarbiavimas kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo įvairioms veikloms
klausimas.
Paveldo komisijos išvažiuojamajame posėdyje į Kauno m. savivaldybę aptarta Kauno
m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, apsauga, istorinių pastatų pritaikymo strategija,
Naujamiesčio tvarkymo plano sprendiniai ir urbanistinio paveldo apsaugos problemos
paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais.
Dalyvavauta Anykščių r. savivaldybės renginyje dėl medinės Vorutos pilies atkūrimo
ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Dalyvauta LR Seimo Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ ir
Užupio bendruomenės pasitarime, kuriame buvo aptarti Vilniaus senamiesčio apsaugos, rengiamo
Vilniaus senamiesčio tvarkymo plano, Lietuvos įsipareigojimų dėl UNESCO saugomo Vilniaus
senamiesčio vykdymo, esamos būklės analizės, galimo viešųjų erdvių užstatymo klausimai.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Susitikime su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija aptartas Vilniaus senamiesčio
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo
plano – projektas.
Susitikime su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir LR Prezidentūros
atstovais aptartos UNESCO pasaulio paveldo vietovių – Vilniaus istorinio centro ir Kuršių nerijos
– apsaugos problemos.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tarptautinės paminklų ir paminklinių
vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionaliniu komitetu dėl 2017 m. planuojamos tarptautinės
konferencijos „UNESCO pasaulio paveldas – Vilniaus istorinis centras: iššūkiai ir galimybės“.
Paveldo komisijos ir Lietuvos kultūros politikos instituto susitikime aptartos
aktualiausios kultūros paveldo apsaugos problemos ir Lietuvos kultūros politikos instituto
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pasiūlymai dėl Lietuvos valstybingumo istorinio paveldo sostinėje puoselėjimo įamžinant
valstybės kūrėjų ir gynėjų atminimą.
Dalyvavimas kitų institucijų darbo grupėse
Paveldo komisijos administracijos darbuotojai nuo 2015 m. stebėtojo teisėmis
dalyvauja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo grupėje dėl Vilniaus
senamiesčio tvarkymo plano sprendinių aprobavimo.
Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė skirta į Kultūros ministerijos sudarytą
priežiūros komisiją dėl Vilniaus kalnų parko teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui
rengiantis Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimui koordinavimo ir priežiūros.
Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė (ir, jai nesant, Teisinio koordinavimo
skyriaus vedėjas) atstovauja institucijai 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų komisijoje.
Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė dalyvavo Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos programos „Pasaulio atmintis“ komiteto veikloje.
Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė skirta į Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos koordinuotą darbo grupę dėl Kauno modernizmo architektūros įrašymo į
preliminarųjį UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Darbo grupės nariai parengė paraišką dėl įrašymo
ir pateikė Pasaulio paveldo komitetui.
Paveldo komisijos narys D. Rimkevičius atstovauja institucijai Kultūros ministerijos
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryboje.
Paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas atstovavo institucijai
Kultūros ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl pasiūlymų teikimo netinkamai prižiūrimiems
kultūros paveldo objektams tvarkyti.
Paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai
dalyvavo Kultūros ministerijos darbo grupėje dėl „Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių
išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo“ nuostatų keitimo.
Paveldo komisijos Administracinio skyriaus vedėja dalyvavo Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos darbo grupėje dėl „Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo
objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tik su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašo“
aktualizavimo.
Akademinė bendruomenė
2016 m. Paveldo komisija pradėjo bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis.
Bendra aukštojo mokslo ir valstybės institucijų veikla prisidėjo prie kultūros paveldo apsaugos
politikos formavimo ir įgyvendinimo, paveldosaugos specialistų gebėjimų stiprinimo ir Paveldo
komisijos įvaizdžio gerinimo akademinėje bendruomenėje. Vilniaus universiteto, Vilniaus dailės
akademijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto lektoriai
ir mokslo darbuotojai dalyvavo ir skaitė pranešimus Paveldo komisijos konferencijoje „Pažangi
architektūros paveldo apsauga: misija (ne) įmanoma?“.
Paveldo komisija bendradarbiavo su Kauno technologijos universiteto Architektūros
ir urbanistikos tyrimų centru dėl šiuolaikinės architektūros išsaugojimo problematikos.
Aukštojo mokslo įstaigų studentai buvo kviečiami atlikti praktiką Paveldo
komisijoje. 2016 m. patirties Paveldo komisijoje sėmėsi 1 studentė, kuri išanalizavo kilnojamųjų
kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimą ir pateikė statistinius duomenis.
Praktiką atlikusi studentė taip pat išnagrinėjo ir aukštųjų mokyklų studentų 20052015 m. su paveldosauga susijusių magistro kvalifikacijos baigiamųjų darbų tematiką. Apžvalgai
naudotos Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka bei Vilniaus universiteto bakalauro ir
magistro darbų duomenų bazė. Surinkta informacija apie 387 magistrinius darbus. Praktikantės
atlikto tyrimo pagrindu Paveldo komisija teiks siūlymus aukštojo mokslo įstaigoms dėl studentų
baigiamųjų darbų tematikos.
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Tarptautinis bendradarbiavimas
Paveldo komisijos pirmininkės E. Karalevičienės susitikime su Lenkijos Respublikos
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje J. Czubińskiu aptarti
aktualiausi Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo apsaugos klausimai ir bendro kultūrinio palikimo
išsaugojimo galimybės.
Varšuvoje vykusiame Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo
ministerijos, Nacionalinio paveldo instituto, Nacionalinio muziejininkystės ir išteklių apsaugos
instituto atstovų, Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Lenkijos Respublikoje ir Paveldo
komisijos pirmininkės E. Karalevičienės susitikime aptarti bendro Lietuvos ir Lenkijos kultūros
paveldo išsaugojimo klausimai.
Europos Tarybos Venecijoje surengtame valstybių narių atstovų susitikime dėl
Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos įgyvendinimo rezultatų ir
perspektyvų Lietuvai atstovavo Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė. Lietuva raginama
prisijungti prie Faro konvencijos, siekiant bendruomenių vaidmens kultūros paveldo valdyme
stiprinimo.
Paveldo komisijos atstovai dalyvavo Leipcige vykusioje Vidurio Rytų Europos
humanitarinių mokslų centro prie Leipcigo universiteto ir Böckler-Mare-Baltucum fondo
konferencijoje „Kultūros paveldo apsauga Baltijos šalyse – problemos, potencialai, politinė
reikšmė“. Antrojoje sesijoje „Modernumas ir rekonstrukcija – kultūros paveldo apsauga Baltijos
šalyse istoriniu, politiniu ir socialiniu aspektais“ aptartos aktualijos, susijusios su kultūros paveldo
apsauga Lietuvoje.

28
5. KONFERENCIJA, RENGINIAI
Paveldo komisijos organizuota konferencija
Paveldo komisija, siekdama kurti efektyvesnę kultūros paveldo apsaugos strategiją,
kartu su Kultūros ministerija 2016 m. lakpričio 22-23 d. surengė mokslinę-praktinę konferenciją
„Pažangi architektūros paveldo apsauga misija (ne)įmanoma?“, kurioje pranešimus skaitė istorikai,
architektai, paveldosaugininkai, teisininkai. Renginio metu buvo identifikuotos Lietuvos
paveldosaugos sistemos problemos, diskutuota dėl valstybei opiausių probleminių klausimų, kurie
užkerta kelią pažangiai architektūros paveldo apsaugai.

Nors tik viena konferencijos sesija buvo skirta vietos bendruomenių vaidmeniui
kultūros paveldo apsaugos procese, ši žinutė pranešėjų buvo akcentuota visų konferencijos sesijų
metu. Klausimas, kaip priartinti visuomenę prie paveldosaugos procesų, tapo pagrindiniu, kuris,
anot pranešėjų, galimai lemtų paveldo apsaugos proceso pažangą.
Pranešimų ir diskusijų metu siūlyta keisti vertingųjų savybių aprašų sudarymo
specifiką, nes jie yra sunkiai suprantami norint atlikti paveldo objektų tvarkybą ir tampa trukdžiu
jų atgaivinimui. Užsiminta apie mokestines lengvatas savininkams, keltas paveldo mokslinių
tyrimų finansavimo klausimas. Konferencijos metu diskutuota apie paveldosaugos institucijų
priimamų dokumentų viešinimą internetinėje erdvėje, paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės
aktų rengimą tik išanalizavus visuomenei svarbias vertes, vietos bendruomenių įtraukimą į
kultūros paveldo kaitos stebėseną, paveldo verčių komunikaciją visuomenei suprantama kalba.
Renginio metu akcentuota, kad kasdienio paveldo – utilitarių objektų apsaugai itin svarbus
visuomenės indėlis, kasdienė savo gyvenamosios aplinkos priežiūra. Vis didėjantis šių galimai
vertingų modernistinių ir postmodernistinių objektų skaičius reikalauja savininkų priežiūros bei
kelia inventorizacijos ir atrankos moksliniu pagrindu iššūkį.
Konferencijos metu dažnai nuskambėdavo mintis, kad reikia keisti paveldo apsaugą
reglamentuojančius teisės aktus. Šio siūlymo pagrindu Paveldo komisija inicijuoja darbo grupės
sudarymą dėl paveldosaugą reglamentuojančių teisės aktų koregavimo.
Konferencijos straipsnių leidinį visuomenei planuojama pristatyti 2017 m. balandžio
18-ąją – Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių dienos proga.
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Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 25-metis
Paveldo komisijos primininkė E. Karalevičienė dalyvavo Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos narystės UNESCO organizacijoje 25-mečio renginyje ir parengė pranešimą
„Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos globalumas ir reikšmė“ Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos leidiniui „Skiepyti taikos idėją žmonių sąmonėje...“.

Vidurio Rytų Europos humanitarinių mokslų centro prie Leipcigo universiteto ir Böckler-MareBaltucum fondo konferencijoja
Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė ir vyr. specialistas G. Oržikauskas
skaitė pranešimus „Confrontation of historical environment and new architecture in Kaunas city:
analysis of one case“, „Interpretation of modernity in Kaunas interwar architecture as the mean for
cultural reestablishment“ Leipcigo mieste Vokietijoje vykusioje Vidurio Rytų Europos
humanitarinių mokslų centro prie Leipcigo universiteto ir Böckler-Mare-Baltucum fondo
organizuotoje konferencijoje „Kultūros paveldo apsauga Baltijos šalyse – problemos, potencialai,
politinė reikšmė“.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijų ir Baltarusijos muziejaus renginys

Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė pasveikino į Pavilnių ir Verkių
regioninių parkų direkcijos bei Baltarusijos muziejaus „Pilių kompleksas Miras“ organizuotą
„Lietuvai reikšmingų Vitgenšteinų giminės archyvinių dokumentų sugrąžinimo į istorinę giminės
dvarų sostinę – Verkių dvarą“ ceremoniją susirinkusius svečius.
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6. LEIDYBA
2016 m. Paveldo komisija išleido 2015-04-02 vykusio mokslinio seminaro-diskusijos
„Patogus ir nepatogus paveldas“ dalyvių pranešimų leidinį.
Paveldo komisija, aktualizuodama Lietuvos Respublikos Seimo iniciatyvą 2017
metus paskelbti Piliakalnių metais, išleido Lietuvos valstybingumui reikšmingiausių piliakalnių
kalendorių.

7. INSTITUCIJOS VALDYMAS
Institucijos struktūra

2016 m. Paveldo komisijoje įvyko struktūriniai pokyčiai. Paveldo komisijos
pirmininko 2016-02-26 įsakymu Nr. V2-16 patvirtinta nauja administracijos struktūra –
Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyrius, Teisinio koordinavimo skyrius, Administracinis
skyrius, Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius, 2016-05-02 įsakymu Nr. V-4 patvirtinti
Administracijos nuostatai.
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Paveldo komisijos administracija renka, kaupia ir sistemina posėdžių medžiagą,
rengia sprendimų ir nutarimų projektus, rūpinasi aktualių, su kultūros paveldo apsauga susijusių
klausimų sklaida internetiniame puslapyje (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=868&p_k=1)
ir socialiniame tinklalapyje (https://www.facebook.com/kulturospaveldokomisija).
Žmogiškųjų išteklių mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
2016 m. pabaigoje Paveldo komisijoje dirbo 14 darbuotojų. Vadovaujantis Valstybės
tarnautojų mokymo 2014-2017 metų strategija buvo siekiama atskleisti ir plėtoti Paveldo komisijos
darbuotojų bei valstybės tarnautojų kompetencijas, suteikiant jiems žinių ir formuojant praktinės
veiklos įgūdžius, bei prisidėti prie šiuolaikinės organizacijos tobulinimo.
Paveldo komisijos administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai tobulino
pareigoms eiti reikalingas kompetencijas ir kvalifikacinius gebėjimus, vadovavimo gebėjimus,
žmogiškųjų išteklių valdymo, stiprinant lyderystės, vadybines, kompiuterinio raštingumo ir kitas
reikalingas kompetencijas. Dalyvauta mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose siekiant:
• ugdyti ir tobulinti vadovavimo įgūdžius, vadovų lyderystės gebėjimus, vadybinę ir
valdymo kompetencijas, dalykinį bendravimą – „Iškalbos gebėjimų ugdymas ir psichologinės
įtakos technikos“, „Tarnybinis protokolas: etiketas ir dalykinio įvaizdžio formavimas“;
• tobulinti žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo įgūdžius – „Valstybės tarnyba ir
darbo santykiai: teisinio reguliavimo ypatumai, aktuali teismų praktika, praktinės
rekomendacijos“, „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo
darbuotojo priėmimo iki atleidimo“;
• tobulinti finansinių išteklių valdymą ir biudžeto lėšų planavimą – „Vidaus kontrolės
ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje“, „Apskaitos politikos rengimas VSAFAS“,
„Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir paskaita viešajame sektoriuje“;
• stiprinti gebėjimus efektyviai organizuoti įstaigos dokumentų valdymą – „Teisės
aktų projektų rengimas ir derinimas, praktiniai pavyzdžiai“, „ES Projektų rengimas“;
• stiprinti kompiuterinį raštingumą – „Pateikčių rengimas, VI ECDL modulis“.
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Paveldo komisijos veiklos sklaida
Paveldo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 6 str. 5 d., bendravo su žiniasklaida kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos
klausimais. 2016 m. buvo publikuota daugiau negu 22 straipsniai internetiniuose žinių portaluose
(mokslolietuva.lt, 15min.lt, sa.lt, kamane.lt, klaipeda.diena.lt, kaunodiena.lt, utena.lt, salcininkai.lt,
voruta.lt, bernardinai.lt, baltnews.lt ir kt.) apie Paveldo komisijos veiklą.
Nuo 2016 m. liepos 1 d. vykdomas žiniasklaidos straipsnių, susijusių su kultūros,
istorijos, kultūros paveldo išsaugojimo ir kitais klausimais, monitoringas.
Paveldo komisijos veikla socialiniame tinkle pristatoma nuo 2016 m. liepos 1 d.
Paveldo komisijos Facebook paskyroje aktualizuojami priimti sprendimai, pristatomi eilinių ir
neeilinių posėdžių, pasitarimų su kitų institucijų atstovais paveldo apsaugos klausimais rezultatai,
vykdoma paveldo sklaida aktualiomis temomis, klausiama visuomenės nuomonės, vyksta
diskusijos.

Paveldo komisijos logotipas
Paveldo komisija bendardarbiavo su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto
Grafinio dizaino katedra, 2016 m. sukūrusia institucijos logotipą. Katedros vedėjas prof. Virgilijus
Trakimavičius organizavo savaitę trukusias pirmo ir antro kurso magistrantų kūrybines dirbtuves,
kurių metu buvo sukurta 12 Paveldo komisijos logotipo variantų. Pasirinktas Lietuvos tradicijas
atspindintis logotipas.
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Finansinė informacija
Pagrindinis Paveldo komisijos, vykdančios valstybinės kultūros paveldo apsaugos
politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo programą, finansavimo šaltinis buvo ir išlieka
valstybės biudžeto lėšos.
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-2161 Paveldo komisijai numatyta 269,00 tūkst.
Eur. LR Vyriausybės 2016-08-25 nutarimu Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų
valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“ papildomai
skirta 0,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui.
Palyginus su 2015 metais, 2016 metų asignavimai padidėjo 24,00 tūkst. Eur arba 9,8
procento dėl papildomų neužimtų (maksimalus patvirtintas pareigybių skaičius 18,5) 2 pareigybių
įvedimo, MMA padidėjimo bei ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo 2016 metais. 2016 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus,
– 269,2 tūkst. Eur, iš jo darbo užmokesčiui – 170,2 tūkst. Eur, turtui – 5,6 tūkst. Eur. Visi
asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.
Elektroninė dokumentų valdymo sistema
Paveldo komisija, įgyvendindama LR Vyriausybės pasitarimo sprendimą „Dėl
bendros valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo,
tvarkymo ir saugojimo paslaugos“ ir siekdama efektyvaus dokumentų valdymo, popierinių
dokumentų srauto mažinimo ir elektroninių dokumentų rengimo skaičiaus didinimo, įsidiegė
Elektroninę dokumentų valdymo sistemą (eDVS).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimą Nr. 914 „Dėl
nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų
patvirtinimo“, Paveldo komisija prisijungė prie Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo,
naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (e.pristatymas).

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė
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Priedas Nr. 1
PATVIRTINTAS
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos pirmininko
2015-11-27 įsakymu Nr. V-7(1.3.)

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija (kodas 07 900 0007)
2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Dalyvauti formuojant efektyvią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir
strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, gausėjimą, naudojimą ir
perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų
istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.
VEIKLOS PRIORITETAI
Komisija yra Lietuvos Respublikos 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 savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotų
2016 m. veiklos prioritetų ir 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo.
2016 m. Komisijos veiklos programa užtikrina strateginių krypčių tęstinumą.
Komisija, siekdama tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką, strategijas
ir praktikas, nustato šiuos veiklos prioritetus:
I. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą bei ugdyti tautos sąmoningumą (2014-2020 metų
nacionalinė pažangos programa):
– dalyvauti formuojant bendrą integralią kultūros paveldo apsaugos politiką;
– vertinti paveldosaugos programas;
– vertinti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugą;
– ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos bei
strategijos klausimais, aiškinti kultūros paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos svarbą;
– atlikti analizes ir teikti išvadas Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei;
– atsižvelgiant į LR Seimo sprendimą paskelbti 2016 metus Vietos bendruomenių metais skatinti
vietos bendruomenes išsaugoti ir puoselėti kultūros paveldą;
– vertinti kultūros paveldo apsaugos valstybės valdymo institucijų metines ataskaitas.
II. Vertinti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir
kitų šaltinių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 metų veiklos prioritetas):
– siekti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių
lėšų, skirtų paveldo tyrimams ir išsaugojimui, proporcingo skyrimo ir tikslingo, skaidraus bei
atsakingo panaudojimo;
– vertinti už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos ataskaitą.
III. Stebėti ir analizuoti kultūros paveldo objektų tvarkymo koncepcijas ir vykdomus
tvarkybos darbus:
– nagrinėti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir Vyriausybės raštiškus pavedimus dėl
piliečių, organizacijų prašymų, skundų ir pateikti analizės išvadas;
– analizuoti ir pateikti išvadas dėl rengiamų kultūros paveldo objektų tvarkymo ir pritaikymo
projektų.
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas
I. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą bei ugdyti sąmoningumą

Asignavimai
tūkst. Eur
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II. Vertinti valstybės ir savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir kitų šaltinių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai
III. Stebėti ir analizuoti kultūros paveldo objektų tvarkymo koncepcijas ir
vykdomus darbus

269,0

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
– dalyvavimas tobulinant kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, konkrečių
pasiūlymų teikimas;
– teisės aktų projektų, susijusių su kultūros paveldo integralia apsauga, inicijavimas ar parengimas;
– nacionalinių ir tarptautinių paveldosaugos teisės aktų analizės, nacionalinių teisės aktų
tobulinimo inicijavimas.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Siekiant užtikrinti Komisijos veiklos efektyvumą, sprendimų skaidrumą, kokybišką ir
efektyvų paslaugų (konsultavimo) teikimą ir efektyviai išnaudoti informacinių technologijų
galimybes, 2016 m. planuojami šie svarbiausi darbai:
1. Padidinti Komisijos veiklos efektyvumą informacinių technologijų naudojimo srityje
pertvarkant elektroninių ryšių tinklus, plėtojant bendrą Komisijos ir valstybės institucijų duomenų
perdavimo tinklą, modernizuojant vidaus administravimo informacines sistemas ir užtikrinant jų
palaikymą ir priežiūrą, optimizuojant informacinių technologijų išlaikymo sąnaudas ir didinant
teikiamų paslaugų patikimumą.
2. Siekiant optimizuoti Komisijos struktūrą, didinti funkcijų efektyvumą personalo
valdymo srityje:
2.1. atlikti darbuotojų pareigybių funkcijų analizę, peržiūrėti pareigybių skaičiaus
normatyvus, atlikti Komisijos administracijos skyrių ir tarnybos pareigybių skaičiaus analizę;
2.2. atsižvelgiant į Komisijos veiklos prioritetus, teikti pasiūlymus dėl žmogiškųjų
išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.3. skatinti Komisijos administracijos darbuotojus dalyvauti tobulinimosi kursuose ir
mokymuose.
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Strateginis tikslas – teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos
Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti
Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei strategiją ir
siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis valstybės ūkio
valdymo sritimis, taip užtikrinant kompleksišką jo pažinimą,
išsaugojimą, atskleidimą, naudojimą ir perdavimą ateities
kartoms.

Programa – Valstybinės kultūros paveldo
apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir
įgyvendinimas.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
2016 m. numatoma 269,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 184,0 tūkst. eurų.
2016 m. asignavimų paskirstymas pagal programas ir finansavimo šaltinius
100
80
60
valstybės biudžeto
lėšos

40
20
0
1
programa

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
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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 atskiroms kultūros paveldo apsaugos problemoms nagrinėti. Eiliniai Komisijos posėdžiai
vyksta kartą per mėnesį. Komisija priima sprendimus ir nutarimus, kuriuos savo parašu tvirtina
Komisijos pirmininkas. Sprendimai skelbiami Teisės aktų registre. Nuolat atliekama jų vykdymo
analizė.
2015m.
(patvirtintas)

2016 m.

2017 m.

2018 m

Komisijos administracijos
16,49
18,5
18,5
pareigybių skaičius (vnt.)
Išlaidos darbo užmokesčiui 164,5 tūkst. Eur 184,0 tūkst. Eur 184,0 tūkst. Eur

18,5

184,0 tūkst. Eur

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2016 metais
10%

Vadovai
Padalinių vadovai
30%
60%

Specialistai, kiti
darbuotojai
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2016-2018 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. Eur)
2015-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2016-ųjų metų
asignavimai

iš jų
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

1.

iš jų

išlaidoms
iš viso

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

išlaidoms

iš viso

iš jų
iš jų turtui
turtui iš viso
darbo įsigyti
darbo įsigyti
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui

iš
viso

iš
viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

Valstybinės
kultūros paveldo
apsaugos politikos
ir strategijos
formavimas ir
įgyvendinimas

244,3

244,3

164.5

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0 269,0

184,0

-

iš jų valdymo
išlaidos*

244,3

244,3

164.5

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0 269,0

184,0

-

Iš viso asignavimų
programoms

244,3

244,3

164.5

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0 269,0

184,0

-

iš jų valdymo išlaidos

244,3

244,3

164.5

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0 269,0

184,0

-

Valdymo išlaidų dalis,
procentais

100

100

100

-

100

100

100

-

100

-

100

100
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA
VEIKLOS KONTEKSTAS
Materialusis ir nematerialusis 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“ ir „ypač vertingų vietovių apsauga“.
Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16) kultūros paveldas
įvardijamas kaip vienas pagrindinių nacionalinio saugumo objektų. 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“. Kultūros paveldo
apsaugos programa minima tarp svarbiausių ilgalaikių valstybinės nacionalinio saugumo
stiprinimo programų.
Vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX1187 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 nutarimu Nr. 1247 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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 patvirtinta (Žin.,
2012, Nr. 144-7430) 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa numato kultūros paveldo
tvarkybą, aktualizavimą, skaitmeninimą bei prieinamumą. Programoje itin akcentuojamas
aktyvesnis vietos bendruomenių dalyvavimas išsaugant kultūrinį palikimą. Taip pat
konstatuojama, jog moksliniai tyrimai sudaro MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros) pamatą, tad siūloma skatinti aukščiausiojo lygio mokslinius tyrimus.
Lietuvoje paveldosaugą tiesiogiai reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos (Žin., 1995, Nr. 3-37), Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos (Žin., 1996, Nr. 14352), 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.
Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 patvirtintos „Lietuvos
kultūros politikos kaitos gairės“, kuriose kultūros paveldas įvardijamas kaip neatskiriama šalies ir
jos piliečių tapatumo dalis, vienas svarbiausių valstybės nacionalinio saugumo garantų. Paveldo
išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės visuomenės poreikiams, akademiniai tyrimai, paveldo
atskleidimas ir įvertinimas, jo prieinamumas, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymas –
visa tai yra neatskiriama valstybės kultūros politikos dalis. Paveldas – tai svarbi, pridėtinę vertę
kurianti ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos paveldo vertės ir
nepažeistos ateinančių kartų teisės, tad Gairėse numatyta būtinybė formuoti bendrą integralią
paveldo apsaugos politiką.
Kultūros paveldas plačiąja prasme suprantamas kaip materialusis – jį sudaro
kilnojamosios ir nekilnojamosios vertybės, ir nematerialusis – jo esmė yra iš kartos į kartą
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perduodamos tradicijos, žinios ir gebėjimai, kultūrinis istorinis kraštovaizdis, atspindintis
žmogaus sambūvį su aplinka.
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. 1022806) 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 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.
Valstybinė paminklosaugos komisija buvo įsteigta Nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo 4 str. (1994 m.), o šiuo metu veikia pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2004-0928 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 metais. 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, visuomeninių organizacijų (nuo 2010-12-29 asociacijų,
Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 nutarimas Nr. XI-1249) (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 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.
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01)
Komisijos strateginis tikslas – teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos Respublikos
Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei
strategiją ir siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis, taip užtikrinant
kompleksišką jo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir perdavimą ateities kartoms.
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas
Valstybinės kultūros
paveldo komisijos
priimtų teisės aktų,

2015 metų

75

2016 metų 2017 metų 2018 metų

80

85

85

n+x metų

85

ekspertinių pasiūlymų
ir kitų dokumentų
įvykdymo procentas

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
Komisijos vykdoma programa – Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir
strategijos formavimas ir įgyvendinimas (kodas – 01001). Programa yra ilgalaikė, 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 2016 metų veiklos prioritetų ir 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos
įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant paveldo išsaugojimui ir integralumui su kitomis valstybės
ūkio valdymo sritimis.
Paveldo išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės visuomenės poreikiams, paveldo
tyrimai, atskleidimas ir įvertinimas, jo prieinamumas ir sklaida – visa tai yra neatskiriama
valstybės kultūros politikos dalis. Tokia politika užtikrina nacionalinės kultūros gyvybingumą,
telkia visuomenę, suteikia jai bendrų vertybių, bendrų tapatumo atpažinimo bruožų. Paveldas – tai
svarbi, pridėtinę vertę kurianti ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos
paveldo vertės ir nepažeistos ateinančių kartų teisės. Komisija, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimą 2016 metus paskelbti Vietos bendruomenių metais, skatins vietos
bendruomenes saugoti ir puoselėti kultūros paveldą seniūnijų, tautinių, religinių bendruomenių ir
bendrijų, kitų bendruomeninių vietos organizacijų lygmenyse. Strateginis tikslas įtvirtina siekį
integruoti saugotiną savivaldybių, seniūnijų kultūros paveldą į kitas valstybės ūkio valdymo sritis.
2016 metais Komisija skatins visavertę tautinių mažumų integraciją į Lietuvos
valstybės gyvenimą, kartu sudarant sąlygas išsaugoti jų tautinį tapatumą, tradicijas ir užtikrinant
tarptautinių ryšių darną. Tautinių mažumų kultūros paveldo, kuris yra viso Lietuvos paveldo dalis,
apsauga, tvarkymas ir sklaida yra neatsiejami nuo jų tautinio tapatumo.
Lietuvos Respublika yra atsakinga už kultūros paveldo objektų, įrašytų į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą, ir jų istoriškai susiformavusios aplinkos išsaugojimą. Pasaulio paveldo
vietovėms nustatyti privalomi reikalavimai, todėl negalima planuoti veiksmų, kurie galėtų pakenkti
jų visuotinei išskirtinei vertei. Komisija, vadovaudamasi Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo gairėmis, kitais metais tęs į Pasaulio paveldo sąrašą
įrašytų vietovių apsaugos stebėseną ir šiuo klausimu bendradarbiaus su asociacijomis, kurių veikla
tiesiogiai siejama su paveldo išsaugojimu.
Vienas svarbiausių kultūros paveldo apsaugą lemiančių kriterijų – valstybės,
savivaldybių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių lėšų skyrimas ir efektyvus
panaudojimas. Komisija nuolat atliko ir 2016 metais tęs valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšų
panaudojimo kultūros paveldo apsaugai analizę. Kultūros ministerijai 2014-2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpyje pavesta atlikti tarpinės institucijos funkcijas. Komisija,
susipažinusi su minėto laikotarpio „Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu“, analizuos ir pateiks išvadas dėl lėšų
panaudojimo kultūros paveldo apsaugai.
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2 lentelė. 2016-2018-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01

01

Patvirtinti 2015-ųjų metų Numatomi 2016-ųjų metų
Numatomi 2017-ųjų metų
Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: integralios su kitomis valstybės ūkio
valdymo sritimis kultūros paveldo apsaugos
politikos ir strategijos formavimas.
Uždavinys: atkreipti valstybės, savivaldos ir
kitų institucijų dėmesį į kultūros paveldo
integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis
svarbą bei skatinti kultūros paveldo
išsaugojimą jį integruojant.
Priemonė: kultūros paveldo apsaugos
tendencijų vertinimo, analizės atlikimas bei
ekspertinių siūlymų teikimas LR Seimui,
Prezidentui, Vyriausybei, kitoms valstybės ir
savivaldos institucijoms, įstaigos veiklos
viešinimas.
1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

1.
2.
3.

244,3 244,3 164.5

-

269,0 269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

244,3 244,3 164.5

-

269,0 269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

244,3 244,3 164.5

-

269,0 269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

269,0

269,0

184,0

-

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės kodas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai.
Skiltyje „Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas“ įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių

pavadinimai;

jie

išdėstomi

nuosekliai

ir

prioriteto

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

tvarka
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

1 tikslas – integralios su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis kultūros paveldo
apsaugos politikos ir strategijos formavimas.
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų
teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų įvykdymo procentas.

75

75

80

85

1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: atkreipti valstybės, savivaldos ir kitų institucijų dėmesį
į kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio valdymo sritimis svarbą bei skatinti kultūros
paveldo išsaugojimą jį integruojant.
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų, priimtų sprendimų,
nutarimų skaičius (vnt.).

50

50

50

50
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SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2016-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Institucijos / įstaigos pavadinimas
Nr.

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš viso

1.

Valstybinė kultūros paveldo
komisija
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių

iš jų valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių
ir pavaduotojai
asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui

1

3

3

14,5

7

18,5

10

184,0 tūkst. Eur

1

3

3

14,5

7

18,5

10

184,0 tūkst. Eur
184,0 tūkst. Eur

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui
5 lentelė. 2016-2018-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

(tūkst. litų)
Įgyvendinimo
terminai

Priemonės
kodas

Investicijų
projekto
pavadinimas pradžia pabaiga

Bendra
vertė

Panaudota
lėšų iki
2013-ųjų
metų

Planuojama
panaudoti
2014-aisiais
metais

2016-aisiais metais

2017-aisiais metais

iš jų

iš jų

Lietuvos
Europos
Respublikos
Sąjungos ir
įstaigų
valstybės
kita
biudžeto lėšų pajamų tarptautinė
įmokos
poreikis
finansinė
parama

–
–
–
–
–
–
–
Iš viso investicijų
projektams
–
–
–
–
–
–
–
Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

–
–

2018-aisiais metais
iš jų

įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______

_2016_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
(Asignavimų valdytojas) Valstybinė kultūros paveldo komisija
(Strateginis tikslas) Teikiant ekspertinius siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei tobulinti

Kodas
07.900.0007
01

Lietuvos kultūros paveldo apsaugos politiką bei strategiją ir siekti kultūros paveldo integralumo su kitomis ūkio
valdymo sritimis, taip užtikrinant kompleksišką jo pažinimą, išsaugojimą, atskleidimą ir perdavimą ateities kartoms.
Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
E-01-01
Vertinimo kriterijus – Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų
įvykdymo procentas
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų
įvykdymo procentas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įvykdytų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės
aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais)
5. Duomenų šaltinis
Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas buvo atliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kadencija (ketveri metai)
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė
kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Priedas Nr. 2
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Valstybinės
kultūros paveldo komisijos
pirmininko 2016-03-01įsakymu
Nr. V-1
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Uždavinys

dalyvauti formuojant
kultūros paveldo apsaugos
politiką ir strategiją

LR Vyriausybės 2016 metų
veiklos prioritetas 1.6.1.

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Urbanistinio paveldo apsaugos
problemos paveldosauginiu,
ekonominiu ir socialiniu
aspektu. Palangos m. istorinės
dalies specialusis planas.

Išvažiuojamasis posėdis į
Palangą

Urbanistinio paveldo apsaugos
problemos paveldosauginiu,
ekonominiu ir socialiniu
aspektu. Kauno naujamiesčio
specialusis planas.

Išvažiuojamasis posėdis į
Kauną

Apskritasis stalas su vietos
bendruomenėmis Utenos
regione.

Išvažiuojamasis posėdis

Proceso ir/ar
indėlio
vertinimo
kriterijai,
matavimo
vienetai ir
reikšmės
Sprendimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

E.Karalevičienė
A.Gučas
G.Rutkauskas
J.Jurevičienė
J.Lapinskas

Kovas,
rugsėjisspalis

Sprendimas

E.Karalevičienė
A.Gučas
G.Rutkauskas
J.Jurevičienė
A.Gražulis

Rugsėjisspalis

Sprendimas

J.Jurevičienė
G.Drėmaitė
N.Spiridonovienė

Kovasbalandis,
birželis-
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Apskritasis stalas su vietos
bendruomenėmis Vilniaus
regione (tęstinis klausimas).

Išvažiuojamasis posėdis

Sprendimas

teikti siūlymus LR Seimui,
LR Prezidentui, LR
Vyriausybei ir kitoms
valstybės institucijoms dėl
kultūros paveldo apsaugos
politikos ir strategijos
LR Vyriausybės 2016 metų
veiklos prioritetai 4.2.1.,
4.2.2.

Paveldosaugos prioritetų
nustatymas nacionaliniu mastu.

Posėdis
Konferencija
„Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos ir
panaudojimo prieštaros“

Sprendimas

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo programa.

Posėdis

Protokolinis
nutarimas

svarstyti ir teikti išvadas bei
siūlymus valstybės
institucijoms kultūros
paveldo apsaugos klausimais

Sapiegų rūmų parko atkūrimo ir
restauravimo koncepcija.

Posėdis

Protokolinis
nutarimas

Minimalios intervencijos
Posėdis
principo taikymas
nekilnojamojo paveldo objektų
tvarkyboje, siekiant
efektyvesnio autentiško vertybių
turinio saugojimo ir biudžeto
lėšų naudojimo.

Sprendimas

Sapiegų rūmų komplekso
apsaugos klausimas, vizija ir
ilgalaikė strategija.

Protokolinis
nutarimas

Išvažiuojamasis posėdis

D.Rimkevičius
V.Gadeikienė
A.Vėžienė
J.Jurevičienė
G.Drėmaitė
N.Spiridonovienė
D.Rimkevičius
V.Gadeikienė
A.Vėžienė
D.Rimkevičius
A.Kuncevičius
G.Rutkauskas
V.Gadeikienė

liepa

A.Butrimas
Z.Butkus
G.Drėmaitė
A.Stepanovič
A.Gučas
J.A.Pilipavičius
A.Stepanovič
G.Rutkauskas
A.Gučas
A.Stepanovič

Balandisgegužė

A.Gučas
J.A.Pilipavičius
A.Stepanovič
J.Lapinskas

Birželisliepa

SpalisLapkritis

Sausisvasaris
Balandisgegužė

Spalislapkritis
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vertinti kultūros paveldo
apsaugos politiką ir strategiją
įgyvendinančias programas ir
biudžeto lėšų, skirtų kultūros
paveldo apsaugai,
panaudojimą

svarstyti ir aprobuoti
siūlymus kultūros paveldo
vertybes paskelbti kultūros
paminklais ar panaikinti jų
apsaugą
svarstyti ir aprobuoti
siūlymus kilnojamąsias
kultūros vertybes įrašyti į
Kultūros vertybių registrą ir
išbraukti iš jo
vertinti kultūros paveldo
apsaugos funkcijas
atliekančių atsakingų
valstybės institucijų ir įstaigų
metines ataskaitas ir
savivaldybių institucijų,
įstaigų veiklą kultūros
paveldo apsaugos požiūriu
informuoti LR Seimą, LR
Prezidentą ir LR Vyriausybę
apie kultūros paveldo
apsaugos valstybinės
politikos įgyvendinimo
problemas
rengti įstatymų ir kitų teisės

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2016
metų paveldosaugos programų
projektas.

Posėdis

Sprendimas

A.Kuncevičius
A.Stepanovič
J.Lapinskas

Kovasbalandis

Savivaldybių lėšų panaudojimas
kultūros paveldo apsaugai.
Analizė ir rekomendacijos.

Posėdis

Protokolinis
nutarimas

N.Laužikienė
A.Stepanovič

Birželisliepa

Vilniaus senųjų kapinių, vad.
Rasų kapinėmis, paskelbimas
kultūros paminklu.

Posėdis

Protokolinis
nutarimas

E.Karalevičienė

Spalislapkritis

Kultūros vertybių, esančių
užsienyje, apsauga ir įrašymas į
Kultūros vertybių registrą.

Posėdis

Sprendimas

Z.Butkus
J.Lapinskas

Spalislapkritis

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2015
metų veiklos ataskaita.

Posėdis

Sprendimas

J.A.Pilipavičius
A.Stepanovič

Balandisgegužė

Klaipėdos miesto fortifikacijos
aktualizavimas.

Išvažiuojamasis posėdis į
Klaipėdą.

Sprendimas

N.Laužikienė
A.Gražulis

Gegužėbirželis

Valstybinės kultūros paveldo

Posėdis

Įstatymo

E.Karalevičienė

Vasaris-
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aktų, susijusių su kultūros
paveldo apsauga, projektus

komisijos įstatymo projektas.

atlikti Valstybinės kultūros
paveldo komisijos sprendimų
vykdymo analizę
rengti Valstybinės kultūros
paveldo komisijos veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų projektus

Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2012-2015 metų
sprendimų vykdymo analizė.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos nuostatų projektas.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos darbo reglamento
projektas.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybės.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos ataskaita už 2015
metus.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016 metų veiklos
planas.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016 metų programos
sąmata.
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2017 metų programos
sąmata.

rengti Valstybinės kultūros
paveldo komisijos ataskaitą
ir planuoti strateginę veiklą

projektas

Posėdžiai

Išvados

Posėdis

Nuostatų
projektas/
darbo
reglamento
projektas/
valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų
pareigybės
Ataskaita

Posėdis

(sudaryta darbo
grupė: G.Drėmaitė,
N.Laužikienė,
G.Rutkauskas,
D.Rimkevičius,
A.Kuncevičius)
V.Gadeikienė
J.A.Pilipavičius
A.Butrimas
V.Gadeikienė
E.Karalevičienė
(sudaryta darbo
grupė: G.Drėmaitė,
N.Laužikienė,
G.Rutkauskas,
D.Rimkevičius,
A.Kuncevičius)
V.Gadeikienė

kovas

Lapkritisgruodis
Vasariskovas

G.Drėmaitė
A.Vėžienė

Sausisvasaris

Posėdis

Metinis veiklos
planas

E.Karalevičienė
Komisijos nariai

Sausisvasaris

Posėdis

Sąmata

E.Karalevičienė
A.Bačiulienė

Sausis

Posėdis

Sąmata

E.Karalevičienė
A.Bačiulienė

Balandislapkritis
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Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2017-2019 metų
strateginis veiklos planas.

Posėdis

Strateginis
veiklos planas

E.Karalevičienė
A.Vėžienė
A.Bačiulienė

Birželislapkritis

Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2017 metų veiklos
planas.

Posėdis

Metinis veiklos
planas

Komisijos nariai

Vasarisgruodis
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Priedas Nr. 3
Sprendimai ir nutarimai:
Paveldo komisijos 2016-02-26 sprendimas Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos nuostatų keitimo“
Paveldo komisijos 2016-02-26 sprendimas Nr. S-12(6.2.-202) „Dėl Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2016 metų programų projektų“
Paveldo komisijos 2016-04-29 sprendimas Nr. S-13(6.2.-203) „Dėl Palangos miesto urbanistinio
kultūros paveldo apsaugos“
Paveldo komisijos 2016-04-29 sprendimas Nr. S-14(6.2.-204) „Dėl Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2015 m. veiklos ataskaitos“
Paveldo komisijos 2016-05-27 nutarimas Nr. N-1 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos
pirmininko pavaduotojo skyrimo“
Paveldo komisijos 2016-09-30 sprendimas Nr. S-15(6.2.-205) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016-02-26 sprendimo Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos
nuostatų keitimo“ pakeitimo“
Paveldo komisijos 2016-09-30 sprendimas Nr. S-16(6.2.-206) „Dėl vietos bendruomenių vaidmens
saugant kultūros paveldą“
Paveldo komisijos 2016-09-30 sprendimas Nr. S-17(6.2.-207) „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio
parko teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūrų užtikrinimo“
Paveldo komisijos 2016-09-30 sprendimas Nr. S-18(6.2.-208) „Dėl Lietuvos Respublikos
savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai“
Paveldo komisijos 2016-12-28 sprendimas Nr. S-19(6.2.-209) „Dėl Kauno miesto istorinės dalies,
vad. Naujamiesčiu, apsaugos“
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NUOSTATŲ KEITIMO
2016 m. vasario 26 d. Nr. S-11(6.2.-201)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, atsižvelgdama į 2016 m. vasario 26 d. posėdžio
svarstymą bei vadovaudamasi LR valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 2 straipsnio 3
dalimi ir 6 straipsnio 3 dalimi,
n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatus ir juos išdėstyti nauja
redakcija (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios Valstybinės paminklosaugos komisijos 2004 m. gruodžio 17
d. sprendimą Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
nuostatų patvirtinimo“ ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2007 m. lapkričio 23 d.
sprendimą Nr. S-6-(125) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų keitimo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos
2016 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. S-11(6.2.-201)

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija) įsteigta 1995 m. sausio 24 d.
Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir vadinosi Valstybinė paminklosaugos komisija. 2004 m. rugsėjo
28 d. jos pavadinimas pakeistas.
2. Komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros
paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais.
3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kultūros paveldo
apsaugą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymu, šiais Nuostatais, Komisijos darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais bei
etikos principais.
4. Komisija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo
pavadinimu ir sąskaitą banke.
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5. Komisijos buveinė: Rūdninkų g. 13, LT-01135, Vilnius. Patalpas Komisijai suteikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.
II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI
6. Komisijos uždaviniai:
6.1. dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją;
6.2. teikti siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir kitoms valstybės
institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos;
6.3. teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais;
6.4. vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas bei
biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą;
6.5. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar
panaikinti jų apsaugą;
6.6. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių
registrą ir išbraukti iš jo;
6.7. vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir
įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos
požiūriu;
6.8. informuoti Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei apie kultūros paveldo apsaugos
valstybinės politikos vykdymo problemas;
6.9. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
6.10. svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus;
6.11. atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
III. KOMISIJOS TEISĖS
7. Komisija turi teisę:
7.1. vertinti įstatymų, kitų teisės aktų ir/ar jų projektų galimą poveikį kultūros paveldui ir atitiktį
kultūros paveldo apsaugos valstybinei politikai, teikti projektų rengėjams ar teisės aktus
priimančioms institucijoms savo išvadas ir pasiūlymus;
7.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių
ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldą, taip pat informaciją, paaiškinimus,
sprendimus bei jų oficialius projektus ir kitokius dokumentus, susijusius su kultūros vertybių
apsauga ir Komisijos sprendimų vykdymu;
7.3. lankyti, apžiūrėti, fiksuoti kultūros vertybes ir daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
7.4. dalyvauti pagal kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose,
konferencijose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus,
kaip spręsti šiuos klausimus;
7.5. sudaryti pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ar darbo grupes kultūros paveldo
apsaugos problemoms nagrinėti;
7.6. organizuoti konferencijas kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais;
7.7. bendradarbiauti su kitų valstybių kultūros paveldo apsaugos institucijomis ir tarptautinėmis
organizacijomis;
7.8. Administracinių nusižengimų kodekse numatytais atvejais ir tvarka pradėti administracinių
nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių
nusižengimų protokolus.
IV. KOMISIJOS STRUKTŪRA
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8. Komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Prezidentas, 4
narius – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
teikimu, 4 narius – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius
renka ir atleidžia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros
paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.
9. Komisijos nariai skiriami (renkami) 4 metams.
10. Komisijos nariai iš asociacijų renkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš
asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“.
11. Komisijai vadovauja pirmininkas, kurį Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto (toliau – Komitetas) teikimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas.
Komisijos pirmininko kandidatūrą Komitetui teikia Komisija. Komisijos pirmininkas skiriamas
dvejiems metams iš Komisijos narių.
12. Kandidatas į Komisijos pirmininko pareigas renkamas slaptu balsavimu Komisijos posėdyje,
kuriame turi dalyvauti 2/3 Komisijos narių. Rinkimai vyksta tokia tvarka:
12.1. Komisija išrenka šio posėdžio pirmininkaujantįjį.
12.2. Kandidatai pristato savo veiklos programas, atsako į Komisijos narių ir posėdžio dalyvių
klausimus.
12.3. Kandidatas išrinktas, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių
Komisijos narių.
12.4. Jeigu būti Komisijos pirmininku kandidatuoja daugiau nei du Komisijos nariai ir nė vienas
nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, tą pačią dieną skelbiamas antras balsavimas, kuriame dalyvauja
du daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jie turi teisę pasisakyti prieš antrąjį balsavimą.
12.5. Balsavimo biuletenius parengia Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos administracijos
darbuotojas.
12.6. Balsų skaičiavimui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, susidedanti iš trijų narių. Balsų
skaičiavimo komisija parengia protokolą, kuriame nurodoma, kiek biuletenių išdalyta, kiek
biuletenių rasta balsadėžėje, kiek rasta negaliojančių biuletenių ir kandidatų surinkti balsai: kiek
balsavo už kandidatą, kiek – prieš, kiek – susilaikė. Protokolą pasirašo visi balsų skaičiavimo
komisijos nariai. Balsų skaičiavimo protokolas tvirtinamas atviru balsavimu.
13. Komisijos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį pirmininko teikimu renka Komisija iš savo
narių.
14. Komisiją, jos pakomises ir darbo grupes aptarnauja administracija, kurią sudaro Teisinio
koordinavimo skyrius, Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyrius, Administracinis skyrius,
Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius.
15. Administracijos veiklą nustato Administracijos nuostatai.
V. KOMISIJOS PIRMININKO BEI KOMISIJOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS
16. Komisijos pirmininkas:
16.1. organizuoja Komisijos darbą, yra biudžeto asignavimų valdytojas, atsako už valstybės
biudžeto lėšų tinkamą panaudojimą;
16.2. atsako už tai, kad Komisija atliktų jai pavestas funkcijas;
16.3. rengia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja arba įgalioja tai atlikti kitą Komisijos
narį;
16.4. pasirašo Komisijos sprendimus ir nutarimus;
16.5. atstovauja Komisijai arba įgalioja tai atlikti kitą Komisijos narį;
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16.6. Komisijai pavedus sudaro laikinąsias komisijas ir darbo grupes skubiems kultūros paveldo
klausimams nagrinėti;
16.7. teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašus;
16.8. vadovauja administracijai, įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtina pareigybių aprašymus;
16.9. priima kitus sprendimus pagal kompetenciją, išskyrus sprendimus klausimais, kurie LR
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 str. yra priskirti Komisijos įgaliojimų sričiai.
Jeigu klausimas skubus, o Komisija jo dar nesvarstė ir nėra aiški Komisijos nuomonė šiuo
klausimu, Komisijos pirmininkas gali pateikti savo asmeninę nuomonę, apie tai informuodamas
visus Komisijos narius, ir vėliau ją nedelsdamas pristato artimiausiame arba neeiliniame Komisijos
posėdyje Komisijai patvirtinti, pakeisti arba paneigti;
16.10. kasmet iki kovo 1 dienos pateikia Lietuvos Respublikos Seimui savo veiklos ataskaitą.
17. Pirmininkui laikinai negalint eiti visų ar kai kurių pareigų, funkcijas, nurodytas šių Nuostatų
16.1–16.6, 16.8 ir 16.9 punktuose, atlieka jo pavaduotojas arba Komisijos pavedimu kitas
Komisijos narys. Šių Nuostatų 16.7–16.8 punktuose nurodytas funkcijas atlieka jo įgaliotas
administracijos darbuotojas.
18. Komisijos narys turi teisę:
18.1. nekliudomai patekti į kultūros paveldo objektus, gauti iš valstybės ir savivaldybių
institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie
kultūros paveldą, taip pat informaciją, paaiškinimus, sprendimus bei jų oficialius projektus ir
kitokius dokumentus, susijusius su kultūros vertybių apsauga ir Komisijos sprendimų vykdymu;
18.2. siūlyti sušaukti neeilinį Komisijos posėdį;
18.3. siūlyti įrašyti į Komisijos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.
19. Komisijos nario pareigos:
19.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose;
19.2. dalyvauti rengiant Komisijos sprendimų ir nutarimų projektus, teikti pasiūlymus dėl
metinio veiklos plano;
19.3. Komisijos pavedimu rengti medžiagą Komisijos posėdžiams;
19.4. Komisijos pavedimu kuruoti pakomises;
19.5. vengti galimų viešųjų ir privačių interesų konflikto.
20. Komisijos pirmininko ir narių darbo užmokestį nustato LR valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas. Komisijos nariams pareiginės algos dydis
apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui pagal Komisijos patvirtintą Komisijos narių darbo
apmokėjimą tvarką.
VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
21. Komisijos įgaliojimų sričiai priskirti klausimai svarstomi ir sprendžiami Komisijos
posėdžiuose. Eiliniai Komisijos posėdžiai paprastai vyksta 1 kartą per mėnesį pagal Komisijos
suformuotą ir patvirtintą metinį veiklos planą. Esant būtinybei gali būti šaukiami neeiliniai
Komisijos posėdžiai. Komisijos darbo tvarką nustato Komisijos darbo reglamentas.
22. Jeigu Komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės,
Komisija gali kreiptis į jį rinkusią ar skyrusią instituciją dėl šio nario atšaukimo.
23. Komisijai nutarus, iš Komisijos narių bei svarstytino klausimo srities ekspertų ir kitų
kompetentingų asmenų gali būti sudarytos pakomisės ir darbo grupės.
24. Nuolatinės pakomisės sudaromos ir jų kuratoriai iš Komisijos narių skiriami Komisijos.
Pakomisių kuratoriai yra atsakingi už atitinkamų pakomisių veiklą.
25. Pakomisės veikia pagal Komisijos patvirtintus Pakomisės bendruosius nuostatus.
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26. Pakomisės ar darbo grupės parengtus dokumentų projektus ir siūlymus jų įgaliojimų sričiai
priklausančiais klausimais teikia svarstyti Komisijai.
27. Pakomisių ar darbo grupių posėdžiuose Komisijai siūlomi sprendimai priimami balsų
dauguma arba bendru sutarimu.
28. Išvados dėl pakomisės ar darbo grupės posėdyje svarstytų klausimų ar jų parengtų
dokumentų projektai pateikiami administracijai ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo
Komisijos posėdžio.
29. Komisijos, pakomisių ir darbo grupių posėdžiai protokoluojami, daromas garso įrašas. Garso
įrašas gali būti nedaromas išvažiuojamųjų posėdžių metu.
30. Prireikus paprasta balsų dauguma Komisija gali keisti darbotvarkę.
31. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos problemas Komisija sprendžia posėdyje
dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių ir sprendimus priima ne mažiau kaip 2/3
dalyvaujančiųjų narių balsais.
32. Komisijos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip
pusei Komisijos narių.
33. Komisijos sprendimų ir nutarimų projektai skelbiami Teisės aktų projektų registre, priimti
sprendimai ir nutarimai registruojami bei oficialiai skelbiami Teisės aktų registre. Komisijos
sprendimai, nutarimai, metinės veiklos ataskaitos, metiniai veiklos planai ir darbotvarkės viešinami
Komisijos interneto svetainėje, kurią tvarko Komisijos pirmininko paskirtas administracijos
darbuotojas.
34. Visi posėdžio metu priimti oficialūs dokumentai saugomi ir tvarkomi LR dokumentų ir
archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
VII. KOMISIJOS LĖŠOS
35. Komisijos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto ir kitų teisėtu būdu gautų lėšų.
36. Komisijos lėšos naudojamos:
36.1. Komisijos uždaviniams įgyvendinti;
36.2. Komisijos narių ir ekspertų darbui apmokėti; Komisijos narių, Komisijos pakomisių narių,
atvykstančių iš kitų Lietuvos miestų į Komisijos posėdžius, kelionių išlaidoms apmokėti; kitoms
Komisijos narių išlaidoms apmokėti, kiek tai susiję su Komisijos uždavinių įgyvendinimu;
36.3. Komisijos pirmininko, Komisijos nario, oficialiai pavaduojančio Komisijos pirmininką,
administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
užmokesčiui;
36.4. pagrindinėms priemonėms įsigyti;
36.5. leidybai;
36.6. renginių kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais organizavimo
išlaidoms apmokėti;
36.7. ūkio išlaidoms;
36.8. kitoms šiuose Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.
VIII. KOMISIJOS VEIKLOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS,
LIKVIDAVIMAS
37. Komisija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.
_____________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2016 METŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ
2016 m. vasario 26 d. Nr. S-12(6.2.-202)
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2016 m. vasario 26 d. posėdyje apsvarstė
Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir
populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ uždavinio „Siekti apskaityti, išsaugoti ir pristatyti
visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes“ priemonių,
kurias 2016 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau –
Kultūros paveldo 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“ uždavinio „Siekti apskaityti,
išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros
vertybes“ priemonių, kurias 2016 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas, projektams.
2. Kartu su Kultūros ministerija parengti metodines rekomendacijas Kultūros paveldo
departamentui dėl metinių programų projektų teikimo Kultūros ministerijai ir Valstybinei kultūros
paveldo komisijai.
3. Siūlyti Kultūros paveldo departamentui:
3.1. rengiant metinės Paveldotvarkos programos projektą bei nuosekliai vadovaujantis
Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. Į-509 patvirtinto
Programų rengimo aprašo IV dalies kriterijais, pirmenybę teikti tęstiniams darbams siekiant
kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumo;
3.2. rengti metinių programų projektus pagal valstybės mastu atliktą kultūros paveldo
objektų stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą, numatytą kultūros ministro 2005-06-30
įsakymu Nr. ĮV-318 patvirtintose Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklėse.
4. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijuoti tarpžinybinį pasitarimą dėl
nuolatinio tikslinio finansavimo kultūros paminklo – Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir
ligoninės statinių komplekso rūmų tvarkybos darbams.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO URBANISTINIO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
2016 m. balandžio 29 d. Nr. S-13(6.2.-203)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetu 2016-03-21 išvažiuojamajame posėdyje nagrinėjo Palangos miesto
urbanistinio paveldo apsaugos problemas paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais.
2015 m. baigtas rengti Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos ribų plano bei
tvarkymo plano projektas, kuris turėtų užtikrinti vertingųjų savybių (planinės struktūros,
stačiakampio gatvių tinklo, senojo medinio tilto į Baltijos jūrą vietos, buvusių kompleksų ar statinių
liekanų, plokščio reljefo, želdynų ir želdinių, upių, natūralių vandens telkinių ir hidrotechninių
įrenginių) išsaugojimą. Tačiau išvažiuojamojo posėdžio metu pastebėti pastaruoju metu vykstantys
intensyvūs Palangos miesto istoriškai susiklosčiusio urbanistinio audinio pokyčiai. Konstatuota, jog
ženkliai didesnių nei praeityje gabaritų pastatų statyba (didinant istorinės miesto dalies užstatymo
tankumą ir intensyvumą) neigiamai įtakoja istorinės miesto dalies vertingąsias savybes ir šie
procesai jau yra negrįžtami. Gali būti prarastas pajūrio kurorto išskirtinis urbanistinės,
architektūrinės ir gamtinės aplinkos charakteris ir Palangai iškyla grėsmė tapti eiliniu komerciniu
kurortiniu miestu. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai teigiamai vertina Palangos miesto
strateginiame plane iki 2020 m. numatytą turizmo plėtrą, tačiau ne istorinėje miesto dalyje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7
patvirtintomis Teritorijų planavimo normomis, planuojant Palangos miesto istorinės dalies plėtrą
prioritetas turėtų būti teikiamas reglamentuojamam saugojimo vystymo režimui. Posėdžio metu
Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai akcentavo, kad plėtra galėtų būti daugiau ir
kryptingiau vystoma Šventosios, Kretingos, Nemirsetos, Darbėnų kryptimis. Ekonominiai tikslai
neturėtų konfliktuoti su kultūros paveldo apsaugos poreikiais. Siekiant ekonominės naudos būtina
vadovautis tvarumo principais tausojant resursus ir aplinką bei integruojant kultūros paveldą į kitas
politikos valdymo sritis.
Apžiūrėjus Palangos nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, ypatingas dėmesys atkreiptas
į Palangos miesto istorinėje dalyje esančių medinių vilų būklę, išsaugojimą ir tvarkymą. Dauguma
jų yra registruotos kultūros vertybės, todėl labai svarbu išsaugoti ir kuo autentiškesnes jų teritorijas.
Prie J. Basanavičiaus gatvės vilos išsidėsčiusios pagal vieningą užstatymo liniją, atokiau nuo
gatvės. Daugumą kultūros vertybių užstoja komercinei veiklai skirti menkos architektūros priestatai,
kioskai, neleisdami jų net apžvelgti. Būtina išsaugoti bei išryškinti susiklosčiusias Palangos miesto
istorinės dalies gatvių užstatymo išklotines ir perspektyvas, užtikrinant kultūros paveldo objektų
apžvelgiamumą nuo pagrindinių prieigų ir miesto gatvių. Pažymėtinas svarus Palangos miesto
savivaldybės indėlis ir pastangos tvarkant Palangos kurhauzą, vilą, vad. „Anapiliu“, vilą Kęstučio
g. 19.
Gausi, estetinės vertės neturinti išorinė reklama kuria vizualinę taršą abejose J.
Basanavičiaus gatvės pusėse, pažeidžia istorinių statinių vertingąsias savybes bei menkina istorinį
gatvės vaizdą. Išorinės reklamos įrengimą kultūros paveldo objektuose reglamentuoja Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatymai,
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos
kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės ir miestų
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savivaldybių patvirtintos išorinės reklamos įrengimo taisyklės, kurios numato už kultūros paveldo
objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą įrengiant reklamą kultūros paveldo objektuose ir
vietovėse. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. T2-145 patvirtintas
Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, reglamentuojantis
vizualinės informacijos bei komercinės reklamos įrengimą kultūros paveldo objektų ir vietovės
teritorijose.
Istorinė aplinka tampa patrauklesne, kai ją įprasmina gerai suvokiama vietos vertė ir dvasia.
Vietos dvasios ir aplinkos patrauklumas, net siekiant ekonominės naudos, gali tapti vietovės
socialinės gerovės varikliu. Vienas svarbiausių uždavinių yra Palangos kurortinio miesto savito
kultūros paveldo aktualizavimas, pabrėžiant jo potencialą ir valstybės bei savivaldos institucijų,
vietos bendruomenių pastangų telkimas integruojant kultūros paveldą į kitas politikos valdymo
sritis.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, siekdama Palangos miesto urbanistinio kultūros
paveldo išsaugojimo ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo 4 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 5 str. 10 d. 19 p., 8 str. 5 d., 19 str. 6 d. 4 p., 19 str. 8 d., 23 str. 10 p. n u s p r e n d ž i a:
1. Rekomenduoti Palangos miesto savivaldybei:
1.1. kuo skubiau atnaujinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą,
inicijuojant visų potencialiai vertingų pastatų vertingųjų savybių nustatymą bei pradinės teisinės
apsaugos suteikimą ir paspartinti į Kultūros vertybių registrą jau įtrauktų kultūros paveldo objektų
apskaitą;
1.2. planuojant Palangos miesto istorinės dalies plėtrą, prioritetą teikti susiklosčiusio savito
kurorto charakterio išsaugojimui, peržiūrėti ir koreguoti 2008 m. Palangos miesto savivaldybės
tarybos patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano sprendinius, siekiant sumažinti poreikius didinti
miesto istorinės dalies užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei ieškant galimybių interesus ir
investicijas nukreipti į kitas Palangos miesto teritorijas.
2. Paraginti Palangos miesto savivaldybę ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos skyrių atidžiau tikrinti teikiamus derinti išorinės reklamos projektus bei
griežčiau kontroliuoti savavališkos išorinės reklamos įrengimą Palangos miesto istoriniame centre.
3. Siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai įpareigoti Kultūros paveldo
departamentą prie Kultūros ministerijos aktyviau kontroliuoti Palangos miesto istoriniame centre
vykstančius tvarkomuosius statybos darbus, įtakojančius nustatytas Palangos miesto istorinės dalies
vertingąsias savybes, taikyti griežtas administracines sankcijas savavališkų veiksmų atveju.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS
2016 m. balandžio 29 d. Nr. S-14(6.2.-204)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, apsvarsčiusi Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2015 m. veiklos ataskaitą ir įvertinusi biudžeto lėšų, skirtų kultūros vertybių
apsaugai, panaudojimą bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo 4 str. 1 d. 4 p., 7 p., n u s p r e n d ž i a:
1. pritarti Kultūros paveldo departamento 2015 m. veiklos ataskaitai;
2. rekomenduoti Kultūros paveldo departamentui rengiant 2017 m. programų projektus
panaudoti atliktos metinės nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos rezultatus, jų pagrindu
nustatant ir įvertinant kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkybos darbų poreikį;
3. rekomenduoti Kultūros paveldo departamentui pagal parengtus kriterijus vertinti
teritorinių skyrių veiklą, nustatyti pagrindines su jų veikla susijusias problemas ir galimus jų
sprendimo būdus bei vertinimo rezultatus pateikti metinėje veiklos ataskaitoje.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS PIRMININKO
PAVADUOTOJO SKYRIMO
2016 m. gegužės 27 d. Nr. N-1
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir 6 straipsnio 5 dalimi,
n u t a r i a Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotoju skirti
Komisijos narį Gediminą Rutkauską.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 2016 M. VASARIO 26 D.
SPRENDIMO NR. S-11(6.2.-201) „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO
KOMISIJOS NUOSTATŲ KEITIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-15(6.2.-205)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo Nr. IX-2453 2 straipsnio 3 dalimi, n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų, patvirtintų Valstybinės kultūros
paveldo komisijos 2016 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros
paveldo komisijos nuostatų keitimo“, 9, 11 ir 13 punktus.
1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Komisijos nariai skiriami (renkami) 4 metams. Pasibaigus Komisijos narių kadencijai,
Komisijos nariai pareigas eina tol, kol į jas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo
nustatyta tvarka paskiriami nauji asmenys.“
2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Komisijai vadovauja pirmininkas, kurį Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto (toliau – Komitetas) teikimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos
Seimas. Komisijos pirmininko kandidatūrą Komitetui teikia Komisija. Komisijos pirmininkas
skiriamas ketveriems metams iš Komisijos narių. Pasibaigus Komisijos pirmininko kadencijai,
Komisijos pirmininkas eina pareigas tol, kol į jas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo
nustatyta tvarka paskiriamas naujas asmuo.“
3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Komisijos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį pirmininko teikimu renka Komisija iš
savo narių. Pirmininkas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskyrimo teikia pirmininko pavaduotojo
kandidatūrą Komisijai skirti.“
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ VAIDMENS SAUGANT KULTŪROS PAVELDĄ
2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-16(6.2.-206)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija), atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą 2016 metus paskelbti Vietos bendruomenių metais,
organizavo du apskritojo stalo renginius su Vilniaus r., Šalčininkų r., Utenos r., Molėtų r., Zarasų r.
ir Anykščių r. vietos bendruomenėmis, seniūnaičiais, vietos veiklos grupių ir savivaldos institucijų
atstovais. Pastebėta, jog šių regionų gyventojai noriai bendradarbiauja su savivaldos institucijomis
kultūros paveldo apsaugos klausimais ir labai aktyviai siekia jiems aktualių paveldo objektų
išsaugojimo ir pritaikymo įvairioms veikloms. Paveldo komisija konstatavo, jog savivaldybės
kultūros paveldo tvarkybai skiria ir panaudoja daugiausia lėšų, kai numatomas lėšų kooperavimas
su Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, aktyviai dalyvauja vietos kultūros paveldo
pažinimo sklaidoje. Nepaisant didelio lėšų trūkumo, minėtos savivaldybės ir vietos veiklos grupės,
vietos bendruomenės kartu siekia gyventojų reikmėms arba amatų centrams pritaikyti buvusias
dvaro sodybas, kitus kultūros paveldo objektus, tokiu būdu sukurdamos rajonų teritorijose
papildomas darbo vietas ir spręsdamos kitas socialines problemas.
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui kai kuriose savivaldybėse
jau pradėti vykdyti tvarkybos darbai kultūros paveldo objektuose, susijusiuose su valstybingumo
atkūrimu. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 904, savivaldybių institucijos ir
įstaigos, seniūnijos kviečiamos dalyvauti minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, siekdama stiprinti vietos bendruomenių
vaidmenį saugant kultūros paveldą, n u s p r e n d ž i a:
1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos savivaldybėms:
1.1. atsižvelgti į vietos bendruomenių nuomonę ir esant galimybėms pirmenybę teikti
kultūros paveldo objektų pritaikymui vietos bendruomenių reikmėms;
1.2. remti vietos bendruomenių iniciatyvas steigti informacinius centrus kultūros
paveldo objektuose;
1.3. rengti ir įgyvendinti savivaldybių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programas, numatant vietos bendruomenių inicijuotų projektų, susijusių su valstybės
atkūrimu, finansavimą.
2. Siūlyti Lietuvos Respublikos savivaldybėms ir Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos:
2.1. įtraukti vietos bendruomenes į pirminį apskaitos procesą skatinant jas rinkti,
sisteminti ir pateikti informaciją apie kultūros paveldą savivaldybėms ir Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos;
2.2. bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis rengiant leidinius apie sutvarkytus ir
pritaikytus kultūros paveldo objektus, skatinti pažinimo sklaidą.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTŲ DERINIMO PROCEDŪRŲ UŽTIKRINIMO
2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-17(6.2.-207)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) 2016 m. birželio 10 d.
neeiliniame posėdyje Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos prašymu
nusprendė sudaryti darbo grupę Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros
sprendiniams aptarti. Darbo grupė, išanalizavusi dokumentus aptariamuoju klausimu, 2016 m.
liepos 4 d. pateikė savo išvadas:
1. Rengiamoje Kuršių nerijos nacionalinio parko (toliau – KNNP) tvarkymo plano
korektūroje pasigendama teritorijų planavimo dokumentui būtinų, teisės aktais numatytų atributų
tiek formos, tiek turinio požiūriu. KNNP tvarkymo plano korektūroje būtinas kompleksiškas jo
turinio peržiūrėjimas ir sprendinių atnaujinimas. Labai smulkiai reglamentuojami atskirų objektų
(statinių) tvarkymo darbai, kas yra perteklinis elementas ir tuo pačiu nebeatitinka tokio lygmens
dokumentams keliamų reikalavimų, tad siūloma kultūros paveldo vietovių – Smiltynės gyvenvietės
(u. k. 21809), Juodkrantės gyvenvietės (u. k. 2067), Pervalkos gyvenvietės (u. k. 2068), Preilos
gyvenvietės (u. k. 2069) ir Nidos gyvenvietės (u. k. 17098) – teritorijoms sprendinius rengti
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentams numatyta
tvarka bei reikalavimais, o KNNP tvarkymo plano korektūroje pateikiant tik nuorodą į juos.
2. Vadovaujantis Paveldo komisijos 2015 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. S-7(6.2.-197)
„Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko kultūros paveldo apsaugos 2005-2015 metais“ siūlymu
derinti tarpusavyje urbanistinių vietovių teritorijos ir apsaugos zonos ribų planų ir paveldotvarkos
projektų, KNNP tvarkymo plano, KNNP apsaugos reglamento reikalavimus bei UNESCO ekspertų
išvadas, Paveldo komisijos darbo grupė mano, jog pagrindiniai principiniai tvarkymo plano
korektūros ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje. Paveldo komisijos darbo grupė primena, kad
vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi valstybės
įsteigtų saugomų teritorijų, išskyrus kultūrinius rezervatus, kultūrinius draustinius, istorinius
nacionalinius parkus bei kultūros paveldo objektus, apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė
įstaiga – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi kultūrinių rezervatų ir istorinių
nacionalinių parkų direkcijas steigia, šių rezervatų ir parkų bei kultūrinių draustinių ir kultūros
paveldo objektų apsaugą bei tvarkymą organizuoja Kultūros ministerija.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymų nuostatomis privalu griežtai ir sutartinai laikytis
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos įstatymais nustatytų kompetencijų ir atsakomybės
aplinkosaugos ir paveldosaugos srityse rengiant KNNP tvarkymo plano korektūrą bei
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų projektus.
Paveldo komisija išreiškė susirūpinimą dėl užsitęsusio tarpinstitucinio ginčo, kuris
prieštarauja gero administravimo, efektyvumo, ekonomiškumo principams, pakerta visuomenės
pasitikėjimą valdžios institucijomis, daro žalą valstybei: viešojo administravimo kultūrai ir
mokesčių mokėtojams, todėl paragino Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos
ministerijos artimiausiu metu suderinti tarpusavio interesus su Kultūros paveldo departamentu prie
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Kultūros ministerijos, kad užbaigus abiejų specialiųjų planų rengimą ir derinimą, jie būtų teikiami
tvirtinimui.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, siekdama paspartinti UNESCO Pasaulio kultūros ir
gamtos paveldo vietovės – Kuršių nerijos – teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūras ir
visais atžvilgiais tinkamų sprendinių parengimą, bei teigiamai vertindama parengtus nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – tvarkymo planus, n u s p
r e n d ž i a:
1. Prašyti skubos tvarka inicijuoti šio klausimo svarstymą Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose.
2. Paraginti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir Kultūros
paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos nedelsiant rasti abipusį sutarimą dėl Kuršių nerijos
nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – tvarkymo planų sprendinių tarpusavio subalansavimo
bei derinimo procedūrų užtikrinimo.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO KULTŪROS
PAVELDO APSAUGAI
2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. S-18(6.2.-208)
Valstybinė kultūros paveldo komisija nuo 1997 metų kasmet renka ir analizuoja duomenis
apie Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai. Surinkta
medžiaga leidžia išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant kultūros paveldo
apsaugą, apžvelgti šių darbų tęstinumą bei įvertinti savivaldybių požiūrį į jų teritorijoje esantį
kultūros paveldą.
Pažymėtina, kad lėšų trūkumas yra viena pagrindinių kliūčių kultūros paveldo apsaugai
savivaldybėse. Dėl ribotų finansinių išteklių dauguma savivaldybių vykdo tik tęstinius kultūros
paveldo objektų priežiūros darbus. Savivaldybės, atsižvelgdamos į aktualiausius poreikius bei vietos
specifiką, nustato prioritetinius objektus ar jų grupes. Neretai šie darbai vyksta iš savivaldybių
viešųjų darbų programų, kai šienaujama kultūros paveldo objektų aplinka, šalinami menkaverčiai
krūmai ir medžiai, renkamos šiukšlės ir kt. Didesnės apimties tvarkybos darbams (tyrimams,
konservavimui, restauravimui), siekiant atskleisti ir išryškinti kultūros paveldo objektų vertingąsias
savybes, savivaldybių skiriamų lėšų nepakanka. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų kultūros
paveldui įsisavinimas savivaldybėse didžiąja dalimi vyksta įgyvendinant viešosios turizmo
infrastruktūros plėtros priemones, tad neretai investicijų stokojama tuose kultūros paveldo
objektuose, kuriuose planuojama kitokia visuomenės ar vietos bendruomenės poreikius tenkinanti
veikla.
Išanalizavus pastarųjų metų Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo
apsaugai duomenis išryškėja aktyvus savivaldybių dalyvavimas vietos kultūros paveldo pažinimo
sklaidoje. Nuolat skiriama lėšų Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros dienos renginių
organizavimui, leidžiami informaciniai leidiniai arba monografijos apie vietos kultūros paveldą,
įrengiami informaciniai stendai ir ženklai prie kultūros paveldo objektų. Visuomenei ir vietos
bendruomenei geriau pristatomas regiono savitumas, ugdomas tautiškumas ir pilietiškumas.
Kai kurios savivaldybės skiria nemenką dėmesį ir lėšas efektyviam vietos kultūros paveldo
apsaugos administravimui – steigiami paveldosaugos padaliniai, sudaromos nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos, kultūros paveldo objektai skelbiami saugomais savivaldybės, rengiamos
ir vykdomos savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo,
lavinimo ir kitų paveldosaugos programos. Kultūros paveldas suvokiamas ir traktuojamas kaip
išteklius, turintis didelį ekonominį ir sociokultūrinį potencialą, į kurį verta investuoti. Tačiau
daugelis savivaldybių dėl jau minėtos lėšų stokos, specialistų (etatų) trūkumo ir kitų objektyvių ar
subjektyvių faktorių nerengia ilgalaikių strateginių programų ir neatlieka vietos kultūros paveldo
objektų būklės kitimo, jų panaudojimo bei išsaugojimo galimybių tendencijų detalios analizės ir
nesvarsto galimybės integruoti kultūros paveldo objektus į kitas savivaldybių remiamas programas
bei projektus, tokiu būdu skiriant jiems finansavimą.
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui pastebima tendencija, kad kai
kuriose savivaldybėse jau 2015 m. pradėti vykdyti tvarkybos darbai kultūros paveldo objektuose,
susijusiuose su valstybingumo atkūrimu. Iš savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamas
nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimą liudijančių objektų – savanorių kapų,
paminklų kariams, su Nepriklausomybės akto signatarais susijusių objektų ir kt. – tvarkymas, jų
pristatymas visuomenei. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl Lietuvos valstybės
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atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ kviečiama savivaldybių institucijas ir
įstaigas, seniūnijas rengti ir įgyvendinti savas Šimtmečio minėjimo programas ir projektus, tad
pradėtos vykdyti savivaldybių iniciatyvos yra itin sveikintinos.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009 m. atliko Lietuvos kultūros paveldo
išsaugojimo valstybinį auditą, kuriame pažymėjo, jog kultūros vertybių apskaita yra nepakankamai
tiksli ir neinformatyvi. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų trūkumo savivaldybėse
neužtikrinamas savalaikis Kultūros vertybių registre pateikiamos informacijos apie kultūros paveldo
objektų vertingąsias savybes atnaujinimas ar papildymas. Be to, Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 patvirtinti Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatai, kuriuose pažymėta, kad savivaldybių paveldosaugos
padaliniai turi teisę pateikti klausimus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių
darbotvarkėms bei su tuo susijusius dokumentus. Tačiau šis procesas vyksta labai lėtai ir
savivaldybių paveldosaugos padaliniai nerodo didelės iniciatyvos šioje srityje. Kultūros paveldo
vertingųjų savybių nustatymo ir apskaitos procesą kai kuriais atvejais sulėtina ir savivaldybėse
dirbančių paveldosaugininkų kompetencijos stoka, todėl būtų tikslinga Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos kartu su savivaldybių administracijomis organizuoti ir
vykdyti nuolatinius paveldo apsaugos srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursus.
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaita yra vienas prioritetinių Lietuvos paveldosauginės
sistemos uždavinių, tad savivaldybių prisidėjimas prie šio proceso finansiniais ir žmogiškaisiais
ištekliais – įsteigiant nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybas, surenkant informaciją ir
parengiant medžiagą jų posėdžiams – žymiai pagreitintų kultūros paveldo apskaitos procesą.
Savivaldybių paveldosaugos padaliniams tinkamai organizuojant nekilnojamųjų kultūros vertybių
stebėseną ir koordinuojant jos veiksmus su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros
ministerijos, būtų užtikrinta efektyvi nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga: laiku būtų nustatytos
grėsmės kultūros paveldo objektams ir imtasi tinkamų priemonių jų pašalinimui, pagreitėtų kultūros
paveldo objektų vertingųjų savybių (saugotinų elementų) nustatymas.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, išanalizavusi surinktą medžiagą apie Lietuvos
savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo objektų apsaugai, n u s p r e n d ž i a:
1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos savivaldybėms:
1.1. skiriant lėšų kultūros paveldo priežiūros ir tvarkybos darbams, išskirti vertingiausius bei
didžiausią ekonominės ir sociokultūrinės vertės visuomenei sukūrimo potencialą turinčius kultūros
paveldo objektus bei sutelkti finansinius ir žmogiškuosius išteklius jų tinkamam sutvarkymui bei
pritaikymui, ieškant galimybių pritraukti finansavimą ir iš kitų šaltinių;
1.2. aktyviai remti informacijos sklaidą apie kultūros paveldo vertę ir reikšmę, didinant
kultūros paveldo objektų žinomumą ir populiarumą, šviesti visuomenę, informuojant ją apie
kultūros paveldo svarbą;
1.3. rengiant ir įgyvendinant savas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programas ir projektus, vietos kultūros paveldo objektus, susijusius su valstybingumu, laikyti
prioritetiniais, skiriant finansavimą jų tvarkybos darbams bei pažinimo sklaidai;
1.4. prisidedant prie efektyvesnio kultūros paveldo apsaugos proceso, steigti vietos
paveldosaugos padalinius, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybas, parengti
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos strategiją, koordinuojant veiksmus su kitomis
institucijomis.
2. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijoms bendradarbiaujant su
Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos organizuoti ir vykdyti vietos
paveldosaugos padalinių darbuotojų (paveldosaugininkų) nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.
3. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos savivaldybių paveldosaugos padaliniams ir Kultūros
paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos koordinuoti veiksmus organizuojant ir vykdant
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kultūros paveldo objektų stebėseną bei jos pagrindu identifikuoti valstybės saugomais paskelbtus
kultūros paveldo objektus, kuriems nėra nustatytos vertingosios savybės ir greitinti jų apskaitą.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO MIESTO ISTORINĖS DALIES, VAD. NAUJAMIESČIU, APSAUGOS
2016 m. gruodžio 28 d. Nr. S-19(6.2.-209)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija 2016 m. spalio 28 d. išvažiuojamame posėdyje
aptarusi Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u.o.k. 22149, buv. kodas U30) tvarkymo
plano (toliau – Tvarkymo planas) sprendinius ir urbanistinio paveldo apsaugos problemas
paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais, n u s p r e n d ž i a:
1. Siūlyti LR kultūros ministerijai koreguoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles (toliau – Taisyklės), kad jos atitiktų
LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (toliau – NKPAĮ) įteisintas nuostatas ir
apibrėžimus:
1.1. Nurodant, kad Tvarkymo plano sudėtyje turi būti nustatomos ne „rekomenduojamos
paveldosaugos ir kitos veiklos vystymo planuojamoje teritorijoje kryptys bei priemonės“, o
privalomieji veiklos plėtojimo kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje paveldosaugos
reikalavimai, kaip tai numatyta NKPAĮ 22 str. 3 d.
1.2. Apibrėžti Taisyklėse naudojamas sąvokas „vietovės, apsaugos zonos tvarkymas“ bei
„pažeisti saugomi objektai ir vietovės“ ir konkretizuoti reikalavimus (apribojimus).
2. Siūlyti LR Vyriausybei suteikti Kauno centrinio pašto rūmams (u.o.k. 1133), pastatui –
buv. „Pažangos“ rūmams (u.o.k. 15919) ir administraciniam pastatui – buv. Valstybės taupomųjų
kasų pastatui (u.o.k. 1132) kultūros paminklo statusą.
3. Siūlyti tvarkymo plano organizatoriui – Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos ir rengėjui – VĮ „Lietuvos paminklai“:
3.1. Tvarkymo plano sprendiniuose prioritetą teikti ne naujos statybos, bet išlikusios
urbanistinės struktūros išsaugojimo ir istorinių pastatų pritaikymo galimybėms.
3.2. Parengti išsamią atliktų Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, ir aplinkinių
miesto teritorijų urbanistinių tyrimų analizę ir Tvarkymo plane nurodyti šiais urbanistiniais tyrimais
grįstus ir argumentuotus leistino pastatų užstatymo aukštingumo rodiklius, tikslingo naudojimo ir
veiklos plėtojimo reikalavimus bei transporto eismo organizavimo sprendinių principus.
4. Siūlyti Kauno miesto savivaldybei artimiausiu metu ieškoti nenaudojamų ir dalinai
naudojamų kultūros paveldo pastatų pritaikymo galimybių.
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