
 

 

 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 

 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NEEILINIO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. V17-     (6.1.) 

Vilnius 

 

Posėdis vyko nuo 10.00 val. iki 13.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Paveldo komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 

Posėdžio sekretorė – Paveldo komisijos administracijos Administracinio skyriaus vyresnioji 

specialistė Justina Ūsonytė  

Dalyvavo:  

Paveldo komisijos nariai – Jūratė Jurevičienė, Deivydas Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, 

Juozas Algirdas Pilipavičius, Nijolė Laužikienė, Donatas Brandišauskas, Andrijana Filinaitė, Jūratė 

Markevičienė, Skaidra Trilupaitytė  

Paveldo komisijos darbuotojai – Artūras Bundonis, Austėja Brasiūnaitė, Rimantas Bitinas, 

Anželika Vėžienė, Viktorija Gadeikienė, Gytis Oržikauskas, Erika Petunovienė  

Kiti dalyviai – Audrius Skaistys (Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas), 

Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė (Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų 

teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistė), Andrius Vaicekauskas (Kultūros paveldo 

departamento Juridinio skyriaus vedėjas), Vygaudas Čekanauskas (Kultūros paveldo departamento 

Juridinio skyriaus vyr. specialistas).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl valstybinės kultūros paveldo apsaugos 

sistemos pertvarkos“. 

2. Dėl UNESCO Pasaulio paveldo centrui teikiamos ataskaitos dėl Kuršių nerijos projekto.  
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3. Dėl Paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl valstybinės kultūros paveldo apsaugos 

sistemos pertvarkos“ (tęsiamas svarstymas).  

4. Dėl pasiūlymų dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo reglamento keitimo.  

 

1. SVARSTYTA. Paveldo komisijos sprendimo projektas „Dėl valstybinės kultūros paveldo 

apsaugos sistemos pertvarkos“ 

Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė) 

Klausimas dėl valstybinės kultūros paveldo apsaugos sistemos pertvarkos yra tęstinis. Paveldo 

komisijoje buvo sudaryta darbo grupė, kurios posėdžių metu nutarta siūlyti Kultūros paveldo 

departamente (toliau – KPD) atskirti kontrolės, apskaitos ir paveldotvarkos funkcijas. Paveldo 

komisijos spalio 27 d. posėdžio metu buvo vienbalsiai nutarta priimti sprendimą, kuriame būtų 

siūloma KPD atskirti kontrolės ir priežiūros funkciją. 

Pakvietė posėdžio svečius išsakyti savo nuomonę dėl Paveldo komisijos sprendimo projekto 

„Dėl valstybinės kultūros paveldo apsaugos sistemos pertvarkos“ (toliau – Sprendimo projektas).  

Audrius Skaistys (Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas) 

Nuo 1999 m., kai Paveldo komisija vertina KPD ataskaitas, KPD darbuotojai keitėsi. KPD 

buvo parengtas, šią vasarą patvirtintas ir įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemonių planas, 

kuris yra suderintas su Specialiųjų tyrimų tarnyba. KPD Vilniaus skyriaus vedėjas per aptariamąjį 

laikotarpį yra gavęs dvi nuobaudas. Saulėlydžio komisija negalėtų siūlyti įkurti naują instituciją. 

Valstybės kontrolės išvados ir siūlymai buvo skirti ne KPD, o Kultūros ministerijai. Siūlymai yra 

įgyvendinami.  

Nepritarė teiginiui, kad KPD vykdo visas paveldosaugos funkcijas. Paveldosaugoje taip dar  

dalyvauja Paveldo komisija, Kultūros ministerija, LR Seimas, LR Vyriausybė, savivaldybės, VĮ 

„Lietuvos paminklai“ ir valdytojai.  

Nei vienos institucijos sprendimuose nebuvo siūlymo steigti atskirą, paveldosaugos kontrolės 

funkciją atliekančią instituciją. Prašė atidėti Sprendimo projekto svarstymą iki Vilniaus apygardos 

teismo sprendimo priėmimo dėl KPD skundo dėl Paveldo komisijos nepritarimo KPD 2016 m. 

veiklos ataskaitai. KPD vidaus valdyme kontrolės funkcijos vykdymas yra pagerėjęs – sudaromos 

laikinosios tyrimų komisijos, skiriamos nuobaudos.  

Jūratė Markevičienė (Paveldo komisijos narė) 

Pasidomėjo, ar KPD Kontrolės skyrius yra sustabdęs projektus, patvirtintus KPD direktoriaus 

įsakymu.  

Audrius Skaistys (Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojas) 

Informavo, kad KPD Kontrolės skyrius pagal savo įgaliojimus negali stabdyti tokių projektų.  
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Živilė Plyčiuraitytė Plyčiūtė (Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento 

Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyr. specialistė) 

Siūlė KPD palikti kontrolės funkciją ir nesteigti atskiros kontrolės ir priežiūros funkcijas 

atliekančios institucijos. Siūlė Paveldo komisijai svarstyti galimybę savivaldybėms priskirti 

tvarkybos darbų projektų ir statybos darbų projektų derinimo funkciją.  

Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė) 

Prašė Paveldo komisijos narius išreikšti savo nuomonę dėl Sprendimo projekto ne viešo 

posėdžio metu.  

 

Kiti dalyviai pasišalino iš posėdžio salės. Posėdžio salėje liko tik Paveldo komisijos nariai ir 

administracijos darbuotojai.   

 

Vyko uždaras svarstymas.   

 

Sprendimo projektas koreguojamas pagal pateiktas Paveldo komisijos narių pastabas.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl UNESCO Pasaulio paveldo centrui teikiamos ataskaitos dėl Kuršių 

nerijos projekto.  

Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė) 

Informavo, kad į Paveldo komisiją kreipėsi Aplinkos ministerija, prašydama pateikti siūlymus 

dėl UNESCO Pasaulio paveldo centrui teikiamos ataskaitos dėl Kuršių nerijos projekto (toliau – 

Ataskaitos projektas), jeigu tokių yra. Siūlė Paveldo komisijai pritarti Ataskaitos projektui ir 

pastabų neteikti.  

 

Paveldo komisijos narys Donatas Brandišauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir 

pasišalino iš posėdžių salės.   

 

Gediminas Rutkauskas (Paveldo komisijos narys) 

Siūlė Ataskaitos projekte paminėti du pagrindinius Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijų 

planavimo dokumentus.  

Viktorija Gadeikienė (Paveldo komisijos administracijos Paveldosaugos ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėja) 

Informavo, kad posėdžio metu sulaukta Aplinkos ministerijos atstovo skambučio. Ataskaitos 

projektas pateiktas Paveldo komisijai susipažinti, o ne pastaboms pateikti.  
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Svarstymas dėl pastabų Ataskaitos projektui nutrauktas.  

 

3. SVARSTYTA. Tęsiamas klausimo dėl Paveldo komisijos sprendimo projekto „Dėl 

valstybinės kultūros paveldo apsaugos sistemos pertvarkos“ svarstymas.  

 

Teikiamas patikslintas Sprendimo projektas ir tęsiamas klausimo svarstymas.  

 

Donatas Brandišauskas (Paveldo komisijos narys) 

Siūlė Sprendimo projekte siūlyti peržiūrėti kultūros paveldo apsaugos sistemą tarptintitucinės 

sąveikos kontekste, atskiriant kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas nuo paveldotvarkos.  

Jūratė Markevičienė (Paveldo komisijos narė) 

Siūlė Sprendimo projekte rekomenduoti tobulinti esamą kultūros paveldo apsaugos sistemą.  

Nijolė Laužikienė (Paveldo komisijos narė) 

Siūlė Sprendimo projekte rekomenduoti atskirti KPD kontrolės funkciją siekiant pažangesnės, 

skaidresnės, efektyvesnės kultūros paveldo apsaugos sistemos.  

Balsavimas dėl siūlymo peržiūrėti kultūros paveldo apsaugos sistemą tarptintitucinės sąveikos 

kontekste, atskiriant kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas nuo paveldotvarkos.  

1. Už – 10 Paveldo komisijos narių. 

2. Prieš – nėra. 

3. Susilaikė – nėra.   

NUTARTA. Pritarti Sprendimo projektui.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo reglamento 

keitimo.  

Evelina Karalevičienė (Paveldo komisijos pirmininkė) 

Siūlė Paveldo komisijos nariams prieš priimant sprendimų projektus ir nutarimus pildyti 

lentelę, kurioje būtų galima tiksliau argumentuoti pritarimą ar nepritarimą siūlymams ir teikti 

pastabas.  

 

Paveldo komisijos nariai Gediminas Rutkauskas ir Deivydas Rimkevičius abejojo lentelės 

pildymo tikslingumu.  
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Viktorija Gadeikienė (Paveldo komisijos administracijos Paveldosaugos ir strateginio 

planavimo skyriaus vedėja) 

Siūlė koreguoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo reglamentą, nurodant, kad 

teikiant įstatymo pataisą sprendimas ar nutarimas nėra būtinas – pakanka tik Paveldo komisijos 

pritarimo.  

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad lentelės pildymas nebus privalomas. Bendru 

sutarimu nutarta, kad teikiant įstatymo pataisą bus reikalingas tik Paveldo komisijos pritarimas.  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                    Evelina Karalevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Justina Ūsonytė   


