
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V17-9(6.1.) 
Vilnius 

 
Posėdis vyko nuo 9.00 val. iki 11.00 val.  
 
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) 

pirmininkė Gražina Drėmaitė 
Posėdžio sekretorė – Komisijos vyresn. specialistė Anželika Vėžienė 
Dalyvavo:  
Komisijos nariai – Gintaras Balčytis, Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis 

Gučas, Jūratė Jurevičienė, Evelina Karalevičienė, Juozas Algirdas Pilipavičius, Deivydas 
Rimkevičius, Nadežda Spiridonovienė.  

Komisijos darbuotojai – Alma Bačiulienė, Viktorija Gadeikienė, Algimantas 
Gražulis, Juozas Lapinskas, Artūras Stepanovič. 

Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Komisijos sprendimo projekto „Dėl sovietinės okupacijos ir aneksijos 

laikotarpio Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo“. 
2. Dėl Komisijos sprendimo projekto „Dėl Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno 

ir ligoninės statinių komplekso išsaugojimo ir tvarkymo“. 
3. Dėl savivaldybių lėšų kultūros paveldo apsaugai 2014 metais. 
4. Dėl Komisijos 2016-2018 m. strateginio veiklos plano projekto. 
5. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą. 
6. Dėl Komisijos pirmininko rinkimų. 
7. Kiti klausimai.  
 
Pritarta posėdžio darbotvarkei. 

 
1. SVARSTYTA. Komisijos sprendimo projektas „Dėl sovietinės okupacijos ir 

aneksijos laikotarpio Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo“. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Informavo, jog Komisija gavo visuomeninių organizacijų raštus, kuriuose raginama 

atstatyti Žaliojo tilto skulptūras.  
Komisijos nariams teikiamas pagal pastabas patikslintas sprendimo projektas. Iki 

posėdžio Komisijos nariams projektas teiktas e. paštu, pastabų negauta. 
Komisijos narė E. Karalevičienė 
Sprendimo projektas keliskart tikslintas pagal pastabas. Vienas svarbiausių Komisijos 

užduočių – sąmoningumo ugdymas. Kultūros paveldas neturėtų būti politiniu įrankiu.  
Komisijos narė N. Spiridonovienė 
Siūlė tikslinti sprendžiamosios dalies 2 p., steigti ne Kovų ir kančių atminties 

apsaugos tarybą, o Sovietinio laikotarpio kultūros paveldo apsaugos tarybą. 
Komisijos narys A. Butrimas 
Nepritarė Komisijos narei N. Spiridonovienei. 



Komisijos narė J. Jurevičienė 
Siūlė sprendimo projektą pildyti pabrėžiant, jog ši problema aktuali ne tik Komisijai, 

bet ir visuomenei. Gal reikėtų išsamiau aptarti karių kapų klausimą? Gal reikėtų paminėti ne tik 
sovietinio laikotarpio karių kapus? 

Komisijos narys A. Gučas 
Pritarė Komisijos narės N. Spiridonovienės siūlymui dėl siūlomo tarybos pavadinimo. 
Komisijos narys J. A. Pilipavičius 
Pritarė tarybos steigimui, tai – gana gera išeitis. Nebūtina keisti pavadinimo.  
Tikslino, jog (...) visi istorijos sluoksniai yra svarbūs“.  
Siūlė balsuoti dėl sprendimo priėmimo. 
Komisijos narys D. Rimkevičius 
Teigiamai vertino patikslintą sprendimo pavadinimą. Teisiniu požiūriu šis sprendimo 

projektas nėra tinkamas. Tai – deklaracija. Reikėtų įvardinti specialistų išsakytą nuomonę, pateikti 
argumentus. Sprendimas yra per abstraktus. Siūlė plačiau nagrinėti šį klausimą. 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Sprendimo projektas buvo pateiktas pastaboms, tačiau pastabų negauta.  
Siūlė balsuoti dėl siūlomo tarybos pavadinimo (Kovų ir kančių atminties apsaugos 

taryba): 
Balsavimas: 
1. Už – 5 Komisijos nariai. 
Išvada: pritarta siūlomam pavadinimui. 
 
Siūlė balsuoti dėl sprendimo projekto priėmimo. 
Balsavimas: 
1. Už – 8 Komisijos nariai. 
2. Prieš – 1 Komisijos narys. 
3. Susilaikė – nėra. 
 
NUTARTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui. 
 
2. SVARSTYTA. Komisijos sprendimo projektas „Dėl Sapiegų rezidencijos, 

trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso išsaugojimo ir tvarkymo“. 
 
Komisijos narys J. A. Pilipavičius nusišalino nuo klausimo svarstymo. 
 
Komisijos narys G. Balčytis 
Abejojo dėl sprendžiamosios dalies 1.2 p. reikalingumo. 
Komisijos narys A. Butrimas 
Pritarė Komisijos nariui G. Balčyčiui. Vilniaus dailės akademija išleido du mokslinius 

leidinius apie Sapiegų rūmų tvarkybą. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Siūlė rengti leidinį apie vykdomus tyrimus ir tolesnius restauravimo darbus.  
Komisijos narė J. Jurevičienė 
Siūlė antrą pastraipą pildyti, nurodant, su kokiomis problemomis susiduriama 

restauruojant Sapiegų rūmus, pvz., tolygaus finansavimo trūkumas. 
Klausė, ar jau rengiamas parko tvarkymo projektas, nes išvažiuojamajame posėdyje 

buvo pristatyti tik keli siūlymai. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys jau išdavė sąlygas 

tvarkymo projektui rengti. Siūlė Komisijos gruodžio mėn. posėdyje svarstyti Sapiegų rūmų parko 
tvarkymo plano rengimo klausimą. 



Komisijos narys A. Gučas 
Abejojo, ar išduotose sąlygose numatytas parke esančio pastato griovimas ir ašies 

atkūrimas. Siūlė tai akcentuoti sprendime. 
Komisijos narys D. Rimkevičius 
Pritarė Komisijos nariui A. Gučui dėl siūlymo atkurti ašį. 
Komisijos narė E. Karalevičienė 
Siūlė tikslinti pirmąją sprendimo projekto pastraipą. Joje yra prieštaravimų. Gali būti 

kalbama apie pavienius kultūros paveldo objektus arba kompleksą. 
Komisijos narys D. Rimkevičius 
Sprendimo projekte nėra svarbių argumentų. Reikėtų iš esmės išanalizuoti situaciją, 

pasiūlyti konkrečias sumas, kurios turėtų būti skirtos restauravimui. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Siūlė pildyti sprendimo projektą 3 p. dėl ašies atkūrimo ir balsuoti dėl patikslinto 

sprendimo projekto. 
Balsavimas: 
1. Už – 8 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – 1 Komisijos narys. 
 
NUTARTA. 1. Pildyti sprendimo projektą 3 p. dėl parko planinės vizualinės ašies 

su bažnyčios kompleksu atkūrimo. 2. Pritarti sprendimo projektui. 
 
3. SVARSTYTA. Savivaldybių lėšos kultūros paveldo apsaugai 2014 metais. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Komisija kasmet renka informaciją apie Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimą 

kultūros paveldo apsaugai. Šiais metais pirmą kartą lentelėje nurodytos ir Vilniaus m. savivaldybės 
panaudotos lėšos. 

A. Stepanovič (Komisijos vyr. specialistas) 
Šiais metais Trakų savivaldybė pirmą kartą skyrė lėšų kultūros paveldo apsaugai. 

Anksčiau lėšos nebuvo skiriamos arba savivaldybė neteikdavo informacijos. Kai kurios lėšos 
nebuvo įskaičiuotos, nes savivaldybės nurodė lėšas, skirtas naujos statybos, o ne tvarkybos 
darbams.  

Komisijos narė J. Jurevičienė 
Klausė, kur bus panaudota Komisijos renkama informacija dėl savivaldybių skiriamų 

lėšų.  
Komisijos narys A. Butrimas 
Siūlė viešinti surinktą informaciją. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Komisija renka šią informaciją nuo 2000 m. Jau esama neblogų rezultatų, pvz., Trakų 

atveju. 
Komisijos narys J. A. Pilipavičius 
Savivaldybių teritorijose yra nemažai smulkių dvarelių, kitų objektų. Kai kurie jų 

nyksta, net nėra paskelbti kultūros paveldo objektais. Tik savivaldybės gali juos išsaugoti, nors 
pastaruoju metu savivaldybes domina tik tai, kur yra įmanomi dideli projektai ir finansavimas. 
Komisija turėtų  priimti sprendimą. Galbūt siūlytina keisti savivaldybių veiklą reglamentuojančius 
teisės aktus, joms nustatant privalomumą rūpintis kultūros paveldu. 

Komisijos narė E. Karalevičienė 
Informavo, jog Kauno m. savivaldybė jau patvirtino kitų metų biudžetą, į kurį įtraukė 

ne tik kultūros paveldo objektų, bet ir kitų statinių finansavimą, kurie patenka į kultūros paveldo 
objektų teritoriją. 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 



Siūlė kitais metais organizuoti Lietuvos savivaldybių paveldosaugininkų pasitarimą-
seminarą dėl kultūros paveldo objektų apsaugos ir finansavimo. Paveldosaugininkai pateiktų 
siūlymus, o Komisija pristatytų surinktą informaciją. Po pasitarimo Komisija galėtų priimti 
sprendimą. 

Bendru sutarimu pritarta. 

Komisijos narė N. Spiridonovienė 
Kartais paveldosaugininkams trūksta iniciatyvos. 
 
NUTARTA. 2016 m. organizuoti Lietuvos savivaldybių paveldosaugininkų 

seminarą dėl savivaldybių skiriamų lėšų ir kultūros paveldo apsaugos savivaldybėse. 
 
4. SVARSTYTA. Komisijos 2016-2018 m. strateginio veiklos plano projektas. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Padėkojo Komisijos narei J. Jurevičienei už pateiktas pastabas. 
Komisijos narys G. Balčytis 
Siūlė pildyti, jog Komisijos tikslas ir misija – ne tik kultūros paveldo apsauga, bet ir 

naudojimas. 
Bendru sutarimu pritarta Komisijos strateginio veiklos plano projektui. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Komisijos 2016-2018 m. strateginį veiklos planą. 
 
5. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių 

registrą. 
Komisijos narė E. Karalevičienė 
Išnagrinėjusi Kultūros paveldo departamento pateiktą medžiagą dėl kilnojamųjų 

kultūros vertybių, esančių Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, įrašymo į Kultūros 
vertybių registrą, siūlė pritarti jų įrašymui. 

Bendru sutarimu pritarta. 

 

NUTARTA. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Nemenčinės Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčioje, įrašymui į Kultūros vertybių registrą. 

 
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Komisija gavo Kultūros paveldo departamento raštą, kuriame prašoma deleguoti 

Komisijos narį į Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos 
projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisiją. Siūlė deleguoti Komisijos narį A. Butrimą. 

Bendru sutarimu nutarta deleguoti Komisijos narį A. Butrimą. 

 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Kitas Komisijos posėdis įvyks gruodžio 11 d. Planuojami klausimai: 
1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos kultūros paveldo apsaugai, kurias 

administruoja Kultūros ministerija. 
2. Sapiegų rūmų parko tvarkymo vizijos pristatymas. 
3. Vilniaus senamiesčio specialusis planas.  
Siūlė sudaryti Komisijos narių darbo grupę dėl specialiojo plano analizės. Klausė dėl 

buvusios Komisijos narės J. Markevičienės dalyvavimo darbo grupėje.  
Darbo grupės nariai – E. Karalevičienė, A. Gučas. Komisijos nariai neprieštaravo J. 

Markevičienės dalyvavimui. 

 

Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 



Informavo apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-11-20 potvarkį Nr. 222, 
kuriuo kultūros ministro teikimu Komisijos nariais skirti J. Jurevičienė, E. Karalevičienė, J. A. 
Pilipavičius ir G. Rutkauskas. Potvarkis įsigalioja lapkričio 30 d. 

 
7. SVARSTYTA. Komisijos pirmininko rinkimai. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Klausė Komisijos narių dėl kandidatavimo į Komisijos pirmininko pareigas. 
Kandidatai: E. Karalevičienė, D. Rimkevičius 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Siūlė kandidatams pristatyti veiklos viziją. 
Komisijos narė E. Karalevičienė pristatė profesinę veiklą, viziją. 
Komisijos narys D. Rimkevičius pristatė viziją. 
Klausimų dalis. 
Balsų skaičiavimo komisija: J. A. Pilipavičius, V. Gadeikienė, A. Stepanovič. 
Komisijos narys D. Rimkevičius 
Nusišalino nuo balsavimo. 
Komisijos narė E. Karalevičienė 
Nusišalino nuo balsavimo. 
Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė 
Nepriėmė kandidatų nusišalinimo. 
Komisijos narys J. A. Pilipavičius 
Informavo, jog balsų dauguma išrinkta Komisijos narė E. Karalevičienė. 
Pirmininko rinkimų protokolas pridedamas. 

 

 

 

Kitas Komisijos posėdis įvyks gruodžio 11 d. 
 
   
 

 

 

  
Posėdžio pirmininkė                                                                                       Gražina Drėmaitė 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 

  


