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Dalyvavo:
Komisijos nariai – Gražina Drėmaitė, Gintaras Balčytis, Adomas Butrimas, Jūratė
Jurevičienė, Giedrė Miknevičienė, Nijolė Laužikienė, Nadežda Spiridonovienė, Vykintas
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Lietuvos kultūros paveldo integravimo su kitomis ūkio valdymo sritimis jo
išsaugojimo tikslais.
2. Dėl Komisijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano projekto.
3. Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
4. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Lietuvos kultūros paveldo integravimas su kitomis ūkio
valdymo sritimis jo išsaugojimo tikslais.
LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas R. Motuzas
Siūlė Komisijos pirmininkei G. Drėmaitei pristatyti Lietuvos kultūros paveldo
integravimo su kitomis ūkio valdymo sritimis klausimą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Dėkojo už suteiktą galimybę dalyvauti LR Vyriausybės posėdyje. 2013 m. lapkričio
13–14 d., Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu, Vilniuje įvyko konferencija „Kultūros
paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“. Konferencijos dalyviai
priėmė Rezoliuciją, kuri buvo svarstyta ir Komisijos posėdyje. Komisija, atsižvelgusi į
Rezoliucijos rekomendacijas, priėmė sprendimą, kuriame pateikė konkrečius siūlymus dėl kultūros
paveldo integravimo. Siūlė konferencijos koordinatoriui – Kultūros paveldo departamento atstovui
A. Jomantui detaliau pristatyti kultūros paveldo integravimo klausimą.
Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas A. Jomantas
Įvykusi konferencija – vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių.
Integravimo klausimai iškelti Belgijos pirmininkavimo metu, o tęsti pirmininkaujant Lietuvai ir
Graikijai. Šių metų gegužės mėnesį priimtas ES Tarybos sprendimas dėl kultūros paveldo. Į
sprendimą įtraukti taipogi keli konferencijos, įvykusios Lietuvoje, siūlymai. Sprendime, kuris yra

privalomas visoms ES šalims narėms, akcentuojamas holistinis požiūris į kultūros paveldą,
kultūros paveldo integravimas su kitomis sritimis ir nacionalinio bei ES lygmenų streaming‘as.
Kultūros paveldas neatsinaujina. Investicija į kultūros paveldą yra bene geriausia
investicija į šalies ateitį. Tikėjosi, jog LR Vyriausybės, Komisijos ir ministerijų atstovai tęs
bendradarbiavimą siekiant kultūros paveldo integravimo.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Komisija, sėkmingai bendradarbiaudama su Susisiekimo ministerija, priėmė ne vieną
sprendimą dėl jūrinio kultūros paveldo integravimo jo išsaugojimo tikslais. Siūlė Komisijos narei
N. Laužikienei pristatyti jūrinio paveldo išsaugojimo galimybes integravimo aspektu.
Komisijos narė N. Laužikienė
Klaipėdos m. savivaldybės sudaryta darbo grupė parengė Pakrančių ir jūrinio kultūros
paveldo tyrimų gairių projektą, kuriame numatytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Šiame
dokumente itin akcentuotas holistinis požiūris į kultūros paveldą. Jūrinis paveldas apima ne tik
Klaipėdos miestą, bet ir jūrą, povandeninį paveldą, nacionalinio parko teritoriją ir pan., tačiau visų
šių sričių administravimas priskirtas įvairioms ministerijoms ar kitoms institucijoms. Šiuo atveju
itin svarbus išlieka tarpinstitucinis bendradarbiavimas, integruotas požiūris, kad jūrinis paveldas
būtų prieinamas pažinimui ir išsaugotas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Šiame posėdyje Komisija siekė atkreipti visų ministerijų atstovų dėmesį į kultūros
paveldo integravimo svarbą. Komisija planuoja tęsti veiklą organizuodama susitikimus su
atskiromis ministerijomis dėl tolesnių konkrečių veiksmų.
LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas R. Motuzas
Komisija siūlė rengti ilgalaikį tarpinstitucinį veiklos planą dėl kultūros paveldo
integravimo. Kuri institucija būtų atsakinga už plano rengimą?
Kultūros ministerijos kanclerė N. Zienkienė
Kultūros ministras palaiko Komisijos poziciją dėl kultūros paveldo integravimo
svarbos. Ilgalaikį planą rengs ne tik Kultūros ministerija, bet ir kitos institucijos tarpinstitucinio
bendradarbiavimo metu.
2. SVARSTYTA. Komisijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano projektas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Informavo apie Komisijos narės G. Mickūnaitės pastabas dėl strateginio veiklos plano
projekto.
Komisijos narys A. Butrimas
Siūlė strateginio plano dalį „Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos“ pildyti siūlymais dėl
mokslinių tyrimų vykdymo būtinybės. Tikslintina informacija dėl asignavimų skyrimo (4 psl.).
Siūlė pasitikslinti, ar 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programoje nurodoma būtinybė
vykdyti mokslinius tyrimus.
Komisijos narė J. Jurevičienė
Siūlė plėsti dalį „Vizija“ bei nurodyti, jog tikslas – išsaugotas kultūros paveldas.
Komisijos narys G. Balčytis
Keistina sąvoka „tautiškumas“. Siūlė pildyti strateginį planą nurodant kultūros
paveldo naudojimą ir pridėtinę vertę.
Komisijos narys A. Butrimas
Strateginiame plane siūlė keisti sąvoką „tautiškumas“ į „tautinė bendrija“.
Komisijos narė N. Laužikienė
Siūlė strateginiame plane akcentuoti, jog kultūros paveldas turėtų būti ne tik
saugomas, bet ir pritaikytas tam tikroms veikloms vystyti.
Komisijos narė G. Miknevičienė
Pritarė Komisijos narių J. Jurevičienės ir N. Laužikienės pastaboms.

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Siūlė balsuoti dėl patikslinto strateginio veiklos plano.
Balsavimas:
1. Už – 8 Komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
Nutarta: pritarti patikslintam strateginiam veiklos planui.
NUTARTA. Pritarti patikslintam Komisijos 2015-2017 metų strateginiam veiklos
planui.
3. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių
registrą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Kultūros paveldo departamentas prašo Komisijos nuomonės dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių, esančių Simno Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, Raktuvės kapinių koplyčioje ir
gobeleno „Vaidinimai“, esančio Valstybiniame jaunimo teatre, įrašymo į Kultūros vertybių
registrą.
Bendru sutarimu pritarta kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
NUTARTA. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių
registrą.
4. Kiti klausimai.
4.1. Komisijos 2013 metų veiklos ataskaita ir kandidatūra į Komisijos
pirmininkus.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Informavo Komisijos narius apie dalyvavimą Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
posėdyje pristatant Komisijos veiklos ataskaitą.
Visi Komisijos nariai supažindinti su Komiteto 2014-05-14 posėdžio protokolo Nr.
106-P-20 išrašu. Nutariamosios dalies 1 punktu nutarta grąžinti Komisijos ataskaitą tikslinimui (iki
birželio 1 d.). 2 punkte nurodoma iki birželio 1 d. Komisijai pakartotinai pateikti kandidatūrą į
Komisijos pirmininkus. 3 punkte nutarta kreiptis į LR Seimo Pirmininkę dėl G. Drėmaitės išsakytų
teiginių.
Supažindino Komisijos narius su Komiteto pateiktomis pastabomis. Ataskaita
patikslinta pagal pastabas ir pakartotinai bus teikiama Komitetui.
Klausė Komisijos narių nuomonės dėl Komiteto protokolo išrašo nutariamosios
dalies.
Komisijos narys A. Butrimas
Siūlė Komisijos nariams nekeisti nuomonės ir pakartotinai teikti G. Drėmaitės
kandidatūrą.
Komisijos narė J. Jurevičienė
Priminė, jog Komisijos parengta ataskaita svarstyta ir priimta visų Komisijos narių.
Abejojo dėl būtinybės ją tikslinti.
Komisijos narė N. Laužikienė
Siūlė gerbti Komisijos sprendimą dėl pateiktos kandidatūros, nekeisti nuomonės ir
pakartotinai teikti G. Drėmaitės kandidatūrą. Siūlė organizuoti visų Komisijos narių susitikimą su
Komitetu.
Komisijos narė G. Miknevičienė
Visiškai pritarė Komisijos nariams dėl G. Drėmaitės kandidatūros teikimo.

Vienbalsiai nutarta nekeisti Komisijos nuomonės dėl G. Drėmaitės kandidatūros.
NUTARTA. 1. Teikti Komitetui patikslintą ataskaitą. 2. Pakartotinai teikti Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetui G. Drėmaitės kandidatūrą į Komisijos pirmininkus.
4.2. Komisijos birželio mėnesio posėdis.
Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos
skyriaus vedėjas A. Jomantas
ES Taryba gegužės mėnesį priėmė visoms valstybėms narėms privalomą nutarimą dėl
kultūros paveldo išsaugojimo.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Siūlė birželio mėnesį organizuoti susitikimą su Švietimo ir mokslo ministerija dėl
kultūros paveldo integralumo su švietimo sritimi. Komisijai siūlytina sudaryti pakomisę (įvairių
ministerijų atstovai ir Komisijos nariai) dėl paveldo integralumo su įvairiomis ūkio valdymo
sritimis.
4.3. LR Vyriausybės kanclerio pavedimai dėl Komisijos sprendimų.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Informavo apie LR Vyriausybės kanclerio pavedimus dėl Komisijos priimtų
sprendimų (dėl Trakų r. savivaldybėje esančio kultūros paveldo, Kauno savivaldybėje esančio
kultūros paveldo).
Komisijos narė N. Laužikienė
Siūlė sudaryti darbo grupę dėl pakrančių ir jūrinio kultūros paveldo išsaugojimo.
Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė
Informavo apie Departamento susitikimą su Vėkšnių bendruomene. Šioje teritorijoje
gyventojai susiduria su apribojimais, kuriuos numato tiek Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba,
tiek Kultūros paveldo departamentas. Siūlė raštu kreiptis į Kultūros ministeriją, kad urbanistinėje
teritorijoje nesidubliuotų apribojimai. Reikėtų kreiptis į LR Seimą ir LR Vyriausybę dėl judinimo
darbų išlaidų kompensavimo. Vykdomi archeologiniai kasinėjimai tampa nepakeliama finansine
našta gyventojams.
Komisijos narys V. Vaitkevičius
Ar Departamentas negali kompensuoti šių išlaidų?
Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė
Departamentas negali finansuoti tokių darbų kaip vandentiekio tiesimas ir pan.
Komisijos narė G. Miknevičienė
Siūlė arba svarstyti išlaidų kompensavimą gyventojams, arba griežčiau reglamentuoti
šią archeologų veiklą.
Kitas Komisijos posėdis vyks birželio 27 d.
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