LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. sausio 27 d. Nr. V17-2(6.1.)
Vilnius
Posėdis vyko nuo 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 vedėja Anželika Vėžienė
Dalyvavo:
Paveldo komisijos nariai – Zenonas Butkus, Augis Gučas, Jūratė Jurevičienė, Deivydas
Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nijolė Laužikienė, Albinas Kuncevičius, Juozas Algirdas
Pilipavičius, Nadežda Spiridonovienė.
Paveldo komisijos darbuotojai – Viktorija Gadeikienė, Gytis Oržikauskas, Artūras Stepanovič,
Alma Bačiulienė, Artūras Bundonis, Austėja Brasiūnaitė, Erika Petunovienė.
Kiti dalyviai – Renaldas Augustinavičius (kultūros viceministras), Regina Jaskelevičienė
(Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė), Virgilijus Kačinskas (Kultūros
paveldo centro direktorius), Diana Varnaitė (Kultūros paveldo departamento direktorė), Algimantas
Degutis (Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotojas), Audrius Skaistys (Kultūros
paveldo departamento direktorės pavaduotojas), Bronislava Raupėnienė (Kultūros paveldo
departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėja), Rita Kuncevičienė (Kultūros
paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė), Alfredas
Jomantas (Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus
vedėjas), Rasita Ankudavičienė (Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos
planavimo skyriaus vyr. specialistė), Donata Šimkūnaitė (Kultūros paveldo departamento Kontrolės
skyriaus vyriausioji valstybės inspektorė), Vygaudas Čekanauskas (Kultūros paveldo departamento
Juridinio skyriaus vyr. specialistas), Vydmantas Drumsta (VĮ „Lietuvos paminklai“ direktorius).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. programų projektų.
2. Dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto.
3. Dėl Paveldo komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos projekto.
4. Dėl Paveldo komisijos nuostatų projekto.
5. Dėl Paveldo komisijos 2017 m. programų suvestinės sąmatos.
6. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m.
programų projektai.
D. Varnaitė (Kultūros paveldo departamento direktorė)
Pristatė Kultūros paveldo departamento 2017 m. planuojamų vykdyti programų projektus.
Informavo apie Paveldotvarkos programos projekto tikslinimą, numatant papildomai finansuoti
Cirkliškio dvaro sodybos ledainės stogo remonto darbus (Švenčionių r.), Sapiegų rezidencijos,

trinitorių vienuolyno ir ligoninės pastatų komplekso rūmų sienų tapybos konservavimo ir
restauravimo darbus (Vilniaus m.), Akmens, vad. Puntuku, su Dariaus ir Girėno bareljefu ir tekstu
konservavimo ir restauravimo darbus (Anykščių r.). 2017 m. nebus finansuoti buvusios Šv. Jono
bažnyčios vietos archeologiniai tyrimai (Klaipėdos m.).
Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo
nusišalino nuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. programų
projektų svarstymo. Paveldo komisija nepritarė nusišalinimui.
Paveldo komisijos darbo grupės siūlymai atlikus Kultūros paveldo departamento 2017
m. programų projektų analizę:
1. Nefinansuoti Radviliškio r. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios stogo tvarkybos
darbų (nenumatytas valdytojo dalinis darbų finansavimas, kultūros paveldo objekto statusas –
registrinis).
2. Rengiant Kultūros paveldo departamento programų projektus vadovautis vykdomos
stebėsenos rezultatais.
3. Svarstyti dėl specialiųjų planų rengimo trukmės ir keitimo pagrindimo.
E. Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
1. Priminė Paveldo komisijos 2016-02-26 priimto sprendimo Nr. S-12(6.2.-202) 2 punkto
siūlymą kartu su Kultūros ministerija parengti metodines rekomendacijas Kultūros paveldo
departamentui dėl metinių programų projektų teikimo Kultūros ministerijai ir Valstybinei kultūros
paveldo komisijai, kurį planuojama įgyvendinti 2017 metais.
2. Informavo apie kultūros ministro 2016-12-13 įsakymu Nr. ĮV-986 pakeistą „Nekilnojamųjų
ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą“, kuriuo
vadovaujantis bus rengiamas 2018 m. Paveldotvarkos programos projektas.
3. Siūlė kreiptis į LR Vyriausybę dėl Paveldo komisijos dalyvavimo pasitarimuose dėl
konkrečių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo vykdant Kultūros paveldo
departamento programas.
A. Gučas (Paveldo komisijos narys)
Siūlė peržiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis ir spręsti dėl vertingiausių kultūros
paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais.
G. Rutkauskas (Paveldo komisijos narys)
Siūlė atlikti valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir lėšų skyrimo analizę bei rengiant
kitų metų Kultūros paveldo departamento programų projektus vadovautis stebėsenos rezultatais.
A. Kuncevičius (Paveldo komisijos narys)
1. Pritarė Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programos projekte numatytiems
tęstiniams darbams.
2. Nepritarė gamtos, mitologijos paminklo – Akmens, vad. Puntuku, su Dariaus ir Girėno
bareljefu ir tekstu konservavimo ir restauravimo darbų (Anykščių r.) finansavimui (paminklo
tvarkybos darbai turėtų būti finansuojami Aplinkos ministerijos lėšomis).
3. Abejojo dėl kulto pastatams, bažnyčioms skiriamo finansavimo (60 proc. viso
Paveldotvarkos programos biudžeto) lyginant su kitais kultūros paveldo objektais.
4. Siūlė svarstyti žvalgomųjų archeologinių objektų tyrimų finansavimo klausimą
(finansavimas skiriamas tik registriniam archeologiniam paveldui, todėl galimai vertingi
archeologijos objektai įrašomi į Kultūros vertybių registrą neatlikus tyrimų).
N. Laužikienė (Paveldo komisijos narė)
1. Pritarė Kultūros paveldo departamento programų projektuose numatytiems tęstiniams
darbams.
2. Prašė informuoti, kokios paraiškos rengiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms
gauti.

J. A. Pilipavičius (Paveldo komisijos narys)
1. Informavo, jog kultūros ministro 2016-12-13 įsakymu Nr. ĮV-986 pakeistame
„Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos apraše“
numatytas finansavimo procentinis santykis (valstybė-valdytojas). 2018 m. Kultūros paveldo
departamentas finansuos 60-70 proc. tvarkybos darbams reikalingų lėšų, valdytojas – 30-40 proc.,
tačiau ši nuostata netaikoma religinių bendruomenių pateiktoms paraiškoms. Nuo 2018 m. Kultūros
paveldo departamento programų lėšomis galės būti tvarkomi ir registriniai kultūros paveldo objektai.
2. Siūlė Kultūros paveldo departamento 2017 m. programų projektuose numatyti daugiau
projektų, susijusių su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimu ir Piliakalnių metais.
3. Kultūros ministro 2016-12-13 įsakymu Nr. ĮV-986 pakeistame „Nekilnojamųjų ir
kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos apraše“ nustatytas
reikalavimas ne mažiau 10 proc. Paveldotvarkos programos lėšų skirti dailės vertybių tyrimų,
konservavimo ir restauravimo darbams finansuoti. Siūlė padidinti dailės objektų tvarkybos darbų
finansavimą (Paveldotvarkos programos projekte numatyta 6 proc.).
4. Siūlė kreiptis į LR Vyriausybę dėl Paveldo komisijos dalyvavimo pasitarimuose dėl
Lietuvos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, Žemaičių
krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 m. bei Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms programų
sudarymo.
E. Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Prašė Kultūros paveldo departamento atstovų informuoti dėl specialiųjų planų keitimo
pagrindo (pvz., Nemėžio dvaro sodybos) ir rengimo trukmės (teritorijos planavimo dokumentai
rengiami apie 10 metų).
A. Degutis (Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotojas)
Informavo, jog kiekvienas teritorijos planavimo dokumentas yra specifinis. Teritorijų
planavimo procesas užtrunka dėl teisminių ginčų ir savivaldybių prieštaravimų nustatytiems
sprendiniams. Nemėžio dvaro sodybos specialusis planas keičiamas dėl pakitusių kultūros vertybės
ribų.
E. Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
1. Siūlė balsuoti dėl pritarimo Kultūros paveldo departamento 2017 m. programų projektams
su pastabomis: 1. nefinansuoti Akmens, vad. Puntuku, su Dariaus ir Girėno bareljefu ir tekstu
konservavimo ir restauravimo darbų (Anykščių r.); 2. numatyti projektų, susijusių su Piliakalnių
metais, tikslinį finansavimą; 3. kreiptis į LR Vyriausybę dėl Paveldo komisijos dalyvavimo
pasitarimuose dėl Lietuvos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros
srityje, Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 20092017 metų, Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms bei kitų Kultūros paveldo departamento vykdomų programų sudarymo.
Balsavimas dėl pritarimo su pastabomis:
1. Už – 10 Paveldo komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
NUTARTA. 1. Pritarti Kultūros paveldo departamento 2017 m. programų projektams su
pastabomis. 2. Siūlyti 1. nefinansuoti Anykščių r. Puntuko akmens konservavimo-restauravimo
darbų; 2. numatyti projektų, susijusių su Piliakalnių metais, tikslinį finansavimą; 3. kreiptis į LR
Vyriausybę dėl Paveldo komisijos dalyvavimo pasitarimuose dėl Lietuvos ir Šventojo Sosto sutarties
dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų, Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo
ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms bei kitų Kultūros paveldo departamento
vykdomų programų sudarymo.

Paveldo komisijos narys G. Rutkauskas pasišalino iš posėdžio.
2. SVARSTYTA. LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektas.
SIŪLYTA.
E. Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Siūlė pritarti Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo projekto 12, 13, 16 punktų
nuostatoms, vadovaujantis kuriomis Paveldo komisija vertins kultūros paveldo objekto atkūrimo
dokumentus ir pateiks motyvuotas išvadas pritarti ar nepritarti iniciatyvai atkurti kultūros paveldo
objektą.
J. A. Pilipavičius (Paveldo komisijos narys)
Siūlė atkūrimo tvarką reglamentuoti atskiru Paveldo tvarkybos reglamentu.
Balsavimas dėl pritarimo Paveldo komisijos dalyvavimui sprendžiant atkūrimo klausimą:
1. Už – 9 Paveldo komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
NUTARTA. Pritarti Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo projekto 12, 13, 16
punktų nuostatoms, vadovaujantis kuriomis Paveldo komisija vertins kultūros paveldo objekto
atkūrimo dokumentus ir pateiks motyvuotas išvadas pritarti ar nepritarti iniciatyvai atkurti kultūros
paveldo objektą.
Paveldo komisijos narė N. Laužikienė pasišalino iš posėdžio.
3. SVARSTYTA. Paveldo komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos projektas.
SIŪLYTA.
J. A. Pilipavičius (Paveldo komisijos narys)
Siūlė Įžangos žodyje pildyti: „Bendri darbai visus metus siejo su Kultūros ministerija. Kartu
dalyvauta įvariose darbo grupėse rengiant teisės aktų pakeitimus, įteisinant juose Valstybinės
kultūros paveldo komisijos sprendimuose rekomenduotas priemones”, „Paveldo komisija išlieka
vienintelė institucija, galinti pateikti objektyvių ir visapusiškų įžvalgų, siekiant paveldosaugos srities
skaidrumo, objektyvumo, administracinės naštos mažinimo“; Veiklos rezultatų dalyje akcentuoti
priimtus teisės aktus.
A. Kuncevičius (Paveldo komisijos narys)
Siūlė veiklos ataskaitoje konstatuoti, jog Paveldo komisijos siūlymai neįgyvendinami LR
Vyriausybės.
A. Gučas (Paveldo komisijos narys)
Siūlė pabrėžti veiklos rezultatus, sprendimų vykdymą.
NUTARTA. 1. Bendru sutarimu pritarti Paveldo komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos
projektui. 2. Tikslinti ataskaitos projektą pagal Paveldo komisijos narių pateiktas pastabas.
4. SVARSTYTA. Paveldo komisijos nuostatų projektas.
SIŪLYTA: pritarti patikslintų Paveldo komisijos nuostatų projektui.
Balsavimas dėl pritarimo:
1. Už – 8 Paveldo komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.

NUTARTA. Pritarti Paveldo komisijos nuostatų projektui.
5. SVARSTYTA. Paveldo komisijos 2017 m. programų suvestinė sąmata.
SIŪLYTA: pritarti Paveldo komisijos 2017 m. programų suvestinei sąmatai.
Balsavimas dėl pritarimo:
1. Už – 8 Paveldo komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
NUTARTA. Pritarti Paveldo komisijos 2017 m. programų suvestinei sąmatai.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
6.1. Darbo grupė dėl Europos architektūros paveldo apsaugos ir Europos kraštovaizdžio
konvencijų įgyvendinimo Lietuvoje.
NUTARTA. Sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvaus Paveldo komisijos nariai J. Jurevičienė ir
A. Gučas.
6.2. Darbo grupė dėl teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą, tobulinimo.
NUTARTA. Sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvaus Paveldo komisijos nariai J. A.
Pilipavičius, D. Rimkevičius, A. Kuncevičius.
Posėdžio pirmininkė

Evelina Karalevičienė

Posėdžio sekretorė

Anželika Vėžienė

