
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. gegužės 27 d. Nr. V17-5(6.1.) 

Vilnius 

 

Posėdis vyko nuo 9.00 val. iki 12.00 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, Viktorija Gadeikienė, Algimantas 

Gražulis, Gytis Oržikauskas, Erika Petunovienė, Artūras Stepanovič, Anželika Vėžienė. 
Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, apsaugos. 

2. Dėl savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai. 

3. Dėl Lentvario dvaro sodybos rūmų išsaugojimo problemų. 
4. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skelbimo kultūros paminklais. 

5. Dėl Europos Tarybos Kultūros kelių programos įgyvendinimo Lietuvoje. 

6. Dėl Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, paskelbimo kultūros paminklu.  

7. Dėl Europos Tarybos Konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro 

konvencija). 

8. Kiti klausimai. 

 

Komisijos narė G. Drėmaitė 
Prašė leidimo kreiptis į Komisijos narius kitų klausimų dalyje. 

Bendru sutarimu pritarta.  

 
1. SVARSTYTA. Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, 

apsauga. 
SIŪLYTA: 
1. Rengti Komisijos sprendimo projektą dėl Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, 

esančių užsienyje, apsaugos. 

2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai numatyti Lietuvai reikšmingų, užsienyje 

esančių kultūros paveldo objektų paieškos ir grąžinimo, istorinės apžvalgos rengimo bei kaupimo ir 

informacijos apie juos susisteminimo bei viešinimo vykdytoją.  
3. Rekomenduoti Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijoms organizuoti dvišalį 

pasitarimą dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje inventorinio sąrašo sudarymo ir 

patvirtinimo. 

4. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį parengti studiją apie grąžintinas 

kultūros vertybes. 



5. Spręsti užsienio lietuvių bendruomenėms aktualaus dabartinio paveldo išsaugojimo 

klausimą, t.y. apsaugos suteikimą statomiems paminklams, atminimo lentoms ir pan. 

6. Surinkti išsamią informaciją apie mokslo ir kitose institucijose, muziejuose esančius 

suskaitmeninto kultūros paveldo, esančio užsienyje, rinkinius.  

NUTARTA. 1. Surinkti išsamią informaciją apie mokslo ir kitose institucijose, 
muziejuose esančius suskaitmeninto kultūros paveldo, esančio užsienyje, rinkinius. 2. Parengti 
Komisijos sprendimo projektą. 

 
2. SVARSTYTA. Savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros paveldo apsaugai. 
SIŪLYTA: 
1. Parengti metodines rekomendacijas dėl savivaldybių informacijos apie kultūros 

paveldo finansavimą pateikimo.  

2. Renkant informaciją apie savivaldybių lėšų skyrimą 2016 metais, nusistatyti 

konkrečius duomenų rinkimo tikslus (pvz., stebėsena, savivaldybių ir Kultūros paveldo 

departamento lėšų kooperavimas, apskaita, avarinės būklės kultūros paveldo objektai ir t.t.). 

3. Pateikti Lietuvos savivaldybių asociacijai ir savivaldybėms Komisijos atlikto tyrimo 

duomenis ir rezultatus.  

    

NUTARTA. Parengti metodines rekomendacijas dėl savivaldybių informacijos 
apie kultūros paveldo finansavimą pateikimo. 

 
Komisijos narys G. Rutkauskas prisijungė prie posėdžio. 

 
3. SVARSTYTA. Lentvario dvaro sodybos rūmų išsaugojimo problemos. 
SIŪLYTA: 
1. Iš esmės spręsti neprižiūrimų privačių kultūros paveldo objektų išsaugojimo 

klausimą, inicijuoti išsaugojimo modelio sukūrimą (1. sutvarkyti – perparduoti; 2. sutvarkyti – 

išlaidas išieškoti iš savininko). 

2. Siūlyti valstybei Lentvario dvaro sodybos rūmus paimti visuomenės poreikiams 

teisingai atlyginant ir perduoti Trakų istoriniams nacionaliniam parkui arba dalyvauti šios kultūros 

vertybės varžytinėse.  

 

NUTARTA. Siūlyti valstybei Lentvario dvaro sodybos rūmus paimti visuomenės 
poreikiams teisingai atlyginant ir perduoti Trakų istoriniam nacionaliniam parkui arba 
dalyvauti šios kultūros vertybės varžytinėse. 

 
4. SVARSTYTA. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skelbimas kultūros 

paminklais. 
SIŪLYTA: 
1. Iš esmės spręsti kultūros vertybių skelbimo kultūros paminklais klausimą ir 

organizuoti pasitarimą dėl kultūros vertybių, kurioms turėtų būti suteikiamas aukštesnis statusas, 

atrankos kriterijų. 
2. Pateikti Komisijos ekspertinę poziciją dėl kultūros paminklo statuso suteikimo 

piliakalniams.  

3. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, siūlant ir Sudargo, 

Grinaičių piliakalnį su gyvenviete skelbti kultūros paminklu. 

 
NUTARTA. 1. 2017 metais svarstyti aukštesnio statuso kultūros paveldo 

objektams suteikimo klausimą. 2. Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
projektui, jį pildant siūlymu Sudargo, Grinaičių piliakalnį su gyvenviete skelbti kultūros 
paminklu. 



 
5. SVARSTYTA. Europos Tarybos Kultūros kelių programos įgyvendinimas 

Lietuvoje. 
SIŪLYTA: 
1. Organizuoti pasitarimą su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos 

dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos kultūros kelių programos. 

2. Aktualizuoti susitikimuose su savivaldybių merais naujų kultūros kelių sukūrimą ar 

prisijungimą prie esamų. Skatinti integruotą požiūrį ir kooperuoti kultūros, ūkio, žemės ūkio bei 

kitų sričių išteklius. 

3. Rengti apskritąjį stalą dėl Lietuvos prisijungimo prie Europos kapinių kelio, rinkti 

informaciją apie potencialiai vertingas kapines.  

4. Rengti apskritąjį stalą dėl Lietuvos prisijungimo prie Gintaro kelio.  

 

NUTARTA. Tęsti klausimo svarstymą. 
 

6. SVARSTYTA. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Rasų kapinėmis, paskelbimas 
kultūros paminklu. 

 

NUTARTA. Pakartotinai raštu kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Rasų kapinių 
skelbimo kultūros paminklu bei apie susidariusią situaciją informuoti Lietuvos Respublikos 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. 

 
7. SVARSTYTA. Europos Tarybos Konvencija dėl kultūros paveldo vertės 

visuomenei (Faro konvencija).  
SIŪLYTA: 
1. Atlikti Lietuvoje ratifikuotų konvencijų (pvz., Europos architektūros paveldo 

apsaugos konvencijos, Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos ir kt.) įgyvendinimo 

analizę ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikti analizės išvadas.  

2. Atlikti išsamią Europos Tarybos Konvencijos dėl kultūros paveldo vertės 

visuomenei analizę. 
 

NUTARTAS. Bendru sutarimu nutarta atlikti Lietuvoje ratifikuotų konvencijų 
įgyvendinimo analizę. 

 
Komisijos narys A. Butrimas pasišalino iš posėdžio. 

 

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
8.1. Komisijos išvažiuojamasis posėdis į Klaipėdą. 
Bendru sutarimu nutarta rengti išvažiuojamąjį posėdį birželio 13 d. 

 

8.2. Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo 
įstatymo įgyvendinimas. 

SIŪLYTA: Komisijos narį G. Rutkauską paskirti Komisijos pirmininko pavaduotoju. 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu Komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti 
Komisijos narį G. Rutkauską. 

 

8.3. Kandidatūros teikimas Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti. 
SIŪLYTA: Komisijos nariams iki rugsėjo 1 d. informuoti Komisiją apie galimos 

kandidatūros teikimą Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti. 
 



8.4. Klaipėdos universiteto pokalbis „Senųjų kapinių tvarkybos ir priežiūros 
problematika“. 

SIŪLYTA: Siūlė Mažosios Lietuvos senųjų kapinaičių išsaugojimo klausimą įtraukti į 
Komisijos 2017 m. veiklos planą. 

 

8.5. Energetikos ir technikos muziejaus kreipimasis. 
SIŪLYTA: sudaryti darbo grupę, kuri apsvarstys Energetikos ir technikos muziejaus 

kreipimąsi ir pateiks analizės išvadas. 

 
NUTARTA. Sudaryti darbo grupę (Komisijos nariai A. Gučas, J. Jurevičienė, G, 

Rutkauskas, D. Rimkevičius, Komisijos darbuotojas R. Bitinas) dėl Energetikos ir technikos 
muziejaus kreipimosi. 

 

  

    

    

 

                  

  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 
  


