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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m.
paveldosaugos programų projekto.
2. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos.
3. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklos programos 2015 metams
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1. SVARSTYTA. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
2015 metų paveldosaugos programų projektas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Siūlė Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei pristatyti 2015 metų
paveldosaugos programų projektą.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
2015 metais Kultūros paveldo departamentas (toliau – KPD) vykdys 9 priemones.
Skirtas finansavimas programoms vykdyti pateikiamas litais ir eurais. Lyginant su 2014 metais
skirtu finansavimu, 2015 metais padidintas finansavimas paveldotvarkos, sutarties su Šv. Sostu
įgyvendinimo ir Žemaičių krikšto vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo
programoms. Kitos KPD vykdomos programos – kultūros paveldo apsaugos valstybinis
administravimas, kultūros paveldo apskaita, sklaidos programa, Jono Pauliaus II piligrimų kelio
kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programa ir kt.
Bendras KPD biudžetas programų vykdymui – apie 8 mln. eurų.
KPD, vykdydamas apskaitos programą, numato šiais metais apskaityti 2900 kultūros
vertybes (statiniai, vietos). Vertinimo tarybos parengs vertinimo aktus 1000-čiui kultūros vertybių
ir 10-čiai urbanistinių vietovių. Tikslai: apskaitos dokumentų rengimas, kultūros paveldo objektų

vertinimas, kultūrinės vertės nustatymas. 2015 metais didės apskaitos dokumentų kiekis.
Numatoma parengti nemažai vertinimo aktų kilnojamosioms kultūros vertybėms. Šis pokytis
susijęs su Valstybės kontrolės vykdyto audito rekomendacijomis įvertinti senuose sąrašuose
buvusias kultūros vertybes. Šiais metais bus rengiami apskaitos dokumentai prioritetiniams
dvarams. Kultūros vertybių registre yra nemažai sunykusių dvarų, tad atlikus visuomenės
apklausą, nutarta svarstyti dėl teisinės apsaugos panaikinimo 40-čiai dvarų. Numatytas
finansavimas vertingųjų savybių atskleidimui ir archeologiniams tyrimams probleminiuose
paveldo objektuose.
Didžiausia bėda paveldosaugoje – santykiai su Nekilnojamojo turto registro centru.
Šiuo metu duomenų registravimas sustabdytas. Šiais metais numatytos lėšos sąsajai automatiniam
duomenų perdavimui sukurti.
KPD, vykdydamas paveldotvarkos programą, atliks tvarkybos, neatidėliotinus
saugojimo, tyrimų, projektavimo darbus, specialųjį planavimą, kompensavimą, ženklinimą.
Kompensavimui šiemet skirtas mažesnis finansavimas (KPD siūlymu) dėl nedidelio paraiškų
kompensuoti išlaidas kiekio.
2015 metais numatyta tęsti tvarkybos darbus daugelyje kultūros paveldo objektų (M.
Šleževičiaus namas-muziejus, Aukštosios Fredos dvaro sodyba, Šančių gimnazija, Plikių
evangelikų liuteronų parapijos mokykla, Klaipėdos buvusi mokytojų seminarija, Zyplių dvaro
sodyba, Rietavo dvaro sodyba, Sapiegų rūmai Vilniuje, Vilniaus sinagoga ir kt.). KPD,
atsižvelgdamas į artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą, vykdys tvarkybos
darbus paveldo objektuose, susijusiuose su minėjimu, pvz., planuojama tvarkyti Lietuvos karių
kapus ir kt.
Tyrimų ir projektavimo darbai bus vykdomi Kėdainių sinagogoje, Žiežmarių
sinagogoje, Talmudo mokykloje, Joniškio dvaro sodyboje, Rietavo dvaro sodyboje.
2015 metais planuojama parengti specialiuosius planus Biržų piliai, Vilniaus
valstybiniam kultūriniam rezervatui, Šilutės bei Rusnės istorinėms dalims ir kt. Numatyta pradėti
Trakų ir Kėdainių senamiesčių paveldotvarkos planus.
Vykdant Sutarties su Šv. Sostu programą bus tvarkomi Rietavo Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčia, Viekšnių bažnyčia, Kauno arkikatedra, Veliuonos bažnyčia, Lapių bažnyčia,
Pivašiūnų bažnyčia, Kražių bažnyčia, Simno bažnyčia, Šeduvos bažnyčia, Palėvenės bažnyčia,
Rokiškio bažnyčia, Žiobiškio bažnyčia, Šv. Stepono bažnyčia Vilniuje.
Žemaičių krikšto ir Jono Pauliaus II programos aptartos Kultūros ministerijoje, joms
pritarta. Planuojama tvarkyti Veliuonos bažnyčią, Telšių bernardinų vienuolyno kompleksą ir kt.
2015 metais KPD numato sugriežtinti kultūros paveldo objektų kontrolę. Didesnis
dėmesys bus skirtas griūvančių kultūros paveldo objektų kontrolei, raginant savininkus imtis
apsaugos priemonių. 2014 metais Kultūros ministerija pasirašė sutartis su Norvegijos fondų
paramos gavėjais. Kultūros ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros prašymu bus
sustiprinta kontrolė 18-kai kultūros paveldo objektų, kurie gaus finansavimą iš Norvegijos fondų.
KPD privalo 2015 metais atlikti 20 proc. kultūros paveldo objektų stebėseną. Šiais
metais vis dar bus vykdomas ūkio subjektų, vykdančių tvarkybos darbus, tikrinimas.
KPD, bendradarbiaudamas su tarptautinėmis organizacijomis, numato finansuoti
Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros dienų organizavimą. Planuojama parengti 100
lankytinų kultūros paveldo objektų sąsiuvinį mokiniams. Bus finansuojama Žydų kultūros kelio
organizacinė struktūra.
2015 metais bus baigti du svarbūs projektai: Sapiegų rūmų restauravimo ir pritaikymo
I etapas ir Kultūros paveldo paslaugų informacinės sistemos kūrimas.
Klausimų dalis:
Komisijos narys J. A. Pilipavičius
Vykdant paveldotvarkos programą planuojamas tyrimų finansavimas. Ar bus
finansuojami tyrimai kultūros paveldo objektuose, kurie gaus finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų?

A. Degutis (Kultūros paveldo departamentas)
Paveldosaugos programų projekte nurodomi tik tie kultūros paveldo objektai, kurie
bus finansuojami KPD biudžeto lėšomis. KPD nedalyvauja skirstant Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramą.
Komisijos narė N. Laužikienė
Klausė dėl kriterijų, vadovaujantis kuriais atrenkami finansuotini kultūros paveldo
objektai.
A. Degutis (Kultūros paveldo departamentas)
Pagrindiniai kriterijai: valdytojų finansinis indėlis, kultūros paveldo objektų
reikšmingumas ir būklė.
Komisijos narys Z. Butkus
Klausė, ar KPD pritaria Valstybės kontrolės audito rekomendacijoms dėl kilnojamųjų
kultūros vertybių, buvusių senuose sąrašuose, apskaitos.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
KPD privalo vykdyti Valstybės kontrolės rekomendacijas. Tai numatyta 2015 metais.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Klausė, kelintais metais pasibaigs sutartys su bažnyčia.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
Sutartis su Šv. Sostu – ilgalaikė valstybinė sutartis. Dėl įgyvendinimo principų
sprendžia dvišalė komisija. Žemaičių krikšto programos I etapas baigsis 2017 metais.
Komisijos narė J. Jurevičienė
Ar atliekama paraiškų atmetimo analizė? Dėl kokių klaidų atmetamos paraiškos?
A. Degutis
Tokia analizė nėra atliekama. Dažniausios klaidos – techninės. Paraiškų teikėjai
informuojami, dėl kokių klaidų atmetamos jų paraiškos. Kai kurie pareiškėjai pataiso klaidas,
teikia paraiškas pakartotinai po metų.
R. Jarockis (Kultūros ministerija)
Klausė dėl Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos specialiojo planavimo.
A. Degutis
Šis klausimas dar neišspręstas. Vyko pasitarimai su Trakų savivaldybe, kuri žada
prisidėti finansiškai.
Pasisakymų dalis:
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Neigiamai vertino KPD direktorės D. Varnaitės teiginį, jog 40-čiai nykstančių
kultūros paveldo objektų bus panaikinta teisinė apsauga. KPD privalo užtikrinti kultūros paveldo
objektų išsaugojimą.
Komisijos darbuotojai atliko Komisijos 2010-2014 m. sprendimų dėl KPD
paveldosaugos programų vykdymo analizę. 2010 metais Komisija siūlė skirti lėšų periodinio
metraščio, skelbiančio svarbiausius Lietuvos paveldo apsaugos ir tvarkybos rezultatus, leidybai.
Apgailestavo, jog toks metraštis dar nėra leidžiamas.
Neigiamai vertino, jog tik KPD atsakingas už apsaugos priemonių įrengimą. Reikėtų
ir kitų atsakingų institucijų indėlio.
Neigiamai vertino, jog KPD projektuose vartojamas „rekonstrukcijos“ terminas.
Priminė, jog NKPA įstatymas nereglamentuoja rekonstrukcijos darbų. Siūlė vartoti terminus
„tvarkyba“, „restauravimas“, „konservavimas“.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
Vertinimo tarybos svarstys teisinės apsaugos naikinimo 40-čiai dvarų klausimą.
Dėl prioritetinių objektų sąrašo: klausimas dar nėra užmirštas.
Dėl apsaugos priemonių: kultūros taryba jau dvejus metus skiria finansavimą
apsaugos priemonių projektavimui.
Komisijos narys J. A. Pilipavičius

Teigiamai vertino KPD paveldosaugos programų projektą. Kalbant apie numatomus
tvarkybos darbus, išryškėja tam tikros tendencijos. Tvarkyba kultūros paveldo objektuose
suskaidyta į keturias programas (paveldotvarkos, Sutarties su Šv. Sostu, Jono Pauliaus II, Žemaičių
krikšto). Finansavimas padalintas netolygiai. Vykdant paveldotvarkos programą visgi reikalaujama
didesnio valdytojų finansinio indėlio. Neigiamai vertino KPD funkciją įrengiant apsaugos
priemones.
Komisijos narys G. Balčytis.
Teigiamai vertino didėjantį finansavimą. Neturėjo pastabų paveldosaugos programų
projektui.
Komisijos narė N. Laužikienė
Teigiamai vertino paveldosaugos programų projektą. Siūlė konkrečiau nurodyti
prioritetus vykdant apskaitą ir tvarkybos darbus. Pasigedo informacijos apie atmestas paraiškas ir
kultūros paveldo objektus, kurių tvarkyba nebus finansuojama.
Komisijos narys Z. Butkus
Pritarė paveldosaugos programų projektui.
Komisijos narė E. Karalevičienė
Šiais metais numatyta finansuoti tvarkybos darbus Kauno arkikatedroje, kuri
finansuojama kiekvienais metais. Pabrėžė, jog Kaune esama ir kitų bažnyčių, kurių būklė žymiai
blogesnė.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Siūlė pritarti paveldosaugos programų projektui. KPD privalo kuruoti valstybines
sutartis su bažnyčia. Dėkojo paveldosaugos programų projekto rengėjams už puikiai atliktą darbą.
Komisijos narė N. Spiridonovienė
Pritarė paveldosaugos programų projektui, tačiau apgailestavo, jog nenumatyti kaimo
pastatų tvarkybos darbai.
Komisijos narė G. Miknevičienė
Kokie prioritetai? Nenurodomi prioritetiniai darbai. Teigiamai vertino Žydų kultūros
kelio projektą. Pritarė siūlymui leisti periodinį metraštį. Siūlė KPD daugiau dėmesio skirti kultūros
paveldo objektų aplinkai (pvz., Šv. Stepono bažnyčios Vilniuje).
Komisijos narė J. Jurevičienė
Siūlė teikti detalesnę informaciją apie atmestas paraiškas.
Prašė, kad KPD daugiau dėmesio skirtų kultūros paveldo objektų aprašymui anglų
kalba (KPD internetiniame puslapyje). Į Lietuvą atvyksta vis daugiau užsienio studentų,
besidominčių paveldosauga.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Teigiamai vertino kultūros paveldo objektų pasų rengimą. Prašė 2015 metais
įgyvendinti 100 lankytinų kultūros paveldo objektų sąsiuvinio mokiniams parengimo idėją. Siūlė
tvarkingai parengti dvarų reglamentus.
Informavo apie Komisijos nario V. Vaitkevičiaus nuomonę, kuris apgailestavo, jog
nei vienoje programoje nenumatyta archeologinio paveldo tvarkyba.
Balsavimas dėl pritarimo KPD paveldosaugos programų projektui:
1. Už – 10 Komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
Nutarta: pritarti KPD paveldosaugos programų projektui.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
KPD privalo vykdyti valstybines sutartis su bažnyčia. Šiais metais planuojama rengti
apskaitos dokumentus ir archeologiniams objektams, kuriems kyla grėsmė dėl miestų plėtros.
Šiais metais KPD numato įtraukti į Kultūros vertybių registrą arba pradėti apskaitą
kultūros paveldo objektams, susijusiems su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimu.

Kauno arkikatedra – vienas realiausių kultūros paveldo objektų, pretenduojančių į
Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
Dėl Šv. Stepono bažnyčios Vilniuje: KPD įdėjo nemažai pastangų, kad šioje
bažnyčioje bent jau būtų tęsiami tvarkybos darbai.
Dėl KPD tinklalapio: nuolat pildomos kelios rubrikos, pvz., dvarų aprašymai,
geriausios praktikos pavyzdžiai.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Komisija iš esmės pritarė KPD paveldosaugos programų projektui.
NUTARTA. Pritarti Kultūros paveldo departamento 2015 metų paveldosaugos
programų projektui.
2. SVARSTYTA. Siūlymai dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
valstybinės programos.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Šio klausimo parengimą kuravo Komisijos nariai Z. Butkus ir V. Vaitkevičius.
Galutinę sprendimo redakciją parengė Komisijos narys V. Vaitkevičius. Siūlė Komisijos nariams
pritarti sprendimo projektui.
Komisijos narys Z. Butkus
Teigiamai vertino galutinę sprendimo projekto redakciją. Pritarė sprendimo projektui.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Pritarė sprendimo projektui.
Komisijos narė N. Laužikienė
Pritarė sprendimo projektui.
Komisijos narys J. A. Pilipavičius
Siūlė iš pirmo sprendžiamosios dalies punkto išbraukti „kiekvienu visuomenės nariu“.
Siūlė sprendžiamosios dalies 3 punktą adresuoti Kultūros ministerijai. Pritarė sprendimo projektui.
A. Degutis (Kultūros paveldo departamentas)
Siūlė sprendžiamosios dalies 3 punktą adresuoti Kultūros ministerijai.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamentas)
Informavo, jog vienas iš 2015 metais numatytų KPD prioritetinių tikslų –
pasiruošimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Siūlė balsuoti dėl sprendimo priėmimo.
Balsavimas:
1. Už – 10 Komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
Nutarta: pritarti sprendimo projektui.
NUTARTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2015 m. veiklos
programa.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Komisijos vasario mėnesio posėdyje bus tvirtinama Komisijos ataskaita už 2014
metus. Klausė Komisijos nario J. A. Pilipavičiaus, ar bus svarstomas Naujos redakcijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas.
Komisijos narys J. A. Pilipavičius
Siūlė Naujos redakcijos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto
svarstymą atidėti iki kovo mėnesio.

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Klausė, ar vasario mėnesį bus svarstomas sportinio kultūros paveldo apsaugos
klausimas.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Sportinio paveldo objektų yra nedaug. Siūlė nagrinėti ir sporto muziejus.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Informavo apie susitikimą su aplinkos ministru. Komisija raštu prašė skirti tris
Aplinkos ministerijos atstovus į darbo grupę dėl kultūros paveldo integralumo su aplinkosauga. Šis
klausimas numatytas vasario mėnesį. Kuratoriai – Komisijos nariai J. Jurevičienė ir G. Balčytis.
Už klausimo parengimą atsakingas Komisijos darbuotojas A. Gražulis.
Šiais metais Komisija planuoja svarstyti taipogi kultūros paveldo integralumo su
žemės ūkio sritimi klausimą.
Komisijos narė N. Laužikienė
Atsisakė kuruoti kultūros paveldo integralumo su žemės ūkio sritimi klausimą.
Komisijos narė G. Miknevičienė
Svarstant sportinio paveldo klausimą būtų tikslinga susitikti su Sporto komitetu.
A. Gražulis
Siūlė bendradarbiauti ir su tautiniu olimpiniu komitetu.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Vasario 2 d. – Komisijos 20-mečio jubiliejus. Planuojamas renginys Komisijos
būstinėje. Komisija išleis leidinį apie Vilniaus vaizdo kaitą. Informavo apie Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos rengiamą konferenciją LR Seime jos 20-mečio proga.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Teigiamai vertino leidinio pristatymą renginio metu, tačiau siūlė 20-mečio minėjimą
rengti ne Komisijos būstinėje, o Vilniaus Rotušėje ar pan. patalpose, kviesti buvusius Komisijos ir
ŠMK komiteto narius, kitus svečius.
NUTARTA. Patikslinti ir patvirtinti Komisijos 2015 metų veiklos programą.
4. SVARSTYTA. Komisijos ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Komisijos nariams pateikiamas ataskaitos už 2014 metus projektas. Siūlė teikti
pastabas.
Komisijos narys J. A. Pilipavičius
Komisija 2014 metais atliko nemažai svarbių ir naudingų darbų. Pastebėjo, jog vis
dėlto dažnu atveju būtų tikslinga sudaryti darbo grupes (nagrinėjant sudėtingesnius klausimus).
Komisijos narė N. Laužikienė
Siūlė atsisakyti detalaus kai kurių įvykių ar darbų aprašymo: 5 psl. – dėl problemų
Trakų savivaldybėje, 13 psl. – dėl bendradarbiavimo su LR Seimu, 15 psl. – dėl dalyvavimo
renginiuose (palikti tik svarbiausias konferencijas ar seminarus). Siūlė nedetalizuoti 2013 metais
įvykusios konferencijos dėl kultūros paveldo integralumo su kitomis politikos sritimis, o apsiriboti
konferencijos Rezoliucijos įgyvendinimu 2014 metais.
Komisijos narys Z. Butkus
Siūlė nedetalizuoti Komisijos bendradarbiavimo su LR Seimu. Teigiamai vertino
bendradarbiavimo su LR Vyriausybe dalį. Siūlė išvadose nurodyti, jog Trakų savivaldybė neskiria
finansavimo kultūros paveldo apsaugai.
Komisijos narė E. Karalevičienė
Neturėjo pastabų ataskaitai.
Komisijos narė N. Spiridonovienė
Siūlė trumpinti kai kurias itin detalias ataskaitos dalis.
Komisijos narė G. Miknevičienė

Siūlė išbraukti paskutinį išvadų 3 punkto sakinį.
Komisijos narė J. Jurevičienė
Teigiamai vertino išsamią ataskaitą, kuri parodo, jog Komisija nuveikė nemažai
naudingų darbų. Siūlė išvadų dalį pildyti statistiniais duomenimis, t.y. nagrinėtų (taip pat tęstinių)
temų, problemų ir susitikimų skaičius.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Klausė, ar nereikėtų trumpinti ataskaitą.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Ataskaitą galima ir trumpinti, ir plėsti. Ataskaitos apimtis nėra svarbiausias dalykas.
Svarbiau suderinti Komisijos uždavinius ir išvadas. Kiekvienas uždavinys turėtų atsispindėti
išvadose. Reikėtų paaiškinti, kurie uždaviniai ir dėl kokių priežasčių nebuvo įvykdyti.
Komisijos narys G. Balčytis
Siūlė išvadų dalį pildyti lentele, kurioje būtų nurodoma, kaip vykdomi Komisijos
sprendimai, kokie raštai buvo siųsti, ar gauti atsakymai.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Ataskaitoje trūksta akcentų.
Komisijos narė N. Laužikienė
Siūlė akcentuoti veiklos rezultatus.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Siūlė labiau akcentuoti strateginius dalykus: KPD programų ir ataskaitos svarstymą ir
aprobavimą, kilnojamųjų kultūros vertybių aprobavimą, teisinės bazės tikslinimą ir pan.
NUTARTA. Tiksinti Komisijos veiklos ataskaitą už 2014 metus ir svarstyti
vasario mėnesio posėdyje.
5. SVARSTYTA. Komisijos 2015 metų programos sąmatos tvirtinimas.
Komisijos narė N. Laužikienė
Klausė, ar Komisijos biudžetas didėja, ar mažėja.
A. Bačiulienė
Komisijos biudžetas didėja tik dėl teisės aktų keitimo (privalomas didinimas).
Komisija gautų papildomą finansavimą tik tuo atveju, jeigu parengtų papildomą priemonę.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Klausė, ar Komisijos nariai pritaria 2015 metų programos sąmatos projektui.
Balsavimas:
1. Už – 10 Komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
Nutarta: pritarti siūlymui.
NUTARTA. Patvirtinti Komisijos 2015 metų programos sąmatą.
6. Kiti klausimai.
6.1. Informacija apie rengiamą konferenciją.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Informavo Komisijos narius apie balandžio 2 d. rengiamą konferenciją dėl sovietinio
dailės paveldo. Konferencijos organizatoriai – Komisija, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo
departamentas. Konferencija vyks Nacionalinėje dailės galerijoje. Sąlyginis pavadinimas –
„Patogus ir nepatogus paveldas“.
Informavo apie įvykusį nepriklausomų ekspertų susitikimą Komisijos būstinėje.
Organizatorių darbo grupė: kultūros viceministras R. Jarockis, Kultūros paveldo departamento
atstovas A. Jomantas, LR Prezidentūros atstovė M. Dautartaitė.

Siūlė Komisijos narei N. Laužikienei skaityti pranešimą.
Komisijos narė N. Laužikienė
Atsisakė skaityti pranešimą.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Siūlė konferencijos datą suderinti su vertinimo tarybos posėdžiu dėl teisinės apsaugos
panaikinimo Žaliojo tilto skulptūroms.
6.2. Informacija apie Komisijos išvažiuojamąjį posėdį į Kuršių neriją.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Gegužės mėnesį planuojamas Komisijos išvažiuojamasis posėdis į Kuršių neriją.
Siūlė Komisijos narei N. Laužikienei kuruoti šį klausimą.
Komisijos narė N. Laužikienė
Sutiko kuruoti šį klausimą. Siūlė atskirai svarstyti Pakrančių ir jūrinio kultūros
paveldo tyrimų programą.
Pritarta.
6.3. Informacija apie Kultūros ministerijos raštą dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Komisija gavo raštą iš Kultūros ministerijos, kuriame klausiama, ar tikslinga
Komisijai aprobuoti kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymą į Registrą (funkcijos dubliavimas).
Manė, jog Komisijai nereikėtų atsisakyti šios funkcijos. Klausė Komisijos narių nuomonės.
Komisijos narys A. Kuncevičius
Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymas numato Komisijos funkciją aprobuoti
kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymą į Registrą. Komisija privalo vykdyti šią funkciją.
V. Gadeikienė
Kultūros ministerija teiravosi, ar Komisija nori vykdyti šią funkciją. Jei Komisija
norėtų atsisakyti šios funkcijos, bus inicijuojamas teisinės bazės keitimas.
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Siūlė balsuoti dėl Komisijos pritarimo vykdyti kilnojamųjų kultūros vertybių
aprobavimą.
Balsavimas:
1. Už – 9 Komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – 1 Komisijos narys.
Nutarta: pritarti siūlymui.
NUTARTA. Neatsisakyti Komisijos funkcijos aprobuoti kilnojamųjų kultūros
vertybių įrašymą į Kultūros vertybių registrą.

Kitas Komisijos posėdis vyks vasario 27 d.
Posėdžio pirmininkė

Gražina Drėmaitė

Posėdžio sekretorė

Anželika Vėžienė

