
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. vasario 26 d. Nr. V17-4(6.1.) 

Vilnius 

 

Posėdis vyko nuo 9.00 val. iki 13.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė – Komisijos vyresn. specialistė Anželika Vėžienė 
Dalyvavo:  

Komisijos nariai – Zenonas Butkus, Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis 

Gučas, Jūratė Jurevičienė, Evelina Karalevičienė, Albinas Kuncevičius, Juozas Algirdas 

Pilipavičius, Deivydas Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nadežda Spiridonovienė.  
Komisijos darbuotojai – Viktorija Gadeikienė, Algimantas Gražulis, Juozas 

Lapinskas, Artūras Stepanovič, Anželika Vėžienė. 
Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl projektų finansavimo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
investicijų veiksmų programos prioriteto priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldą“ lėšomis. 

2. Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 metų programų 

projektų. 
3. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos ataskaitos už 2015 metus projekto.  

4. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos plano. 

5. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
projektų. 

 
1. SVARSTYTA. Lietuvos dailės muziejaus, Valstybinio Vilniaus Gaono 

muziejaus ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato projektų finansavimas 2014-2020 
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto 
priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldą“ lėšomis. 

SIŪLYTA. 
1. Pritarti Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus projektui „Litvakų kultūros ir dailės 

centro sukūrimas“.  

2. Pritarti Lietuvos dailės muziejaus projektui „Užsienio meno muziejaus sukūrimas“ 

atliekant restauravimo ir tvarkybos darbus Jonušo Radvilos rūmuose. Atkreiptinas dėmesys, jog 

kultūros paveldo objektas yra UNESCO Pasaulio paveldo objekto – Vilniaus istorinio centro – 

teritorijoje. 

3. Pritarti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato projektui „Vilniaus piliakalnio 

su papiliais ir gyvenviete aktualizavimas ir pritaikymas lankymui“. Vykdant projektą siūloma 

atsisakyti didelių invazijų į gamtinę aplinką, siekiant jos apsaugojimo nuo galimų grėsmių, 
prioritetiniais darbais laikyti archeologinius ir geologinius tyrimus.  

 NUTARTA. 1. Pritarti projektams. 2. Informuoti Kultūros ministeriją apie 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pastabas. 

 



2. SVARSTYTA. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 
metų programų projektai. 

SIŪLYTA. 
1. Pritarti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016 metų 

programų projektams. 

2. Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos: 

2.1. atsižvelgiant į LR Seimo sprendimą paskelbti 2017-uosius metus Piliakalnių 
metais, surinkti informaciją apie netvarkomus, blogos būklės piliakalnius. Taisytina nuostata, jog 

gali būti finansuojami tik į Kultūros vertybių registrą įrašyti piliakalniai; 

2.2. numatyti prioritetinius kultūros paveldo objektus, kurie būtų tvarkomi 

kompleksiškai; 

2.3. padidinti lėšas Vilniaus Sapiegų rūmų restauravimo darbams; 

2.4. apsaugos priemonių įrengimo darbai kultūros paveldo objektuose turi būti 
finansuojami ne tik Kultūros paveldo departamento, bet ir kitų valstybės ir savivaldos institucijų 
lėšomis; 

2.5. numatyti tvarkomo kultūros paveldo objekto panaudojimą, kontroliuoti paveldo 

objekto eksploataciją po darbų užbaigimo; 

2.6. numatyti didesnes rezervines lėšas; 

2.7. neskirti finansavimo Leipalingio dvaro sodybos tvarkybos darbams (registrinis 

objektas); 

2.8. informuoti Valstybinę kultūros paveldo komisiją apie Europos Tarybos Europos 

Kultūros kelių programos dalinio susitarimo renginius; 

2.9. pateikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai visų gautų paraiškų suvestinę, taip 

pat atmestas. Informuoti, dėl kokių priežasčių atmetamos paraiškos ir pagal kokius kriterijus 

pasirenkami paveldo objektai, kuriuose tęsiami arba netęsiami tvarkybos darbai; 

2.10. vykdyti lėšų panaudojimo kontrolę; 
2.11. inicijuoti kultūros ministro įsakymo „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų stebėsenos taisyklių patvirtinimo“, kuris reglamentuoja stebėsenos procesą, keitimą. 
Kultūros paveldo departamentas turėtų stebėti ne savivaldybės, o valstybės saugomus paveldo 

objektus. 

3. Parengti Komisijos sprendimo projektą, pateikti jį nariams e. paštu. 

4. Balsuoti dėl pritarimo Kultūros paveldo departamento programų projektams (su 

pastabomis). 

Balsavimas dėl pritarimo: 

1. Už – 11 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – nėra. 

NUTARTA. Pritarti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
programų projektams su pastabomis. 

 

3. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2015 metų veiklos 
ataskaitos projektas. 

SIŪLYTA. 
1. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos 

projektui. 

Bendru sutarimu pritarta. 

NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2015 metų veiklos 
ataskaitos projektui. 

 
4. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos plano 

projektas. 



SIŪLYTA. 
1. Balsuoti dėl pritarimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos 

planui. 

Balsavimas dėl pritarimo: 

1. Už – 11 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – nėra. 

NUTARTA. Pritarti patikslintam Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 
metų veiklos plano projektui. 

 

5. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų keitimas. 

SIŪLYTA. 
1. Darbo grupei, atsakingai už Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų keitimą, tęsti darbą rengiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

įstatymo pataisas. 

2. Balsuoti dėl pritarimo patikslintam Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

administracijos naujos struktūros projekto variantui. 

Balsavimas dėl pritarimo: 

1. Už – 11 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – nėra. 

 

3. Tikslinti Administracijos skyriaus pavadinimą Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius. 

Bendru sutarimu pritarta. 

4. Balsuoti dėl pritarimo naikinti pareigybes ir įdarbinti specialistus pagal darbo 

sutartis iki kol bus pakeista administracijos struktūra. 

Balsavimas dėl pritarimo: 

1. Už – 11 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – nėra. 

 

5. Balsuoti dėl pritarimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos Nuostatų keitimui. 

Balsavimas dėl pritarimo: 

1. Už – 10 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – 1 Komisijos narys. 

 
NUTARTA. 1. Pritarti patikslintam Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

administracijos naujos struktūros projekto variantui. 2. Pritarti naikinamoms pareigybėms ir 
naujų specialistų įdarbinimui pagal darbo sutartis iki kol įsigalios administracijos struktūros 
keitimo projektas. 3. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos Nuostatų keitimui. 

 

 

           

  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 
  


