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Posėdis vyko nuo 09.00 val. iki 12.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija)
pirmininkė Gražina Drėmaitė
Posėdžio sekretorė – Komisijos pakaitinė vyresnioji specialistė Violeta Katinienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – Gražina Drėmaitė, Jūratė Jurevičienė, Nadežda Spiridonovienė, Giedrė
Mickūnaitė, Adomas Butrimas, Gintaras Balčytis, Vykintas Vaitkevičius, Algirdas Juozas Pilipavičius,
Albinas Kuncevičius, Zenonas Butkus, Nijolė Laužikienė.
Komisijos darbuotojai – Algimantas Gražulis, Juozas Lapinskas, Alma Bačiulienė,
Gediminas Jucys, Artūras Stepanovič, Viktorija Gadeikienė, Goda Cicėnienė.
Kiti dalyviai: sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
2. Komisijos 2014–2016 metų strateginio veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.
3. Dėl rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinio muziejaus pastato.
4. Dėl Komisijos pirmininko rinkimų.
5. Siūlymai Komisijos 2013 metų veiklos programos rugsėjo–gruodžio mėnesiams ir
programos tvirtinimas
6. Kiti klausimai.
Darbotvarkei pritarta.
1. SVARSTYTA. Dėl įrašymo į Kultūros vertybių registrą .
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Pakvietė Komisijos narę G. Mickūnaitę pristatyti pirmą klausimą.
Komisijos narė G. Mickūnaitė.
Kultūros paveldo departamentas (toliau – KPD) prašo Komisijos nuomonės dėl kilnojamųjų
kultūros vertybių, esančių Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje, įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Pateiktas 26 (be kompleksinių dalių) kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas. Jame yra XVI–XX a.
pirmosios pusės vertybės: paveikslai, reljefinė kompozicija, skulptūros, kielikas, monstrancija,
relikvijoriai, kryžius, žvakidė, arnotai, stulos, klausyklos, sietynas.
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Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisija nutarė pritarti siūlomų objektų įrašymui į
Kultūros vertybių registrą. Vilniaus arkivyskupija taip pat sutinka, kad šios vertybės būtų įrašytos į
Registrą.
Siūlė pritarti šių kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
Pasiūlymui pritarta balsuojant:
Už balsavo visi Komisijos nariai.
NUTARTA. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Vilniaus Šv. Mikalojaus
bažnyčioje, įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Gautas KPD raštas dėl kilnojamosios vertybės Kardo dėklo, laikinai saugomo Kelmės
krašto muziejuje, įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Siūlė pritarti.
Pasiūlymui pritarta balsuojant:
Už balsavo visi Komisijos nariai.
NUTARTA. Pritarti kilnojamosios vertybės Kardo dėklo, laikinai saugomo Kelmės krašto
muziejuje, įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
Komisijos narė G. Mickūnaitė.
KPD prašo Komisijos nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, šiuo metu saugomų
Lietuvos dailės muziejuje, į kurias Kultūros ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-568
Katalikų Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė, įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Komisijos nariai siūlė pritarti įrašymui į Kultūros vertybių registrą, tačiau, įvertinant
objektų reikšmę Lietuvos kultūrai ir tai, kad jie nėra liturginiai objektai, reikalauti šiems objektams
apsaugos ir prieinamumo visuomenei bei tyrėjams. Kreiptis į Kultūros ministeriją su prašymu, kad
teisininkai parengtų atsakymą, ką daryti, kad grąžinant Katalikų Bažnyčiai kilnojamąsias kultūros
vertybes tuštėja muziejai.
Pasiūlymui pritarta balsuojant:
Už balsavo visi Komisijos nariai.
NUTARTA. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių, šiuo metu saugomų Lietuvos dailės
muziejuje, į kurias Kultūros ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-568 Katalikų Bažnyčiai
atkurta nuosavybės teisė, įrašymui į Kultūros vertybių registrą, tačiau, įvertinant objektų reikšmę
Lietuvos kultūrai ir tai, kad jie nėra liturginiai objektai, reikalauti šiems objektams apsaugos ir
prieinamumo visuomenei bei tyrėjams. Kreiptis į Kultūros ministeriją su prašymu, kad teisininkai
parengtų atsakymą, ką daryti, kad grąžinant Katalikų Bažnyčiai kilnojamąsias kultūros vertybes tuštėja
muziejai.
2. SVARSTYTA. Komisijos 2014–2016 metų strateginio veiklos plano aptarimas ir
tvirtinimas.
A. Bačiulienė.
Pristatė Komisijos 2014–2016 metų strateginio veiklos planą. Paprašė Komisijos narių
teikti pastabas ir pasiūlymus.
Komisijos narė N. Laužikienė.
Išsakė pastabas dėl rengimo metodikos.
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Komisijos narys A. Butrimas.
Siūlė nedidinti etatų skaičiaus. Daugiau lėšų skirti ekspertiniam darbui.
Komisijos narys A. Kuncevičius.
Klausė, kiek kainuoja pastato išlaikymas.
A. Bačiulienė.
Atsakė, kad maždaug 45 000 Lt.
Komisijos narys A. Butkus.
Siūlė 2 psl. prie „skirs dėmesį Lietuvos kultūros paveldui užsienyje“ pridėti „ir ieškos
galimybių jį susigrąžinti“.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
1 psl. „kultūrinį bei socialinį spektrą“ ir „kultūros kokybės plėtotės principais“ iškelti į
sakinių priekį.
Dėl etatų – nemano, kad reikia mažinti, tačiau reikėtų peržiūrėti darbuotojų pareigybes, kad
veikla vyktų efektyviau. Reikia kompetentingo darbuotojo ryšiams su visuomene.
Komisijos narys V. Vaitkevičius.
Mano, kad samdyti ekspertus kartais yra ekonomiškiau. Nurodė klaidą – Komisijos
kadencija datuojama nuo 2007 m.
Komisijos narė J. Jurevičienė.
Siūlė labiau konkretizuoti.
Komisijos narė N. Laužikienė.
Kėlė klausimą dėl prioritetinių veiklų.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Siūlė pritarti Komisijos 2014–2016 metų strateginiam veiklos planui, atsižvelgiant į
Komisijos narių pastabas.
Už balsavo 7 Komisijos nariai.
Susilaikė 4 Komisijos nariai.
NUTARTA. Pritarti Komisijos 2014–2016 metų strateginiam veiklos planui, atsižvelgiant į
Komisijos narių pastabas.
3. SVARSTYTA. Dėl rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinio muziejaus
pastato.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Komisija gavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (toliau – ŠMKK) prašymą išnagrinėti
rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tinkamo atminimo įamžinimo Panevėžyje klausimą.
Komisijos nariai nutarė prašyti KPD ir Panevėžio savivaldybės pateikti daugiau
informacijos šiuo klausimu.
4. SVARSTYTA. Dėl Komisijos pirmininko rinkimų. Pirmininkavo A. J. Pilipavičius.
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ŠMKK biuro patarėja J. Bieliūnienė.
ŠMKK 2013-06-12 slaptu balsavimu nepritarė G. Drėmaitės kandidatūrai į Komisijos
pirmininko poziciją. Komentavo situaciją, kad reikia teikti naują kandidatūrą.
Komisijos nariai aptarė galimus sprendimus:
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Pasiteiravo, ar ŠMKK susipažino su 2013-05-31 posėdžio protokolu, kuriame buvo aiškiai
ir vienareikšmiškai išsakyta Komisijos narių nuomonė G. Drėmaitės kandidatūros klausimu –
kandidatūrai pritarta.
ŠMKK biuro patarėja J. Bieliūnienė.
ŠMKK nariai yra informuoti.
Komisijos narys V. Vaitkevičius.
Siūlė rinkimus atidėti rudeniui.
Komisijos narys A. Butrimas.
Siūlė ieškoti ir Komisijai ir Seimui priimtinos kandidatūros. Siūlė Z. Butkaus kandidatūrą.
Pritarė, pasiūlymui, kad rinkimai įvyktų rudenį.
Komisijos narys Z. Butkus.
Atsakė, kad šiandien dar negali apsispręsti dėl savo kandidatūros.
Komisijos narys A. Kuncevičius.
Siūlė rinkti pirmininką pakartojant rinkimų procedūrą.
ŠMKK biuro patarėja J. Bieliūnienė.
Pritarė, kad rinkimai vyktų rudenį.
Komisijos narė N. Laužikienė.
Savo kandidatūrą kelti atsisakė, pritarė, kad rinkimai vyktų rudenį.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Siūlė pritarti, kad Komisijos pirmininko rinkimų klausimas atidedamas rugsėjo mėn. 13 d.
posėdžiui.
Komisijos nariai pritarė.
NUTARTA. Komisijos pirmininko rinkimų klausimą atidėti rugsėjo mėn. 13 d. posėdžiui.
5. SVARSTYTA. Siūlymai Komisijos 2013 metų veiklos programos rugsėjo–gruodžio
mėnesiams.
Komisijos nariai aptarė galimus siūlymus.
Kitas posėdis 2013-09-13.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
6.1. Dėl Komisijos sprendimo projekto „Dėl konferencijos Moksliniai tyrimai kultūros
paveldo apsaugoje rezoliucijos“.
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Komisijos narys A. Butrimas.
Paprašė Komisijos administracijos darbuotojų surinkti medžiagą apie paslaugų kainas iš
visų nacionalinių, respublikinių ir kelių savivaldybių muziejų, taip pat archyvų ir bibliotekų. Taip
pat būtų svarbu žinoti, kokios konkrečios sumos šiose institucijose yra surenkamos už šias
paslaugas.

Posėdžio pirmininkė

Gražina Drėmaitė

Posėdžio sekretorė

Violeta Katinienė
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