
 
 
 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. V17-15(6.1.) 
Vilnius 

 
Posėdis vyko 9.00 val. iki 12.00 val.  
 
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Paveldo komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė – Paveldo komisijos Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė 

Justina Ūsonytė  
Dalyvavo:  
Paveldo komisijos nariai – Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis Gučas, Jūratė 

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

Paveldo komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Artūras Bundonis, Erika Petunovienė, 
Viktorija Gadeikienė, Gytis Oržikauskas, Anželika Vėžienė, Algimantas Gražulis.  

Kiti dalyviai – Mindaugas Žolynas (Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo 
apsaugos skyrius), Algimantas Degutis (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos), Irena Linčiuvienė (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos), 
Auksė Ūsienė (Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas), Vincas 
Sasnauskas (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos).   

 
DARBOTVARKĖ: 
1. Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos įgyvendinimas 

Lietuvoje. 
2. Paveldo komisijos sprendimo „Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, 

apsaugos“ projektas.  
3. Paveldo komisijos 2017 metų veiklos plano projektas. 
 
1. SVARSTYTA. Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) 

konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. 
SIŪLYTA:  
1. Nacionaliniu mastu parengti kilnojamųjų kultūros vertybių evakuacijos planus į užsienio 

valstybėse esančias saugyklas arba Lietuvos Respublikos atstovybes karo atveju. Pasirašyti šiuo 
klausimu tarptautinius susitarimus su užsienio valstybėmis. Parengti kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos karo atveju programą bei atrinkti vertingiausius paveldo objektus.  

2. Aktualizuoti priešgaisrinės saugos sistemų įrengimą nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektuose.  

3. Tęsti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimą Hagos konvencijos skiriamuoju 
simboliu. Išskirti prioritetinius kultūros paveldo objektus (pvz., nacionalinio reikšmingumo), kurie 
turėtų būti pirmiausiai paženklinti.  

4. Inicijuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skirstymą pagal reikšmingumą. Parengti  
kultūros paveldo objektų įrašymo į Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros 



paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, 
sąrašus kriterijus.   

5. Atskirai nagrinėti kultūros paveldo objektų apsaugos klausimą karo atveju ir ekstremalių 
situacijų atveju. 

6. Siūlyti Aplinkos ministerijai pakeisti Statybos techninį reglamentą, numatant požeminių 
saugyklų įrengimą naujuose ar rekonstruojamuose visuomeniniuose pastatuose. 

7. Organizuoti pasitarimą su Lietuvos muziejų asociacija, kitomis suinteresuotomis 
institucijomis dėl kultūros paveldo apsaugos karo ir ekstremalių situacijų atvejais.    

NUTARTA: pritarti 1, 5, 6, 7 siūlymams.  
 
2. SVARSTYTA. Paveldo komisijos sprendimo „Dėl Kauno miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu, apsaugos“ projektas.  
SIŪLYTA:  
1. Pildyti sprendžiamosios dalies 2.2. punktą.  
2. Atsisakyti sprendžiamosios dalies 2, 2.1, 2.2, 5 siūlymų.  
3. Tikslinti sprendimo projektą pagal pastabas ir svarstyti gruodžio mėn. posėdyje.     
NUTARTA: pritarti 3 siūlymui.  
 
3. SVARSTYTA. Paveldo komisijos 2017 metų veiklos plano projektas. 
SIŪLYTA: tikslinti Paveldo komisijos 2017 metų veiklos plano projektą pagal pastabas. 
NUTARTA: pritarti siūlymui. 
 
 

   
 
 
 
Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 

 
 

   Posėdžio sekretorė                                                                                          Justina Ūsonytė  
  
 
 
 


