LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2013 m. lapkričio 15 d. Nr. V17-11(6.1.)
Vilnius
Posėdis vyko nuo 09.00 val. iki 15.00 val.
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija)
pirmininkė Gražina Drėmaitė
Posėdžio sekretorė – Komisijos vyresn. specialistė Anželika Vėžienė
Dalyvavo:
Komisijos nariai – Gražina Drėmaitė, Gintaras Balčytis, Zenonas Butkus, Adomas
Butrimas, Jūratė Jurevičienė, Giedrė Mickūnaitė, Giedrė Eleonora Miknevičienė, Nijolė
Laužikienė, Juozas Algirdas Pilipavičius, Nadežda Spiridonovienė.
Komisijos darbuotojai – Alma Bačiulienė, Arūnas Cicėnas, Goda Cicėnienė,
Algimantas Gražulis, Gediminas Jucys, Juozas Lapinskas, Vladas Niunka, Artūras Stepanovič,
Anželika Vėžienė.
Kiti dalyviai: sąrašas pridedamas.
DARBOTVARKĖ:
1. Užutrakio dvaro rūmų pripažinimas geriausiai tvarkomu objektu. Užutrakio dvaro
rūmų revitalizacijos kryptys. Rūmų ir ekspozicijos lankymas.
2. Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ lankymas.
1. Užutrakio dvaro rūmų pripažinimas geriausiai tvarkomu objektu. Užutrakio
dvaro rūmų revitalizacijos kryptys. Rūmų ir ekspozicijos lankymas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Pasveikino visus, susirinkusius į Komisijos išvažiuojamąjį posėdį. Akcentavo
būtinybę integruoti kultūros paveldą bei priminė Komisijos 2004-11-19 sprendimą Nr. 105 „Dėl
Nacionalinės integralios paveldosaugos strategijos metmenų“. Supažindino su Komisijos 2013-1025 sprendimu Nr. S-4(6.2.-181) „Dėl geriausiai tvarkomu, prižiūrimu ir naudojamu nekilnojamojo
kultūros paveldu“.
Komisijos narė G. Mickūnaitė.
Džiaugėsi galėdama pasveikinti atgijusius, klestinčius Užutrakio dvaro rūmus bei
įteikė apdovanojimą už geriausiai tvarkomą nekilnojamąjį kultūros paveldą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Siūlė pristatyti Užutrakio dvaro rūmų renovacijos projekto vykdytojus.
G. Filipavičienė.
Pirmasis šių rūmų restauravimo projektas buvo parengtas apie 1980-uosius metus.
Pristatė darbuotojų komandą: konstruktorė Jelena Parasonienė (sprendimas atkurti stogą),
architektė Judita Olišauskienė (rūmų restauravimo projekto vadovė), Alina Kazlauskaitė (interjero
autorė) ir kt.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
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Prašė Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriaus G. Abaravičiaus pristatyti
darbuotojų komandą, kuri nuolat prižiūri dvaro rūmus.
G. Abaravičius.
Užutrakio dvaro rūmai – kolektyvinio darbo rezultatas. 1995 m. dvaro rūmai atiteko
Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – Parkas) direkcijai. Administratorė Rima Pušinskienė
buvo atsakinga už objekto perėmimą. Kiti darbuotojai: buhalterė Margarita Rajeckienė, botanikė
Andžela Kraučiūnienė, Raisa Kobecka (muziejinė ekspozicija), teisininkė Indrė Pranckevičiūtė,
informacinio centro koordinatorė Leonė Jančiauskienė, sodininkas Hendrikas Vinevičius, Rozalija
Kravinn (atsakinga už rūmų švarą), sodininkės Ivona Šriupša ir Bronislava Tiunis, Antanas
Ulčinas (darbas su visuomene), architektė-paminklotvarkininkė Barbara Pavlova, Nadežda
Zajančkovskaja (projektai, ikonografijos rinkimas), ūkvedys Eugenijus Leonovič, Lina
Sokolovaitė (pirmojo projekto vadovė, šiuo metu nedirbanti Parko direkcijoje). Restauratorė Rūta
Glinskytė-Kavaliauskienė negalėjo dalyvauti renginyje.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė.
Prašė Parko direktoriaus pristatyti Užutrakio dvaro rūmų viziją iki 2020 m.
G. Abaravičius.
Užutrakio dvaro rūmai pradėti restauruoti valstybės biudžeto, Kultūros paveldo
departamento, privačių asmenų ir fondų bei Europos Sąjungos lėšomis. Pradėjus restauravimą
uždengtas stogas. Pirmasis etapas vykdytas iki 2008 m., finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis (11 mln. Lt). Koncepcija finansuota Kultūros paveldo departamento ir Kultūros
ministerijos. Sutvarkyti rūmai (išskyrus pirmąją reprezentacinę salę), parengta nemažai projektų,
sutvarkytas tvenkinys. Antrojo etapo darbai vykdyti 2007-2013 m. Iki 2011 m. sutvarkyta
vežiminė, terasa, parteris, inžinieriniai tinklai (apie 8 mln. Lt). Šiuo metu vykdomas trečiasis
etapas. Numatoma sutvarkyti virtuvę, cukrainę, paviljoną parke bei atkurti istorinius kelius ir
dangas. Numatoma aptverti teritoriją bei pastatyti lankytojų terminalą. Ketvirtasis etapas –
koncertų salė, biblioteka, seminarų salė. Pasiruošta 2014-2020 m. darbams. Planuojama nugriauti
kai kuriuos vėlesniais laikais pastatytus pastatus, iškeldinti gyventojus. Numatoma restauruoti
medinį pastatą, tęsti tvenkinių tvarkymą, atkurti tiltelius ir takus. Planuojama muziejinė veikla.
Pakvietė susirinkusius aplankyti ekspozicijas ir restauruotus rūmus.
2. Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ lankymas.
Komisijos nariai ir kitų institucijų atstovai lankėsi Rūdiškių miestelyje įsikūrusioje
amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“, kurioje besimokantys išmoksta amato dualiniu metodu.
Mokykla bendradarbiauja su Prancūzijoje esančia asociacija „Les Compagnons du Devoir et de
Tour de France“. Mokyklos direktorė Dalia Beigienė akcentavo, jog šiuo metu planuojama priimti
mokinius į medžio konstrukcijų restauratorių specialybę.

Posėdžio pirmininkė

Gražina Drėmaitė

Posėdžio sekretorė

Anželika Vėžienė
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