LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013 m. rugsėjo 13 d. Nr. V17-8(6.1.)
Vilnius
Posėdis vyko nuo 09.00 val. iki 14.00 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,
Vykintas Vaitkevičius, Algirdas Juozas Pilipavičius, Albinas Kuncevičius, Zenonas Butkus,
Giedrė Miknevičienė.
Komisijos darbuotojai – Algimantas Gražulis, Juozas Lapinskas, Gediminas Jucys, Artūras
Stepanovič, Viktorija Gadeikienė, Goda Cicėnienė.
Kiti dalyviai: sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio darbotvarkės aptarimas.
2. Sapiegų rūmų restauravimo darbų apžiūra. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir
ligoninės statinių komplekso, numatomo skelbti kultūros paminklu, apžiūra.
3. Dėl Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso
paskelbimo kultūros paminklu.
4. Dėl Komisijos pirmininko.
5. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės aptarimas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Pristatė darbotvarkę. Komisija vyksta į Sapiegų rūmus ir teritoriją. Grįžus bus
aptartas klausimas dėl Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso,
numatomo skelbti kultūros paminklu, svarstomi kiti klausimai.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Atkreipė dėmesį į dvi problemas, t.y., tvarkybą ir skelbimą paminklu. Siūlė apžiūrėti
būtent tuos objektus, kurie yra probleminiai. Priminė 2013 m. vasario 8 d. neeiliniame posėdyje
aptartus klausimus.
Darbotvarkei pritarta.
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2. Išvažiuojamasis posėdis 9 15 – 12 00 val.: Sapiegų rūmų restauravimo darbų apžiūra.
Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso, numatomo
skelbti kultūros paminklu, apžiūra.
Komisijos nariai apžiūrėjo Sapiegų rūmuose atliekamus tvarkybos ir restauravimo darbus,
kuriuos pristatė projekto autorius ir restauravimo dalies vadovas Evaldas Purlys. Teritorijoje
esančius objektus, siūlomus skelbti kultūros paminklais, pristatė Rita Kuncevičienė. Komisijos
nariai siūlė kultūros paminklais skelbti ir vandens bokštą bei vienuolyno tvorą, tačiau jie vertinami
tik kaip regioninės reikšmės objektai, nors yra neatsiejamos šio komplekso dalys.
SVARSTYTA. 3.1 Dėl Sapiegų rūmų restauravimo darbų
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė. Pakvietė Komisijos narius pasidalinti savo mintimis
apie atliekamus Sapiegų rūmų restauravimo darbus.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Siūlė šiuo klausimu nerengti sprendimo, bet pateikti protokolo išrašą. Nuo praėjusio šio
klausimo svarstymo (neeiliniame posėdyje 2013-02-08) praėjo nemažas laiko tarpas, tačiau ne
visos tada iškeltos problemos išspręstos. Apgailestavo, kad mažai reaguojama į Komisijos
nuomonę.
Pabrėžė, kad būtina vadovautis kultūros ministro įsakymu dėl neatidėliotinų darbų, kuriame
nurodoma, kad tvarkybos darbų metu atrastos kultūros vertybės turi būti užkonservuotos. Darbus
turėtų atlikti atestuoti specialistai.
Komisijos narė J. Jurevičienė.
Mano, kad šiuo metu esančias problemas reikia spręsti nedelsiant.
Komisijos narė G. Miknevičienė.
Siūlė, kad Komisija dar kartą pabrėžtų, jog būtent šitame objekte darbai turi būti vykdomi
nenutrūkstamai.
Komisijos narė N. Spiridonovienė.
Mano, kad šiuometiniai darbų vykdytojai yra puikiai susipažinę su keliamais reikalavimais,
todėl siūlo jiems patikėti priimti reikalingus sprendimus.
Komisijos narys Z. Butkus.
Padėkojo už šią posėdžio dalį – įdomią išvyką. Skeptiškai vertino planuojamus darbų
atlikimo terminus.
Giedrė Filipavičienė.
Sakė, kad prevencinio lipdybos konservavimo darbai jau yra pradėti ir iki žiemos bus
atlikti. Taip pat ir polichromijos restauravimo bei konservavimo darbai.
3.2. Dėl Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso
paskelbimo kultūros paminklu
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Pateikė Kultūros paveldo departamento prašymą pritarti Sapiegų rezidencijos, Trinitorių
vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso skelbimui kultūros paminklu. Paprašė R. Kuncevičienę
pristatyti šį klausimą.
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Rita Kuncevičienė.
Išvardino 7 nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldo objektus, esančius Sapiegų
komplekso teritorijoje, kurie siūlomi skelbti kultūros paminklais. Pritarė Komisijos siūlymui
papildomai skelbti vandens bokštą ir vienuolyno tvorą, nors jie vertinami kaip regioninės reikšmės
objektai.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Klausė Komisijos narių nuomonės – ar pritarti dėl komplekso skelbimo kultūros paminklu
ir kokius jo objektus skelbti konkrečiai, t. y. 7 ar 9 objektus.
Komisijos narys A. Kuncevičius.
Pritarė dėl abiejų punktų.
Komisijos narys V. Vaitkevičius.
Pritarė dėl komplekso skelbimo kultūros paminklu ir dėl vienuolyno tvoros.
Komisijos narė J. Jurevičienė.
Siūlė pritarti.
Komisijos narė G. Miknevičienė.
Pritarė abiem klausimams, bet siūlė paminėti šiuo metu esančias komplekso problemas:
išnykusią skersinę ašį, jungusią rezidencijos parką su vienuolynu ir bažnyčia bei problemą dėl
atsiradusios gatvės, kuri nukerta tiesioginį rūmų ryšį su parku.
G. Jucys. Atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad oficialus komplekso pavadinimas
neatitinka turinio. Ligoninės pastatai neskelbiami kultūros paminklais, o skelbiamas parkas
nepaminėtas. Siūlo koreguoti oficialų komplekso pavadinimą į „Sapiegų rezidencijos ir parko bei
Trinitorių vienuolyno kompleksas“.
Komisijos narė N. Spiridonovienė.
Abiem klausimams pritarė.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Pritarė abiem klausimams, nes tokiu būdu teritorija bus kokybiškiau saugoma. Be to,
pastaruoju metu yra parengtas ir patvirtintas Sapiegų rezidencijos ir parko teritorijos specialusis
planas, kuris praplečia buvusias ribas ir į jas patenka keli statiniai.
Komisijos narys Z. Butkus.
Sutinka su abiem siūlymais, tačiau taip pat pritaria, kad reikia paminėti esamus trūkumus.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Pritaria, kad šis Vilniaus kampelis būtų išsaugotas. Pasisako už maksimalų variantą, tačiau
vis tik siūlo dar kartą peržiūrėti objektų vertingąsias savybes.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Siūlė balsuoti.
Balsavimas:
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Dėl Sapiegų komplekso teritorijos skelbimo kultūros paminklu.
Pritarta vienbalsiai
Dėl 9 komplekso dalių skelbimo kultūros paminklu.
Už: 6 Komisijos nariai.
V. Vaitkevičius susilaikė
NUTARTA. Pritarti dėl „Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių
komplekso“ teritorijos skelbimo kultūros paminklu. Pritarti skelbti kultūros paminklais ir 9 šio
komplekso dalis. Įrašant vandens bokštą ir vienuolyno tvorą į skelbiamų kultūros paminklais
objektų sąrašą, prašyti Departamento vertinimo tarybos peržiūrėti pastarųjų reikšmingumo
lygmenį. Prašyti galutiniame Komplekso apskaitos dokumente (dosjė) papildyti planą skersine
ašimi, jungusią Rezidencijos parką su vienuolynu ir bažnyčia.
Žodis suteikiamas VĮ „Lietuvos paminklai“ vadovui Vydmantui Drumstai.
Kalbėjo apie Sapiegų rūmuose atliekamų darbų eigą. Projektas finansuojamas iš ES lėšų.
Numatyti 3 jo etapai. Šiuo metu tvarkomos pastato konstrukcijos, toliau bus vykdomas ne visai
tradicinis restauravimas, taip vadinamas „gyvasis restauravimas“, kurio eigą galės stebėti
lankytojai. Darbai atliekami nuosekliai, pagal planą. Dėl darbų terminų – jų tikrai bus laikomasi.
3. SVARSTYTA. Dėl Komisijos pirmininko.
Pirmininkavo A. J. Pilipavičius. Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė nuo klausimo
svarstymo nusišalino ir nedalyvavo.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Priminė 2013-06-12 LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio protokolą,
kuriame nepritariama Gražinos Drėmaitės kandidatūrai.
Komisijos narys A. Kuncevičius.
Kėlė klausimą, ar palikti tą pačią kandidatūrą, ar ieškoti naujo kandidato.
Komisijos narys A. J. Pilipavičius.
Kitas žingsnis būtų nauji rinkimai, reikia pamąstyti apie galimus kandidatus.
Klausimo svarstyme dalyvavę Komisijos nariai savo kandidatūrų neiškėlė.
Komisijos narys A. Kuncevičius.
Siūlė šį klausimą atidėti.
Komisijos narė G. Miknevičienė.
Pritarė šiai nuomonei.
Komisijos narys Z. Butkus.
Klausė, ar Komisija šiomis sąlygomis gali veikti.
ŠMKK biuro padėjėja Agnė Slančiauskaitė.
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Atsakė, kad Komisija turi teisę dirbti, taip, kaip dirbo iki šiol.
SUTARTA, kad Komisija dirba toliau ir jai toliau vadovauja G.Drėmaitė.
4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
5.1. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Valstybinė kultūros paveldo komisija gavo Kultūros paveldo departamento prašymą dėl 32
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. Siūlė pritarti su sąlyga, kad būtų užtikrinta jų apsauga ir
prieinamumas visuomenei ir tyrėjams.
Siūlė balsuoti.
Pritarta vienbalsiai
NUTARTA: pritarti šių 32 kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių įrašymui į Kultūros
vertybių registrą. Įvertinant šių objektų reikšmę Lietuvos kultūrai ir tai, kad jie nėra liturginiai objektai,
būtina užtikrinti tinkamą jų apsaugą ir prieinamumą visuomenei bei tyrėjams.
5.2. Dėl kito posėdžio datos.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Siūlė kitą, neeilinį posėdį rengti 2013-09-27. Jis bus skirtas Vilniaus Pilių rezervato ribų
klausimui.
Pasiūlymui pritarta.
4.3. Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybą.
Paskirtas komisijos narys V. Vaitkevičius.
4.4. Informacija apie Joniškyje 2013-09-13 vykusią konferenciją „Epochų ženklai“.
4.5. Informacija apie „Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymo 11, 12 ir 13
straipsnių pakeitimo projektą“. Komisija pataisoms pritarė.
4.6. Informacija apie gautą raštą „Dėl grėsmės Klaipėdos spirito alaus gamyklos pastatų
komplekso Klaipėdoje pastatams, kurį pateikė Visuomeninė patariamoji Klaipėdos kultūros paveldo
komisija prie Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio.

Posėdžio pirmininkė

Gražina Drėmaitė

Posėdžio sekretorė

Violeta Katinienė
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