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Evelina KARALEVIČIENĖ

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

pirmininkė

Norėtųsi, kad valstybės kultūros paveldo apsaugos politi-

koje nuolat būtų juntama paveldosaugos pažanga. Deja, sta-

gnacinė sistema lemia didėjantį į Kultūros vertybių registrą 

įrašomų kultūros paveldo objektų ir priimamų naujų teisinių 

dokumentų – paveldo tvarkybos reglamentų, individualių ap-

saugos reglamentų ir specialiųjų planų – skaičių. Tačiau pa-

veldo apsaugos procesams tampant sudėtingesniems vis dar 

sparčiai nyksta nemaža dalis vertingų paveldo objektų. 

Dar 2001 metais buvo konstatuota, kad Kultūros pavel-

do departamente nėra tinkamos kontrolės. 2010 m. Valstybės 

kontrolės auditas patvirtino, kad Lietuvos kultūros paveldas 

saugomas netinkamai, tačiau padėtis nuo to laiko, panašu, 

kad pablogėjo. Nerimauti išties verčia užstrigusi paveldosau-

gos sistema, kurioje mes vis dar pasiklydę tarp painių teisės 

aktų ir skirtingo jų interpretavimo bei tarpinstitucinio nesusikal-

bėjimo, sudarančio sąlygas vykti prieštaringiems procesams. 

Pastebimas ne tik dialogo trūkumas tarp valstybinių insti-

tucijų, bet ir į piliečius orientuotos viešosios komunikacijos sty-

gius, o tai sudaro prielaidas didėti įtampai tarp valdininkų ir 

atskirų aktyvių vietos bendruomenių ar netgi pavienių piliečių, 

ginančių viešąjį interesą paveldosaugos srityje. Pažangios pa-

veldosaugos pagrindas – aktyvus vietos bendruomenių, suin-

teresuotų visuomenės grupių įsitraukimas į kultūros paveldo 

apsaugą pradiniame etape. Deja, šiandien dar matomi pavel-

do tvarkyboje ir priežiūroje taikomi dvigubai standartai, kai ak-

tyvioms vietos bendruomenėms, siekiančioms išsaugoti ir pri-

žiūrėti joms aktualius kultūros paveldo objektus, to daryti nėra 

leidžiama. Be to, aprobuojami vertingąsias ypatybes žalojantys 

statybos darbai. Tokie miestų planavimo projektai, pamirštant 

darniosios plėtros principus, kultūros paveldui kelia didžiau-

sias grėsmes. Paveldosaugos vadybos problemos turėtų būti 

sprendžiamos ne tik kūrybingai, bet ir atsakingai nuo apskaitos 

iki projektų derinimo. 

Dėmesio kultūros paveldo apsaugai tikriausiai niekada ne-

bus per daug. Norėtųsi, kad ši sritis būtų prioritetinė ir Prezi-

dentės, ir Seimo, ir Vyriausybės darbotvarkėje.

Žvelgiant į pastaruosius penkerius metus, labiausiai džiugi-

na akivaizdžiai aktyvėjančios vietos bendruomenės, jų nuovo-

kumo ir pilietiškumo paveldosaugos lauke apraiškos, imantis 

iniciatyvos apsaugoti jiems aktualius kultūros paveldo objek-

tus. Dažnai tik jų pastangomis kultūros paveldo objektai sulau-

kia deramo dėmesio.

Nacionalinę kultūros paveldo apsaugos poli-

tiką formuoja Seimas, Vyriausybė ir Kultūros mi-

nisterija. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsau-

gos valstybinį administravimą atlieka Kultūros 

ministerijos įsteigta institucija – Kultūros pavel-

do departamentas, kuris iš esmės ir yra pagrin-

dinis administratorius. Kultūros paveldo objektų 

apsauga taip pat rūpinasi savivaldybės. Seimo, 

Respublikos Prezidento ir Vyriausybės eksper-

tas bei patarėjas kultūros paveldo apsaugos po-

litikos klausimais yra Valstybinė kultūros paveldo 

komisija. Pagrindinė komisijos misija – dalyvauti 

formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir 

strategiją, informuoti Seimą, Respublikos Prezi-

dentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo apsau-

gos problemas, rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, 

susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus. 

Akivaizdu, kad visos šios institucijos turėtų 

glaudžiai ir nuolat bendradarbiauti siekdamos 

vieningo tikslo, tačiau pastaruoju metu dėl tarp- 

institucinės komunikacijos trūkumo, kritikos ne-

priėmimo ir skirtingo požiūrio į paveldosaugos 

tikslus bei prioritetus kasdienis ir operatyvus ben-

dradarbiavimas tampa vis didesnis iššūkis. 

Visų paveldosaugos institucijų tikslas turėtų 

būti vienas – užtikrinti kultūros paveldo išsaugoji-

mą, perdavimą ateities kartoms ir visuomenės tei-

sę puoselėti kultūros paveldą, jo apsaugą ir racio-

nalų naudojimą bei viešojo intereso gynimą. Šios 

institucijos negali turėti savų interesų, todėl netu-

rėtų egzistuoti ir jų konkurencija. 

Tenka pripažinti, kad pastaraisiais metais Kul-

tūros paveldo departamento veikloje matomas ne 

tik viešosios komunikacijos su visuomene trūku-

mas, bet ir vangus bendradarbiavimas su Pavel-

do komisija bei kitomis institucijomis. Institucijos 

uždarumas yra vienas esminių trukdžių siekiant 

demokratiškos paveldosaugos.

Esminis pokytis, kuris yra būtinas – tarpins-

titucinės komunikacijos gerinimas. Tik klaidų 

pripažinimas (o klysti juk žmogiška), pastangos 

spręsti senas problemas, savianalizė, kritikos 

paisymas ir svarbiausia – kasdienė komunika-

cija su neabejinga paveldui visuomene gali iš-

vesti iš paveldosaugos aklavietės, kurioje, deja, 

esame atsidūrę. 


