
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. V17-8(6.1.) 
Vilnius 

 
Posėdis vyko 9.00-13.00 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, Jūratė 

Jurevičienė, Albinas Kuncevičius, Deivydas Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nadežda 
Spiridonovienė.  

Komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Viktorija Gadeikienė, Alma Bačiulienė, Gytis 
Oržikauskas, Erika Petunovienė, Lina Kančytė, Artūras Stepanovič. 

Kiti dalyviai – Alfredas Jomantas (Kultūros paveldo departamentas), Arūnas Umbrasas 
(Kultūros paveldo departamento Panevėžio skyrius), Rasa Šimkūnaitė (Kultūros paveldo 
departamentas), Toma Kašinskaitė (Kultūros paveldo departamentas), Romas Pakalnis (Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba), Giedrė Filipavičienė (VĮ „Lietuvos paminklai“), Jonas Mickus 
(Lietuvos savivaldybių asociacija), Irena Kliobavičiūtė (architektė), Albertas Stanislovaitis 
(Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba), Vitalija Valantiejienė (Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba), Irma Grigaitienė (Kultūros ministerija), Vytautas Žalys (Užsienio reikalų ministerija), 
Gitana Skripkaitė (Užsienio reikalų ministerija), Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė (Kultūros 
paveldo departamentas), Justina Ūsonytė. 

 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 

projekto. Dėl investicijų projektų „Internetinės svetainės sukūrimas“ ir „Mobiliųjų programėlių, 
reikalingų suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidai, sukūrimas“.  

2. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl Lietuvos 
Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai“. 

3. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl vietos 
bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“. 

4. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl Kuršių nerijos 
nacionalinio parko teritorijų planavimo derinimo procedūrų užtikrinimo“. 

5. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl Valstybinės 
kultūros paveldo komisijos nuostatų 9, 11 ir 13 punktų keitimo“ . 

6. Dėl Europos kraštovaizdžio ir Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijų 
įgyvendinimo Lietuvoje. 

7. Dėl Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, apsaugos. 
8. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą. 
 
1. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų strateginio 

veiklos plano projektas. Investicijų projektai „Internetinės svetainės sukūrimas“ ir „Mobiliųjų 
programėlių, reikalingų suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidai, sukūrimas“. 



SIŪLYTA.  
1. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 

projektui.  
Balsavimas: 
1. Už – 9 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
 
2. Įgyvendinant investicijų projektą „Mobiliųjų programėlių, reikalingų suskaitmeninto 

kultūros paveldo sklaidai, sukūrimas“, numatyti suskaitmenintų duomenų sąsają su Kultūros 
vertybių registru.  

NUTARTA. 1. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2017-2019 metų 
strateginio veiklos plano projektui.  

 
2. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas „Dėl 

Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai“. 
SIŪLYTA.  
1. Tikslinti sprendimo projekto sprendžiamosios dalies 3 p., nurodant, jog Kultūros paveldo 

departamentas ir savivaldybių paveldosaugos padaliniai turėtų koordinuoti veiksmus organizuojant 
ir vykdant kultūros paveldo apsaugos stebėseną.  

2. Keisti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias atsakingų institucijų kompetencijų 
pasiskirstymą vykdant kultūros paveldo objektų stebėseną.   

3. Rekomenduoti atsakingoms institucijoms padidinti finansavimą kultūros paveldo 
stebėsenai. 

4. Pritarti sprendimo projektui su pastabomis. 
Balsavimas: 
1. Už – 8 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – 1 Komisijos narys. 
NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektui 

„Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai“. 
 
3. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas „Dėl vietos 

bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“. 
SIŪLYTA.  
1. Pildyti sprendimo projekto sprendžiamosios dalies 1 p., rekomenduojant savivaldybėms 

remti turizmo informacinių centrų steigimą kultūros paveldo objektuose. 
2.  Rekomenduoti Kultūros paveldo departamentui skatinti vietos bendruomenes aktyviau 

dalyvauti kultūros paveldo apsaugos procese. 
3. Pritarti sprendimo projektui su pastabomis. 
Balsavimas: 
1. Už – 9 Komisijos narių. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektui 

„Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“. 
 
4. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas „Dėl 

Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijų planavimo derinimo procedūrų užtikrinimo“. 
SIŪLYTA. 



1. Skubos tvarka Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijų planavimo dokumentų 
derinimo klausimą svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiuose.  

Balsavimas: 
1. Už – 7 Komisijos nariai. 
2. Prieš – 1 Komisijos narys (siūlė kreiptis tik į Lietuvos Respublikos Vyriausybę). 
3. Susilaikė – 1 Komisijos narys. 

 
2. Pritarti sprendimo projektui su pastabomis. 
Balsavimas: 
1. Už – 9 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektui 

„Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijų planavimo derinimo procedūrų 
užtikrinimo“. 

 
5. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas „Dėl 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų 9, 11 ir 13 punktų keitimo“ 
SIŪLYTA. 
1. Pritarti sprendimo projektui. 
Balsavimas: 
1. Už – 9 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
NUTARTA. Pritarti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektui 

„Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų 9, 11 ir 13 punktų keitimo“. 
 
6. SVARSTYTA. Europos kraštovaizdžio ir Europos architektūros paveldo apsaugos 

konvencijų įgyvendinimas Lietuvoje. 
SIŪLYTA.  
1. Atlikti Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų sprendimų dėl konvencijų 

įgyvendinimo analizę.  
2. Sudaryti darbo grupę dėl tolimesnės konvencijų įgyvendinimo analizės ir sprendimo 

parengimo. 
3. Prašyti Aplinkos ministerijos pristatyti Europos kraštovaizdžio konvencijos 

įgyvendinimo Lietuvoje problematiką ir rezultatus bei pateikti siūlymus. 
NUTARTA. Pritarti 1, 3 siūlymams.  
 
7. SVARSTYTA. Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, apsauga. 
SIŪLYTA. 
1. Steigti atskirą fondą ir numatyti lėšas kultūros vertybių, reikšmingų Lietuvai, įsigijimui 

aukcionuose. 
2. Parengti programą, numatant mokslinio tiriamojo darbo finansavimą, vykdant užsienyje 

Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių paiešką. 
3. Prašyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 

koordinavimo komisijos numatyti Istorinės atminties puoselėjimo programoje uždavinį – Lietuvai 
reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sklaida, paieška ir kt.  

4. Bendradarbiauti su individualiaisiais turistiniais operatoriais, siūlant turistinėse 
programose numatyti Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, lankymą. 



5. Vykdyti suskaitmenintų kultūros vertybių, esančių užsienyje, sklaidą Google Kultūros 
institute.  

NUTARTA. Tęsti informacijos apie Lietuvai reikšmingas kultūros vertybes, esančias 
užsienyje, rinkimą ir apdorojimą. 

 
Komisijos narys Z. Butkus pasišalino iš posėdžio. 
 
8. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių registrą. 
SIŪLYTA. 
1. Pritarti Kultūros paveldo departamento 2016-08-17 rašte Nr. (9.46.)2-1952 pateiktų 66 

kilnojamųjų kultūros vertybių, į kurias kultūros ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. ĮV-52 Katalikų 
Bažnyčiai atkurta nuosavybės teisė, įrašymui į Kultūros vertybių registrą. 

Balsavimas: 
1. Už – 8 Komisijos nariai. 
2. Prieš – nėra. 
3. Susilaikė – nėra. 
 
2. Kitame posėdyje svarstyti Kultūros paveldo departamento 2016-09-19 rašte Nr. (9.46.)2-

2126 ir 2016-09-19 rašte Nr. (9.46.)2-2128 pateiktų kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymą į 
Kultūros vertybių registrą.  

3. Kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prašant pateikti išsamią informaciją (vaizdinė 
medžiaga, aprašas) apie įrašomas kilnojamąsias kultūros vertybes.  

NUTARTA. Pritarti siūlymams.  
 
  
 
    

           
  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 

  


