LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017 m. vasario 24 d. Nr. V17-4(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 vyresnioji specialistė Justina
Ūsonytė
Dalyvavo:
Paveldo komisijos nariai – Zenonas Butkus, Augis Gučas, Jūratė Jurevičienė, Deivydas
Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Albinas Kuncevičius, Juozas Algirdas Pilipavičius, Nadežda
Spiridonovienė, Adomas Butrimas.
Paveldo komisijos darbuotojai – Viktorija Gadeikienė, Gytis Oržikauskas, Artūras Stepanovič,
Austėja Brasiūnaitė, Erika Petunovienė, Rimantas Bitinas.
Kiti dalyviai – Mindaugas Žolynas (Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento
Saugomų teritorijų ir paveldo skyrius), Vilius Kavaliauskas (Vyčio paramos fondo valdybos
pirmininko pavaduotojas), Leonardas Vaitys (Vyčio paramos fondas), Diana Varnaitė (Kultūros
paveldo departamento direktorė), Nijolė Bitinienė (Kultūros paveldo departamento Registro
tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius), Kristina Zdanavičiūtė Meškauskienė (Kultūros
paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius), Rita Kuncevičienė (Kultūros
paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius), Linas Kontrimas (kultūros
ministrės patarėjas), Dalia Krūminienė (Kultūros paveldo departamento Kontrolės skyrius),
Virgilijus Poviliūnas (Trakų istorijos muziejaus direktorius), Miglė Mašanauskienė (Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas), Arūnas Gelūnas (LR Seimo Kultūros komiteto
pirmininko pavaduotojas), Tomas Kašėta (Paveldo komisijos administracijos praktikantas).
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos.
2. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos karo ir ekstremalių situacijų atvejais.
3. Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos projekto.
4. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa.
Gytis Oržikauskas (Paveldo komisijos administracijos Paveldosaugos ir strateginio
planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas)
Pristatė Paveldo komisijos Paveldo komisijos administracijos parengtą Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo programos analizę (pažymą).
Linas Kontrimas (kultūros ministrės patarėjas)
Informavo, kad Kultūros ministerija planuoja peržiūrėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programą (toliau – Programa). Programoje ketinama atmesti su Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiu nieko bendro neturinčius projektus, tačiau remti su minėjimu susijusias
iniciatyvas. Programos tikslinimą siekiama baigti kovo mėnesį.
Arūnas Gelūnas (Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas)
Akcentavo, kad įgyvendinant Programą svarbiausias aspektas – LR Vyriausybės požiūris dėl
papildomų asignavimų Programos vykdytojams. Patikslino, kad neskiriant papildomų lėšų Programą
įgyvendinti bus sudėtinga. Pripažino, kad Programoje nepakankamas dėmesys skiriamas kultūros
paveldui.
Vilius Kavaliauskas (Vyčio paramos fondo valdybos pirmininko pavaduotojas)
Pristatė Vyčio skulptūrinės-architektūrinės kompozicijos idėjos Lukiškių aikštėje atsiradimą ir
tolesnę idėjos plėtojimo eigą: „Vyčio visuomeninio komiteto“, Vyčio paramos fondo steigimą,
idėjos sklaidą visuomeninėms organizacijoms, vykdytą gyventojų apklausą, gautą raštišką
valstybinių institucijų paramą, konkurso organizavimą ir konkurso laimėtojo rinkimus.
Informavo, kad po daugelio nepavykusių Lukiškių aikštės konkursų, 14 visuomeninių
organizacijų 2015 m. parengė raštą LR Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Vilniaus miesto merui ir
kultūros ministrui, kuriame teigė, kad Lukiškių aikštėje yra reikalinga skulptūra – Lietuvos simbolis.
LR Vyriausybei nesiėmus veiksmų, buvo nutarta įkurti Vyčio paramos fondo visuomeninę
organizaciją, pradėti kaupti lėšas ir Lietuvos valstybei padovanoti privačiomis lėšomis finansuotą
Vyčio skulptūrą. Vyčio visuomeninis komitetas siekia bendradarbiavimo su valstybinėmis
institucijomis ir Lietuvos piliečiais.
Leonardas Vaitys (Vyčio paramos fondas)
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Informavo, kad Vyčio paramos fondas yra įsipareigojęs surinkti 0,5 mln. eurų Vyčio
skulptūrinės-architektūrinės kompozicijos įgyvendinimui Lukiškių aikštėje, neprašant valstybės
finansinės paramos.
Linas Kontrimas (Kultūros ministrės patarėjas)
Pabrėžė, kad Vyčio skulptūrinės-architektūrinės kompozicijos klausimas Lukiškių aikštėje
turėtų būti aptarinėjamas atskirai nuo Programos.
Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Paragino Paveldo komisijos narius pasisakyti dėl Paveldo komisijos administracijos parengtos
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos analizės, joje pateiktų siūlymų ir pasiūlė
suformuoti vieningą nuomonę dėl Vyčio įpaminklinimo Lukiškių aikštėje.
Adomas Butrimas (Paveldo komisijos narys)
LR Seimas, LR Vyriausybė ir Kultūros ministerija turėtų kuo greičiau pateikti visuomenei
struktūrinius siūlymus dėl Programos. Paveldo komisija, išanalizavusi Kultūros ministerijos patikslintą
Programą, galėtų pateikti savo siūlymus. Pritarė Vyčio skulptūros idėjai Lukiškių aikštėje.
Nadežda Spiridovienė (Paveldo komisijos narė)
Informavo, kad rajonų savivaldybės yra parengusios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programas bei pasiūlė atlikti savivaldybių programų analizę, kurios pagrindu būtų
koreguojama Programa.
Jūratė Jurevičienė (Paveldo komisijos narė)
Pasiūlė Paveldo komisijos nariams balsuoti dėl Vyčio įpaminklinimo Lukiškių aikštėje.
Gediminas Rutkauskas (Paveldo komisijos narys)
Siūlė išsiaiškinti dėl Programos strateginės krypties ir tik tada vertinti Vyčio skulptūros
tinkamumą Programos koncepcijoje.
Deividas Rimkevičius (Paveldo komisijos narys)
Pritarė Vyčio skulptūros idėjai Lukiškių aikštėje.
Juozas Algirdas Pilipavičius (Paveldo komisijos narys)
Siūlė Paveldo komisijai svarstyti papildomų asignavimų skyrimo Programos vykdytojams ir
atsakingų institucijų steigimo įgyvendinant Programą (valdymo struktūros) klausimą. Reikėtų
pakartotinai kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl Paveldo komisijos 2015-01-30 sprendime
Nr. S-1(6.2.-191) „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo“ pateikto siūlymo Kultūros
paveldo departamento veikloje prioritetą teikti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.
Siūlė svarstyti, kaip Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą aktualizuos Paveldo
komisija.
Diana Varnaitė (Kultūros paveldo departamento direktorė)
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Informavo, kad vykdant Kultūros paveldo departamento programas pirmenybė bus teikiama
kultūros paveldo sklaidos projektams, susijusiems su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimu. 2017 metais tęsiant apskaitą, numatyta tikslinti su Lietuvos nepriklausomybės kovomis
susijusių objektų duomenis. Kultūros paveldo departamentas prašys Paveldo komisijos pritarimo dėl
svarbiausių vietų, susijusių su Lietuvos valstybės atkūrimu, paskelbimo kultūros paminklais.
Augis Gučas (Paveldo komisijos narys)
Teigė, kad Paveldo komisija neturėtų pasisakyti dėl Vyčio įpaminklinimo Lukiškių aikštėje.
Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Siūlė balsuoti dėl Vyčio įpaminklinimo Lukiškių aikštėje.
Balsavimas dėl Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje:
1. Už – 9 Paveldo komisijos nariai.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – 1 Paveldo komisijos narys.
NUTARTA:
1. Palaikyti visuomenininkų idėją įpaminklinti Vytį Lukiškių aikštėje Vilniuje, kaip šiuo metu
vienintelį aktualų ir prasmingą projektą, sumanytą pareiškus pilietinę iniciatyvą bei naudojant tik
privačias lėšas.
2. Paveldo komisijos kovo 31 d. posėdyje tęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programos svarstymą.
3. Pakartotinai raštu kreiptis į LR Vyriausybę ir Kultūros ministeriją dėl 2016 metais Paveldo
komisijos rašte išdėstytų siūlymų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.
4. Raštu kreiptis į atsakingas institucijas dėl Paveldo komisijos siūlomų renginių Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.
2. SVARSTYTA. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga karo ir ekstremalių situacijų
atvejais.
Artūras Stepanovič (Paveldo komisijos administracijos Paveldosaugos ir strateginio
planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas)
Pristatė Lietuvos Respublikos savivaldybių pateiktos informacijos apie galimas laikinas
kilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo vietas ginkluotų konfliktų ir ekstremalių situacijų atvejais
suvestinę.
Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Paveldo komisijos narių pastaboms teikiamas sprendimo projektas „Dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos karo ir ekstremalių situacijų atvejais“. Siūlė papildyti sprendimo projektą
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patikslinant LR Vyriausybei rekomenduoti numatyti papildomų lėšų kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugai karo ir ekstremalių situacijų atvejais iš Krašto apsaugos ministerijos biudžeto.
Gediminas Rutkauskas (Paveldo komisijos narys)
Kilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai turėtų parengti veiksmų planus vertybių apsaugai
ginkluotų konfliktų ir ekstremalių situacijų atvejais. Reikėtų numatyti veiksmų planų, o ne
priemonių, finansavimą.
Mindaugas Žolynas (Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų
teritorijų ir paveldo skyrius)
Pristatė Kultūros ministerijos pastabas Paveldo komisijos parengtam sprendimo projektui.
Jūratė Jurevičienė (Paveldo komisijos narė)
Siūlė sprendimo projekte redaguoti sprendžiamosios dalies 4 punktą, rekomenduojant Kultūros
ir Užsienio reikalų ministerijoms organizuoti pasitarimą su Lenkija ir kitomis kaimyninėmis Europos
Sąjungos valstybėmis narėmis dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekstremalių situacijų
atvejais.
Albinas Kuncevičius (Paveldo komisijos narys)
Siūlė patikslinti sprendimo projekto pavadinimo formuluotę – „Dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos ekstremalių situacijų ir karo atvejais“. Siūlė prašyti Kultūros ministerijos
išsakytas pastabas sprendimo projektui pateikti raštu.
Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
Siūlė balsuoti dėl sprendimo projekto su pastabomis.
Balsavimas dėl patikslinto sprendimo projekto:
1. Už – 10 Paveldo komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
NUTARTA: pritarti patikslintam sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos
projektas.
Paveldo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos projektui pastabų nebuvo.
Balsavimas dėl Paveldo komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos projekto:
1. Už – 10 Paveldo komisijos narių.
2. Prieš – nėra.
3. Susilaikė – nėra.
NUTARTA: pritarti ataskaitos projektui.
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4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė)
1. Informavo apie Kultūros paveldo departamento prašymą raštu pritarti Kidulių dvaro sodybos
komplekso įrašymui į 2017 metų Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programų projektą,
skiriant lėšas, kurios buvo numatytos Punktuko akmens tvarkybos darbams.
2. Informavo apie Kultūros ministerijos prašymą deleguoti Paveldo komisijos narį į veiklos
grupę „Dėl kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo“ galutinės redakcijos projekto
parengimo.
3. Informavo apie Kultūros paveldo departamento prašymą pateikti Paveldo komisijos poziciją
dėl galimybės Švėkšnoje statyti paminklą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Kazimierui
Steponui Šauliui.
4. Informavo apie Kultūros paveldo departamento prašymą Paveldo komisijai atskirai
nevertinti Kultūros paveldo centro metinių veiklos ataskaitų.
NUTARTA:
1. Pritarti Kidulių dvaro sodybos komplekso įrašymui į 2017 metų Kultūros paveldo
departamento Paveldotvarkos programų projektą, skiriant lėšas, kurios buvo numatytos Punktuko
akmens tvarkybos darbams.
2. Į veiklos grupę „Dėl kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo“ galutinės redakcijos
projekto parengimo deleguoti Paveldo komisijos narius Augį Gučą ir Juozą Algirdą Pilipavičių.
3. Palaikyti iniciatyvą artėjančio Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga statyti
paminklus Lietuvos neriklausomybės akto signatarams, tačiau dėl Kazimiero Stepono Šaulio paminklo
statybos Švėkšnoje pagal kompetenciją spręsti Kultūros paveldo departamentui.
4. Paveldo komisijos kovo 31 d. posėdyje svarstyti Kultūros paveldo centro metines veiklos
ataskaitas.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Evelina Karalevičienė

Justina Ūsonytė

