
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. V17-4(6.1.) 
Vilnius 

 
Posėdis vyko nuo 9.00 val. iki 13.30 val.  
 
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė – Komisijos darbuotoja Anželika Vėžienė 
Dalyvavo:  
Komisijos nariai – Zenonas Butkus, Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis 

Gučas, Jūratė Jurevičienė, Evelina Karalevičienė, Albinas Kuncevičius, Nijolė Laužikienė, Juozas 
Algirdas Pilipavičius, Deivydas Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nadežda Spiridonovienė.  

Komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Algimantas Gražulis, Erika Petunovienė, 
Artūras Stepanovič, Anželika Vėžienė. 

Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos. 
2. Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 metų veiklos 

ataskaitos. 
3. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą. 
4. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo „Dėl Palangos miesto 

urbanistinio kultūros paveldo apsaugos“. 
5. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos apskritojo stalo su vietos 

bendruomenėmis Utenos regione. 
6. Dėl minimalios intervencijos principo taikymo nekilnojamojo paveldo objektų 

tvarkyboje, siekiant efektyvesnio autentiško vertybių turinio saugojimo ir biudžeto lėšų naudojimo. 
7. Dėl Lietuvos kultūros politikos instituto kreipimosi. 
8. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų strateginio veiklos 

plano projekto. 
9. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo reglamento ir administracijos 

nuostatų. 
10. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotojo. 
 
Komisijos narys D. Rimkevičius 
Pageidavo nusišalinti nuo 1, 2, 3 klausimų svarstymo. 
Bendru sutarimu nusišalinimui nepritarta. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa. 
SIŪLYTA. 
1. Kreiptis į LR Prezidentą, LR Vyriausybę ir LR Seimą dėl Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tikslinimo siūlant: 
1.1. numatyti programos įgyvendinimo organizacinę struktūrą (direkcija, minėjimo 

komitetai savivaldybėse ar pan.); 



1.2. atskira eilute numatyti lėšas programos įgyvendinimui; 
1.3. daugiau dėmesio skirti regioninei politikai, pildyti programą konkrečiais 

siūlymais, kurie bus įgyvendinami regionuose; 
1.4. pildyti programą akcentuojant kultūros, paveldo ir tyrimų svarbą; 
1.5. įsteigti programos įgyvendinimo paramos fondą. 
2. Nepritarti minėjimo logotipui ir siūlyti pakartotinai organizuoti logotipo sukūrimo 

konkursą. 
 NUTARTA. Kreiptis į LR Prezidentą, LR Vyriausybę ir LR Seimą dėl Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tikslinimo. 
 
2. SVARSTYTA. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 

metų veiklos ataskaita. 
SIŪLYTA. 
1. Pritarti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 metų 

ataskaitai. 
2. Komisijos nutarimo projekte pateikti pastabas:  
2.1. panaudoti stebėsenos rezultatus rengiant Departamento 2017 m. programas;  
2.2. pagal nustatytus kriterijus vertinti teritorinių skyrių veiklą;  
2.3. mažinti biurokratinę naštą kultūros paveldo savininkams dėl kompensavimo.  
3. Pateikti Komisijai Departamento parengtą 100 kultūros paveldo objektų sąsiuvinį, 

skirtą moksleiviams, skatinti Švietimo ir mokslo ministeriją įteisinti šį sąsiuvinį.  
4. Rengti teisės aktų pataisas dėl archeologinių objektų tyrimų finansavimo prieš 

įrašant juos į Kultūros vertybių registrą.   
5. Rengiant Departamento 2016 m. ataskaitą, pateikti statistinius duomenis apie 

avarinės būklės kultūros paveldą.  
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos ataskaitai su pastabomis.  
 
3. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių 

registrą. 
SIŪLYTA. 
1. Pritarti Radvilų šeimos sarkofagų ir XVIII a. antkapinės plokštės Gotfrydui 

Teodorui Šionui įrašymui į Kultūros vertybių registrą. 
2. Prašyti Kultūros paveldo departamento užtikrinti antkapinės plokštės saugojimą. 
Balsavimas dėl pritarimo įrašyti kilnojamąsias kultūros vertybes į Kultūros vertybių 

registrą: 
1. Už – 12 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
Išvada: pritarta įrašymui. 
NUTARTA. Pritarti Radvilų sarkofagų ir XVIII a. antkapinės plokštės Gotfrydui 

Šionui įrašymui į Kultūros vertybių registrą bei prašyti Kultūros paveldo departamento 
užtikrinti antkapinės plokštės saugojimą. 

 
4. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas 

„Dėl Palangos miesto urbanistinio kultūros paveldo apsaugos“. 
SIŪLYTA. 
1. Pagrįsti sprendžiamosios dalies siūlymus teisės aktų nuostatomis.  
2. Tikslinti konstatuojamąją dalį, nurodant, jog turizmo plėtra vertinama teigiamai 

(išskyrus istorinėje dalyje). 
Balsavimas dėl pritarimo su pastabomis: 



1. Už – 12 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
Išvada: pritarta sprendimo projektui. 
NUTARTA. Pritarti patikslintam sprendimo projektui „Dėl Palangos miesto 

urbanistinio kultūros paveldo apsaugos“. 
 
5. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos apskritasis stalas su 

vietos bendruomenėmis Utenos regione. 
SIŪLYTA. 
1. Siūlyti Utenos r. savivaldybei išbraukti Sudeikių senosios mokyklos pastatą iš 

parduodamų viešojo aukciono būdu sąrašų ir nustatytam bandomajam laikotarpiui perduoti pagal 
panaudos sutartį Sudeikių bendruomenei.  

2. Kreiptis į Kultūros paveldo departamento Utenos skyrių prašant informuoti apie 
sovietinio laikotarpio priestatui, esančiam prie Videniškių buvusio Atgailos kanauninkų vienuolyno, 
parengtus tvarkymo projektus.      

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti siūlymams. 
 
6. SVARSTYTA. Minimalios intervencijos principo taikymas nekilnojamojo 

paveldo objektų tvarkyboje, siekiant efektyvesnio autentiško vertybių turinio saugojimo ir 
biudžeto lėšų naudojimo. 

SIŪLYTA. 
1. Rengti apskritąjį stalą su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis 

aktualizuojant autentiškumo svarbą.  
2. Apskritajam stalui parengti įžanginį pristatymą. 
3. Organizuoti konferenciją (su ICOMOS) apie autentiškumo išsaugojimą.  
NUTARTA. 1. Rengti apskritąjį stalą iškeliant autentiškumo išsaugojimo 

klausimus, parengti įžanginį pranešimą. 2. Organizuoti konferenciją autentiškumo klausimais 
(su ICOMOS). 

 
7. SVARSTYTA. Lietuvos kultūros politikos instituto kreipimasis dėl Vilniaus 

rotušės bokšto ir laikrodžio statybų. 
NUTARTA. Nepritarti siūlymui. 
 
8. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų 

strateginio veiklos plano projektas. 
SIŪLYTA. 
1. Dalyvauti ICCROM, UNESCO ir kitų tarptautinių organizacijų renginiuose. 
2. Detalizuoti 2 programos uždavinius ir priemones. 
NUTARTA. Pritarti patikslintam Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-

2019 metų strateginio veiklos plano projektui. 
 
9. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo reglamento ir 

Administracijos nuostatų projektai. 
SIŪLYTA.  
1. Tikslinti Darbo reglamento projekto 34 p., atsisakant nuostatos, jog „posėdyje 

negalintys dalyvauti Komisijos nariai, savo balsus gali atsiųsti elektroniniu paštu ar faksu. Šie balsai 
pridedami prie dalyvaujančių Komisijos narių, jei svarstomo klausimo dokumento projektas 
posėdžio metu nėra keičiamas iš esmės“. 

2. Pildyti Darbo reglamento projekto 17 p.: „Tvirtindama būsimų posėdžių 
darbotvarkes, Komisija paskiria už atskirų klausimų parengimą atsakingus Komisijos narius ir jiems 



talkinantį (talkinančius) administracijos darbuotoją (darbuotojus). Jeigu sudaroma darbo grupė 
klausimui nagrinėti, paskiriamas jos vadovas“.  
 

Balsavimas dėl pritarimo Darbo reglamento projektui: 
1. Už – 11 Komisijos narių.   
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
Išvada: pritarta Darbo reglamento projektui. 
 
Balsavimas dėl pritarimo Administracijos nuostatų projektui: 
1. Už – 11 Komisijos narių.   
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
Išvada: pritarta Administracijos nuostatų projektui. 
NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos Darbo reglamento ir 

Administracijos nuostatų projektams. 
 
10. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko 

pavaduotojo rinkimai. 
SIŪLYTA. 
1. Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo naujojoje redakcijoje numatyti 

pirmininko pavaduotojo poziciją. 
NUTARTA. Tęsti klausimo svarstymą.  
 
 
 
           
  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 

  


