
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NEEILINIO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 
2016 m. spalio  14 d. Nr. V17-9(6.1.) 

Vilnius 
 
Posėdis vyko 9.00-10.00 val.  
 
Posėdžio pirmininkė: Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė: Komisijos Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė Justina 

Ūsonytė 
Dalyvavo:  
Komisijos nariai: Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Albinas Kuncevičius, Juozas 

Algirdas Pilipavičius, Gediminas Rutkauskas.  
Komisijos darbuotojai: Erika Petunovienė, Justina Ūsonytė, Anželika Vėžienė, Gytis 

Oržikauskas, Viktorija Gadeikienė, Rimantas Bitinas.  
Kiti dalyviai: Alantė Valtaitė-Gagač (Kultūros paveldo centro paminklotvarkininkė), 

Kristina Zdanavičiūtė Meškauskienė (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė), Tatjana Šlikaitė ( Komisijos 
praktikantė).  

 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą.  
2. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo 

skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Stepanovič perkėlimo į aukštesnes pareigas.  
3. Dėl 1863 metų sukilėlių įamžinimo lentos Lukiškių aikštėje.   
 
1. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas į Kultūros vertybių registrą.  
SIŪLYTA:  
1. Kilnojamosioms kultūros vertybėms, kurioms buvo atkurta nuosavybės teisė Katalikų 

bažnyčiai, prieš įrašant į Kultūros vertybių registrą, parengti apsaugos reglamentus.  
2. Kreiptis raštu dėl kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir jų kilmės vietos 

pateikimo.  
3. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą.  
Bendru sutarimu pritarta.  
NUTARTA: 1. Pritarti 332 kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių 

registrą; 2. Raštu kreiptis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl 
išsamesnio kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų pateikimo.  

 
2. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio 

planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto Artūro Stepanovič perkėlimas į aukštesnes pareigas 
(suteikiant A lygio 12 kategoriją).  

SIŪLYTA: pakeisti etatų sąrašą.  
Bendru sutarimu pritarta.  



NUTARTA: Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio 
planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Artūrą Stepanovič perkelti į aukštesnes pareigas ir 
suteikti A lygio 12 kategoriją.  
 

3. SVARSTYTA. 1863 metų sukilėlių įamžinimo lenta Lukiškių aikštėje.   
SIŪLYTA:  
1. Šalia esančios juodo granito lentos su užrašais lietuvių ir rusų kalbomis, atsirastų nauja 

lenta su užrašais lenkų, baltarusių ir anglų kalbomis.  
2. Pakeisti Lukiškių aikštėje esančią paminklinę lentą nauja paminkline lenta su užrašais 

penkiomis kalbomis – lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių ir anglų. 
NUTARTA: bendru sutarimu pritarta siūlymui esančią juodo granito lentą pakeisti nauja 

lenta su užrašais visomis penkiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, baltarusių, rusų ir anglų kalbomis).  
 

 
           
  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                          Justina Ūsonytė 

  


