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ĮŽANGINIS ŽODIS
Pristatydama 2017-ųjų metų Valstybinės kultūros
paveldo komisijos veiklą, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems
Paveldo komisijos nariams ir administracijos darbuotojams už
profesionalumą, atsakingumą, kūrybiškumą, kiekvieno svarų
indėlį į kasdienį Paveldo komisijos darbą bei nuoširdų rūpestį
kultūros paveldu.
Tenka pripažinti, jog praėję metai atseikėjo daug
įtampos ir konfliktų, tad nepavadinčiau jų sėkmingais. Ypač
liūdna ir skaudu, kai kovoje dėl svarbių kultūros paveldo objektų
už juos atsakingos institucijos stoja į priešingą, sakyčiau,
pražūtingą pačioms kultūros vertybėms barikadų pusę. Tuomet
kyla rimtų abejonių dėl paveldosaugos ateities perspektyvų.
Idealiuoju atveju norėtųsi, kad valstybės kultūros paveldo
apsaugos politikoje nuolat būtų juntama paveldosaugos pažanga.
Tačiau, nerimauti verčia stagnuojanti paveldosaugos sistema, kurioje vis dar esame pasiklydę tarp
painių teisės aktų ir skirtingo jų interpretavimo bei tarpinstitucinio nesusikalbėjimo, sudarančio
sąlygas vykti prieštaringiems procesams. Šią liūdną situaciją bene geriausiai iliustruoja naujos
statybos Misionierių bažnyčios – pasaulinio baroko šedevro – ansamblio sakralinėje aplinkoje.
Gerokai per ilgai užsitęsęs tarpinstitucinis ginčas dėl Kuršių nerijos parengtų
planavimo dokumentų ir toliau lieka neišsprendžiamu rebusu. Silpna paveldosaugos vadyba veda į
aklavietę. Pastebimas ne tik dialogo trūkumas tarp valstybės institucijų, bet ir į piliečius
orientuotos viešosios komunikacijos stygius, o tai sudaro prielaidas didėti įtampai tarp valdininkų
ir atskirų aktyvių vietos bendruomenių ar netgi pavienių piliečių, ginančių viešąjį interesą
paveldosaugos srityje. Šiame kontekste būtent labiausiai ir džiugina akivaizdžiai aktyvėjančios
vietos bendruomenės, jų nuovokumo ir pilietiškumo paveldosaugos lauke apraiškos, imantis
iniciatyvos apsaugoti jiems aktualius kultūros paveldo objektus. Dažnai tik jų pastangomis
kultūros vertybės sulaukia deramo dėmesio.
Dėl tarpinstitucinės komunikacijos trūkumo, kritikos nepriėmimo ir skirtingo
požiūrio į paveldosaugos tikslus bei prioritetus kasdienis ir operatyvus bendradarbiavimas tampa
vis didesniu iššūkiu. Paveldo komisija praėjusiais metais bandė inicijuoti dialogą tarp valstybės
institucijų ir visuomenės. Kartu su Seimo Kultūros komitetu ir Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjunga, vienijančia miestų ir kaimų vietos bendruomenes, surengėme forumą
„Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą“. Visgi aktualių
institucijų dėmesio renginys nesulaukė, bendruomenių skauduliai adresatų nepasiekė.
Atskaitingi metai išsiskyrė renginių gausa. Didžiausias ir svarbiausias metų įvykis,
reikšmingas visai Lietuvai – tarptautinis forumas „Faro konvencijos principai ir urbanistinio
paveldo apsauga“, kurį rengėme kartu su Europos Taryba. Jo metu gerąja patirtimi ir įžvalgomis
dalinosi Europos Tarybos ekspertai bei svečiai iš Latvijos, Estijos, Islandijos, Olandijos, Lenkijos,
Suomijos, Austrijos, Vengrijos, Portugalijos, Serbijos. Paveldo komisija, atsižvelgdama į
tarptautinio forumo rezultatus ir Seimo priimtą rezoliuciją kreipėsi į Vyriausybę prašydama pradėti
prisijungimo prie Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų (Faro) konvencijos procedūras, kas
padėtų įgyvendinti skaidresnę, pažangesnę, į piliečius orientuotą paveldo apsaugos strategiją.
Paveldo komisija, minėdama Piliakalnių metus, 2017 m. savo veikla prisidėjo prie
archeologinio paveldo, esančio mūsų valstybingumo pamatu, aktualizavimo ir vietos
bendruomenių bei jaunimo iniciatyvumo saugant piliakalnius skatinimo. Šiais metais sieksime
išspręsti išvažiuojamųjų posėdžių metu keltus probleminius klausimus.
Daugelis renginių nebūtų įvykę be Seimo Kultūros komiteto paramos ir pagalbos –
už tai esame labai dėkingi, tikėdamiesi tolimesnio produktyvaus bendradarbiavimo.
Džiugu, jog praėjusiais metais Seime priimtas Valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo pakeitimas, kuriuo praplėstos funkcijos vidaus kultūros paveldo apsaugos
politikos formavime bei suteiktos platesnės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės. Siekiant
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skaidresnės, į piliečius orientuotos kultūros paveldo apsaugos strategijos kūrimo, institucijai
priskirta funkcija svarstyti visuomenės keliamus aktualius klausimus. Naujoje įstatymo redakcijoje
taip pat numatyta kompetencija vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas pasaulio
paveldo objektų Lietuvoje būklės ataskaitas. Praplėstos funkcijos įpareigoja dar atsakingiau ir
profesonaliau vykdyti savo veiklą.
Daug minčių ir idėjų ateities darbams suteikė vizitas į Rygą, kurio metu buvo aptarti
aktualūs UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Rygos istorinio centro apsaugos, tvarkymo ir
naudojimo klausimai. Susitikimuose su Rygos istorinio centro apsaugos institucijomis pastebėti
sveikintini paveldosaugos vadybos principai, kurie galėtų būti pavyzdžiu ir Vilniui.
Pasitikus Lietuvos valstybingumo šimtmetį, norėtųsi įgyti daugiau optimizmo ir
palinkėti jo kitiems, bet savo ruožtu nepamiršti, kad paveldosauga turėtų vadovautis praeities
negrįžtamumo principu ir saugoti paveldą tokį, koks jis yra. Dėmesio kultūros paveldo apsaugai
tikriausiai niekada nebus per daug. Norėtųsi, kad ši sritis 2018-aisiais Europos kultūros paveldo
metais būtų prioritetinė ir Prezidentės, ir Seimo, ir Vyriausybės darbotvarkėje. Europos kultūros
paveldo metai ragina mus įžvelgti gilesnę prasmę erdvėse, kurios yra šalia mūsų, reflektuoti jų
reikšmę gyvenamosios aplinkos kokybei ir darnai. Tebūnie šis raginimas mūsų visų bendras ir
vieningas siekis.
Pagarbiai
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
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1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) yra Seimo,
Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo
apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija yra
Seimo įsteigta ir jam atskaitinga biudžetinė įstaiga.
Paveldo komisijos sandarą ir veiklą reglamentuoja Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2005-01-01 įstatymas Nr. IX-2453 (nauja redakcija įsigaliojo 2017-10-01). Paveldo
komisijos nuostatai patvirtinti 2007-11-23 sprendimu Nr. S-6(125), Nuostatų nauja redakcija –
2017-09-29 sprendimu Nr. S-7(6.2.-216).
Paveldo komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas,
4 narius – Seimas Kultūros komiteto teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro
teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių veikla
susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Skiriant Paveldo komisijos narius,
gali būti atsižvelgiama į skirtingų kultūros paveldo apsaugos specialistų poreikį Paveldo
komisijoje. Paveldo komisijos nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos
srityje. Kriterijai, kuriais remiantis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, taikomi tokie
patys, kokie yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės
tarnautojams. Paveldo komisijos nariai skiriami (renkami) 4 metams. Paveldo komisijai vadovauja
pirmininkas, kurį Kultūros komiteto teikimu iš Paveldo komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia
Seimas.
Paveldo komisijos narius prof. Zenoną Butkų, Gražiną Drėmaitę, prof. Albiną
Kuncevičių, Nadeždą Spiridonovienę 2017-05-02 pakeitė dr. Donatas Brandišauskas, dr.
Skaidra Trilupaitytė, Andrijana Filinaitė, Jūratė Markevičienė.
2017 m. Paveldo komisijos sudėtis:
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Paveldo komisijos pirmininkas turi pavaduotoją. Jį Paveldo komisijos pirmininko
teikimu skiria ir atleidžia Paveldo komisija iš savo narių. 2017 m. Paveldo komisijai vadovavo LR
Seimo 2015-12-23 nutarimu Nr. XII-2245 paskirta Evelina Karalevičienė. LR Seimo 2017-12-19
nutarimu Nr. XII-908 Evelina Karalevičienė (Nutarimas įsigaliojo 2017-12-22) paskirta antrajai
kadencijai. Paveldo komisijos 2016-05-27 nutarimu Nr. N-1 pirmininko pavaduoju paskirtas narys
Gediminas Rutkauskas, 2017-05-26 nutarimu Nr. N-1 pavaduotoju paskirtas Juozas Algirdas
Pilipavičius.
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2. PAGRINDINĖS PAVELDO KOMISIJOS VEIKLOS KRYPTYS IR SVARBIAUSI
DARBAI 2017 METAIS

Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos
formavimas
Atlikome UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu
konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje analizę ir pasiūlėme parengti vieningą koordinuotą veiksmų
planą, numatantį atsakingų institucijų kompetencijų pasidalijimą, kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos procedūras bei priemones saugant ir evakuojant kilnojamąsias kultūros vertybes
ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais.
Atlikome Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje analizę ir
pateikėme siūlymus dėl konkrečių priemonių valstybės institucijoms siekiant nuoseklaus ir
tikslingo konvencijos įgyvendinimo.
Atlikome Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo
Lietuvoje analizę ir pateikėme siūlymus dėl konvencijos nuoseklesnio įgyvendinimo priemonių.
Analizavome esamą valstybinę kultūros paveldo apsaugos sistemą ir pateikėme
siūlymus dėl jos tobulinimo.
Pateikėme rekomendacijas dėl piliakalnių tvarkybos, priežiūros ir pritaikymo
principų. 2018 m. organizuosime pasitarimą dėl piliakalnių ir kitų lankytinų vietų maršrutinio
orientavimo problemų Lietuvoje.
Pradėjome svarstyti tyrimų problematiką nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyboje.
Apskritieji stalai su vietos bendruomenėmis

Organizavome apskrituosius stalus su Ukmergės r., Anykščių r., Kauno r., Jurbarko
r., Šakių r. vietos bendruomenėmis ir savivaldybėmis, aptarėme piliakalnių pritaikymo principus ir
vietos gyventojų vaidmenį saugant archeologinio paveldo objektus.
Kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančios
programos ir lėšos kultūros paveldo objektams
Atlikome Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m.
programų projektų analizę ir pateikėme rekomendacijas.
Pateikėme siūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos.
Atlikome statistinę analizę, siekiant nustatyti, kokie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo renginiai bus organizuojami savivaldybių.
Surinkome informaciją apie Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą
kultūros paveldo apsaugai, siekiant išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant
kultūros paveldo apsaugą, apžvelgti šių darbų tęstinumą bei įvertinti savivaldybių požiūrį į jų
teritorijoje esantį kultūros paveldą.
Išanalizavome ir įvertinome 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos priemones, skirtas kultūros paveldo aktualizavimui. Nustatytos
bendros kultūros paveldo tvarkybos finansavimo šaltinių sumos.
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Tarptautinių teisės aktų įgyvendinimas Lietuvoje

Siekiant efektyvesnio UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos
konvencijos įgyvendinimo, parengėme Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalies
pakeitimo įstatymo projektą, kuris suteiks visuomenei galimybę tinkamai susipažinti su teritorijų
planavimo procesais Lietuvai ir pasauliui reikšminguose objektuose ir teritorijose.
Aktualizavome Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvenciją.
Atlikome šios konvencijos vertimo į lietuvių kalbą tikslinimą ir pateikėme Vyriausybei
autentifikavimui.
Išvertėme Europos Tarybos Ministrų komiteto patvirtintą Europos paveldo strategiją
XXI amžiui, kuria turėtų vadovautis visos valstybės narės kultūros paveldo apsaugos srityje.
Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis
Prisijungėme prie kultūros paveldo apsaugos politiką Europos mastu siekiančios
formuoti ir įgyvendinti Europa Nostra tarptautinės organizacijos.
Dalyvavome Europos Tarybos organizuotame Europos paveldo kongrese 2017.
Dalyvavome Europos Tarybos organizuotose Kultūros paveldo vertės pagrindų
visuomenei (Faro) konvencijai skirtuose darbiniuose susitikimuose (Ispanija, Gruzija).
Su Europos Tarybos kultūros ir kultūros paveldo skyriumi ir Seimo Kultūros
komitetu Lietuvoje surengėme tarptautinį forumą „Faro konvencijos principai ir urbanistinio
paveldo apsauga“ .
Dalyvavome Europos Komisijos organizuotame Europos kultūros forume 2017
(Italija), kurio metu buvo atidaryti Europos kultūros paveldo metai 2018.
Organizavome išvažiuojamąjį posėdį į Latvijos sostinę Rygą, kur susitikimuose su
Latvijos paveldosaugininkais aptarėme UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Rygos istorinio
centro apsaugos, tvarkymo ir naudojimo reglamentavimo klausimus.
Lietuvoje rengėme susitikimus su Ispanijos Karalystės paveldosaugininkais,
Europos Tarybos ekspertais.

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsauga

Tęsėme informacijos apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje,
rinkimą.
Inicijavome duomenų bazės U-PAVELDAS sukūrimą, siekiant Lietuvai reikšmingo,
užsienyje esančio kultūros paveldo sklaidos.
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3. PAVELDO KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
Paveldo komisijos veikla buvo grindžiama ir organizuojama vadovaujantis 2017–
2019 m. strateginiu veiklos planu (Priedas Nr. 1) ir 2017 m. veiklos planu (Priedas Nr. 2).
Vadovaujantis Paveldo komisijos nuostatų VI dalies 26 punktu, 2017 m. įvyko 14
posėdžių (iš jų: 3 išvažiuojamieji).
Organizuoti tarpinstituciniai pasitarimai su Lietuvos UNESCO nacionalinės
komisijos, Kultūros ministerijos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Vilniaus
arkivyskupijos, Lietuvos vyskupų konferencijos, Trakų istorijos muziejaus atstovais dėl
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ginkluotų konfliktų ir ekstremalių situacijų atvejais.
Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių įsigijimo užsienio aukcionuose klausimas
aptartas su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstovais ir
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyriausiuoju archyvaru.
Organizuotas Paveldo komisijos pasitarimas su Statybos ir architektūros teismo
ekspertų sąjunga ir Vilniaus m. savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriumi dėl verslo centro
„K18“ Vilniuje projektinių pasiūlymų.
Europos kraštovaizdžio konvencijos ir Europos architektūros paveldo apsaugos
konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje klausimas nagrinėtas darbo grupėje, kurioje
dalyvavo Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos,
Aplinkos ministerijos ir Europos teisės departamento atstovai.
Paveldo komisija 2017 m. priėmė 8 sprendimus, kuriuose teikė ekspertines
rekomendacijas kultūros paveldo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, ir 4 nutarimus
dėl kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo, įrašymo į Kultūros vertybių registrą ar
kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais (Priedas Nr. 3).
Vadovaujantis iki 2017-09-30 galiojusia Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros
paveldo komisijos įstatymo redakcija, Paveldo komisija vykdė šiuos uždavinius:
1. dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją;
2. teikti siūlymus LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės
institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos;
3. teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos
klausimais;
4. vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas
ir biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą;
5. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros
paminklais ar panaikinti jų apsaugą;
6. svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros
vertybių registrą ir išbraukti iš jo;
7. vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės
institucijų ir įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo
apsaugos požiūriu;
8. informuoti LR Seimą, LR Prezidentą ir LR Vyriausybę apie kultūros paveldo
apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas;
9. rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
10. svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus;
11. atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
2017-10-01 įsigaliusioje Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo naujoje redakcijoje patikslinti Paveldo komisijos uždaviniai ir nustatytos
funkcijos.
1. Paveldo komisijos uždaviniai:
1) dalyvauti rengiant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją
reglamentuojančių teisės aktų projektus ir stebėti, kaip jie įgyvendinami;
2) teikti išvadas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
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ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), savivaldybių institucijoms, įstaigoms,
kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos ir būklės;
3) aktualizuoti kultūros paveldą visuomenėje;
4) vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas periodines pasaulio
paveldo objektų Lietuvoje būklės ataskaitas;
5) bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis sprendžiant aktualias
kultūros paveldo problemas.
2. Paveldo komisija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1) konsultuoja ir (ar) teikia siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei,
Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, savivaldybių institucijoms, įstaigoms,
kitoms valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir jų
įgyvendinimo klausimais;
2) rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus
ir teikia išvadas ir siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai,
Kultūros paveldo departamentui ir kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą, projektų;
3) teikia išvadas ir siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei dėl
kultūros paveldo apsaugos institucijų veiklos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo;
4) teikia išvadas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai,
Kultūros paveldo departamentui, savivaldybių institucijoms, kitoms valstybės institucijoms dėl
kultūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo ir prioritetinio finansavimo;
5) teikia siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei dėl Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių, susijusių su kultūros paveldo apsauga, pasirašymo, ratifikavimo
ir denonsavimo;
6) analizuoja ir vertina kultūros paveldo apsaugos tendencijas, jų ryšį su valstybės
vykdoma kitų valdymo sričių politika;
7) vertina ir teikia išvadas dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos
įgyvendinimo programų ir dėl biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo;
8) vertina kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas
atliekančios institucijos metines veiklos ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą
kultūros paveldo apsaugos požiūriu;
9) svarsto ir aprobuoja siūlymus kultūros paveldo objektus ar vietoves skelbti
kultūros paminklais ar panaikinti jų apsaugą;
10) svarsto ir aprobuoja siūlymus nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros
paveldo objektus ir vietoves, kurie neskelbiami kultūros paminklais, skelbti valstybės saugomais ar
panaikinti jų apsaugą;
11) svarsto ir aprobuoja siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros
vertybių registrą ar išbraukti iš jo;
12) bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos klausimais;
13) svarsto visuomenės keliamus klausimus dėl kultūros paveldo apsaugos;
14) teikia visuomenei informaciją apie Paveldo komisijos veiklą;
15) atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
3.1. Dalyvavimas formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją
Kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais
Paveldo komisija, atsižvelgdama į nestabilią geopolitinę padėtį, klimato pokyčius,
gamtinius, techninius, ekologinius ar socialinius įvykius, kaip faktorius, keliančius nuolatinę
grėsmę kultūros paveldo objektams, įvertino Lietuvos pasirengimą kultūros paveldo apsaugai
ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais. Nors Lietuva yra prisijungusi prie UNESCO
Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos protokolų, priėmusi
įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, kurie reglamentuoja kultūros paveldo apsaugą esant
ekstremaliai situacijai ar ginkluotam konfliktui, tačiau praktikoje pasiruošimas tokiems atvejams
9

yra tik formalus ir nepakankamai finansuojamas: nėra reglamentuotos atsakingų institucijų veiklos
procedūros; Lietuvos Respublika nėra organizavusi diskusijų dėl kilnojamųjų kultūros vertybių
laikino saugojimo kitose užsienio šalyse, įvykus ginkluotam konfliktui; nevyksta
bendradarbiavimas su kitomis užsienio valstybėmis dėl mokymų, gerosios patirties panaudojimo;
nėra įrengtų specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų saugomos į Išskirtinę etninę, istorinę,
estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus įtrauktos kilnojamosios
kultūros vertybės; nepakankamas muziejų, bibliotekų, archyvų finansavimas neleidžia tinkamai
pasiruošti kilnojamųjų kultūros vertybių evakavimui ir laikinam saugojimui įvykus ekstremaliai
situacijai ar ginkluotam konfliktui; dėl nepakankamo finansavimo Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos negali tinkamai pasiruošti ekstremalioms
situacijoms. Lietuvos Respublika, prisijungdama prie UNESCO Kultūros vertybių apsaugos
ginkluoto konflikto metu konvencijos ir jos protokolų bei priimdama Civilinės saugos įstatymą,
įsipareigojo nustatyti prevencines priemones, kurių privaloma imtis, kad ekstremalių situacijų ir
ginkluotų konfliktų atvejais būtų apsaugotas turtas – kilnojamosios kultūros vertybės.
Paveldo komisija, konstatavusi kultūros paveldo apsaugos ekstremalių situacijų ir
ginkluotų konfliktų atvejais problemas, siūlė Vyriausybei priimti ne viešą Vyriausybės nutarimą,
kuris reglamentuotų vieningą koordinuotą veiksmų planą, atsakingų institucijų kompetencijų
pasidalijimą, konkrečias kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos procedūras bei priemones saugant
ir evakuojant kilnojamąsias kultūros vertybes ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais;
numatyti papildomą finansavimą, kad muziejai, bibliotekos, archyvai galėtų įsigyti būtinas
evakuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių įpakavimo ir transportavimo priemones; numatyti
papildomą finansavimą specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų saugomos į Išskirtinę etninę,
istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus įtrauktos
kilnojamosios kultūros vertybės ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais, įrengimui;
didinti finansavimą Vidaus reikalų ministerijai, kad būtų įsigyjamos priešgaisrinei apsaugai
reikalingos inovatyvios priemonės, nežalojančios ar minimaliai žalojančios kultūros paveldo
objektus gaisro gesinimo metu; organizuoti diskusijas dėl evakuojamų kilnojamųjų kultūros
vertybių priėmimo ir laikino saugojimo užsienio valstybėse ginkluotų konfliktų metu; nustatyti
kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami objektai, įtrauktini į Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti
kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašus. Taip pat rekomenduotina atsakingoms ministerijoms
bendradarbiaujant tarpusavyje bei su užsienio valstybių institucijomis vykdyti praktinius
mokymus, organizuoti daugiašalį pasitarimą su Lenkijos Respublika ir kitomis kaimyninėmis
Europos Sąjungos valstybėmis narėmis dėl gerosios patirties panaudojimo saugant kilnojamąsias
kultūros vertybes ekstremalių situacijų atvejais. Kultūros ministerijai siūlyta nustatyti reikalingų
specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų saugomos į Išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar
mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus įtrauktos kilnojamosios kultūros
vertybės ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais, poreikį bei muziejuose, bibliotekose,
archyvuose, kulto pastatuose laikomų išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių
kilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimo taisykles, kuriose būtų reglamentuoti ženklinimo būdai
ir priemonės. Prašyta Lietuvos Respublikos savivaldybių numatyti finansavimą, kad savivaldybių
muziejai ir bibliotekos galėtų įsigyti būtinas evakuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių įpakavimo
ir transportavimo priemones, raginama prevencinių priemonių nevykdančių muziejų, bibliotekų,
archyvų vadovus ir kulto pastatus administruojančius asmenis vykdyti kultūros ministro 2007-0718 įsakymu Nr. ĮV-500 patvirtintoje Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose,
bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijoje numatytas
priemones bei teikti ataskaitas Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui apie
įvykdytas priemones, ruošiantis tinkamai pasirengti kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugai
ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais.
Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje
Tęsdama Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje
klausimo nagrinėjimą, Paveldo komisija išanalizavo Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus
teisės aktus, kurie reglamentuoja kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą. Kraštovaizdis – svarbi,
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žmones supančios aplinkos sudedamoji dalis, bendro kultūros ir gamtos paveldo apraiška bei
savasties pagrindas. Aplinkos ministerija, įgyvendindama Europos kraštovaizdžio konvenciją,
parengė ir patvirtino Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašą, Lietuvos
Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemones ir Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo planą, tačiau vykdant kraštovaizdžio apsaugos priemones, Saugomų teritorijų įstatyme
iki šiol neapibrėžta kraštovaizdžio paveldosauginė vertė. Saugant kraštovaizdį kaip bendrą kultūros
ir gamtos paveldo darinį, svarbi ir reikšminga yra kraštovaizdžio esamos būklės analizė. Atliktoje
Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės raiškos identifikavimo ir lokalizavimo analizėje neužfiksuota
kultūrinio kraštovaizdžio esama būklė, kas riboja jo tvarkymą ir formavimą tenkinant kultūrinius,
ekonominius, socialinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius.
Lietuvos Respublika, 2002 m. ratifikavusi Europos kraštovaizdžio konvenciją,
įsipareigojo siekti subalansuotos plėtros, grindžiamos socialinių reikmių, ekonominės veiklos ir
aplinkos santykių pusiausvyra ir darna. Praktika rodo, kad kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimo
svarba dažnai pamirštama, prioritetą teikiant ekonominiais sumetimais grįstai plėtrai, todėl
Paveldo komisija, išnagrinėjusi Europos kraštovaizdžio konvenciją, siūlė Vyriausybei rengiant
naują Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą ir jo įgyvendinimo priemonių planą, aiškiai
nustatyti Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos kompetencijas konkrečioms priemonėms
įgyvendinti; inicijuoti Saugomų teritorijų įstatymo keitimą pagal Europos kraštovaizdžio
konvenciją ir jos įgyvendinimo gaires, akcentuojant ne tik gamtinę, bet ir kultūros paveldo vertę
saugomose teritorijose. Taip pat siūlyta Aplinkos ministerijai įgyvendinant Valstybinės aplinkos
monitoringo 2011–2017 metų programą, atlikti kraštovaizdžio struktūros pokyčių vietos lygiu
monitoringą (stebėseną) bei parengti ir patvirtinti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano
įgyvendinimo programą. Kultūros ministerijai rekomenduota nustatyti vertingiausius kultūrinio
kraštovaizdžio arealus ir atlikti jų esamos būklės analizę.
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje
Lietuvos architektūros paveldo išsaugojimo siekis, numatytas tarptautiniuose teisės
aktuose, turėtų būti įtvirtintas ir nacionalinėje teisėje, suvokiant, kad nekilnojamasis kultūros
paveldas skatina ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Europos architektūros paveldo apsaugos
konvencija įpareigoja ugdyti paveldo vertės suvokimą. Turi būti įvertinta architektūros paveldo,
kaip kultūrinės tapatybės elemento, dabarties ir ateities kartų įkvėpimo ir kūrybingumo šaltinio,
vertė.
Išanalizavus Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo
Lietuvoje procesą, pastebėta, jog konvencijos nuostatos tik iš dalies atsispindi nacionaliniuose
teisės aktuose. Nėra institucijos, kuri koordinuotų šios konvencijos įgyvendinimą ir konkrečių
konvencijos nuostatų integravimą į Lietuvos Respublikos teisės aktus. Europos architektūros
paveldo apsaugos konvencijos 9 straipsnyje numatytas architektūros paveldo apsaugos įstatymas,
tačiau Lietuvoje nėra teisės akto, kuriame būtų reglamentuota nuosekli architektūros paveldo
apsauga. Lietuvoje architektūros paveldas apibrėžiamas kaip viena iš nekilnojamojo kultūros
paveldo rūšių, kurios apsaugą reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Statybos,
Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų įstatymai ir kiti teisės aktai. Europos architektūros
paveldo apsaugos konvencijos 2 straipsnyje įtvirtintas įsipareigojimas atlikti saugotinų paminklų,
pastatų grupių ir zonų inventorizaciją. Tiek Valstybės kontrolės atliktoje Valstybinio audito
ataskaitoje, tiek Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimuose nuolat akcentuojama, jog
nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizacija vyksta per lėtai.
Paveldo komisija pateikė siūlymus Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms dėl
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos nuoseklesnio įgyvendinimo priemonių.
Siūlyta LR Vyriausybei paskirti instituciją, kuri koordinuotų Europos architektūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimą bei įpareigoti atsakingas institucijas kuo skubiau įgyvendinti
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos 2 straipsnyje numatytus įsipareigojimus,
kurie laikytini vienu iš esminių architektūros paveldo išsaugojimo garantų. Rekomenduota
Kultūros ministerijai integruoti Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatas į
rengiamą naujos redakcijos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, o Aplinkos,
Kultūros ir Žemės ūkio ministerijoms skatinti tradicinių amatų (statybos ir technologijų) plėtrą,
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tradicinių įgūdžių taikymą ir tradicinių medžiagų naudojimą nekilnojamojo kultūros paveldo
tvarkyboje. Aplinkos, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Lietuvos Respublikos
savivaldybėms, aukštojo mokslo įstaigoms siūlyta skatinti mokslinius tyrimus (poveikio
nekilnojamajam kultūros paveldui, architektūros, dailės, archeologijos ir kt.) skiriant papildomą
finansavimą.
Valstybinės kultūros paveldo apsaugos sistemos pertvarka
Paveldo komisija, nuo 1999 m. vertindama Kultūros paveldo departamento veiklos
ataskaitas ir priimdama sprendimus, konstatuodavo paveldosaugos problemas ir teikdavo siūlymus
dėl kultūros paveldo apsaugos sistemos tobulinimo. Lietuvoje kultūros paveldo apsaugos
valstybinį administravimą organizuoja ir už jį atsako kultūros ministras, kuris įgalioja Kultūros
paveldo departamentą vykdyti valstybines kultūros paveldo apsaugos funkcijas, numatytas
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymuose.
Kultūros paveldo departamentas vykdo apskaitą, paveldotvarką ir kontrolę. Visų funkcijų
perdavimas vienai institucijai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės
valstybės principui, nes galimai suponuoja teisėtumo neužtikrinimo ir korupcijos riziką bei
kultūros paveldo nykimą. Pagal bendrąjį valstybės valdymo principą, veiklos kontrolė turi būti
atskirta nuo sprendimų vykdymo, tačiau šiuo metu kultūros paveldo apsaugos funkcijų sistema
neatitinka šio valdymo principo.
Paveldo komisija, pažymėdama tai, jog kultūros paveldas yra vienas iš Lietuvos
Respublikos nacionalinio saugumo objektų, siekdama pažangesnės, skaidresnės, efektyvesnės
paveldosaugos sistemos siūlė Vyriausybei peržiūrėti kultūros paveldo apsaugos sistemą
tarpinstitucinės sąrangos ir sąveikos kontekste, atskiriant kultūros paveldo apsaugos kontrolės
funkcijas nuo paveldotvarkos.
Piliakalnių tvarkybos, priežiūros, pritaikymo ir ženklinimo problematika
Paveldo komisija, palaikydama Seimo iniciatyvą 2017-uosius metus paskelbti
Piliakalnių metais, aktualizavo archeologinių tyrimų metodikos ir kontrolės problemas bei
išvažiuojamųjų posėdžių metu kartu su Seimo Kultūros komitetu, valstybės ir savivaldos
institucijomis aptarė piliakalnių priežiūros ir pritaikymo principus.
Birželio 26 d. išvažiuojamajame posėdyje apžiūrėti Ukmergės ir Anykščių r.
piliakalniai bei konstatuota, jog aplankytų piliakalnių priežiūra ir pritaikymas vykdomi
vadovaujantis skirtingais principais ir ne visada tinkamai laikantis paveldosauginių reikalavimų.
Vietos bendruomenių iniciatyvos dėl piliakalnių infrastruktūros gerinimo susiduria su
biurokratiniais trukdžiais ir neįgyvendinamos dėl per griežtų paveldosauginių apribojimų, pvz.,
Berzgainių piliakalnio teritorijoje Žemaitkiemio miestelio bendruomenei (Ukmergės r.) neleista
sutvarkyti privažiavimo kelio prie piliakalnio. Kita vertus Ukmergės piliakalnyje vykdomų
agresyvių statybos darbų, kurie galimai žaloja valstybės saugomą kultūros paveldo objektą ir
neigiamai įtakoja Ukmergės senamiesčio – valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės aplinką
bei vizualinius ryšius, projektinė dokumentacija yra suderinta ir leidimai jiems yra išduoti.
Vykdant Lietuvos žemės reformą daugelis piliakalnių liko be konkrečių šeimininkų.
Didžioji dalis šių archeologinio paveldo objektų, kurie nėra valstybiniuose miškuose, pateko į
Valstybės žemės fondą, kuris yra kuruojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos. Ši institucija nepriima sprendimų dėl piliakalnių išsaugojimo ir priežiūros, todėl
būtina kuo skubiau piliakalnius priskirti konkretiems valdytojams – savivaldybėms arba
valstybinių parkų administracijoms.
Nebėra archeologinio paveldo objektų tvarkybos darbų bei ardomų archeologinių
vietų programų, dėl ko piliakalniai nesusilaukia reikiamo dėmesio. Nepaisant to, kad 2017 m.
paskelbti Piliakalnių metais, Kultūros paveldo departamentas neskyrė finansavimo nei vieno
piliakalnio tvarkymui.
Lietuvos teisės aktuose nepakankamai reglamentuoti piliakalnių tvarkymo, priežiūros,
tvarkybos darbai ir naudojimas. Dauguma piliakalnių tvarkymo darbų (laiptų, suoliukų įrengimas,
kelio iki piliakalnio tvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas ar tvarkymas ir pan.)
turėtų būti priskirti priežiūros darbams, o ne tvarkybos darbams, nes dauguma piliakalnių
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valdytojų nėra pajėgūs finansiškai rengti tvarkybos darbų projektus bei neturi tam reikalingų
specialistų.
Piliakalniai, esantys miškuose, priskiriami miško žemei. Ant tokio piliakalnio esantys
medžiai neturėtų būti laikomi miško naudmena. Norint tvarkyti dėl nepriežiūros apžėlusį medžiais
ir krūmais piliakalnį yra reikalingas ne tik paveldotvarkos, bet ir miškotvarkos projektas, todėl
didinama finansinė našta piliakalnio valdytojui.
Teisės aktai nenumato piliakalnių pritaikymo projektų vertinimo metodologijos, todėl
projektų vertinimas tampa subjektyviu. Manome, jog būtų tikslinga sudaryti metodinę tarybą, kuri
vertintų pritaikymo projektų tikslingumą ir atitikimą paveldosaugos reikalavimams.
Toks nenuoseklus požiūris ir dvigubų standartų taikymas yra nepriimtinas ir žalingas
vykdant kultūros paveldo apsaugos administravimą, kas stiprina visuomenės nepasitikėjimą bei
galimai stabdo pilietines iniciatyvas išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldą. Vieningos
archeologinių objektų pritaikymo projektų vertinimo sistemos, kur būtų taikomi vienodi kriterijai,
sukūrimas ir jos taikymas praktikoje yra būtina ir labai svarbi paveldosaugos sistemos dalis, todėl
būtina kuo skubiau valstybės mastu spręsti įvardintas problemas.
Lapkričio 24 d. išvažiuojamojo posėdžio metu Paveldo komisijos, Seimo Kultūros
komiteto, Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento atstovai apžiūrėjo Grinaičių,
Ringovės, Seredžiaus, Burgaičių ir Veliuonos piliakalnius ir su Kauno r., Jurbarko r. ir Šakių r.
savivaldybių atstovais, Sudargo, Seredžiaus ir Veliuonos krašto bendruomenėmis, seniūnijomis,
Panemunių regioninio parko direkcija aptarė sėkmingus piliakalnių tvarkymo ir pritaikymo
pavyzdžius ir piliakalnių, turistinių maršrutų aktualinimo spragas.
Susitikimo metu aptartas lankytinų vietų maršrutinio orientavimo klausimas.
Nemaža dalis paveldo objektų yra atokiau nuo automagistralių ir su tokiu paveldu visuomenei
susipažinti yra daug mažiau galimybių, nes jie lieka nematomi ir nežinomi.
Konstatuota, jog lankytų savivaldybių atstovų vieningai iškeltas probleminis
klausimas yra svarbus vykdant kultūros paveldo pažinimo sklaidą, todėl turėtų būti nedelsiant
sprendžiamas. Paveldo komisija rengs siūlymus dėl piliakalnių ir kitų lankytinų vietų maršrutinio
orientavimo Lietuvos keliuose. Į Paveldo komisijos organizuojamas diskusijas 2018 m.
planuojama kviesti Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinio turizmo departamento,
Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus.
Tyrimų problematika nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyboje
Paveldo komisijos aktualizuotas tyrimų problematikos nekilnojamojo kultūros
paveldo tvarkyboje klausimas yra tęstinis. Esamas kultūros paveldo tyrimų reglamentavimas buvo
pakartotinai įvertintas atsižvelgiant į Paveldo komisijos 2007-11-23 ir 2013-10-25 priimtų
sprendimų įgyvendinimą ir apžvelgus tris pagrindines nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
sferas – apskaitą, projektų ir teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir derinimą bei sklaidą.
Kultūros paveldo tyrimų svarbai apskaitos procese įvertinti buvo atlikta statistinė
analizė. Kultūros paveldo departamento 2016 m. veiklos ataskaitoje akcentuota, kad nustatytų
vertingųjų savybių neturi apie 57 % kultūros vertybių. Pagal viešai skelbiamą informaciją, 2017 m.
(iki 2017-09-01) Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos svarstė 1208 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus. Šio proceso metu 167
vertybėms buvo panaikinta teisinė apsauga, buvo įregistruoti 277 nauji kultūros paveldo objektai, o
764 vertybėms tikslinti apskaitos duomenys (nustatytos vertingosios savybės ir reikšmingumo
lygmuo). Nacionalinis reikšmingumo lygmuo buvo nustatytas 116 į Kultūros vertybių registrą
įrašytų objektų, tačiau tik 17 suteiktas valstybės saugomos kultūros vertybės statusas. Jei
valdytojas norės atlikti šių vertybių vertingąsias savybes žalojančius darbus, visi registriniai
kultūros paveldo objektai turės būti dar kartą įvertinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybose dėl savivaldybės ar valstybės saugomo objekto statuso suteikimo. 103 vertybėms buvo
tikslintos vertingosios savybės, kurios prieš tai buvo nustatytos 2004–2017 m. 9 kultūros
vertybėms buvo sumažintos vertingosios savybės. Įvertinus analizės duomenis, galima būtų
konstatuoti, kad nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos neatsižvelgia į mokslinio
ištirtumo kriterijų, kuomet kultūros vertybėms yra nustatomas reikšmingumo kriterijus ar
saugojimo lygmuo. Kultūros vertybių reikšmingumui nustatyti atliekami tyrimai neturi įtakos
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įteisinant jų saugojimo lygmenį, o apskaitos procesas iš esmės stokoja prioritetų, nuoseklios
metodinės sistemos, aiškesnių tikslų bei ryšio su paveldu suinteresuotomis bendruomenėmis.
Tyrimų problematiką nagrinėjusi darbo grupė siūlė koreguoti Nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo nuostatas, kad kultūros
vertybių reikšmingumo lygmenys atitiktų jų saugojimo lygmenį (vietinio ir regioninio
reikšmingumo vertybės – registrinės arba saugomos savivaldybės, regioninio ir nacionalinio
reikšmingumo vertybės – valstybės saugomos, nacionalinio reikšmingumo vertybės – kultūros
paminklai). Ši nuostata taikytina tikslinant kultūros vertybių apskaitos duomenis ir įrašant naujas
kultūros vertybes į Kultūros vertybių registrą. Taip pat siūlyta nustatyti konkrečią strategiją, kokio
reikšmingumo, saugojimo lygmens, tipo ar kurioje vietovėje esančioms kultūros vertybės apskaitos
duomenys turi būti tikslinami pirmiausiai.
Kultūros vertybių tyrimams ir apskaitai įtakos neturi ir aktualizuotos kultūros paveldo
sritys. Seimas 2017-uosius metus paskelbė Piliakalnių metais ir Reformacijos metais. Paveldo
komisija 2015-01-30 sprendimu Nr. S-1(6.2.-191) pasiūlė Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo
departamentui rengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį liudijančių kultūros vertybių tyrimus,
užtikrinti jų teisinę apsaugą ir atskleisti vertingąsias savybes. Iš 2017 m. tirtų ir svarstytų kultūros
paveldo objektų tik 3 % sudaro evangelikų liuteronų paveldo objektai, 2 % – tarpukario statiniai, 5
% – atmintinos vietos, susijusios su iškiliomis pirmosios Lietuvos Respublikos asmenybėmis, ir 1
% – pirmosios Lietuvos Respublikos paminklai. Didesnis dėmesys skiriamas archeologiniam
paveldui (11 %) ir kapinėms (18 %). Iš visų šiais metais tirtų ir svarstytų vertybių 6 % sudaro
vokiečių karių kapai, o 4 % – rusų ir sovietų karių kapai, ką galima sieti su artėjančiomis Pirmojo
pasaulinio karo pabaigos metinėmis. Daugiausia šiais metais svarstytų objektų yra Šiaulių r.,
Vilniaus m. ir Plungės r. savivaldybių teritorijose. Bendra statistika rodo, kad atskirų kultūros
paveldo temų (ar svarbių datų) aktualizavimas neturi jokios reikšmingos įtakos Kultūros paveldo
departamento inicijuojamiems kultūros paveldo objektų tyrimams ir jų pagrindu vykdomam
įpaveldinimo procesui.
Atlikus tyrimų įtakos projektų ir teritorijų planavimo dokumentų rengimui analizę,
darbo grupė siūlė papildyti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas dėl
tyrimų, nurodant, jog visiems anksčiau nei prieš 50 metų statytiems statiniams paveldosauginiai
tyrimai yra privalomi, šiuos tyrimus privaloma atlikti specialiai paveldo tyrimams reglamentuoti
skirto paveldo tvarkybos reglamento nustatyta tvarka, o taikomiesiems kultūros paveldo tyrimams
yra privaloma paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Taip pat siūlyta priimti vieną bendrą paveldo
tvarkybos reglamentą, skirtą paveldo tyrimams: jame nurodyti visas vertingosioms savybėms
išsaugoti reikalingų tyrimų rūšis, visų rūšių tyrimų privalomumo atvejus vykdant paveldo
tvarkybą, tvarkomuosius statybos darbus ar kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų
planavimą, tyrimų esmę, metodiką ir tyrimo dokumentacijos bei išvadų rengimo, skelbimo ir
saugojimo tvarką bei metodiką kultūros paveldo objektui padarytai žalai apskaičiuoti. Posėdžio
metu teikti siūlymai gruntų, akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro, betono konstrukcijų,
keraminių gaminių ir konstrukcijų, molio konstrukcijų, medinių konstrukcijų, medžio apdailos ir
stalių gaminių, metalo gaminių ir metalo konstrukcijų, fasadų ir interjerų dekoratyvinių dangų,
dekoratyvinio tinko, tinkuotų ir dažytų paviršių, sienų tapybos, dirbtinio marmuro, stiklo gaminių,
stogų dangos ir teritorijų elementų tvarkybą reglamentuojančius paveldo tvarkybos reglamentus
papildyti dalimis, apibrėžiančiomis medžiagų sertifikavimą ir tinkamumą, o Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio vertinimo įstatymą papildyti nuostatomis, nurodančiomis, kokiais atvejais yra
privaloma įvertinti numatomos veiklos ar statybų poveikį greta esantiems kultūros paveldo
objektams. Siūlyta reglamentuoti, kad vykdant viešuosius pirkimus ar kitokio pobūdžio konkursus
projektams ir jų įgyvendinimui kultūros paveldo objektuose ar jų teritorijose turėtų būti laikomasi
aiškių etapų: 1) pirkimai kultūros paveldo tyrimo darbams; 2) projektavimo darbai, atsižvelgiant į
tyrimų išvadas; 3) tvarkybos, statybos darbai.
Kultūros paveldo tyrimų sklaidos atžvilgiu Kultūros ministerijai rekomenduotina
prisijungti prie Europos Sąjungos jungtinio (bendrojo) programavimo iniciatyvos „Kultūros
paveldas ir globalūs pokyčiai: nauji iššūkiai Europai“ ir užtikrinti, kad visi kultūros paveldo
tyrimai (tiek taikomieji, tiek fundamentiniai) būtų viešinami visuomenei prieinamiausia forma
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(pageidautina – vienoje informacinėje sistemoje). Atsižvelgiant į problemų gausą ir pirminius
siūlymus Paveldo komisija nagrinėjamu klausimu priims sprendimą 2018 m.
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3.2. Išvadų ir siūlymų valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais teikimas
Teikta išvada Seimo Kultūros ir Aplinkos apsaugos komitetams, Ministrui
Pirmininkui, Prezidento kanceliarijai, Kultūros ministerijai dėl UNESCO pasaulio paveldo
vietovės – Vilniaus istorinio centro apsaugos.
Teikta išvada Vyriausybei dėl Vyčio įpaminklinimo Lukiškių aikštėje Vilniaus
mieste. Nagrinėjant Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje
ir pastebėjus kai kuriuos konvencijos vertimo į lietuvių kalbą netikslumus, patikslintas vertimas ir
pateiktas Vyriausybei autentiškumo tvirtinimui.
Vyriausybei ir Trakų r. savivaldybei teikta išvada dėl planuojamos plėtros Trakų
istoriniame nacionaliniame parke.
Kultūros ministerijai teikti siūlymai dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programos papildymo.
Aplinkos ministerijai rekomenduota dalyvauti Europos Tarybos organizuojamuose
praktiniuose užsiėmimuose, kituose seminaruose, darbo grupėse ir konferencijose dėl Europos
kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo.
Užsienio reikalų ministerijai teikta išvada dėl 1863 m. sukilėlių įamžinimo lentos
Lukiškių aikštėje.
Vidaus reikalų ministerijai teikta išvada dėl Europos Sąjungos fondų investicijų
lėšomis finansuojamų statybos darbų kultūros paveldo objektuose.
Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui teikti siūlymai dėl Klaipėdos
mieste ir Rusnės miestelyje nugriautų pastatų.
Seimo Kultūros komitetui, Vyriausybei, Respublikos Prezidento kanceliarijai,
Vilniaus m. savivaldybei, Kultūros ministerijai ir kitoms institucijoms teikta išvada dėl numatomo
verslo centro „K18“ pastato Konstitucijos pr., Vilniuje bei Vilniaus m. savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos.
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai teikta išvada dėl planuojamos
ir vykdomos veiklos Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio teritorijoje kultūros
paveldo apsaugos požiūriu.
Teikti pasiūlymai dėl papildomų objektų įrašymo į Kultūros paveldo departamento
paveldotvarkos 2017 m. programos projektą.
Teikti siūlymai Valstybės kontrolei dėl šios institucijos 2018 m. valstybinio audito
programos.
Vilniaus m. savivaldybei teikta išvada dėl sovietinio laikotarpio ideologinių
paminklų.
16

Panevėžio m. savivaldybei teikta išvada dėl Kultūros paveldo departamento
kompetencijos savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu.
Pateikta Paveldo komisijos pozicija dėl Trakų senamiesčio teritorijos ribų keitimo ir
planuojamos ūkinės plėtros bei Vilniaus misionierių vienuolyno komplekso tvarkymo plano,
apskaitos, daugiabučių namų Subačiaus g. 20 Vilniuje techninio projekto ir šioje teritorijoje
vykdomų statybos darbų.
3.3. Kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančių programų ir biudžeto
lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo vertinimas
Kultūros paveldo departamento 2017 m. programų projektų vertinimas
Paveldo komisija, vertindama Kultūros paveldo departamento veiklą, svarstė
paveldosaugos metinių programų projektus bei kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų
finansavimą valstybės biudžeto lėšomis.
Paveldo komisija priėmė sprendimą, kuriuo pritarė Kultūros ministerijos programos
„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos
apsauga“ priemonių, kurias 2017 m. vykdė Kultūros paveldo departamentas, projektui, nenumatant
Paveldotvarkos programos lėšomis finansuoti Akmens, vad. Puntuku (u. k. 1891) konservavimo,
restauravimo darbų kaip netikslingų.
Kultūros paveldo departamentui siūlyta, atsižvelgiant į Seimo 2015-06-23 nutarimą
Nr. XII-1845 „Dėl 2017 m. paskelbimo Piliakalnių metais“, 2017 m. veikloje teikti pirmenybę
projektų, susijusių su Lietuvos piliakalnių apsauga, įgyvendinimui.
Vyriausybės prašyta sudaryti galimybę Paveldo komisijai, kaip Seimo, Respublikos
Prezidento ir Vyriausybės ekspertui bei patarėjui kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos
įgyvendinimo klausimais, dalyvauti pasitarimuose atrenkant Kultūros paveldo programų lėšomis
finansuotinus kultūros paveldo objektus ir planuojant jų tvarkybai skiriamą finansavimą.
Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimas kultūros paveldo apsaugai
Paveldo komisija nuo 1997 m. kasmet renka ir analizuoja duomenis apie Lietuvos
Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimą kultūros paveldo apsaugai. Surinkta medžiaga leidžia
išskirti pagrindinius savivaldybių prioritetus finansuojant kultūros paveldo apsaugą, apžvelgti šių
darbų tęstinumą bei įvertinti savivaldybių požiūrį į jų teritorijoje esantį kultūros paveldą.
Pažymėtina, jog didžiausios lėšos buvo panaudotos tais atvejais, kai buvo tvarkomi
objektai, kurie taip pat buvo finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės ar Europos Sąjungos
paramos lėšomis.
Didžioji dalis savivaldybių dėl ribotų finansinių išteklių vykdo tik tęstinius kultūros
paveldo objektų priežiūros darbus. Savivaldybės, atsižvelgdamos į aktualiausius poreikius bei
vietos specifiką, nustato prioritetinius objektus ar jų grupes. Neretai šie darbai vyksta iš
savivaldybių viešųjų darbų programų, kai šienaujama kultūros paveldo objektų aplinka, šalinami
menkaverčiai krūmai ir medžiai, renkamos šiukšlės ir kt. Didesnės apimties tvarkybos darbams
(tyrimams, konservavimui, restauravimui), siekiant atskleisti ir išryškinti kultūros paveldo objektų
vertingąsias savybes, savivaldybių skiriamų lėšų nepakanka.
Išanalizavus Lietuvos Respublikos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo
apsaugai duomenis išryškėja aktyvus savivaldybių dalyvavimas vietos kultūros paveldo pažinimo
sklaidoje. Daugelis savivaldybių skiria lėšų Europos paveldo dienų ir Europos žydų kultūros
dienos renginių organizavimui, leidžiami informaciniai leidiniai arba monografijos apie vietos
kultūros paveldą, įrengiami informaciniai stendai ir ženklai prie kultūros paveldo objektų. Tokiu
būdu visuomenei ir vietos bendruomenei geriau pristatomas regiono savitumas, ugdomas
tautiškumas ir pilietiškumas.
Kalbant apie ilgalaikius strateginius kultūros paveldo išsaugojimo veiksmus
savivaldybėse reikėtų pažymėti trijų savivaldybių – Kauno m., Vilniaus m. ir Klaipėdos m. –
pavyzdžius. Nuo 2015 m. Kauno m. savivaldybė sėkmingai vykdo paveldotvarkos programą,
kuriai skiriamos lėšos kasmet vis didėja. Vilniaus m. savivaldybė paskelbė skirsianti didesnę
paramą senamiesčio daugiabučių avarinės būklės balkonams ir kitiems fasadų elementams, kurie
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kelia pavojų praeiviams, tvarkyti. Klaipėdos m. savivaldybės taryba yra nustačiusi nekilnojamojo
turto mokesčio lengvatų teikimą asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse
kompleksinį pastatų fasadų ar stogų tvarkymą.
Paveldo komisija taipogi paprašė savivaldybių pateikti informaciją apie aktualias
kultūros paveldo apsaugos problemas, pasidalinti įžvalgomis ir pasiūlymais dėl kultūros paveldo
apsaugos sisteminio tobulinimo, galinčio pagerinti paveldosaugos situaciją savivaldybėse, nurodyti
bent apytikrį lėšų poreikį kultūros paveldo objektų priežiūrai ir tvarkybai. Tačiau į šį prašymą
atsiliepė vos kelios savivaldybės ir dauguma jų kaip pagrindinę paveldosaugos problemą įvardino
finansavimo trūkumą.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiai
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos klausimas yra tęstinis.
2015 m. Paveldo komisija priėmė sprendimą, kuriame Vyriausybei siūlė Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį liudijančių kultūros vertybių apskaitą, tyrimus, tvarkymą, restauravimą ir
sklaidą laikyti pirmaeile valstybinės paveldosaugos užduotimi; ją įgyvendinant bendradarbiauti ir
veiksmus derinti su savivaldybėmis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, mokslo ir studijų
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis ir vietos bendruomenėmis.
2017 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa svarstyta
pakartotinai, atlikta programoje numatytų renginių ir projektų analizė. Pagal atlikto tyrimo
duomenis, programoje yra numatyti projektai, susiję su bendruomenės renginių organizavimu
(39 %), istorinės atminties įamžinimu (paminklai ar kitokios įamžinimo priemonės, 11 %),
menais (10 %), žiniasklaida ar kitomis medijomis (8 %), mokslo konferencijomis ir mokslo
tyrimais (8 %), kultūros paveldu (8 %), leidyba (7 %), teminėmis muziejų parodomis (4 %),
naujų pastatų statyba (3 %), turizmu (1 %) bei paties programos įgyvendinimo statistika ir
analize (1 %). Kultūros paveldo tvarkyba sudarė itin mažą numatytų renginių dalį, nors kultūros
paveldo tvarkyba yra ilgalaikį poveikį turintis projektas.
2016 m. Lietuvos kultūros taryba valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą
įamžinantiems projektams finansuoti skyrė 155 300 eurų. Ši suma galimai sudarė tik 1 % viso
Lietuvos kultūros tarybos fondo lėšų. Iš 90 paraiškų Lietuvos kultūros tarybos finansavimas
buvo skirtas 23 projektams. Pastebėta, jog nefinansuojamas nė vienas su kultūros paveldu ar jo
aktualizavimu (sklaida) susijęs projektas. Paremtos sritys – meno projektai (37 %), žiniasklaidos
ir medijų projektai (17 %), muziejų veikla (teminės parodos ir pan., 14 %), renginių vietos
bendruomenėse organizavimas (14 %), turizmas (10 %), mokslo konferencijos (4 %) ir leidyba
(4 %). Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis šių projektų (apie 65 %) orientuota į trumpalaikį
rezultatą. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje buvo pateikta Lietuvos
istorijos instituto rekomendacija minėti laikotarpį nuo 1917-09-18 Vilniaus konferencijos iki
Steigiamojo Seimo darbo pradžios 1920-05-15. Atsižvelgiant į tai, programoje numatyta
pažymėti šiuos įvykius: 1) Vilniaus konferenciją; 2) Lietuvos Nepriklausomybės Akto
paskelbimą; 3) pirmąjį Lietuvos pripažinimą de facto ir de jure; 4) pirmosios Lietuvos
Laikinosios Konstitucijos priėmimą; 5) pirmojo Ministrų kabineto sudarymą; 6) Lietuvos
kariuomenės įkūrimą; 7) Respublikos Prezidento institucijos įsteigimą; 8) Lietuvos Steigiamojo
Seimo išrinkimą. Nepaisant šios rekomendacijos, minėjimo programoje buvo numatyti renginiai
ir projektai, kurie neatitiko šio kriterijaus – tik 55 % numatytų renginių temų yra susijusios su
Valstybės atkūrimu ir 1917–1920 m. įvykiais. Pvz., iš 6 numatytų kultūros paveldo objektų
tvarkymo projektų tik 4 yra istoriškai susiję su minėtu laikotarpiu. Lietuvos kultūros taryba skyrė
apie 53 % lėšų su minėtu laikotarpiu susijusiems projektams. Apibendrinus šiuos statistinius
duomenis buvo galima teigti, kad apie pusė jau numatytų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo renginių buvo skirti Valstybės atkūrimo fakto neaktualizuojantiems projektams ir
renginiams. Lėšų dalis, kurią buvo galima skirti kultūros paveldo objektams, galėjo būti ženkliai
didesnė, atsižvelgiant į tai, kad su Lietuvos valstybingumo atkūrimu susijusių objektų tvarkyba
turi ilgalaikę išliekamąją vertę.
2016 m. Paveldo komisija siūlė, kad minėjimo renginiams būtų numatytas tikslinis
finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. 2017 m. Vyriausybės kanceliarijai patikslinus Lietuvos
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valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos prioritetus ir planą, tikslinis finansavimas
nebuvo numatytas.
Ataskaitiniais metais Paveldo komisijos administracija atliko statistinę analizę,
siekiant nustatyti, kokie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiai bus
organizuojami savivaldybių. Gauta informacija apie 36 savivaldybėse numatomus 977 Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginius. Savivaldybių organizuojamus renginius
galima suskirstyti pagal renginių sritis: visose savivaldybėse numatyti 57 meno renginiai, 11
žiniasklaidos ir kitų medijų (socialinių tinklų ar pan.) projektai, 108 teminės atminties įstaigų
parodos, 306 vietos bendruomenių renginiai, 28 turizmo skatinimo projektai, 36 konferencijos, 9
datos ar iškilių asmenybių įamžinimo projektai, 46 leidybos projektai, 34 naujų statinių ar parkų
įrengimo projektai, 91 minėjimas, 97 edukaciniai renginiai, 43 sporto renginiai ir 35 kultūros
paveldo tvarkybos ir aktualizavimo projektai. Pagal numatomus renginių tikslus, 228 renginiai
bus orientuoti į ilgalaikius tikslus (liekamąjį rezultatą), o 749 renginiai – į trumpalaikius tikslus.
Kultūros paveldo tvarkybai daugiausiai dėmesio skirs Švenčionių r., Rietavo, Pakruojo ir
Elektrėnų savivaldybės. Konstatuota, jog Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas iš esmės bus
grįstas savanoriškumu ir vietinėmis iniciatyvomis.
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2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
priemonių, skirtų kultūros paveldo aktualizavimui, apžvalga
Paveldo komisija išanalizavo ir įvertino kultūros ministro 2016-05-12 patvirtą
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių planą, pagal kurį iki 2020 metų planuojama
įgyvendinti numatytas priemones.
3.4. Siūlymų kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar panaikinti jų
apsaugą svarstymas ir aprobavimas
Paveldo komisija 2017-09-29 nutarimu Nr. N-3 pritarė Panemunės pilies, vad.
Gelgaudų, Vytėnų (u. k. 968), paskelbimui kultūros paminklu.
Paveldo komisija 2017-09-29 nutarimu Nr. N-4 pritarė 12 kultūros paveldo objektų,
susijusių su 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais, paskelbimui
kultūros paminklais.
Paveldo komisija 2017-12-20 nutarimu Nr. N-5 pritarė 35 kultūros paveldo objektų –
Lietuvos karių, savanorių kapų paskelbimui kultūros paminklais.
3.5. Siūlymų kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir išbraukti
iš jo svarstymas ir aprobavimas
Paveldo komisija 2017 m. Kultūros paveldo departamento prašymu pritarė šių
kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į Kultūros vertybių registrą:
 2 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Leckavos Šv. Lauryno bažnyčioje;
 7 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčioje;
 14 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje;
 8 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje;
 50 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje;
 3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Akmenės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
bažnyčioje;
 8 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje;
 14 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje;
 38 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Skarulių Šv. Onos bažnyčioje;
 38 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčioje;
 25 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje;
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 37 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje;
 35 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje;
 29 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje.
Paveldo komisija iš viso pritarė 326 kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų
tikslinimui ir įrašymui į Kultūros vertybių registrą.

Relikvijoriai XVIII a.

Mišiolas XVII a.

Kielikas XVIII a. pab.

Nukryžiuotojo reljefas XVIII a.

Relikvijorius XVII a.

3.6. Kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų
metinių ataskaitų vertinimas
Paveldo komisija analizavo ir sprendimu nepritarė Kultūros paveldo departamento
2016 m. veiklos ataskaitai ir siūlė Kultūros ministerijai, atsižvelgiant į pastaruoju metu
paveldosaugos sistemoje vykstančius prieštaringus procesus, sulaukiančius neigiamo visuomenės
dėmesio, įpareigoti Kultūros paveldo departamentą 2017 m. veiklos ataskaitoje kuo tiksliau
įvardinti teisines, administravimo, valdymo bei finansavimo problemas ir pateikti siūlymus jų
sprendimui siekiant kurti skaidresnę ir pažangesnę paveldosaugos sistemą.
Kultūros paveldo departamento veikla buvo vertintinta pagal šiuos kriterijus:
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, specialusis teritorijų planavimas, visuomenei svarbių statybų
plėtros projektų viešinimas bei paveldo inventorizavimas. Paveldo komisijos sprendime
pabrėžiama, jog Kultūros paveldo departamentas aktyviai vykdė Paveldotvarkos bei
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos programas, koordinavo
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Europos Tarybos programas Lietuvoje, bendradarbiavo su tarptautinėmis kultūros paveldo
organizacijomis.
Nepaisant teigiamų aspektų Kultūros paveldo departamento veikloje, Paveldo
komisija konstatavo, kad veiklos ataskaita nėra išsami. Joje stokojama pagrindinių, su veikla
susijusių problemų pateikimo ir jų sprendimo būdų, prioritetinių krypčių nustatymo, strateginio
planavimo gairių ir siūlymų veiklai tobulinti įvardinimo. Kultūros paveldo departamentas
neatsižvelgė į Paveldo komisijos 2016-04-29 sprendimo Nr. S-14(6.2.-204) „Dėl Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. veiklos ataskaitos“ 3 punkto rekomendaciją pagal
parengtus kriterijus vertinti teritorinių skyrių veiklą, nustatyti pagrindines teritorinių skyrių veiklos
problemas bei vertinimo rezultatus pateikti metinėje ataskaitoje.
3.7. Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės informavimas apie kultūros paveldo
apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas
Paveldo komisija nuolat informuoja Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę
apie kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos ir strategijos formavimo bei įgyvendinimo
problemas, kurios konstatuotos Paveldo komisijos priimtuose sprendimuose.
Paveldo komisija kreipėsi į Seimą, Vyriausybę, Respublikos Prezidentą, Užsienio ir
Kultūros ministerijos dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl
Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) inicijavimo.
Seimo Kultūros komitetui, Vyriausybei bei Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo
ir kultūros grupei pateiktos įžvalgos dėl Kultūros paveldo departamento veiklos: dėl valstybinės
kultūros paveldo apsaugos politikos prioritetinių krypčių vykdymo, kultūros paveldo apsaugos ir
darnios plėtros, kultūros paveldo apskaitos ir stebėsenos, teritorijų planavimo ir bendradarbiavimo
su valstybės institucijomis stokos.
Seimo Kultūros ir Aplinkos apsaugos komitetams, Ministrui Pirmininkui,
Respublikos Prezidento kanceliarijai, Kultūros ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijai ir kt. institucijoms pateikta Paveldo komisijos pozicija dėl už kultūros ir
gamtos paveldo apsaugą atsakingų institucijų įgaliojimų organizuoti saugomų teritorijų specialųjį
planavimą.
Teiktos įžvalgos Vyriausybei, Kultūros, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms dėl
piliakalnių tvarkymo ir priežiūros.
3.8. Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektų rengimas
Paveldo komisija parengė ir pateikė Seimo Kultūros komitetui Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo bei Teritorijų
planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektus su lydimaisiais
dokumentais.

projekto.

Teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl:
 Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo Nr. IX-2453 pakeitimo įstatymo

 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.
 Dokumentų ir archyvų, Saugomų teritorijų, Muziejų, Bibliotekų, Kultūros centrų,
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Profesionaliojo scenos meno įstatymų pakeitimo
projektų.
 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projekto
Nr. 17-323 ir su juo susijusių teisės aktų projektų: Nr. 17-324, Nr. 17-326, Nr. 17-328, Nr. 17-33
1, Nr. 17-334, Nr. 17-337, Nr. 17-339, Nr. 17-340, Nr. 17-343, Nr. 17-344, Nr. 17-345, Nr. 17346, Nr.17-347, Nr. 17-350, Nr. 17-352, Nr. 17-356, Nr. 17-357, Nr. 17-358, Nr. 17-361, Nr. 17364, Nr. 17-365, Nr. 17-367, Nr. 17-369, Nr. 17-372, Nr. 17-373, Nr. 17-374.
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 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo programos.
 Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo Nr. I-733 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4591(2)“
projekto.
 Vyriausybės nutarimo „Dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto.
 Kultūros ministro 2005-04-13 įsakymo Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros
paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projekto.
 Kultūros ministro 2005-04-15 įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“
pakeitimo projekto.
Atliktas Europos Tarybos Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų (Faro)
konvencijos neoficialaus vertimo į lietuvių kalbą tikslinimas.
Atliktas Europos Tarybos Ministrų komiteto patvirtintos Europos paveldo strategijos
XXI amžiui vertimas į lietuvių kalbą.
3.9. Kultūros paveldo apsaugos problemų bei pasiūlymų svarstymas
Miestų plėtros ir kultūros paveldo apsaugos vertinimas
Balandžio 7 d. neeilinio posėdžio metu Paveldo komisija nepritarė didelės apimties
ūkinei plėtrai Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje. Nutarta kreiptis į Vyriausybę, prašant
įpareigoti atsakingas institucijas nepritarti sprendimams, keliantiems pavojų kultūros paveldo
išsaugojimui.
Pasaulio kultūros paveldo vietų ir vietovių priežiūros gairės nurodo, kad intarpų
statiniai (šiuolaikinė architektūra) turi atsižvelgti į istorinio konteksto formą: turėti ritmą, masę ir
siluetą, atitinkantį vietos charakterį. Šių kriterijų neatitinkančios planuojamos statybos yra agresyvi
fizinė ir destruktyvi regimoji svetimybė, pakeisianti ne tik urbanistinę, bet ir gamtinę senamiesčio
aplinką. Numatomas erdviškai agresyvus užstatymas prieštarauja įsteigto Trakų istorinio
nacionalinio parko koncepcijai, urbanistinio draustinio tikslams, Europos kraštovaizdžio
konvencijos nuostatoms, Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairėms.
Paveldo komisija nutarė siūlyti Vyriausybei įpareigoti Kultūros ministeriją, kuri
atsakinga už Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio apsaugą, pavesti jai pavaldžioms įstaigoms
nepritarti sprendimams, neatitinkantiems Trakų istorinio nacionalinio parko steigimo bei
išsaugojimo tikslų bei darnios plėtros ir prieštaraujantiems Vyriausybės suformuluotai nuostatai –
saugoti bei atkurti kultūrinį palikimą, formuojantį istoriškai susiklosčiusį Trakų miesto ir apylinkių
vaizdą. Vyriausybei taip pat rekomenduojama įpareigoti Aplinkos ministeriją nustatyti
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų keitimo principus, remiantis kultūros paveldo
išsaugojimo ir visuomenės interesais.
Trakų senamiesčio planinė erdvinė struktūra Vyriausybės pripažinta vienu
vertingiausių gamtos ir kultūros paveldo kompleksų, todėl Trakų rajono savivaldybei siūlytina
prioritetą teikti tvariai raidai, didžiuosius prekybos centrus planuojant už vertingos teritorijos ribų.
Paveldo komisija gegužės 26 d. posėdyje nusprendė kreiptis į Generalinę prokuratūrą
ginti viešąjį interesą dėl vykdomų statybos darbų Subačiaus g. 20, Vilniuje teisėtumo.
Kultūros ministras 2005-04-29 įsakymu Nr. 190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių
pripažinimo saugomomis“ Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblį (kodas G360K)
pripažino saugoma nekilnojama kultūros vertybe ir nustatė apsaugos tikslus – saugoti viešajam
pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai. Kultūros vertybių registre buvo įregistruoti
Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis ir Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastatas,
kuriems nustatyta bendra teritorija. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11
str. 1 dalį kultūros paveldo objektas saugomas kartu su užimama ir jam nustatyta teritorija. Esant
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tokiam nustatytam režimui, pagal tuo metu galiojusį Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 19 str. 2 dalies 2 punktą, Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio ir Vaikelio
Jėzaus vaikų prieglaudos pastato teritorijoje buvo draudžiama statyti statinius, kurie aukščiu,
apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą ar objektus ir trukdytų juos apžvelgti.
Galiojęs teisinis Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio ir Vaikelio Jėzaus
vaikų prieglaudos pastato bei jų teritorijos apsaugos reglamentavimas bei parengta apskaitos
dokumentacija sudarė visas sąlygas tinkamai saugoti minėtas nekilnojamąsias kultūros vertybes.
Kultūros paveldo departamentas 2010-11-03 įsakymu Nr. Į-396 „Dėl valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto – Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761,
buvęs kodas G360K), Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų rengimo“ nusprendė pradėti rengti minėto kultūros paveldo objekto
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą. Kultūros paveldo
departamentas organizavo specialaus plano parengimą, kuriuo beveik du kartus sumažinta Vilniaus
misionierių vienuolyno statinių ansamblio teritorija ir tuo pačiu specialiuoju planu suformuota
nauja Vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos pastato teritorija.
Specialiojo plano rengimo metu galiojusio NKPAĮ 22 str. 3 dalies 5 punkte buvo
nustatyta, kad paveldotvarkos projektai (specialieji planai) rengiami paveldosaugos reikalavimams
ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemai kultūros paveldo objektuose, jų dalyse ir apsaugos
zonose nustatyti ar pakeisti. Kultūros paveldo departamentas, organizuodamas specialųjį
planavimą, nesilaikė specialiesiems planams nustatyto turinio ir kaip planavimo organizatorius
pritarė specialiojo plano sprendiniams, kuriais suplanuotos gyvenamųjų namų statybos, o ne
įteisinti paveldosaugos reikalavimai, skirti apsaugoti kultūros paveldo objektus.
Vienuolyno statinių ansamblio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis
planas buvo patvirtintas kultūros ministro 2015-08-31 įsakymu Nr. ĮV-558 „Dėl vienuolyno
statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“. Paveldo komisija, vadovaudamasi Prokuratūros įstatymo
19 str., kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl
minėto kultūros ministro įsakymo panaikinimo.
Visuomenės keliamų klausimų nagrinėjimas
Atsižvelgiant į kultūros paveldo apsauga suinteresuotos visuomenės kreipimusis,
Paveldo komisija svarstė ir pateikė poziciją dėl: statybų Birutės g. 40, Vilniuje; numatomų statybų
Z. Sierakausko g. 25; sklypo Liejyklos g. 4 Vilniaus mieste tvarkymo; Kulinarinio paveldo
muziejaus; Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių įsigijimo aukcionuose; Ragaišių, Aspertavo
piliakalnio saulėračio išsaugojimo; Šv. Dvasios bažnyčios Adamo Gottlobo Casparini vargonų
restauravimo; Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų bei Pivašiūnų bažnyčios vargonų
apsaugos; dokumentacijos evangelikų liuteronų Klaipėdos miestiečių Jono bažnyčios atkūrimui;
medžių kirtimo, viešų projektų pristatymo tvarkos ir viešųjų erdvių rekonstravimo projektų
Klaipėdos mieste; Bastiono tilto ir Danės gatvės Klaipėdoje platinimo; A. Gudaičio dirbtuvių
išsaugojimo; sienų tapybos Naujųjų Valkininkų sanatorijoje „Pušelė“ išsaugojimo; kultūros
paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos išsaugojimo; Gegužių kaimo
etnoarchitektūrinės sodybos; Nemirsetos kurhauso; „Parako miesto“, esančio Vilniuje, Olandų g.
21A ir kt.
3.10. Kitų įstatymų numatytų funkcijų vykdymas
Lietuvos modernizmo ir postmodernizmo architektūros aktualizavimas
2016–2017 m. Paveldo komisija rinko informaciją apie galimai vertingą modernizmo
ir postmodernizmo architektūrą. Gauti duomenys apie Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje,
Kėdainiuose, Kauno r., Birštone, Prienuose, Jonavoje esančius objektus. Susisteminta ir patikslinta
informacija 2018 m. bus viešinama Paveldo komisijos interneto svetainės www.vkpk.lt duomenų
bazėje „Modernizmo ir postmodernizmo objektai“.
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Informacijos apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje, rinkimas ir
apdorojimas
Paveldo komisija, vykdydama Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatytą priemonę, tęsė 2016 m. pradėtą
informacijos rinkimą apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje. Pagrindinė su
šiuo klausimu susijusi veikla buvo duomenų bazės U-PAVELDAS, kurioje bus viešinami surinkti
duomenys, kūrimas. Paveldo komisija bendradarbiavo su informacinių technologijų specialistais
dėl duomenų bazės sukūrimo, surinktų duomenų apdorojimo, skaitmeninimo ir pateikimo
visuomenei.
2017 m. susisteminta informacija apie Prancūzijoje, Vokietijoje, Kinijoje, Italijoje,
Austrijoje, Švedijoje, Australijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Indijoje, Kazachstane,
Estijoje, Vengrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Urugvajuje, Kanadoje, Japonijoje, Izraelyje,
Baltarusijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Jungtinėje Karalystėje
esančius paveldo objektus. Gauta nauja informacija apie 260 Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje
esančius bei 242 Jungtinėse Amerikos Valstijose esančius paveldo objektus.
Susisteminti surinkti duomenys: sukurti metaduomenys (kriterijai, pagal kuriuos
duomenų bazės lankytojai galės ieškoti jiems reikiamos informacijos), vertybės priskirtos
atskiriems tipams. Užsienyje esančios kultūros vertybės įvertintos vadovaujantis Paveldo
komisijos iniciatyva patvirtintais Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio
užsienyje, atpažinimo principais ir kriterijais.
Ataskaitiniais metais Paveldo komisija ypatingą dėmesį skyrė tarpukario Lietuvos
architektų emigrantų kūrybai užsienyje. Lietuvių kilmės architektus galima skirstyti į atskiras
grupes: 1) architektai, aktyviai projektavę Lietuvoje, tačiau po karo emigravę į užsienį ir ten tęsę
projektavimo veiklą; 2) architektai, kurie baigė architektūros studijas Lietuvoje, tačiau projektavo
užsienyje; 3) architektai, kurie gimė ir gyveno Lietuvoje, tačiau architektūros studijas baigė ir
projektavimo veiklą vykdė užsienyje; 4) užsienyje gimę lietuvių kilmės architektai. Paveldo
komisija kreipėsi į Čikagos viešąją biblioteką, Los Andželo apygardos viešąją biblioteką, Los
Andželo viešąją biblioteką, Klyvlendo viešąją biblioteką, Niujorko viešąją biblioteką, Bostono
viešąją biblioteką, Konektikuto valstybinę biblioteką, Kalifornijos valstybinę biblioteką, Dayton
Metro biblioteką, Australijos nacionalinę biblioteką, Australijos migracijos muziejų, Pietų
Australijos universiteto architektūros muziejų, Pietų Australijos valstybinę biblioteką, tinklaraštį
„South Australian Lithuanian History“ ir architekto Karolio Reisono bei architekto Jono Muloko
palikuonis. Tokiu būdu buvo surinkta informacija apie architektų Antano Novickio, Davis Bitės,
Jono Kovos-Kovalskio, Stasio Kudoko, Edmundo Arbo-Arbačiausko, Karolio Reisono, Vaclovo
Algimanto Navako, Antano (Tomo) Lapšio ir Jono Muloko kūrybą užsienyje. Paveldo komisija
pradėjo derybas su Jono Muloko palikuonimis dėl architekto asmeninio ir kūrybinio archyvo
perdavimo Lietuvos Respublikai.
Planuojama, kad Paveldo komisijos duomenų bazė U-PAVELDAS pradės veikti
2018 m. Lankytojai informaciją duomenų bazėje galės surasti pagal interaktyvų pasaulio žemėlapį
arba surinkę datos, laiko periodo, autoriaus, šalies, miesto, vertybės tipo raktinius žodžius. Kol
duomenų bazė yra ruošiama, aktuali visuomenės susidomėjimą skatinanti informacija apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą yra pristatoma Paveldo komisijos Facebook socialinėje paskyroje.
Dalyvavimas teismo procesuose
Paveldo komisija dalyvavo šiose teismo bylose:
1. Civilinė byla Nr. 2A-1590-661/2017. Dalyvauta trečiuoju suinteresuotu asmeniu
civilinėje byloje pagal ieškovų Užupio bendruomenės ir Paplaujos bendruomenės ieškinį
atsakovams Vilniaus m. savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui ir UAB
„HQ Development“ dėl statybos leidimo panaikinimo. Parengtas atsiliepimas į atsakovo UAB
„HQ Development“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar panaikinimo ir prašymą
dėl teisminės mediacijos taikymo sprendžiant ginčą ar jo dalį. Byla išnagrinėta.
2. Administracinė byla Nr. eI-4351-331/2017. Dalyvauta atsakovu administracinėje
byloje pagal pareiškėjo Kultūros paveldo departamento skundą dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos sprendimo Nr. S-6(6.2-215) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
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ministerijos 2016 m. veiklos ataskaitos panaikinimo“. Parengti atsiliepimai į pareiškėjo Kultūros
paveldo departamento skundą bei apeliacinį skundą. Byla bus nagrinėjama apeliacine tvarka.
3. Administracinė byla Nr. eI-3474-643/2017. Dalyvauta trečiuoju suinteresuotu
asmeniu administracinėje byloje pagal pareiškėjo VĮ „Valstybės žemės fondas“ skundą dėl
Kultūros paveldo departamento 2017-04-05 nutarimo Nr. RG-18 panaikinimo arba sprendimo, ar
paskirtos baudos dydis nustatytas atsižvelgiant į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą,
atsakomybę ir kitas reikšmingas aplinkybes bei persvarstyti baudos dydį. Parengtas atsiliepimas į
pareiškėjo VĮ „Valstybės žemės fondas“ skundą. Byla išnagrinėta.
4. Administracinė byla Nr. I-3139-821/2017. Dalyvauta trečiuoju suinteresuotu
asmeniu administracinėje byloje pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos
prašymą „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-15 įsakymo Nr. P2636 „Dėl žemės sklypo Trakų m., Vytauto g. 88, kadastrinis Nr. 7977/0002-142 naudojimo būdo
keitimo“ panaikinimo“. Atsakovas byloje – Trakų rajono savivaldybės administracija. Parengtas
atsiliepimas į pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą ir atskirasis skundas
dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-09-05 nutarties administracinėje byloje Nr. I3139-821/2017. Byla išnagrinėta.
Paveldo komisija 2017-03-31 ir 2017-04-01 posėdžiuose apsvarsčiusi Trakų
senamesčio teritorijos ribų keitimo ir planuojamos ūkinės plėtros klausimą, įstojo į administracinę
bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.
5. Administracinė byla Nr. I-5856-821/2017. Parengtas atsiliepimas į pareiškėjo
Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ prašymą „Dėl Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus Jono Liesio 2015-06-15 įsakymo Nr. P2-636 „Dėl žemės sklypo Trakų
m., Vytauto g. 88, kadastrinis Nr. 7977/0002-142 naudojimo būdo keitimo“ panaikinimo. Byla bus
nagrinėjama teismo posėdyje.
6. Administracinė byla Nr. eI-21-438/2017. Dalyvauta administracinės bylos posėdyje
pagal pareiškėjo Generalinės prokuratūros pareiškimą ištirti kultūros ministro 2015-08-31 įsakymu
Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Vienuolyno
statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus
g. 24, 26, 28, Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų
plano ir paveldotvarkos projekto teisėtumą. Byla išnagrinėta.
7. Civilinė byla Nr. e2-30851-433/2017. Atstovauta išvadą byloje teikiančią
instituciją civilinėje byloje pagal ieškovo Generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą,
ieškinį atsakovams Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Vilniaus miesto
savivaldybei, UAB „Misionierių namai“ dėl specialiojo plano ir statybą leidžiančio dokumento
panaikinimo ir padarinių šalinimo. Parengta išvada civilinėje byloje dėl Generalinės prokuratūros
ieškinio panaikinti statybą leidžiantį dokumentą civilinėje byloje Nr. e2-30851-433/2017. Byla
neišnagrinėta.
Paveldo komisija 2017-05-26 posėdyje nusprendė inicijuoti kreipimąsi į
Generalinę prokuratūrą ginti viešąjį interesą dėl vykdomų statybos darbų Subačiaus g. 20, Vilniuje
teisėtumo. Generalinė prokuratūra 2017-06-19 kreipėsi su ieškiniu dėl specialiojo plano ir statybą
leidžiančio dokumento panaikinimo ir padarinių šalinimo į Vilniaus miesto apylinkės teismą.
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4. BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos savivaldybėmis ir vietos bendruomenėmis
Paveldo komisijos ir Seimo Kultūros komiteto birželio 26 d. išvažiuojamajame
posėdyje buvo apžiūrėti Ukmergės ir Anykščių r. piliakalniai. Susitikimuose su savivaldybių
atstovais, Žemaitkiemio miestelio ir Valų kaimo bendruomenėmis, Kurklių seniūnija ir kt. aptartos
piliakalnių tvarkybos, priežiūros, pritaikymo problemos ir perspektyvos.
Paveldo komisijos ir Seimo Kultūros komiteto lapkričio 24 d. išvažiuojamajame
posėdyje buvo apžiūrėti Kauno r., Jurbarko r., Šakių r. piliakalniai ir kultūros paveldo objektai.
Susitikimuose su savivaldybių atstovais, Sudargo, Seredžiaus ir Veliuonos krašto
bendruomenėmis, seniūnijomis bei Panemunės pilies administracija išklausytos piliakalnių,
lankytinų vietų maršrutinio orientavimo ir eroduojančių piliakalnių šlaitų problemos.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Paveldo komisija kartu su Lietuvos architektų sąjungos ir Kultūros ministerijos
atstovais vyko į išvažiuojamąjį posėdį į Latvijos sostinę Rygą. Susitikimuose su Latvijos
paveldosauginėmis institucijomis aptarti Rygos istorinio centro apsaugos, tvarkymo ir naudojimo
reglamentavimo klausimai.
Paveldo komisija su Lietuvos architektų sąjunga pasirašė sutartį dėl
bendradarbiavimo kuriant Lietuvos modernizmo ir postmodernizmo architektūros duomenų bazę.
Paveldo komisija, bendradarbiaudama su Seimu, Lietuvos vietos bendruomenių
asociacija, Vilniaus bendruomenių asociacija, Kauno bendruomenių centrų asociacija ir
Senamiesčio bendruomene, organizavo forumą „Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo
saugant kultūros paveldą“.
Paveldo komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Lietuvos
mokytojų profesine sąjunga ir Lietuvos gimnazijų asociacija vykdė projektus „Piliakalnių
paslaptys“ ir „Piliakalnių Lietuva“.
Paveldo komisijos atstovai dalyvavo susitikimuose su Užsienio reikalų ir Kultūros
ministerijų atstovais dėl Lietuvos prisijungimo prie Kultūros paveldo visuomenei pagrindų (Faro)
konvencijos galimybių.
Paveldo komisija dalyvavo susitikimuose su vizualinės kultūros tyrinėtojais, Lietuvos
fotomenininkų sąjungos, muziejų ir archyvų atstovais dėl fotografijos paveldo apsaugos.
Paveldo komisija, siekdama geriau susipažinti su kultūros paveldo apskaitos
procedūromis, gegužės 26 d. posėdžio metu lankėsi Kultūros paveldo centre ir išklausė institucijos
atstovų išsakytas problemas, su kuriomis susiduriama kasdienėje veikloje.
Paveldo komisija dalyvavo Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos organizuotoje UNESCO ir ICOMOS tarptautinių ekspertų misijoje dėl statybų šalia
Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio ir planuojamo projekto „K18“, Konstitucijos
prospekte, Vilniuje.
Vadovaujantis Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu, Paveldo komisijos
atstovai dalyvavo Užsienio reikalų ir Aplinkos ministerijų organizuotame pasitarime dėl Pasaulio
paveldo centrui teikiamos jungtinės Kuršinių nerijos išsaugojimo būklės ataskaitos ir informacijos
apie UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimų įgyvendinimą parengimo. Pasaulio paveldo
centrui teikiamos Kuršių nerijos išsaugojimo būklės ataskaitos projektas buvo svarstomas Paveldo
komisijos posėdyje.
Dalyvavimas kitų institucijų darbo grupėse
Paveldo komisijos administracijos darbuotojai nuo 2015 m. stebėtojo teisėmis
dalyvauja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbo grupėje dėl Vilniaus
senamiesčio tvarkymo plano sprendinių aprobavimo.
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Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė (jai nesant, Teisinio
koordinavimo skyriaus vedėjas) atstovauja institucijai 2014–2021 metų Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijoje.
Paveldo komisijos narys Deivydas Rimkevičius atstovauja institucijai Kultūros
ministerijos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryboje.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojas dalyvavo Kultūros ministerijos darbo
grupėje dėl Medinio paveldo išsaugojimo iniciatyvinės grupės pasiūlymų dėl medinės
architektūros išlikimo ir išsaugojimo.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojai dalyvavo Kultūros ministerijos
pasitarime dėl Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo koncepcijos rengimo.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojas dalyvavo Kultūros ministerijos
tarpžinybinėje darbo grupėje dėl atliekamų nelegalių archeologijos tyrimų užkardymo.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojas dalyvavo Kultūros ministerijos darbo
grupėje dėl Siesikų dvaro (Ukmergės r.) privatizavimo.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojas dalyvavo Lietuvos standartizacijos
departamento technikos komiteto LST TK 81 „Kultūros vertybių išsaugojimas“ veikloje, kuris yra
atsakingas už su kilnojamosiomis ir nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir jų konservavimu bei
restauracija susijusių terminų, tyrimo ir analizės metodų, taikomų vertinant kultūros vertybių
charakteristikas bei jų būklę pagal išorės ir vidaus aplinkos parametrus, pakavimo ir gabenimo
metodų standartizavimą.
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė dalyvavo Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos programos „Pasaulio atmintis“ komiteto veikloje.
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė (jai nesant Paveldo komisijos
narė Jūratė Markevičienė) skirta į Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisiją.
2017 m. neįvyko nei vienas minėtos komisijos posėdis.
Dalyvavimas Europa Nostra organizacijos veikloje
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė gegužės 14–16 d. dalyvavo
Europos Tarybos organizuotame Europos paveldo kongrese 2017 Turku mieste, Suomijos
Respublikoje. Kongreso metu buvo aptartas pasirengimas Europos paveldo metams 2018 bei
įteikti Europa Nostra apdovanojimai 2017. Paveldo komisija kol kas yra vienintelė institucija
Lietuvoje, prisijungusi prie paveldo apsaugos politiką Europos mastu siekiančios formuoti ir
įgyvendinti Europa Nostra organizacijos.
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Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Faro konvencijos tinklu
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė gegužės 16–19 d. dalyvavo
Europos Tarybos organizuotose Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijai
skirtuose darbiniuose susitikimuose „Places Without People: the Stories Left behind“ („Vietos
be žmonių: nutylėtos istorijos“) (istoriniai Najera ir San Millan miestai, Ispanijos Karalystė).
Susitikime E. Karalevičienė pristatė Kaune, Šančių rajone esančio Kopūsto lauko (buv. trys
cariniai XIX a. sandėliai) pritaikymo iniciatyvą. 2017 m. gruodžio mėnesį Europos Tarybos Faro
konvencijos tinklas (Faro Network) palankiai įvertino Žemųjų Šančių bendruomenės Kopūstų
lauko iniciatyvą.
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Paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės kvietimu rugsėjo 1–2 d.
Lietuvoje lankėsi Europos Tarybos atstovai – Faro konvencijos tinklo ekspertai Julie de Muer ir
Prosper Wanner, kurie vietoje apžiūrėjo Žemųjų Šančių bendruomenės Kopūstų lauko teritoriją
ir su sumanytojais aptarė teritorijos pritaikymo naujai paskirčiai klausimą. Praeitais metais
minėta bendruomenė gavo Europos Tarybos kvietimą prisijungti prie Faro konvencijos tinklo.

Paveldo komisijos administracijos darbuotoja spalio 2–5 d. dalyvavo Europos
Tarybos organizuotose Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijai
skirtuose darbiniuose susitikimuose „Faro convention approach and democratic socio-economic
models for community engagement“ („Faro konvencijos principai ir demokratiniai31

socioekonominiai modeliai bendruomenių įsitraukimui į kultūros paveldo apsaugą“) (Gruzija).
Susitikimų metu su Europos Tarybos ekspertais buvo aptarti Paveldo komisijos lapkričio 15–16
d. Lietuvoje organizuoto tarptautinio forumo „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo
apsauga“ tikslai bei Lietuvos prisijungimo prie Faro konvencijos galimybės.

Europos kultūros forumas
Gruodžio 7–8 d. Milane, Italijoje vyko Europos kultūros forumas, kuriame dalyvavo
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė ir administracijos darbuotoja. Dvi
pagrindinės organizatorių akcentuotos renginio temos – „Europos kultūros paveldo metų 2018“
atidarymas ir kultūros paveldo įvairovės išsaugojimo svarba Europos ateičiai. Tarptautinis
forumas buvo įvertintas kaip puiki platforma ne tik šalių narių prisistatymui ir dalijimuisi
patirtimi, bet ir ilgamečių tikslų išgryninimui. Kitais metais pasitinkant „Europos kultūros
paveldo metus 2018“ šalys sutarė didinti Europos kultūrinio bendradarbiavimo įvairovę, sutelkti
paveldo sektoriaus pagrindinius veikėjus ir skatinti diskusijas apie ES kultūros politiką bei
iniciatyvas.
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Bendradarbiavimas su Ispanijos Karalyste
Kovo 30 d. Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė, Ispanijos
Karalystės Astūrijos regiono Kultūros paveldo departamento generalinė direktorė Otilia Requejo,
Departamento darbuotojas Pablo Leon ir Ispanijos Karalystės ambasados Misijos vadovo
pavaduotojas Bernardo López López-Rios aptarė paveldo apsaugos praktikas Lietuvoje ir
Ispanijoje, ypatingą dėmesį skiriant Šv. Jokūbo keliui, kuris yra įtrauktas į UNESCO kultūrinio
žmonijos paveldo sąrašą.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje
Paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės susitikime su Lietuvos
Respublikos ambasadoriumi Artūru Žurausku Latvijos Respublikoje aptarti aktualiausi Lietuvos ir
Latvijos kultūros paveldo apsaugos klausimai bei bendro kultūrinio palikimo išsaugojimo
galimybės.
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Akademinė bendruomenė
2017 m. Paveldo komisija bendradarbiavo su aukštojo mokslo įstaigomis. Aukštojo
mokslo įstaigų studentai buvo kviečiami atlikti praktiką. Paveldo komisijoje privalomąją ir
savanoriškąją praktiką atliko 3 studentai.
Paveldo komisija, bendradarbiaudama su Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centru, 2017 m. parengė fotografijų parodą „Senas ir naujas Vilnius“, kurios
atidarymas įvyko 2018 m. sausio 10 d. Šalia fotografo Mečislovo Sakalausko XX a. 6–8 dešimt.
fiksuotų istorinių vaizdų eksponuojamos fotografijos profesijos studentų atliktos šiandieninio
Vilniaus senamiesčio nuotraukos, iliustruojančios, kaip keitėsi Vilniaus istorinis centras bėgant
laikui, kas buvo prarasta ir sužalota sovietinės okupacijos laikotarpiu.
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5. KONFERENCIJOS, RENGINIAI
Forumas „Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą“.
Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje įvyko Paveldo
komisijos, Seimo Kultūros komiteto ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos
organizuotas atviras visuomenei forumas, kurio metu buvo diskutuojami paveldosaugos
sistemoje vykstantys prieštaringi procesai, sulaukiantys neigiamo visuomenės dėmesio. Forumo
metu diskutuota apie vietos bendruomenių teisę dalyvauti kultūros paveldo apsaugos procese,
vietos bendruomenes ir viešąjį interesą bei bandyta atsakyti į klausimą, ar Lietuvoje užtikrinama
visuomenės teisė į paveldą. Aptarti bendruomenių dalyvavimo priimant sprendimus ir
visuomenės tinkamo informavimo apie planuojamų projektų, įtakosiančių jų gyvenamąją
aplinką, klausimai. Aktualizuotos Lietuvos Respublikos prisijungimo prie tarptautinio
dokumento – Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos galimybės.
Forumo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=ZTC2VPhYB7o.
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Tarptautinis forumas „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“.
Lapkričio 15–16 d. Paveldo komisija kartu su Europos Tarybos kultūros ir kultūros
paveldo skyriumi ir Seimo Kultūros komitetu surengė tarptautinį forumą, skirtą Lietuvos
Respublikos prisijungimui prie Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos.
Renginio metu gerąja patirtimi ir įžvalgomis dalinosi Europos Tarybos ekspertai,
konvenciją jau pasirašiusios ir ratifikavusios šalys (Suomija, Austrija, Vengrija, Latvija,
Portugalija, Serbija) bei valstybės, dar tik besidominčios dokumento principais (Estija, Islandija,
Olandija, Lenkija), tarp kurių yra ir Lietuva. Susirinkimo metu pabrėžta, kad Kultūros paveldo
vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencija suteikia platformą paveldo vadybai, kuri padeda
įtraukti bendruomenes į sprendimų priėmimą paveldosaugoje bei nustato gaires, kaip reikėtų
bendradarbiauti visoms suinteresuotoms šalims siekiant konstruktyvaus dialogo.
Tarptautinio forumo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=4WUZZ7FfjrA.
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Festivalio „Piliakalnių Lietuva“ organizavimas
Minint Piliakalnių metus, Paveldo komisija kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo
centru organizavo moksleivių festivalį „Piliakalnių Lietuva“. Rugpjūčio 28 d. Birštono kurhauze
surengta Lietuvos mokytojams skirta konferencija, kurioje aptarta, kaip pasitelkus istorinius
įvykius ugdomos moksleivių iniciatyvumo, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijos. Paveldo
komisijos archeologas mokytojus supažindino su Lietuvos piliakalnių aktualizavimo modeliais.
„Piliakalnių Lietuvos“ antrajame etape surengtas nacionalinis moksleivių žygis
Neries regioniniame parke ir kūrybiniai konkursai moksleiviams (dvigubos ekspozicijos
fotografijų konkursas „Aš@Lietuvos piliakalnis“, komiksų konkursas, piešinių konkursas
„Baltai“ ir pasirinkto piliakalnio pristatomųjų filmukų konkursas).
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Edukacinio projekto „Piliakalnių paslaptys“ vykdymas
Paveldo komisija, įgyvendindama 2017–2019 metų strateginio veiklos plano
programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas“, savo veikla prisidėjo prie
piliakalnių aktualizavimo, apsaugos gerinimo ir vietos bendruomenių iniciatyvumo saugant
piliakalnius skatinimo. Siekiant pabrėžti šių archeologinių paveldo objektų reikšmę
valstybingumui, jų išsaugojimo svarbą istorinės atminties kontekste, Paveldo komisija paminėjo
Piliakalnių metus organizuodama Lietuvos valstybingumo istoriją ir ankstesnius laikus menančių
piliakalnių pristatymą visuomenei, visų pirma – vaikams ir jaunimui.
Paveldo komisijos administracijos darbuotojas (archeologas) spalio–gruodžio mėn.
1–12 klasių moksleiviams vedė edukacinę pamoką „Piliakalnių paslaptys“. Projekte dalyvavo
Vilniaus „Žėručio“ mokyklos, Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos, Vilniaus vaikų meninės
studijos „Diemedis“, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos, Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos, Utenos Krašuonos progimnazijos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Kauno VDU
„Rasos“ gimnazijos, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos, Vilniaus „Genio“ progimnazijos, Kauno
KTU inžinerijos licėjaus, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Kauno „Valdorfo“ mokyklos,
Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos, Vilniaus Sietuvos
progimnazijos, Eišiškių gimnazijos, Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokyklos, Klaipėdos
„Santarvės“ progimnazijos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos, Pakruojo
„Žemynos“ mokyklos, Butrimonių A. Krepštul gimnazijos, Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo
Mickevičiaus gimnazijos, Kauno Jėzuitų gimnazijos, Šalčininkų r. Čiužakampio mokyklos,
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos, Kalvarijos gimnazijos ir Prienų r. Balbieriškio mokyklos
moksleiviai.
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Paskaita „Kultūros paveldo apsauga tvarioje visuomenėje“
Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė rugsėjo 19 d. skaitė paskaitą
„Kultūros paveldo apsauga tvarioje visuomenėje“ Vilniaus rotušėje. Paskaitoje kalbėta apie
besikeičiantį kultūros paveldo reikšmės suvokimą tvarioje visuomenėje, siekiančioje darnaus
vystymosi ekonominiame, socialiniame ir paveldosauginiame lygmenyje. Kultūros paveldas yra
svarbus veiksnys, galintis praturtinti ir pagerinti šalies piliečių gyvenimo kokybę. Iki šiol
kultūros paveldo objektai buvo laikomi tautos vienybės simboliais, kylančiais iš bendros
praeities. Tačiau šių dienų realijos parodė, jog jį galima traktuoti kaip žymiai platesnį fenomeną,
gebantį įtakoti politinius veiksnius, ekonominę gerovę ir socialinį gyvenimą.

6. LEIDYBA
2017 m. Paveldo komisija išleido 2016-11-22/23 vykusios mokslinės-praktinės
konferencijos „Pažangi architektūros paveldo apsauga – misija (ne) įmanoma?“ dalyvių pranešimų
leidinį.
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7. INSTITUCIJOS VALDYMAS
Administracijos struktūra

Paveldo komisijos pirmininko 2016-05-02 įsakymu Nr. V-4 patvirtinti Valstybinės
kultūros paveldo komisijos administracijos nuostatai nustato administracijos struktūrą, darbo
organizavimo tvarką ir struktūrinių padalinių – Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus,
Teisinio koordinavimo skyriaus, Administracinis skyriaus, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus
kompetencijas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Paveldo komisijos pirmininko 2017-04-04
įsakymu Nr. V-7 patikslintas Paveldo komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
keičiamų pareigybių sąrašas.
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Žmogiškųjų išteklių mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
2017 m. pabaigoje Paveldo komisijoje dirbo 13 darbuotojų. Vadovaujantis Valstybės
tarnautojų mokymo 2014–2017 m. strategija buvo siekiama atskleisti ir plėtoti Paveldo komisijos
darbuotojų bei valstybės tarnautojų kompetencijas, suteikiant jiems žinių ir formuojant praktinės
veiklos įgūdžius, bei prisidėti prie šiuolaikinės organizacijos tobulinimo.
Siekiant didinti valstybės tarnautojų veiklos efektyvumą Paveldo komisijos
Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai 2017 m. tobulino pareigoms eiti reikalingas
kompetencijas ir kvalifikacinius bei vadovavimo gebėjimus, žmogiškųjų išteklių valdymo,
stiprinant lyderystės, vadybines ir kitas reikalingas kompetencijas mokymuose ir kvalifikacijos
kėlimo kursuose:
 „Darbo užmokestis viešajame sektoriuje: naujos redakcijos Darbo kodekso įtaka ir
formuojama skaičiavimo praktika“, „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 201702-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos,
pašalpos ir kompensacijos“, „Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017-02-01
įsigaliojusį Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“, „Įvadiniai
karjeros valstybės tarnautojo mokymai“ (mokymai, tobulinantys finansinių išteklių valdymą ir
biudžeto lėšų planavimą bei personalo valdymo įgūdžius);
 „Įstaigų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo; darbuotojo
saugos ir sveikatos programa; sveikatos žinių įgūdžių testavimas“, „Darbų saugos mokymo ir
atestavimo reikalavimai įstaigoje“ (mokymai, tobulinantys įstaigos priešgaisrinės saugos ir
darbuotojų saugos bei sveikatos žinias);
 „Korupcijai atsparios aplinkos viešajame sektoriuje sukūrimas“ (Specialiųjų tyrimų
tarnybos mokymai apie korupcijos rizikos veiksnius ir kylančių problemų sprendimą);
 „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo teisinis reglamentavimas“ (Teritorijų
planavimo įstatymo komentaro analizė);
 „Investicijų į nekilnojamąjį kultūros paveldą poveikis visuomenei ir autentiškumo
išsaugojimui“ (mokymai apie EEE finansinio mechanizmo invensticijų į kultūros paveldo objektus
vertinimą);
 Valstybės tarnybos departamento mokymai apie valstybės tarnautojų kasmetinės
tarnybinės veiklos vertinimą ir valstybės tarnybos sąlygas;
 Rašytojų akademijos nuotolinio rašymo mokymai (kūrybinis rašymas, informacijos
parengimas ir sklaida);
 „Intelektinės nuosavybės seminaras“ (mokymai apie intelektinės nuosavybės teisę).
Paveldo komisijos veiklos sklaida
Paveldo komisija, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 5
dalimi, bendravo su žiniasklaida kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais.
2017 m. buvo publikuoti daugiau negu 44 pranešimai spaudai internetiniuose žinių portaluose
(15min.lt, sa.lt, delfi.lt, respublika.lt, propatria.lt, alfa.lt, alkas.lt, lrt.lt, lzinios.lt, tv3.lt,
vilkmerge.lt, gzeme.lt, etaplius.lt, naujienos.lt, aidas.lt, diena.lt, voruta.lt, bernardinai.lt ir kt.) apie
Paveldo komisijos veiklą bei tarptautines paveldosaugos naujienas.
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Paveldo komisija vykdė aktyvią savo veiklos ir kultūros paveldo sklaidą Paveldo
komisijos 2017 m. pradėjusioje veikti interneto svetainėje www.vkpk.lt, Facebook ir Instagram
paskyrose. Publikuota 230 informacinių pranešimų apie Paveldo komisijos priimtus sprendimus ir
nutarimus, skatintos visuomenės diskusijos aktualiais klausimais, rengti konkursai, viešinti
Paveldo komisijos ir kitų institucijų organizuoti renginiai. Aktualizuotos Paveldo komisijos
Facebook paskyroje sukurtos rubrikos „Lietuvos piliakalniai“, „Įsimintinos datos“, tarptautinės
paveldosaugos naujienos (Europa Nostra, Europos Tarybos, Faro Network, Pasaulio paveldo
komiteto naujienos ir t. t.).
Nuo gruodžio 7 d. veikia Paveldo komisijos Youtube kanalas, kuriame dalinamasi
vaizdo įrašais iš Paveldo komisijos išvažiuojamųjų posėdžių, susitikimų su vietos bendruomenėmis
bei vykdoma kultūros paveldo sklaida.
Finansinė informacija
Pagrindinis Paveldo komisijos, vykdančios valstybinės kultūros paveldo apsaugos
politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo programą, finansavimo šaltinis buvo ir išlieka
valstybės biudžeto lėšos.
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIII-177 Paveldo komisijai numatyta 268,00 tūkst.
Eur. Finansų ministro 2017-03-30 įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų
valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“ papildomai skirta 1,4 tūkst. Eur,
iš jų darbo užmokesčiui – 1,1 tūkst. Eur.
Palyginus su 2016 m., 2017 m. asignavimai padidėjo 0,2 tūkst. Eur. 2017 m.
asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, sudarė 269,4 tūkst. Eur, iš jo darbo užmokesčiui –
175,8 tūkst. Eur, turtui – 10,2 tūkst. Eur. Visi asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.
Elektroninė dokumentų valdymo sistema
Paveldo komisija, įgyvendindama Vyriausybės 2013-07-22 priimtą sprendimą „Dėl
bendros valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo,
tvarkymo ir saugojimo paslaugos“ ir siekdama efektyvaus dokumentų valdymo, popierinių
dokumentų srauto mažinimo ir elektroninių dokumentų rengimo skaičiaus didinimo, kovo 1 d.
baigė diegti Elektroninę dokumentų valdymo sistemą (eDVS). 2017 m. Paveldo komisijos
darbuotojai apmokyti dirbti su sistema, paskirti sistemos administratoriai.
Privačių interesų deklaravimo informacinė sistema
Paveldo komisija, atsižvelgdama į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atliktą
tyrimą dėl Paveldo komisijos narių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei
vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 2 punkto nuostatomis, paskyrė už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje nuostatų laikymąsi ir kontrolės vykdymą atsakingus asmenis ir prisijungė prie
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaravimo informacinės sistemos
(IDIS).

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė
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Priedas Nr. 1

PATVIRTINTAS
Valstybinės kultūros paveldo
komisijos pirmininko
2016-10-04 įsakymu Nr. V-13

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija (kodas 07 900 0007)
2017-2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
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MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Dalyvauti formuojant efektyvią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir
strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir perdavimą ateities
kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos, kultūros bei
meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.
VEIKLOS PRIORITETAI
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija), siekdama veiklos
strateginių krypčių tęstinumo ir prisidėdama prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotų
2017 m. veiklos prioritetų ir 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos ir Informacinės
visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“
įgyvendinimo, nustato šiuos veiklos prioritetus:
VP-I. Paveldosaugos prioritetų nustatymas nacionaliniu mastu (2014-2020 metų nacionalinė
pažangos programa)
Svarbiausi darbai
1. Nustatyti prioritetines kryptis kultūros paveldo apsaugoje
2. Analizuoti ir vertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas, jų
ryšį su valstybės vykdoma kitų valdymo sričių politika
3. Dalyvauti formuojant integralią kultūros paveldo apsaugos
politiką
4. Pateikti išvadas apie kultūros paveldo apsaugos problemas,
būklę, raidą ir pažangą
5. Vertinti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros
paveldo objektų apsaugą
Vertinimo kriterijai
1. Parengtų analizių, išvadų ir rekomendacijų skaičius

Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
I-II
I-IV
I-IV
I-IV
II-IV
Siektina reikšmė
2017 m.
5

VP-II. Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos srityje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos prioritetas)
Svarbiausi darbai
1. Pristatyti Lietuvos kultūros paveldo apsaugos tendencijas
tarptautiniuose renginiuose
2. Analizuoti užsienio valstybių kultūros paveldo apsaugos
tendencijas
3. Vertinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio
užsienyje, apsaugą
4. Vertinti užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo,
esančio Lietuvoje, apsaugą
Vertinimo kriterijai
1. Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose skaičius
2. Parengtų analizių, išvadų ir rekomendacijų skaičius

Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
I-IV
I-IV
I
I-II
Siektina reikšmė
2017 m.
3
3
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VP-III. Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas stiprinant visuomenės kultūrinę
tapatybę ir mažinant socialinę atskirtį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų
prioritetas, 2014-2020 metų nacionalinė pažangos programa)
Svarbiausi darbai
1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo sprendimą
paskelbti 2017 metus Piliakalnių metais, teikti siūlymus dėl
piliakalnių apsaugos gerinimo
2. Dalyvauti aktualizuojant ir pritaikant kultūros paveldo
objektus vietos bendruomenių kultūriniams, socialiniams ir
ekonominiams poreikiams
3. Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos savivaldybėms dėl
Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimo savivaldybių
teritorijose
Vertinimo kriterijai
1. Parengtų analizių, išvadų ir rekomendacijų skaičius
2. Susitikimų su vietos bendruomenėmis skaičius

Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
II-III
I-IV
I-IV

Siektina reikšmė
2017 m.
3
2

VP-IV. Inovacijų plėtros paveldosaugoje skatinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017
metų prioritetas)
Svarbiausi darbai
1. Aktualizuojant kultūros paveldą sukurti arba inicijuoti
informacinių ir ryšių technologijų produktų sukūrimą ir
įdiegimą skaitmeninėje erdvėje
2. Sukurti informacinių ir ryšių technologijų produktus pritaikant
suskaitmenintą kultūros paveldą socialinei grupei su
specialiaisiais poreikiais
3. Sukurti ir plėtoti su Paveldo komisijos veikla susijusius
informacinių ir ryšių technologijų produktus ir elektronines
paslaugas
Vertinimo kriterijai
1. Skaitmeninių paslaugų įdiegimų ar pasiūlymų įdiegti skaičius
2. Informacinių ir ryšių technologijų produktų sukūrimas

Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis
II-IV
I-IV
I-IV

Siektina reikšmė
2017 m.
2
2

Asignavimai
tūkst. eurų
Paveldosaugos prioritetų nustatymas nacionaliniu mastu
262,0
Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
7,0
kultūros paveldo apsaugos srityje
Kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas stiprinant visuomenės kultūrinę
1,0
tapatybę ir mažinant socialinę atskirtį
Inovacijų plėtros paveldosaugoje skatinimas
10,0
Prioriteto pavadinimas

45

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
1. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Europos Tarybos Konvencijos
dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (Faro konvencijos)
2. Siūlymai dėl Barselonos chartijos, kitų tarptautinių chartijų, konvencijų, deklaracijų
ir kt. įgyvendinimo Lietuvoje
3. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų,
Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės
teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal
grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos,
patvirtinimo“ keitimo
4. Siūlymai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo
5. Siūlymai dėl teisės aktų keitimo tobulinant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą
6. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo
keitimo
7. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų bei darbo reglamento keitimas
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Siekiant užtikrinti Paveldo komisijos veiklos efektyvumą, sprendimų skaidrumą ir
efektyviai išnaudoti informacinių technologijų galimybes, 2017 m. planuojami šie svarbiausi
darbai:
1. Padidinti Paveldo komisijos veiklos efektyvumą informacinių technologijų
naudojimo srityje stiprinant viešųjų ryšių funkciją, pertvarkant elektroninių ryšių tinklus, plėtojant
bendrą Paveldo komisijos ir valstybės institucijų duomenų perdavimo tinklą, modernizuojant
vidaus administravimo informacines sistemas ir užtikrinant jų palaikymą ir priežiūrą,
optimizuojant informacinių technologijų išlaikymo sąnaudas ir didinant teikiamų paslaugų
patikimumą.
2. Siekiant optimizuoti Paveldo komisijos struktūrą, didinti funkcijų efektyvumą
personalo valdymo srityje skatinant administracijos darbuotojus dalyvauti tobulinimosi kursuose ir
mokymuose.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Komisijos administracijos
pareigybių skaičius
Išlaidos darbo užmokesčiui
(tūkst. eurų)

2016 m.
(patvirtintas)

2017 m.

2018 m.

2019 m

18,5

18.5

18,5

18,5

184,0

187,0

190,0

187,0
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

1 strateginis tikslas
VALSTYBĖ
Dalyvauti formuojant bendrą
integralią Lietuvos kultūros
paveldo apsaugos politiką ir
strategiją

1 programa
Valstybinės kultūros
paveldo apsaugos politikos
ir strategijos formavimas ir
įgyvendinimas
Asignavimai iš viso
262,0 tūkst. eurų
Iš jų DU
187,0 tūkst. eurų

2 strateginis tikslas
PASAULIS
Stiprinti Lietuvos Respublikos
bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje

3 strateginis tikslas
VISUOMENĖ
Stiprinti visuomenės kultūrinę
tapatybę ir skatinti aktyviai
dalyvauti išsaugant Lietuvos
kultūros paveldą

4 strateginis tikslas
NAUJAS POŽIŪRIS
Skatinti inovacijų plėtrą
paveldosaugoje

3 programa

4 programa

Lietuvos kultūros paveldo
išsaugojimas ir
aktualizavimas

Inovacijų plėtra
paveldosaugoje

2 programa
Glaudesnė sąveika su
užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis
organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos srityje
Asignavimai iš viso
7,0 tūkst. eurų

Asignavimai iš viso
1,0 tūkst. eurų

Asignavimai iš viso
10,0 tūkst. eurų

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
2017 m. numatoma 280,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 187,0 tūkst. eurų.
2017 m. asignavimų paskirstymas pagal programas

93%

Glaudesnė sąveika su
užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis
organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos srityje, 7
tūkst. Eurų
Valstybinės kultūros
paveldo apsaugos politikos
ir strategijos formavimas ir
įgyvendinimas, 262,0 tūkst.
Eurų
Lietuvos kultūros paveldo
išsaugojimas ir
aktualizavimas, 1,0 tūkst.
Eurų

3%

4% 0%

Inovacijų plėtra
paveldosaugoje, 10,0 tūkst.
Eurų
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2017-2019 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. Eur)
Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš
iš jų
turtui
turtui įsigyti viso
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
262,0 262,0
187,0
-

2016-ųjų metų asignavimai
Eil
.
Nr.

1.

269,0

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
269,0
184,0

269,0
-

269,0
-

184,0
-

-

262,0
7,0

262,0
7,0

187,0
-

-

-

-

-

1,0

1,0

269,0
269,0
100

269,0
269,0
100

269,0
269,0
100

-

10,0
280,0
262,0
93,6

270,0
262,0
90,3

Programos pavadinimas

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir
strategijos formavimas ir įgyvendinimas
Iš jų valdymo išlaidos
2. Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje
Iš jų valdymo išlaidos
3. Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir
aktualizavimas
Iš jų valdymo išlaidos
4. Inovacijų plėtra paveldosaugoje
Iš jų valdymo išlaidos
Iš viso asignavimų programoms
iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis, procentais

iš viso

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai

263,0

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
263,0 190,0

-

263,0
6,0

263,0
6,0

190,0
-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

187,0
187,0
100

10,0
10,0
0,0

10,0
280,0
263,0
93,9

270,0
263,0
97.4

190,0
190,0
100

10,0
10,0
0,0

iš viso

turtui
įsigyti
-

49

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas ir
patarėjas kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Paveldo komisija,
planuodama savo veiklą, vadovaujasi patvirtintais vidutinės trukmės strateginiais dokumentais ir
metiniais veiklos planais bei savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017
metų veiklos prioritetų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos Seimo
strateginių ilgalaikių programų įgyvendinimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės įsipareigojimas remti
kultūrą ir mokslą, rūpintis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių, ypač
vertingų vietovių apsauga. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos
Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 patvirtintose „Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse“
kultūros paveldas įvardijamas kaip neatskiriama šalies ir jos piliečių tapatumo dalis, vienas
svarbiausių valstybės nacionalinio saugumo garantų. Paveldo išsaugojimas ir panauda šiuolaikinės
visuomenės poreikiams, akademiniai tyrimai, paveldo atskleidimas ir įvertinimas, jo
prieinamumas, svarbaus Lietuvai paveldo užsienyje nustatymas – visa tai yra neatskiriama
valstybės kultūros politikos dalis.
Kultūros ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. ĮV-811 patvirtintose „Nacionalinės
kultūros paveldo apsaugos politikos gairėse“ konstatuojama, jog visuomenės žinios ir savimonė
lemia jos vystymosi pažangą ir darną. Istorinio, etinio, kultūrinio sąmoningumo ugdymas, kuriant
naujas ir tobulinant esamas priemones, paveldo kultūrinio reikšmingumo suvokimo stiprinimas
objektų apsaugos ir naudojimo procesuose, yra vienas svarbiausių valstybės identiteto bei
konkurencingumo pagrindų. Šviečiamasis ir ugdomasis darbas turi būti plėtojamas nuo vietos
jaunuomenės, bendruomenių, savivaldybių iki politikų ir tarptautinių investuotojų. Siektina
įtraukti į kultūros paveldo apsaugos planavimo bei įgyvendinimo procesus suinteresuotą
visuomenę bei kurti ir plėtoti darnios kultūros paveldo objektų pritaikymo ir naudojimo vietos
bendruomenių kultūros, socialiniams ir ekonominiams poreikiams nuostatas.
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios
gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą
stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga
nepakankama, nutarė 2017-uosius metus paskelbti Piliakalnių metais. Paveldo komisija savo
veikla prisidės prie piliakalnių aktualizavimo, apsaugos gerinimo ir vietos bendruomenių
iniciatyvumo saugant piliakalnius skatinimo.
Paveldo komisija nuo 1997 metų akcentavo kultūros paveldo integralumo su kitomis
valdymo politikos sritimis svarbą, tačiau tik iškėlus šiuos klausimus europiniu lygiu Lietuvoje
realiai pradėjo formuotis integruotas požiūris. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-09-16
nutarimu Nr. 1247 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje įtvirtintas
integralumo principas. Formuojant bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, valstybinė
paveldosauga grindžiama holistiniais, aplinkosaugos, socialinės integracijos ir prevencinės
paveldosaugos principais. Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas lemia valstybės
gyvybingumą ir jos gyventojų socialumą bei socialinės atskirties mažinimą tik tuo atveju, jei
užtikrinamas jo integralumas su kitomis valdymo politikos sritimis.
Integrali paveldo apsaugos politika lemia nacionalinės kultūros gyvybingumą,
saugumą, telkia visuomenę, suteikia jai bendrų vertybių, bendrų tapatumo atpažinimo bruožų,
apibrėžia šiuolaikinio gyvenimo sąlygas. Paveldas – tai svarbi, integrali ir pridėtinę vertę kurianti
ūkio dalis, kurią tvarkant ir naudojant turi būti išsaugotos visos paveldo vertės ir nepažeistos
ateinančių kartų teisės.
Kultūros paveldo apsaugą visame pasaulyje reglamentuoja įvairių paveldo priežiūra
besirūpinančių organizacijų chartijos, konvencijos, deklaracijos ir rekomendacijos. Norint
užtikrinti, kad į Lietuvos paveldosaugos praktiką ir teisinę sistemą būtų integruotos Europos
konvencijų nuostatos bei sukurta teisinė kultūros ir gamtos paveldo apsaugos aplinka, deranti
Europos valstybei, užsienio politikos srityje turėtų būti stiprinamas Lietuvos Respublikos

bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo
apsaugos srityje. Stodama į ES, Lietuva prisiėmė atsakomybę už Europos kultūros pagrindą
sudarančių vertybių puoselėjimą bei vakarietiškų nuostatų laikymąsi. Tai patvirtinta ir ratifikuojant
tokias konvencijas, kaip „Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija“, „Europos
kraštovaizdžio konvencija“, „Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija“, „Europos
archeologijos paveldo apsaugos konvencija“ ir „Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės
skatinimo“. Šie tarptautiniai įsipareigojimai integruoti ir į Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą, kuriame nurodyta, kad juo įgyvendinamos tarptautinių sutarčių nuostatos.
Paveldo komisija dės pastangas paspartinti Lietuvos Respublikos prisijungimą prie
ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (paskelbta 2005 m. spalio 27
dieną Faro mieste Portugalijoje) bei Barselonos chartijos. Nors kiekvienos tautos ar epochos
istorija yra unikali ir nepakartojama, visuomenės tapatumo išlaikymas tampa išties svarbus
šiuolaikiniame globaliame, stabilumą ir tęstinumą prarandančiame pasaulyje bei individualios ir
kolektyvinės atminties ir socialinių vertybių bei normų perdavimo ateities kartoms problemų
kontekste. Globalizacijos procesai kelia Lietuvos visuomenės tapatumo išsaugojimo klausimą,
kuris yra vienas svarbiausių formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją.
Tarptautinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos principai įtvirtina siekį išsaugoti ir
aktualinti paveldėtas bei bendrąsias su kitomis užsienio valstybėmis kultūros vertybes,
stiprinančias Lietuvos visuomenės tapatumą.
Lietuvos kultūros vertybių aktualinimas, jų sklaida negalima be žinių visuomenės
teikiamų informacijos sklaidos galimybių. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28
nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programoje numatytas
kultūros paveldo skaitmeninimas ir prieinamumas. Informacinės visuomenės plėtra – daugelyje
visuomenės ir valstybės veiklos sričių sparčiai kintantis procesas, veikiantis įvairias visuomenės
gyvenimo sritis ir valstybės ūkio sektorius. Paveldo komisija, siekdama sumažinti visuomenės
tikslinių grupių socialinę atskirtį, skatins inovacijų plėtrą paveldosaugoje. Kultūrinės medžiagos
skaitmeninimas, interneto prieigos prie jos užtikrinimas ir ilgalaikis jos skaitmeninis išsaugojimas
– esminis veiksnys, leisiantis visiems gyventojams turėti prieigą prie kultūros ir žinių
skaitmeninėje erdvėje ir skleisti šalies kultūros paveldo turtingumą ir įvairovę. Lietuvos kultūros
paveldas būtų plačiau naudojamas visuomenei naudingais tikslais, jei būtų sukurtos naujos
elektroninės paslaugos ir būtų siekiama, kad suskaitmeninta kultūrinė medžiaga taptų neatsiejama
kultūros paveldo aktualizavimo priemone.
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Strateginiai ti kslai
Stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su
užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos srityje

Dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją

VISUOMENĖ

VALSTYBĖ

Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti
aktyviai dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros
paveldą

Skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje

NAUJAS POŽIŪRIS

PASAULIS

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01)
VALSTYBĖ: dalyvauti formuojant bendrą integralią Lietuvos kultūros paveldo
apsaugos politiką ir strategiją
Strateginis tikslas įtvirtina siekį įvertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas
Lietuvoje, nustatyti prioritetus paveldosaugoje ir skatinti kultūros paveldo integralumą su kitomis
politiko valdymo sritimis.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-01-01
Valstybinės kultūros
paveldo komisijos priimtų
teisės aktų ir pateiktų
rekomendacijų įvykdymas
(skaičiaus pokytis
procentine išraiška)

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

70

80

80

90

STRATEGINĮ TIKSLĄ (01) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS POLITIKOS IR STRATEGIJOS
FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS (kodas – 01)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta vykdyti Paveldo komisijai pavestas funkcijas, susijusias su
valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo priežiūra.
Vykdant programą planuojama pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 patvirtintos 2014-2020 metų nacionalinės pažangos
programos įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant ne tik paveldo išsaugojimui, pažinimui,
administravimui, sklaidai ir integralumui su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis, bet ir
prioritetinių krypčių paveldosaugoje nustatymui bei paveldosaugos tendencijų Lietuvoje
įvertinimui.
Lietuvos Respublika yra atsakinga už kultūros paveldo objektų, įrašytų į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą, ir jų istoriškai susiformavusios aplinkos išsaugojimą. Pasaulio paveldo
vietovėms nustatyti privalomi reikalavimai, todėl negalima planuoti veiksmų, kurie galėtų pakenkti
jų visuotinei išskirtinei vertei. Paveldo komisija, vadovaudamasi Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo apsaugos konvencija ir jos įgyvendinimo gairėmis, kitais metais tęs į Pasaulio paveldo
sąrašą įrašytų vietovių apsaugos stebėseną ir šiuo klausimu bendradarbiaus su asociacijomis, kurių
veikla tiesiogiai siejama su paveldo išsaugojimu.
Europoje nuolat vyksta spartūs pokyčiai, taigi ji turi įveikti kultūros paveldo srityje
kylančius iššūkius laikydamasi strateginio, bendro ir integruoto požiūrio. Kultūros paveldas gali
būti varomoji jėga, padedanti planuoti integracinį vietos ir regioninį vystymąsi ir plėtoti kūrybos
pramonę, taip pat, užtikrinanti geresnes galimybes pasinaudoti kultūros vertybėmis, prisidėti prie
ekonomikos augimo. Vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų dalyvauti istorinio architektūros
ir pastatų paveldo – dažnai tai yra visuomeniniai pastatai – valdyme ir pasinaudoti įvairiais būdais
gauti pajamų, užtikrinti jų priežiūrą ir ilgaamžiškumą bei skatinti pažangų, tvarų ir integracinį
augimą.
Siekiant užtikrinti didesnį kultūros paveldo tvarumą, vystymą ir matomumą, reikėtų
išsaugoti svarbiausias kultūros vertybes ir jas tvariai naudoti. Vietos ir regionų valdžios institucijos
turi nuolat bendradarbiauti ir plėtoti savo veiklą švietimo, kultūros ir kultūros paveldo srityse.
Siekiant efektyviau vykdyti kultūros paveldo apsaugą, Paveldo komisija paspartins
Lietuvos Respublikos prisijungimą prie ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės
visuomenei (paskelbta 2005 m. spalio 27 d. Faro mieste Portugalijoje).
Programos vertinimas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. ĮV-811
patvirtintose Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairėse nustatomos sisteminės
valstybinės kultūros paveldo apsaugos planavimo ir įgyvendinimo prioritetai ir kryptys. Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos srityje vykstantys pokyčiai bei integralaus požiūrio į kultūros paveldo
panaudojimą susiformavimas sąlygoja būtinybę iš naujo įvertinti paveldosaugos sistemoje
įvykusius pasikeitimus ir didina poreikį peržiūrėti valstybės nustatytas prioritetines kryptis.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas ir koordinatorius: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
Gadeikienė
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2 lentelė. 2017-2019 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01
01-01-02

Patvirtinti 2016-ųjų metų Numatomi 2017-ųjų metų
Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: nustatyti
paveldosaugos prioritetus
nacionaliniu mastu
Uždavinys: formuoti integralią
su kitomis valstybės ūkio
valdymo sritimis susijusią
kultūros paveldo apsaugos
politiką ir strategiją, siekti
Lietuvoje esančių, į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų,
kultūros paveldo objektų
apsaugos gerinimo, analizuoti ir
vertinti informaciją apie
kultūros paveldo būklę ir
apsaugos tendencijas
Priemonė: Valstybinės
9,0
9,0
6,5
9,0
9,0
6,5
9,0
9,0
6,5
kultūros paveldo komisijos
narių ekspertinė veikla
Priemonė: Valstybinės
269,0 269,0 184,0
253,0 253,0 180,5
- 254,0 254,0 183,5
253,0 253,0 180,5
kultūros paveldo komisijos
veiklos užtikrinimas
1. Iš viso Lietuvos Respublikos 269,0 269,0 184,0
262,0 262,0 187,0
- 263,0 263,0 190,0
262,0 262,0 187,0
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti
269,0 269,0 184,0
(1+2)

-

262,0 262,0 187,0

-

263,0

263,0

190,0

-

262,0

262,0

187,0

-
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

P-01-01-01

P-01-01-01-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1 tikslas – nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų dėl prioritetinių krypčių
nustatymo skaičius (vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: formuoti integralią su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis
kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, siekti Lietuvoje esančių, į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą įrašytų, kultūros paveldo objektų apsaugos gerinimo, analizuoti ir vertinti
informaciją apie kultūros paveldo būklę ir apsaugos tendencijas
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius
(vnt.)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

0

1

1

1

0

5

5

5
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 02)
PASAULIS: stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
Strateginis tikslas įtvirtina siekį plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio
valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje, keistis patirtimi
saugant Europai bendrąsias kultūros vertybes ir atstovauti Lietuvai tarptautiniuose renginiuose.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-02-01
Lietuvos kultūros paveldo
apsaugos stiprinimas
panaudojant užsienio
valstybių gerąją patirtį
(skaičiaus pokytis
procentine išraiška)

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

0

30

50

50

STRATEGINĮ TIKSLĄ (02) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
GLAUDESNĖ SĄVEIKA SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS
ORGANIZACIJOMIS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SRITYJE (kodas – 02)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų
veiklos 3.1. prioritetą, kuriuo numatoma stiprinti Lietuvos bendradarbiavimą ir partnerystę su
užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.
Programoje numatytas siekis plėsti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros
paveldo apsaugos srityje, užmegzti ryšius su kitų valstybių paveldosauginėmis institucijomis ir
keistis patirtimi siekiant pagerinti kultūros paveldo apsaugą. 2017 metais ypatingas dėmesys bus
skirtas Lietuvai reikšmingo, užsienyje esančio ir užsieniui reikšmingo, tačiau Lietuvoje esančio
kultūros paveldo išsaugojimui.
Kultūros paveldo apsaugą visame pasaulyje reglamentuoja įvairių paveldo priežiūra
besirūpinančių institucijų ir organizacijų tarptautiniai teisės aktai (konvencijos, chartijos,
rekomendacijos, deklaracijos ir kt.). Norint užtikrinti, kad į Lietuvos paveldosaugos praktiką ir
teisinę sistemą būtų integruotos Europos tarptautinių teisės aktų nuostatos bei sukurta teisinė
kultūros ir gamtos paveldo apsaugos aplinka, deranti Europos valstybei, užsienio politikos srityje
turėtų būti stiprinamas Lietuvos Respublikos bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje. Stodama į
Europos Sąjungą, Lietuva prisiėmė atsakomybę už Europos kultūros pagrindą sudarančių vertybių
puoselėjimą bei vakarietiškų nuostatų laikymąsi. Šie tarptautiniai įsipareigojimai iš dalies jau
integruoti į Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1568 patvirtinto
„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano“ 37 punkte
numatyta, jog Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo
departamentas turi organizuoti Lietuvos kultūrai svarbaus paveldo užsienyje tyrimą, paiešką ir
išsaugojimą ir prisidėti prie šių darbų. 2017-2019 metais Valstybinė kultūros paveldo komisija tęs
minėtos funkcijos vykdymą.
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Programos vertinimas
Tarptautinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos principai įtvirtina
siekį išsaugoti paveldėtas bei Europos Sąjungos šalims bendrąsias ir kiekvienai valstybei
išskirtines kultūros vertybes. Siekiant efektyviau vykdyti kultūros paveldo apsaugą, Paveldo
komisija paspartins Lietuvos Respublikos prisijungimą prie Barselonos chartijos ir aktualizuos
Lietuvos Respublikos prisijungimo prie ET Bendrosios konvencijos dėl kultūros paveldo vertės
visuomenei (Faro konvencija) svarbą.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bitinas
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2 lentelė. 2017-2019 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01

01-01-02

02
02-01

Patvirtinti 2016-ųjų metų Numatomi 2017-ųjų metų
Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: plėsti tarptautinį
bendradarbiavimą
Uždavinys: tęsti
bendradarbiavimą su esamomis
ir užmegzti ryšius su naujomis
institucijomis ir
organizacijomis
Priemonė: atsižvelgiant į
0,5
0,5
2,0
2,0
Europos Komisijos pasiūlymą
2018 metus paskelbti Europos
kultūros paveldo metais,
dalyvauti tarptautiniuose
parengiamuosiuose renginiuose
Priemonė: Valstybinės
2,0
2,0
1,0
1,0
kultūros paveldo komisijos
leidinio „Vilniaus vaizdų kaita“
vertimas į anglų ir vokiečių
kalbas ir leidyba
Tikslas: užsienio valstybių
gerosios patirties
paveldosaugoje analizė
Uždavinys: keistis patirtimi su
užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos
srityje

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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02-01-01 Priemonė: pristatyti Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos
tendencijas tarptautinėse
konferencijose
02-01-02 Priemonė: dvišalis pasitarimas
su Latvijos Respublika dėl Faro
konvencijos nuostatų
įgyvendinimo Latvijoje,
susitikimas ir pasikeitimas
gerąja patirtimi su Latvijos
Rygos miesto specialiojo
paveldosaugos plano
iniciatoriais, organizatoriais ir
planuotojais
02-02 Uždavinys: gerinti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje ir užsienio
valstybėms reikšmingo kultūros
paveldo, esančio Lietuvoje,
apsaugą
02-02-01 Priemonė: dvišaliai pasitarimai
su Lenkijos Respublika dėl
Lietuvai reikšmingų kapinių,
esančių Lenkijos teritorijoje,
išsaugojimo
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

-

-

-

-

3,8

3,8

-

-

4,0

4,0

-

-

4,0

4,0

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

7,0

7,0

-

-

6,0

6,0

-

-

6,0

6,0

-

-
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Iš viso programai finansuoti
(1+2)

-

-

-

-

7,0

7,0

-

-

6,0

6,0

-

-

6,0

6,0

-

-
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01

R-01-01-01-01

P-01-01-01-02

P-01-01-02

P-01-01-02-01

P-01-01-02-02

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1 tikslas – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: valstybės institucijų, susijusių su kultūros
paveldo apsauga, žinomumo didinimas tarptautiniu mastu (proc.)
1 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: tęsti bendradarbiavimą su esamomis ir užmegzti ryšius
su naujomis institucijomis
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: atsižvelgiant į Europos Komisijos pasiūlymą
2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais, dalyvauti tarptautiniuose
parengiamuosiuose renginiuose (vnt.)
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: Valstybinės kultūros paveldo komisijos
leidinio „Vilniaus vaizdų kaita“ vertimas į anglų ir vokiečių kalbas ir leidyba (tiražas, vnt.)
2 tikslas – užsienio valstybių gerosios patirties panaudojimas Lietuvoje
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: išvadų ir rekomendacijų skaičius (vnt.)
2 tikslo 1 uždavinio pavadinimas: keistis patirtimi su užsienio valstybėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: darbo grupių, apskritųjų stalų, konferencijų,
išvadų ir rekomendacijų skaičius (vnt.)
2 tikslo 2 uždavinio pavadinimas: gerinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio
užsienyje ir užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo, esančio Lietuvoje, apsaugą
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: išvažiuojamųjų posėdžių, rekomendacijų,
priimtų teisės aktų skaičius (vnt.)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

0

40

60

60

0

3

5

0

0

50

30

30

0

5

5

5

0

5

7

5

0

4

6

6
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 03)
VISUOMENĖ: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti aktyviai
dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros paveldą
Strateginis tikslas įtvirtina siekį aktualizuoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus
vietos bendruomenių kultūriniams, socialiniams ir ekonominiams poreikiams mažinant socialinę
atskirtį.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-03-01
Kultūros paveldo
aktualizavimas ir
pritaikymas visuomenės
poreikiams (skaičiaus
pokytis procentine išraiška)

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

50

70

70

70

STRATEGINĮ TIKSLĄ (03) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR AKTUALIZAVIMAS
(kodas – 03)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta siekiant pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos 2017 metų prioritetų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28
nutarimu Nr. 1482 patvirtintos 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo.
Kultūros paveldas yra vietos, regionų, nacionalinės tapatybės pagrindas. Paveldo
išsaugojimas ir apsauga, taip pat socialinės tapatybės vietos ir regionų lygmeniu stiprinimas yra
svarbiausi tvarumo veiksniai, kurie padės išsaugoti ateities kartoms kultūros vertybes ir tradicinių
ypatumų bei žinių ilgaamžiškumą. Kultūros paveldas yra reikalingas visuomenei ir atlieka labai
svarbų vaidmenį mažinant skurdą ir socialinę atskirtį bei išryškinant savivaldybių, miestų ir
regionų „veidą“.
Kultūros paveldas yra galinga vietos ir regionų bendruomenių vystymosi varomoji
jėga ir padeda sukurti daug materialinių vertybių, visų pirma skatinant tvarų, kokybišką ir
atsakingą kultūrinį turizmą, kuris turi būti plėtojamas panaudojant materialųjį ir nematerialųjį
paveldą. Tačiau paveldo vaidmuo vis dar nepakankamai įvertintas.
Lietuvos patirtis rodo, kad vietos bendruomeninės organizacijos gali rengti ir
įgyvendinti įvairius socialinius, aplinkos apsaugos ir tvarkymo, užimtumo, vietos žmonių mokymo
ir švietimo, kultūros paveldo išsaugojimo projektus, atstovauti vietos gyventojų interesams. Jų
aktyvi veikla skatina visuomeninį, pilietinį ir ekonominį aktyvumą, gyvenimo aplinkos gerinimą ir
tuo pačiu didina vietovių kaip gyvenamosios vietos patrauklumą. Projektai, kuriuose dalyvauja
vietos bendruomenės, paprastai pasižymi aiškesnėmis pasiektų rezultatų tvarumo garantijomis.
Bendri projektai sukuria bendruomenės narių didesnės atsakomybės jausmą už pasiektų rezultatų
išsaugojimą, stiprina bendruomenių institucinius gebėjimus.
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios
gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą
stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga
nepakankama, nutarė 2017-uosius metus paskelbti Piliakalnių metais. Paveldo komisija savo
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veikla prisidės prie piliakalnių aktualizavimo, apsaugos gerinimo ir vietos bendruomenių
iniciatyvumo saugant piliakalnius skatinimo.
Siūlytina įtraukti vietos gyventojus ir plėtoti viešuosius ryšius, įgyjant žinių ir
skatinant domėjimąsi kultūra, taip pat siekiant išvengti vyresnio amžiaus žmonių ir bedarbių
izoliacijos. Turi būti siekiama aktyvaus visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo priimant
sprendimus, taip skatinant veiksmingą dalyvavimu grindžiamą valdymą. Kultūros paveldas
(kultūrinės vietovės, kraštovaizdis, statiniai) yra neatsiejama Lietuvos aplinkos dalis, o visuomenės
teisę veiksmingai dalyvauti rengiant ir priimant vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens
sprendimus dėl aplinkos užtikrina Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (Orhuso)
konvencija „Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais“.
Programos vertinimas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-12-18 įsakymu Nr. ĮV-863 pakeista
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016-2020 metų programa, kurioje numatyta pagerinti
sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose: parengti ir
įgyvendinti tarpinstitucinius sklaidos projektus, populiarinančius Lietuvos kultūros paveldą,
įtraukiant vietos bendruomenes prisidėti pritaikant kultūros paveldo objektus visuomenės
reikmėms.
Siūlytina spartinti Lietuvos Respublikos prisijungimą prie ET Bendrosios
konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
Gadeikienė
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2 lentelė. 2017-2019 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01
01-01-01

02
02-01

02-01-01

02-02

Patvirtinti 2016-ųjų metų Numatomi 2017-ųjų metų
Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: aktualizuoti Lietuvos
piliakalnių išsaugojimo svarbą
Uždavinys: teikti siūlymus dėl
piliakalnių apsaugos
Priemonė: Lietuvos
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Respublikos valstybingumui
galimai reikšmingiausių
piliakalnių apžiūrėjimas
Tikslas: aktualizuoti kultūros
paveldo vaidmenį stiprinant
visuomenės kultūrinę tapatybę
Uždavinys: aktualizuoti
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimą
savivaldybių teritorijose
Priemonė: susitikimas su
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
savivaldybėmis dėl vietos
bendruomenių vaidmens minint
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį
Uždavinys: skatinti kultūros
paveldo pritaikymą vietos
bendruomenių kultūriniams,
socialiniams ir ekonominiams
poreikiams

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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02-02-01 Priemonė: apskritųjų stalų
rengimas su vietos
bendruomenėmis Alytaus
regione
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti
(1+2)

-

-

-

-

0,3

0,3

-

-

0,3

0,3

-

-

0,3

0,3

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-

1,0

1,0

-

-
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

P-03-03-01

P-03-03-01-01

R-03-03-02

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

1

1

0

5

5

0

0

60

60

60

1 tikslas – aktualizuoti Lietuvos piliakalnių išsaugojimo svarbą
Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų dėl piliakalnių apsaugos
skaičius (vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: įvertinti piliakalnių apsaugos situaciją
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų pažymų ir rekomendacijų skaičius
(vnt.)
2 tikslas – aktualizuoti kultūros paveldo vaidmenį stiprinant visuomenės kultūrinę tapatybę
2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: priimtų teisės aktų skaičius (vnt.)
2 tikslo 1 uždavinys: aktualizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą
savivaldybių teritorijose

P-03-03-02-01

R-03-03-02-02

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: parengtų konferencijų, pažymų ir
rekomendacijų skaičius (vnt.)
2 tikslo 2 uždavinys: skatinti kultūros paveldo pritaikymą vietos bendruomenių
kultūriniams, socialiniams ir ekonominiams poreikiams
Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: kultūros paveldo aktualizavimas pritaikant
vietos bendruomenių poreikiams (proc.)
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STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 04)
NAUJAS POŽIŪRIS: skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje
Strateginis tikslas įtvirtina siekį aktualizuoti inovacijų plėtros paveldosaugoje svarbą ir
sukurti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skatinančius įvairias tikslines grupes domėtis
Lietuvos kultūros paveldu.
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus
kriterijaus
pavadinimas
kodas
E-04-01
Suskaitmeninto kultūros
paveldo sklaidos didinimas
(vnt.)
E-04-02
Mobiliosios programėlės
sukūrimas (vnt.)
E-04-03
Paveldo komisijos veiklos
viešinimo efektyvumo
didinimas, skelbiant
informacinius pranešimus
(vnt.)
E-04-04
Paveldo komisijos
internetinės svetainės
atitikimo Bendriesiems
reikalavimams didinimas
(proc.)
E-04-05
Paveldo komisijos
internetinės svetainės
lietuvių ir anglų k.
sukūrimas ir pritaikymas
neįgaliesiems (vnt.)

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

0

100

150

150

0

1

0

0

0

160

160

160

0

100

100

100

0

1

0

0

STRATEGINĮ TIKSLĄ (04) ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
INOVACIJŲ PLĖTRA PAVELDOSAUGOJE (kodas - 04)
Bendroji informacija apie programą
Programa parengta siekiant pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos 2017 metų prioritetų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-28
nutarimu Nr. 1482 patvirtintos 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo,
siekiant plėsti ir atgaivinti Lietuvos gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį – šiuolaikinėmis
priemonėmis aktualizuoti kultūros paveldą ir padaryti jį prieinamą. Daugiausia dėmesio reikėtų
skirti kultūros paveldo išsaugojimui, skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų paveldo
įdabartinimo sprendimų diegimui.
Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos medžiagos naudojimui.
Paveldo komisija sieks sukurti arba inicijuoti informacinių ir ryšių technologijų produktų sukūrimą
ir įdiegimą skaitmeninėje erdvėje, kas prisidėtų prie prieigos prie kultūros ir žinių skaitmeninėje
erdvėje gerinimo ir šalies kultūros paveldo turtingumo ir įvairovės sklaidos.
Programos vertinimas
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Lietuvos kultūros paveldas būtų plačiau naudojamas visuomenei naudingais tikslais,
jei būtų sukurtos naujos elektroninės paslaugos ir būtų siekiama, kad suskaitmeninta kultūrinė
medžiaga taptų neatsiejama kultūros paveldo aktualizavimo priemone, prieinama visoms
socialinėms, taip pat neįgaliųjų, grupėms.
Programos vykdymas: tęstinis
Programos vykdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Programos koordinatorius: Administracinio skyriaus vedėja Anželika Vėžienė
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2 lentelė. 2017-2019 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. Eur)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01
01-01

01-01-01
02
02-01

02-01-01

Patvirtinti 2016-ųjų metų Numatomi 2017-ųjų metų
Numatomi 2018-ųjų metų
Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
Tikslo, uždavinio, priemonės
iš jų
pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
darbo
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokeskesčiui
kesčiui
kesčiui
čiui
Tikslas: aktualizuoti Lietuvos
kultūros paveldą jį
skaitmeninant
Uždavinys: sukurti ir plėtoti
informacinių ir ryšių
technologijų produktus, skirtus
tikslinėms visuomenės grupėms
Priemonė: internetinės prieigos 4,0
4,0 8,0
8,0
8,0
8,0
prie suskaitmenintos medžiagos
sukūrimas ir palaikymas
Tikslas: didinti informacijos
apie kultūros paveldą ir jo
apsaugą prieinamumą
Uždavinys: Valstybinės
kultūros paveldo komisijos
veiklos internetinėje erdvėje
pristatymas visuomenei
Priemonė: sukurti ir plėtoti
6,0
6,0 2,0
2,0
2,0
2,0
Paveldo komisijos atskirą
internetinį puslapį (taip pat
užsienio kalbomis)
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
10,0
10,0 10,0
10,0
10,0
10,0
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas
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1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos
lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti
(1+2)

-

-

-

-

10,0

-

-

10,0 10,0

-

-

10,0

10,0

-

-

10,0
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

0

100

150

150

0

1

0

0

1 tikslas – aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą jį skaitmeninant
R-04-04-01

Tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos

didinimas (vnt.)
1 tikslo 1 uždavinys: sukurti ir plėtoti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skirtus
tikslinėms visuomenės grupėms
P-04-04-01-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: mobiliosios programėlės sukūrimas

(vnt.)
2 tikslas – didinti informacijos apie kultūros paveldą ir jo apsaugą prieinamumą
R-04-04-03

2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos veiklos viešinimo

0

160

160

160

R-04-04-04

efektyvumo didinimas, skelbiant informacinius pranešimus (vnt.)
2 tikslo vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos internetinės svetainės
atitikimo Bendriesiems reikalavimams didinimas (proc.)

0

100

100

100

0

1

0

0

2 tikslo 1 uždavinys: Paveldo komisijos veiklos internetinėje erdvėje pristatymas
visuomenei
P-04-04-04-01

Uždavinio vertinimo kriterijaus pavadinimas: Paveldo komisijos internetinės svetainės
lietuvių ir anglų k. sukūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems (vnt.)
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4 lentelė. 2017 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Institucijos / įstaigos pavadinimas
Nr.

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš viso

1.

Valstybinė kultūros paveldo
komisija
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai* (Komisijos nariai)
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

iš jų valstybės
tarnautojai

1

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių
ir pavaduotojai
asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
4
4
13,5
8

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

18,5

12

11
1

4

4

Išlaidos darbo
užmokesčiui

180,5 tūkst. Eur

11

24,5

8

6,5 tūkst. Eur

29,5

12

187,0 tūkst. Eur
187,0 tūkst. Eur

5 lentelė. 2017-2019 metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. litų)
Įgyvendinimo
terminai

Priemonės
kodas

Investicijų
projekto
pavadinimas pradžia pabaiga

Iš viso investicijų
projektams

2017
2017

2021
2021

Bendra
vertė

Panaudota
lėšų iki
2013-ųjų
metų

Planuojama
panaudoti
2014-aisiais
metais

45,0
45,0

–
–

–
–

2017-aisiais metais

2018-aisiais metais

iš jų

iš jų

Lietuvos
Europos
Respublikos
Sąjungos ir
įstaigų
valstybės
kita
biudžeto lėšų pajamų tarptautinė
įmokos
poreikis
finansinė
parama

10,0
10,0

–
–

–
–

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

10,0
10,0

2018-aisiais metais
iš jų

įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšų
poreikis

įstaigų
pajamų
įmokos

Europos
Sąjungos ir
kita
tarptautinė
finansinė
parama

–
–

–
–

10,0
10,0

–
–

–
–

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.
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6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2017-aisiais metais

Nr.

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas

Kodas
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______

_2017_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Kodas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
07.900.0007
Strateginis tikslas: nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
01
Programa: Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas
01
1 tikslas: nustatyti paveldosaugos prioritetus nacionaliniu mastu
01
Uždavinys: formuoti integralią su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, siekti
01-01
Lietuvoje esančių, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo objektų apsaugos gerinimo, analizuoti ir vertinti
informaciją apie kultūros paveldo būklę ir apsaugos tendencijas
Vyriausybės veiklos prioritetas
–
Vertinimo kriterijus: Valstybinės kultūros paveldo komisijos priimtų teisės aktų ir pateiktų rekomendacijų įvykdymas
E-01-01
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių ekspertinių pasiūlymų teikimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės
aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais)
5. Duomenų šaltinis
Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas buvo atliktas 2012 metais (už 2009-2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Treji metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
kontaktinis asmuo
Gadeikienė
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

76

Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
2 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______

_2017_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: stiprinti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos srityje
Programa: Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
1 tikslas: plėsti tarptautinį bendradarbiavimą
Uždavinys: tęsti bendradarbiavimą su esamomis ir užmegzti ryšius su naujomis institucijomis ir organizacijomis
2 tikslas: užsienio valstybių gerosios patirties paveldosaugoje analizė
Uždavinys: keistis patirtimi su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje
Uždavinys: gerinti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje ir užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo,
esančio Lietuvoje, apsaugą
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
02
02
01
01-01
02
02-01
02-02

Vyriausybės 2017
metų veiklos 3.1.
prioritetas
Vertinimo kriterijus: Lietuvos kultūros paveldo apsaugos stiprinimas panaudojant užsienio valstybių gerąją patirtį
E-02-01
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų
keitimo skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės
aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais)
5. Duomenų šaltinis
Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas buvo atliktas 2012 metais (už 2009-2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Ketveri metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bitinas
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9.

kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
3 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______

_2017_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir skatinti aktyviai dalyvauti išsaugant Lietuvos kultūros paveldą
Programa: Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas
1 tikslas: aktualizuoti Lietuvos piliakalnių išsaugojimo svarbą
Uždavinys: teikti siūlymus dėl piliakalnių apsaugos
2 tikslas: aktualizuoti kultūros paveldo vaidmenį stiprinant visuomenės kultūrinę tapatybę
Uždavinys: aktualizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą savivaldybių teritorijose
Uždavinys: skatinti kultūros paveldo pritaikymą vietos bendruomenių kultūriniams, socialiniams ir ekonominiams poreikiams
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
03
03
01
01-01
02
02-01
02-02
Vyriausybės 2017
metų veiklos 1.5.
prioritetas
Vertinimo kriterijus: Kultūros paveldo aktualizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
E-03-03
1. Apibrėžimas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos kultūros paveldo
aktualizavimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams skaičius
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės
aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais)
5. Duomenų šaltinis
Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas buvo atliktas 2012 metais (už 2009-2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Dveji metai
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija
kontaktinis asmuo
Gadeikienė
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9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Valstybinės kultūros paveldo komisijos
strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______

_2017_metai______________________
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Asignavimų valdytojas: Valstybinė kultūros paveldo komisija
Strateginis tikslas: skatinti inovacijų plėtrą paveldosaugoje
Programa: Inovacijų plėtra paveldosaugoje
1 tikslas: aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą jį skaitmeninant
Uždavinys: sukurti ir plėtoti informacinių ir ryšių technologijų produktus, skirtus tikslinėms visuomenės grupėms
2 tikslas: didinti informacijos apie kultūros paveldą ir jos apsaugą prieinamumą
Uždavinys: Paveldo komisijos veiklos internetinėje erdvėje pristatymas visuomenei
Vyriausybės veiklos prioritetas

Kodas
07.900.0007
04
04
01
01-01
02
02-01
Vyriausybės 2017
metų veiklos 1.3.
prioritetas
Vertinimo kriterijus: Suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidos didinimas
E-04-04-01
Vertinimo kriterijus: Mobiliosios programėlės sukūrimas
E-04-04-02
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos veiklos viešinimo efektyvumo didinimas, skelbiant informacinius pranešimus
E-04-04-03
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos internetinės svetainės atitikimo Bendriesiems reikalavimams didinimas
E-04-04-04
Vertinimo kriterijus: Paveldo komisijos internetinės svetainės lietuvių ir anglų k. sukūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems
E-04-04-05
1. Apibrėžimas
Mobiliosios programėlės ir valstybinės kultūros paveldo komisijos internetinės svetainės su dokumentų
valdymo funkcija sukūrimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Taip
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus leidžia objektyviai įvertinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą
4. Skaičiavimo metodas
Valstybinės kultūros paveldo komisijos įgyvendintų pasiūlymų skaičiaus santykis su visų priimtų teisės
aktų, ekspertinių pasiūlymų ir kitų dokumentų skaičiumi (išraiška procentais)
5. Duomenų šaltinis
Metinės veiklos ataskaitos, sprendimai, nutarimai, ekspertiniai pasiūlymai, kiti dokumentai
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas buvo atliktas 2012 metais (už 2009-2011 metus)
7. Skaičiavimo reguliarumas
Ketveri metai
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8.
9.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Valstybinės kultūros paveldo komisijos Administracinio skyriaus vedėja Anželika Vėžienė
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Priedas Nr. 2
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos
pirmininko 2017 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. V-2
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Uždavinys

dalyvauti formuojant
kultūros paveldo
apsaugos politiką ir
strategiją

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Paveldosaugos politikos prioritetų
nustatymas nacionaliniu mastu
(nuolatinis).

Posėdis

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai,
matavimo vienetai
ir reikšmės
Sprendimas

Projektų finansavimas pagal 2014-2020
metų ES struktūrinių fondų investicinių
veiksmų programos priemones, skirtas
aktualizuoti kultūros paveldą bei jį
pritaikyti visuomenės poreikiams.
Paveldosaugos sistemos kokybės analizė
(nuolatinis)
(bendradarbiaujant su LR Seimo
Kultūros komitetu, Kultūros ministerija
ir aukštojo mokslo institucijomis).

Posėdis

Protokolinis nutarimas

Posėdis
Tarpinstituciniai
pasitarimai

Sprendimas
Rekomendacijos dėl
paveldosaugos sistemos
tobulinimo

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

E. Karalevičienė
G. Rutkauskas
D. Rimkevičius
R. Bitinas
J. Jurevičienė
N. Laužikienė
A. Bundonis

I-IV
ketvirčiai

Komisijos narių
darbo grupė
R. Bitinas
V. Gadeikienė
A. Bundonis

I-IV
ketvirčiai

II ketvirtis
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teikti siūlymus LR
Seimui, LR Prezidentui,
LR Vyriausybei ir
kitoms valstybės
institucijoms dėl
kultūros paveldo
apsaugos politikos ir
strategijos

svarstyti ir teikti išvadas
bei siūlymus valstybės
institucijoms kultūros
paveldo apsaugos
klausimais

vertinti kultūros paveldo
apsaugos politiką ir
strategiją

Archeologinių tyrimų metodikos ir
kontrolės problemos.

Posėdis

Sprendimas

A. Kuncevičius
A. Butrimas
A. Stepanovič

II ketvirtis

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga
karo ir ekstremalių situacijų atvejais.

Posėdis

Sprendimas

I ketvirtis

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programa (nuolatinis)
(pakartotinas priemonių plano
peržiūrėjimas, siūlymų teikimas,
bendradarbiaujant su LR Seimo
Kultūros komitetu ir LR Vyriausybe).
Fotografijos paveldo apsauga.

Posėdis
Tarpinstituciniai
pasitarimai

Protokolinis nutarimas

E. Karalevičienė
V. Gadeikienė
R. Bitinas
A. Butrimas
Z. Butkus
A. Gučas
G. Oržikauskas
A. Brasiūnaitė

Posėdis

Sprendimas

III ketvirtis

Piliakalnių apsauga.

Išvažiuojamieji
posėdžiai

Sprendimas

E. Karalevičienė
A. J. Pilipavičius
A. Brasiūnaitė
J. Ūsonytė
A. Kuncevičius
A. Butrimas
A. Stepanovič

Vietos bendruomenių iniciatyvos
saugant kultūros paveldą.

Apskritieji stalai

Sprendimas

Tyrimų problematika nekilnojamojo
kultūros paveldo tvarkyboje.

Posėdis

Sprendimas

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2017 metų
paveldosaugos programų projektas.

Posėdis

Sprendimas

N. Spiridonovienė
J. Jurevičienė
A. Vėžienė
J. Ūsonytė
J. A. Pilipavičius
A. Gučas
J. Jurevičienė
G. Oržikauskas
A. Kuncevičius
N. Laužikienė
A. Stepanovič

I ketvirtis

II ketvirtis
ir
IV ketvirtis
II ketvirtis
ir
IV ketvirtis
II ketvirtis

I ketvirtis
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įgyvendinančias
programas ir biudžeto
lėšų, skirtų kultūros
paveldo apsaugai,
panaudojimą
svarstyti ir aprobuoti
siūlymus kultūros
paveldo vertybes
paskelbti kultūros
paminklais ar panaikinti
jų apsaugą
svarstyti ir aprobuoti
siūlymus kilnojamąsias
kultūros vertybes įrašyti
į Kultūros vertybių
registrą ir išbraukti iš jo
vertinti kultūros paveldo
apsaugos funkcijas
atliekančių atsakingų
valstybės institucijų ir
įstaigų metines
ataskaitas ir
savivaldybių institucijų,
įstaigų veiklą kultūros
paveldo apsaugos
požiūriu
informuoti LR Seimą,
LR Prezidentą ir LR
Vyriausybę apie
kultūros paveldo
apsaugos valstybinės
politikos įgyvendinimo
problemas

Savivaldybių veikla kultūros paveldo
apsaugoje. Analizė ir rekomendacijos.

Posėdis

Protokolinis nutarimas
Duomenų pateikimo
kriterijų tikslinimas

N. Laužikienė
N. Spiridonovienė
A. Stepanovič

II ketvirtis

Kriterijų nustatymas dėl nacionalinio
reikšmingumo lygmens kultūros
paveldo objektų ir vietovių skelbimo
kultūros paminklais.

Posėdis
Tarpinstituciniai
pasitarimai

Sprendimas

E. Karalevičienė
J. A. Pilipavičius
G. Rutkauskas
V. Gadeikienė
A. Bundonis

II ketvirtis

Kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymas
į Kultūros vertybių registrą (nuolatinis).

Posėdis

Protokolinis nutarimas

E. Karalevičienė
A. Stepanovič
A. Brasiūnaitė

I-IV
ketvirčiai

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2016 metų veiklos
ataskaita.

Posėdis

Sprendimas

II ketvirtis

Kultūros paveldo apsaugos funkcijas
atliekančių institucijų ir įstaigų 20122016 metų veiklos ataskaitos (Kultūros
paveldo centras bei Vilniaus pilių
valstybinis kultūrinis rezervatas).

Posėdis

Sprendimas

J. A.Pilipavičius
D. Rimkevičius
E. Karalevičienė
R. Bitinas
G. Rutkauskas
D. Rimkevičius
A. Bundonis

Europos architektūros paveldo apsaugos
konvencijos ir Europos kraštovaizdžio
konvencijos vykdymo analizė (tęstinis).

Posėdis
Tarpinstituciniai
pasitarimai

Sprendimas

Komisijos narių
darbo grupė
V. Gadeikienė
G. Oržikauskas

I ketvirtis

I ketvirtis
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rengti įstatymų ir kitų
teisės aktų, susijusių su
kultūros paveldo
apsauga, projektus

Paveldosaugą reglamentuojančių teisės
aktų tobulinimas (nuolatinis).

atlikti Valstybinės
kultūros paveldo
komisijos sprendimų
vykdymo analizę
rengti Valstybinės
kultūros paveldo
komisijos ataskaitą ir
planuoti strateginę
veiklą

Valstybinės kultūros paveldo komisijos
2012-2015 metų sprendimų vykdymo
analizė (nuolatinis).

bendradarbiauti su kitų
valstybių institucijomis
bei tarptautinėmis
organizacijomis kultūros
paveldo apsaugos
klausimais

Posėdis
Darbo grupės
posėdžiai
Tarpinstituciniai
pasitarimai
Posėdis

Išvados

Komisijos narių
darbo grupė
R. Bitinas
A. Bundonis

I-IV
ketvirčiai

Išvados

D. Rimkevičius
A. Gražulis
A. Bundonis

I-IV
ketvirčiai

Valstybinės kultūros paveldo komisijos
veiklos ataskaita už 2016 metus.

Posėdis

Ataskaita

I ketvirtis

Valstybinės kultūros paveldo komisijos
2017 metų programos sąmata.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos
2018 metų programos sąmata.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos
2018-2020 metų strateginis veiklos
planas.

Posėdis

Sąmata

Posėdis

Sąmata

Posėdis

Strateginis veiklos
planas

Valstybinės kultūros paveldo komisijos
2018 metų veiklos planas.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo,
esančio užsienyje, apskaita (nuolatinis).

Posėdis

Metinis veiklos planas

Posėdis

Protokolinis nutarimas

Užsienio valstybių lėšomis ir iniciatyva
tvarkomi kultūros paveldo objektai
Lietuvoje.

Posėdis

Sprendimas

E. Karalevičienė
V. Gadeikienė
A. Vėžienė
R. Bitinas
A. Bačiulienė
E. Karalevičienė
A.Bačiulienė
E. Karalevičienė
A. Bačiulienė
E. Karalevičienė
V. Gadeikienė
A. Vėžienė
R. Bitinas
A. Bačiulienė
E. Karalevičienė
V. Gadeikienė
Z. Butkus
A. Gučas
A. Butrimas
G. Oržikauskas
J. Jurevičienė
A. Kuncevičius
R. Bitinas

I ketvirtis
III ketvirtis
III ketvirtis

IV ketvirtis
I-IV
ketvirčiai
IV ketvirtis
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A. Brasiūnaitė

Užsienio valstybių geroji patirtis
saugant kultūros paveldą.

Išvažiuojamasis
posėdis

Sprendimas

Komisijos nariai
A. Vėžienė
V. Gadeikienė
R. Bitinas
A. Brasiūnaitė
J. Ūsonytė

IV ketvirtis
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Priedas Nr. 3
Sprendimai ir nutarimai:
Paveldo komisijos 2017-01-27 sprendimas Nr. S-1(6.2.-210) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos nuostatų keitimo“ pakeitimo“
Paveldo komisijos 2017-01-27 sprendimas Nr. S-2(6.2.-211) „Dėl Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2017 metų programų projektų“
Paveldo komisijos 2017-02-24 sprendimas Nr. S-3(6.2.-212) „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais“
Paveldo komisijos 2017-03-31 sprendimas Nr. S-4(6.2.-213) „Dėl Europos kraštovaizdžio
konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje“
Paveldo komisijos 2017-03-31 sprendimas Nr. S-5(6.2.-214) „Dėl Europos architektūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje“
Paveldo komisijos 2017-05-26 sprendimas Nr. S-6(6.2.-215) „Dėl Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos 2016 m. veiklos ataskaitos“
Paveldo komisijos 2017-05-26 nutarimas Nr. N-1 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos
pirmininko pavaduotojo skyrimo“
Paveldo komisijos 2017-09-29 nutarimas Nr. N-2 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų
Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamos, duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių
įrašymo į Kultūros vertybių registrą“
Paveldo komisijos 2017-09-29 nutarimas Nr. N-3 „Dėl Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų
(u. k. 968), paskelbimo kultūros paminklu“
Paveldo komisijos 2017-09-29 nutarimas Nr. N-4 „Dėl kultūros paveldo objektų, susijusių su 1918
m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarais, paskelbimo kultūros paminklais“
Paveldo komisijos 2017-09-29 sprendimas Nr. S-7(6.2.-216) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo
komisijos nuostatų keitimo“ pakeitimo“
Paveldo komisijos 2017-11-10 sprendimas Nr. S-8(6.2.-217) „Dėl valstybinės kultūros paveldo
apsaugos sistemos pertvarkos“
Paveldo komisijos 2017-12-20 nutarimas Nr. N-5 „Dėl kultūros paveldo objektų – Lietuvos karių,
savanorių skelbimo kultūros paminklais“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 2016 M. VASARIO 26 D.
SPRENDIMO NR. S-11(6.2.-201) „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO
KOMISIJOS NUOSTATŲ KEITIMO“ PAKEITIMO
2017 m. sausio 27 d. Nr. S-1(6.2.-210)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo
komisijos įstatymo Nr. IX-2453 2 straipsnio 3 dalimi, n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų, patvirtintų Valstybinės
kultūros paveldo komisijos 2016 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės
kultūros paveldo komisijos nuostatų keitimo“, 8 ir 11 punktus.
1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas,
4 narius – Seimas Seimo Kultūros komiteto (toliau – Kultūros komitetas) teikimu, 4 narius –
Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka
įregistruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir
propagavimu.“
2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Komisijai vadovauja pirmininkas. Pirmininką Kultūros komiteto teikimu iš
Komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia Seimas. Komisijos pirmininko kandidatūrą Kultūros
komitetui teikia Komisija. Pasibaigus Komisijos pirmininko kadencijai, Komisijos pirmininkas eina
pareigas tol, kol į jas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo nustatyta tvarka paskiriamas
naujas asmuo.“

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2017 METŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ
2017 m. sausio 27 d. Nr. S-2(6.2.-211)
Vilnius
Vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
3 ir 4 punktais, 6 straipsnio 3 dalimi bei įvertinusi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pateiktus Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ uždavinio „Siekti apskaityti,
išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros
vertybes“ priemonių projektus, Valstybinė kultūros paveldo komisija
n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kultūros ministerijos programos „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas,
aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ uždavinio „Siekti apskaityti,
išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros
vertybes“ priemonių, kurias 2017 metais vykdys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos, projektams, nenumatant Paveldotvarkos programos lėšomis finansuoti Akmens, vad.
Puntuku (u. k. 1891) konservavimo, restauravimo darbų kaip netikslingų.
2. Siūlyti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Seimo 2015-06-23 nutarimą Nr. XII-1845 „Dėl 2017 metų paskelbimo
Piliakalnių metais“, 2017 metų veikloje teikti pirmenybę projektų, susijusių su Lietuvos piliakalnių
apsauga, įgyvendinimui.
3. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryti galimybę Valstybinei kultūros
paveldo komisijai, kaip Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertui bei patarėjui
kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais, dalyvauti pasitarimuose
atrenkant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos programų lėšomis
finansuotinus kultūros paveldo objektus ir planuojant jų tvarkybai skiriamą finansavimą.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS EKSTREMALIŲ
SITUACIJŲ IR GINKLUOTŲ KONFLIKTŲ ATVEJAIS
2017 m. vasario 24 d. Nr. S-3(6.2.-212)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu bei atsižvelgdama į nestabilią geopolitinę padėtį,
klimato pokyčius, gamtinius, techninius, ekologinius ar socialinius įvykius, kaip faktorius,
keliančius nuolatinę grėsmę kultūros paveldo objektams, įvertino Lietuvos pasirengimą kultūros
paveldo apsaugai ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais.
Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. kovo 17 d. ratifikavo UNESCO Kultūros vertybių
apsaugos ginkluoto konflikto metu konvenciją (toliau – Konvencija), prisijungė prie Konvencijos
Pirmojo ir Antrojo protokolų bei priėmė įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, kurie reglamentuoja
kultūros paveldo apsaugą esant ekstremaliai situacijai ar ginkluotam konfliktui, tačiau praktikoje
pasiruošimas tokiems atvejams yra tik formalus ir nepakankamai finansuojamas: nėra
reglamentuotos atsakingų institucijų veiklos procedūros; Lietuvos Respublika nėra organizavusi
diskusijų dėl kilnojamųjų kultūros vertybių laikino saugojimo kitose užsienio šalyse, įvykus
ginkluotam konfliktui; nevyksta bendradarbiavimas su kitomis užsienio valstybėmis dėl mokymų,
gerosios patirties panaudojimo; nėra įrengtų specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų saugomos į
Išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus
įtrauktos kilnojamosios kultūros vertybės; nepakankamas muziejų, bibliotekų, archyvų
finansavimas neleidžia tinkamai pasiruošti kilnojamųjų kultūros vertybių evakavimui ir laikinam
saugojimui įvykus ekstremaliai situacijai ar ginkluotam konfliktui. Pastaruoju metu kilę gaisrai
nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose sužalojo ar sunaikino objektą arba jame esančias
kilnojamąsias kultūros vertybes, tačiau didelė žala kultūros paveldui atsirado ir dėl netinkamai
pasirinktų gaisro gesinimo priemonių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos dėl nepakankamo finansavimo negali tinkamai pasiruošti ekstremalioms
situacijoms.
Lietuvos Respublika, prisijungdama prie Konvencijos ir jos protokolų bei priimdama
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą, įsipareigojo nustatyti prevencines priemones, kurių
privaloma imtis, kad ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais būtų apsaugotas turtas –
kilnojamosios kultūros vertybės. Valstybinė kultūros paveldo komisija, konstatavusi kultūros
paveldo apsaugos ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais problemas, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3
punktais, n u s p r e n d ž i a:
1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1.1. priimti ne viešą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuris reglamentuotų
vieningą koordinuotą veiksmų planą, atsakingų institucijų kompetencijų pasidalijimą, konkrečias
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos procedūras bei priemones saugant ir evakuojant
kilnojamąsias kultūros vertybes ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais;
1.2. numatyti papildomą finansavimą, kad muziejai, bibliotekos, archyvai galėtų
įsigyti būtinas evakuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių įpakavimo ir transportavimo priemones;

1.3. numatyti papildomą finansavimą specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų
saugomos į Išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros
vertybių sąrašus įtrauktos kilnojamosios kultūros vertybės ekstremalių situacijų ir ginkluotų
konfliktų atvejais, įrengimui;
1.4. didinti finansavimą Vidaus reikalų ministerijai, kad būtų įsigyjamos priešgaisrinei
apsaugai reikalingos inovatyvios priemonės, nežalojančios ar minimaliai žalojančios kultūros
paveldo objektus gaisro gesinimo metu;
1.5. organizuoti diskusijas dėl evakuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių priėmimo ir
laikino saugojimo užsienio valstybėse ginkluotų konfliktų metu;
1.6. nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų atrenkami objektai, įtrauktini į Išskirtinę
kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti
ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašus.
2. Rekomenduoti Kultūros, Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijoms
bendradarbiaujant organizuoti asmenų, dirbančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose, kulto
pastatuose, ir asmenų, atsakingų už kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą ir evakavimą ekstremalių
situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais, nuoseklius praktinius mokymus.
3. Siūlyti Kultūros, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų ministerijoms,
bendradarbiaujant su Lenkijos Respublika ir kitomis užsienio valstybėmis, organizuoti asmenų,
dirbančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose, kulto pastatuose, ir asmenų, atsakingų už
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą ir evakavimą ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų
atvejais, praktinius mokymus.
4. Rekomenduoti Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijoms organizuoti daugiašalį
pasitarimą su Lenkijos Respublika ir kitomis kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis
dėl gerosios patirties panaudojimo saugant kilnojamąsias kultūros vertybes ekstremalių situacijų
atvejais.
5. Siūlyti Kultūros ministerijai:
5.1. nustatyti reikalingų specialių patalpų (saugyklų), kuriose būtų saugomos į
Išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašus
įtrauktos kilnojamosios kultūros vertybės ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais,
poreikį;
5.2. nustatyti muziejuose, bibliotekose, archyvuose, kulto pastatuose laikomų
išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ar mokslinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių
ženklinimo taisykles, kuriose būtų reglamentuoti ženklinimo būdai ir priemonės.
6. Prašyti Lietuvos Respublikos savivaldybių numatyti finansavimą, kad savivaldybių
muziejai ir bibliotekos galėtų įsigyti būtinas evakuojamų kilnojamųjų kultūros vertybių įpakavimo
ir transportavimo priemones.
7. Paraginti prevencinių priemonių nevykdančių muziejų, bibliotekų, archyvų vadovus
ir kulto pastatus administruojančius asmenis:
7.1. vykdyti kultūros ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-500 patvirtintoje
Kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose,
apsaugos ir evakavimo instrukcijoje numatytas priemones;
7.2. teikti ataskaitas Kultūros ministerijai ir Kultūros paveldo departamentui prie
Kultūros ministerijos apie įvykdytas priemones, ruošiantis tinkamai pasirengti kilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugai ekstremalių situacijų ir ginkluotų konfliktų atvejais.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS KRAŠTOVAIZDŽIO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE
2017 m. kovo 31 d. Nr. S-4(6.2.-213)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, tęsdama Europos kraštovaizdžio konvencijos
(toliau – Konvencija) nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje klausimo nagrinėjimą, išanalizavo Lietuvos
Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie reglamentuoja kraštovaizdžio apsaugą ir
tvarkymą. Konvencijoje ir jos įgyvendinimo gairėse kraštovaizdis apibūdinamas kaip svarbi,
žmones supančios aplinkos sudedamoji dalis, bendro kultūros ir gamtos paveldo apraiška bei
savasties pagrindas. Aplinkos ministerija, įgyvendindama Konvenciją, parengė ir patvirtino LR
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašą, LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemones ir
Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planą, tačiau vykdant kraštovaizdžio apsaugos priemones,
Saugomų teritorijų įstatyme iki šiol neapibrėžta kraštovaizdžio paveldosauginė vertė.
Saugant kraštovaizdį kaip bendrą kultūros ir gamtos paveldo darinį, svarbi ir
reikšminga yra kraštovaizdžio esamos būklės analizė. Atliktoje Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės
raiškos identifikavimo ir lokalizavimo analizėje neužfiksuota kultūrinio kraštovaizdžio esama
būklė, kas riboja jo tvarkymą ir formavimą tenkinant kultūrinius, ekonominius, socialinius,
ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, atsižvelgdama į aukščiau įvardintas Europos
kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo problemas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais,
nusprendžia:
1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1.1. rengiant naują Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą ir jo
įgyvendinimo priemonių planą, aiškiai nustatyti Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos
kompetencijas konkrečioms priemonėms įgyvendinti;
1.2. inicijuoti Saugomų teritorijų įstatymo keitimą pagal Europos kraštovaizdžio
konvenciją ir jos įgyvendinimo gaires, akcentuojant ne tik gamtinę, bet ir kultūros paveldo vertę
saugomose teritorijose.
2. Rekomenduoti Aplinkos ministerijai:
2.1. įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą,
atlikti kraštovaizdžio struktūros pokyčių vietos lygiu monitoringą (stebėseną);
2.2. parengti ir patvirtinti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano įgyvendinimo
programą.
3. Siūlyti Kultūros ministerijai nustatyti vertingiausius kultūrinio kraštovaizdžio
arealus ir atlikti jų esamos būklės analizę.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL EUROPOS ARCHITEKTŪROS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS
ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE
2017 m. kovo 31 d. Nr. S-5(6.2.-214)
Vilnius
Lietuvos architektūros paveldo išsaugojimo siekis, numatytas tarptautiniuose teisės
aktuose, turėtų būti įtvirtintas ir nacionalinėje teisėje, suvokiant, kad nekilnojamasis kultūros
paveldas skatina ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Europos architektūros paveldo apsaugos
konvencija (toliau – Konvencija) įpareigoja ugdyti paveldo vertės suvokimą. Visos valstybės, šios
Konvencijos šalys, privalo įvertinti architektūros paveldo, kaip kultūrinės tapatybės elemento,
dabarties ir ateities kartų įkvėpimo ir kūrybingumo šaltinio, vertę.
Išanalizavus Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje procesą, pastebėta, jog Konvencijos
nuostatos tik iš dalies atsispindi nacionaliniuose teisės aktuose. Nėra institucijos, kuri koordinuotų
Konvencijos įgyvendinimą ir konkrečių Konvencijos nuostatų integravimą į Lietuvos Respublikos
teisės aktus. Konvencijos 9 straipsnyje numatytas architektūros paveldo apsaugos įstatymas, tačiau
Lietuvoje nėra teisės akto, kuriame būtų reglamentuota nuosekli architektūros paveldo apsauga.
Lietuvoje architektūros paveldas apibrėžiamas kaip viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo rūšių,
kurios apsaugą reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Statybos, Teritorijų
planavimo, Saugomų teritorijų įstatymai ir kiti teisės aktai.
Konvencijos 2 straipsnyje įtvirtintas įsipareigojimas atlikti saugotinų paminklų,
pastatų grupių ir zonų inventorizaciją. Tiek Valstybės kontrolės atliktoje Valstybinio audito
ataskaitoje, tiek Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimuose nuolat akcentuojama, jog
nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizacija vyksta per lėtai.
Valstybinė kultūros paveldo komisija, akcentuodama architektūros paveldo
išsaugojimą ir naudojimą pagal visuomenės poreikius atitinkančią paskirtį, nedarant žalos šiam
paveldui ir (ar) jo aplinkai, vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4
straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, n u s p r e n d ž i a :
1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1.1. paskirti instituciją, kuri koordinuotų Europos architektūros paveldo apsaugos
konvencijos įgyvendinimą;
1.2. įpareigoti atsakingas institucijas kuo skubiau įgyvendinti Europos architektūros
paveldo apsaugos konvencijos 2 straipsnyje numatytus įsipareigojimus, kurie laikytini vienu iš
esminių architektūros paveldo išsaugojimo garantų.
2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai integruoti Europos architektūros paveldo
apsaugos konvencijos nuostatas į rengiamą naujos redakcijos Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą.
3. Siūlyti Aplinkos, Kultūros ir Žemės ūkio ministerijoms skatinti tradicinių amatų
(statybos ir technologijų) plėtrą, tradicinių įgūdžių taikymą ir tradicinių medžiagų naudojimą
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyboje.
4. Siūlyti Aplinkos, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Lietuvos
savivaldybėms, aukštojo mokslo įstaigoms skatinti mokslinius tyrimus (poveikio nekilnojamajam
kultūros paveldui, architektūros, dailės, archeologijos ir kt.) skiriant papildomą finansavimą.
Komisijos pirmininkė
Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITOS
2017 m. gegužės 26 d. Nr. S-6(6.2.-215)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) 2017 m. gegužės 26 d.
posėdyje pakartotinai svarstė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau –
Departamentas) 2016 m. veiklos ataskaitą ir įvertino biudžeto lėšų, skirtų kultūros vertybių
apsaugai, panaudojimą. Departamentas aktyviai vykdė Paveldotvarkos bei Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos programas, koordinavo Europos Tarybos
programas Lietuvoje, bendradarbiavo su tarptautinėmis kultūros paveldo organizacijomis.
Nepaisant teigiamų aspektų Departamento veikloje, Paveldo komisija konstatavo, kad veiklos
ataskaita nėra išsami. Joje stokojama pagrindinių, su veikla susijusių problemų pateikimo ir jų
sprendimo būdų, prioritetinių krypčių nustatymo, strateginio planavimo gairių ir siūlymų veiklai
tobulinti įvardinimo. Departamentas neatsižvelgė į Paveldo komisijos 2016 m. balandžio 29 d.
sprendimo Nr. S-14(6.2.-204) „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015
m. veiklos ataskaitos“ 3 punkto rekomendaciją pagal parengtus kriterijus vertinti teritorinių skyrių
veiklą, nustatyti pagrindines teritorinių skyrių veiklos problemas bei vertinimo rezultatus pateikti
metinėje ataskaitoje.
Paveldo komisija prašė Departamento papildyti veiklos ataskaitą, atsižvelgiant į Paveldo
komisijos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. S-14(6.2.-204) rekomendaciją, 2017 m. balandžio
28 d. posėdžiui parengtoje pažymoje pateiktas pastabas, ypatingą dėmesį skiriant Departamento
Vilniaus skyriui, kurio veikla kultūros paveldo apsaugos požiūriu kelia abejonių. Departamentas
atsisakė pateikti papildytą veiklos ataskaitą. Departamento veikla vertintina pagal šiuos kriterijus:
1. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Departamentas vangiai bendradarbiauja su Paveldo komisija ir kitomis institucijomis, laiku
nepateikia arba pateikia neišsamią prašomą informaciją.
2. Specialusis teritorijų planavimas.
Labai lėtai vyksta specialiojo planavimo procesas. 2016 m. buvo baigtas rengti ir kultūros
ministro patvirtintas tik vienas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Palangos miesto
istorinės dalies (u. k. Kultūros vertybių registre 12613) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir
tvarkymo planas. Iki šiol nėra parengti Biržų pilies tvarkymo planas (pradėtas rengti 2007 m.) ir
Vilniaus senamiesčio tvarkymo planas (pradėtas rengti 2008 m.).
3. Visuomenei svarbių statybų plėtros projektų viešinimas.
Nepakankamas bendradarbiavimas su visuomene viešinant jai svarbius statybos plėtros
projektus iššaukė nepasitenkinimą Departamento Vilniaus skyriaus veikla.
4. Paveldo inventorizavimas.
Daugiau nei 50 procentų kultūros vertybių nėra inventorizuotos. Pažymėtina, kad Lietuvos
Respublika, 1999 m. ratifikuodama Europos architektūros paveldo apsaugos konvenciją,
įsipareigojo inventorizuoti kultūros vertybes, tačiau šis įsipareigojimas iki šiol nėra įvykdytas.
Paveldo komisija, susipažinusi su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pateikta medžiaga ir ją apsvarsčiusi bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 str. 1 d. 4 p., 7 p., n u s p r e n d ž i a :

1. nepritarti Departamento 2016 m. veiklos ataskaitai;
2. atsižvelgiant į pastaruoju metu paveldosaugos sistemoje vykstančius prieštaringus
procesus, sulaukiančius neigiamo visuomenės dėmesio, siūlyti Kultūros ministerijai įpareigoti
Departamentą 2017 m. veiklos ataskaitoje kuo tiksliau įvardinti teisines, administravimo, valdymo
bei finansavimo problemas ir pateikti siūlymus jų sprendimui siekiant kurti skaidresnę ir
pažangesnę paveldosaugos sistemą.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS PIRMININKO
PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017 m. gegužės 26 d. Nr. N-1
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir 6 straipsnio 5 dalimi, Valstybinė kultūros paveldo komisija n u t a r
ia:
1. Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotoju skirti narį Juozą
Algirdą Pilipavičių;
2. pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo
komisijos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. N-1 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos
pirmininko pavaduotojo skyrimo“.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, REGISTRUOTŲ KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRE KAIP NEKILNOJAMOS, DUOMENŲ TIKSLINIMO IR
KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ĮRAŠYMO Į KULTŪROS VERTYBIŲ
REGISTRĄ
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. N-2
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Valstybinė kultūros paveldo komisija n u t a r i a :
1. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių – paveikslo „Nukryžiuotasis“ su rėmu,
paveikslo „Šv. Dominykas“, paveikslo „Nukryžiuotasis“ su aptaisais, paveikslo „Jėzaus
paaukojimas šventykloje“, paveikslo „Marijos ir Juozapo sužadėtuvės“, paveikslo „Jėzaus
gimimas“, paveikslo „Šv. Šeima“, paveikslo „Duonos ir žuvies padauginimas“, paveikslo
„Paskutinė Vakarienė“ (I), paveikslo „Kristaus Prisikėlimas“, paveikslo „Švč. Mergelės Marijos
Ėmimas į dangų“, paveikslo „Kristus su Bažnyčios mokytojais“, paveikslų ciklo „Kryžiaus kelio
stotys“ su rėmais, senutės portreto (Rembranto Motinos portreto kopija), Žygimanto Augusto
portreto, skulptūros „Nukryžiuotasis“, kryžiaus su Nukryžiuotojo skulptūra (I), kryžiaus su
Nukryžiuotojo skulptūra (II), koplytėlės su skulptūra „Rūpintojėlis“, skulptūros „Prisikėlęs
Kristus“, skulptūrinės grupės „Šv. Rokas“, kryžiaus fragmento su Švč. Jėzaus Širdies reljefu,
kryžiaus su šv. Antano Paduviečio ir šv. Barboros reljefais, kryžiaus su arkangelo Mykolo reljefu,
kryžiaus su Švč. Mergelės Marijos reljefu, kryžiaus su Nukryžiuotojo reljefu, kryžiaus su
Nukryžiuotojo skulptūra (III), skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“, esančių Paberžės Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčioje, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamos,
duomenų tikslinimui, nurodant jų rūšį kaip kilnojamą ir tinkamai sutvarkant apskaitos
dokumentaciją.
2. Pritarti kilnojamųjų kultūros vertybių – paveikslo „Šv. Krispinas ir Krispinijonas”,
paveikslo „Vakarienė Emause“, paveikslo „Nukryžiavimas“ su karūna, paveikslo „Ėmimas nuo
kryžiaus“ su karūna ir aptaisų detalėmis, paveikslo „Paskutinė Vakarienė“ (II), ikonos „Švč. Dievo
Motina Globėja“ su aptaisu, esančių Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje,
įrašymui į Kultūros vertybių registrą.
3. Pritarti kilnojamosios kultūros vertybės – paveikslo „Šv. Paulius atsiskyrėlis“,
esančio Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, įrašymui į Kultūros vertybių registrą.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL PANEMUNĖS PILIES, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ (U. K. 968), PASKELBIMO
KULTŪROS PAMINKLU
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. N-3
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Valstybinė kultūros paveldo komisija n u t a r i a :
Pritarti Panemunės pilies, vad. Gelgaudų, Vytėnų (u. k. 968), paskelbimui kultūros
paminklu.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU 1918 M. VASARIO 16-OSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAIS, PASKELBIMO KULTŪROS
PAMINKLAIS
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. N-4
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Valstybinė kultūros paveldo komisija n u t a r i a :
Pritarti kultūros paveldo objektų, susijusių su 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos
Nepriklausomybės akto signatarais – Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Stulginskio
gimtosios sodybos atmintinos vietos (u. k. 38848), Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios statinių
komplekso 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio kapo (u. k.
22253), 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio ir
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Vytauto Petrulio gimtosios sodybos vietos (u. k. 21542),
1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jokūbo Šerno gimtosios
sodybos vietos (u. k. 23135), 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataro
Jono Smilgevičiaus gimtosios sodybos vietos (u. k. 23134), 1918 m. vasario 16-osios
Nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio ir kunigo, visuomenės veikėjo Juozo
Vailokaičio gimtosios sodybos vietos (u. k. 23138), 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto signataro Justino Staugaičio gimtosios sodybos vietos, vad. Staugaityne (u. k. 23139), 1918 m.
vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, prelato Kazimiero Stepono Šaulio
gimtosios sodybos atmintinos vietos (u. k. 40407), 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės
akto signataro Petro Klimo, žurnalisto, visuomenės veikėjo Adolfo Klimo ir visuomenės veikėjo,
draudžiamosios spaudos platintojo Sergijaus Klimo gimtosios sodybos vietos (u. k. 23137), 1918 m.
vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio ir kompozitoriaus
Kazimiero Viktoro Banaičio gimtosios sodybos vietos (u. k. 23140), 1918 m. vasario 16-osios
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio gimtosios sodybos vietos (u. k. 23133),
1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko Vlado Mirono gimtosios sodybos vietos (u. k. 21544) – paskelbimui kultūros
paminklais.
Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 2016 M. VASARIO 26 D.
SPRENDIMO NR. S-11(6.2.-201) „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO
KOMISIJOS NUOSTATŲ KEITIMO“ PAKEITIMO
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. S-7(6.2.-216)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatus ir juos išdėstyti nauja
redakcija (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 m. vasario
26 d. sprendimą Nr. S-11(6.2.-201) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų keitimo“
su visais pakeitimais.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

Komisijos pirmininkė

Evelina Karalevičienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos
2017 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu Nr. S-7(6.2.-216)
VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Valstybinės
kultūros paveldo komisijos veiklą, kompetenciją, teises ir pareigas, darbo organizavimą bei
finansavimą.
2. Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija) yra Lietuvos
Respublikos Seimo (toliau – Seimas), Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – Respublikos
Prezidentas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ekspertė ir patarėja
valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo
klausimais. Paveldo komisija yra atskaitinga Seimui.
3. Paveldo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu, kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais įstatymais, šiais Nuostatais, Paveldo komisijos darbo reglamentu, kitais
norminiais teisės aktais bei etikos principais.
4. Paveldo komisijos veiklos kryptis ir uždavinius lemia svarbūs visuomenės gerovės,
kultūros pažangos ir valstybės poreikiai. Paveldo komisija siekia kultūros paveldo integralumo su
kitomis politikos valdymo sritimis, taip užtikrinant kompleksišką jo pažinimą, išsaugojimą,
atskleidimą ir perdavimą ateitiems kartoms.
5. Paveldo komisija veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo,
politinio neutralumo, nepriklausomumo ir kitais teisinės valstybės principais bei nacionalinio
saugumo pagrindais.
6. Paveldo komisija yra juridinis asmuo, turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo
pavadinimu ir sąskaitą banke.
7. Paveldo komisijos buveinė: Rūdninkų g. 13, LT-01135, Vilnius. Patalpas Paveldo
komisijai suteikia Vyriausybė.
II. PAVELDO KOMISIJOS FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
8. Paveldo komisijos uždaviniai:
8.1. dalyvauti rengiant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją reglamentuojančių
teisės aktų projektus ir stebėti, kaip jie įgyvendinami;
8.2. teikti išvadas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros
ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), savivaldybių institucijoms, įstaigoms,
kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos ir būklės;
8.3. aktualizuoti kultūros paveldą visuomenėje;
8.4. vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas periodines pasaulio paveldo
objektų Lietuvoje būklės ataskaitas;

8.5. bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis sprendžiant aktualias
kultūros paveldo problemas.
9. Paveldo komisija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
9.1. konsultuoja ir (ar) teikia siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei,
Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, savivaldybių institucijoms, įstaigoms,
kitoms valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo ir jų
įgyvendinimo klausimais;
9.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus ir
teikia išvadas ir siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai,
Kultūros paveldo departamentui ir kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą, projektų;
9.3. teikia išvadas ir siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei dėl kultūros
paveldo apsaugos institucijų veiklos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo;
9.4. teikia išvadas Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai,
Kultūros paveldo departamentui, savivaldybių institucijoms, kitoms valstybės institucijoms dėl
kultūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo ir prioritetinio finansavimo;
9.5. teikia siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos
tarptautinių sutarčių, susijusių su kultūros paveldo apsauga, pasirašymo, ratifikavimo ir
denonsavimo;
9.6. analizuoja ir vertina kultūros paveldo apsaugos tendencijas, jų ryšį su valstybės
vykdoma kitų valdymo sričių politika;
9.7. vertina ir teikia išvadas dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos
įgyvendinimo programų ir dėl biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo;
9.8. vertina kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atliekančios
institucijos metines veiklos ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo
apsaugos požiūriu;
9.9. svarsto ir aprobuoja siūlymus kultūros paveldo objektus ar vietoves skelbti kultūros
paminklais ar panaikinti jų apsaugą;
9.10. svarsto ir aprobuoja siūlymus nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo
objektus ir vietoves, kurie neskelbiami kultūros paminklais, skelbti valstybės saugomais ar
panaikinti jų apsaugą;
9.11. svarsto ir aprobuoja siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros
vertybių registrą ar išbraukti iš jo;
9.12. bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis
kultūros paveldo apsaugos klausimais;
9.13. svarsto visuomenės keliamus klausimus dėl kultūros paveldo apsaugos;
9.14. teikia visuomenei informaciją apie Paveldo komisijos veiklą;
9.15. atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
III. PAVELDO KOMISIJOS TEISĖS
10. Paveldo komisija turi teisę:
10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų
fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldą, taip pat informaciją, paaiškinimus,
sprendimus bei jų oficialius projektus ir kitokius dokumentus, susijusius su kultūros vertybių
apsauga ir Paveldo komisijos sprendimų vykdymu;
10.2. lankyti, apžiūrėti, fiksuoti kultūros vertybes ir daiktus, kurie gali turėti vertingųjų
savybių;

10.3. dalyvauti pagal kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose,
konferencijose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi kultūros paveldo apsaugos klausimai, teikti
pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus;
10.4. sudaryti pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ar darbo grupes kultūros paveldo
apsaugos problemoms nagrinėti;
10.5. leisti leidinius, atlikti ekspertines analizes, organizuoti konferencijas kultūros paveldo
apsaugos politikos ir strategijos klausimais;
10.6. Administracinių nusižengimų kodekse numatytais atvejais ir tvarka pradėti
administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti
administracinių nusižengimų protokolus.
IV. PAVELDO KOMISIJOS STRUKTŪRA
11. Paveldo komisiją sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas,
4 narius – Seimas Seimo Kultūros komiteto (toliau – Kultūros komitetas) teikimu, 4 narius –
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Lietuvos Respublikos kultūros ministro teikimu, 2
narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių veikla susijusi su
kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Skiriant Paveldo komisijos narius, gali būti
atsižvelgiama į skirtingų kultūros paveldo apsaugos specialistų poreikį Paveldo komisijoje. Paveldo
komisijos nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį
universitetinį išsilavinimą ir 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje. Kriterijai,
kuriais remiantis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, taikomi tokie patys, kokie yra
nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams.
12. Paveldo komisijos nario kadencija – 4 metai. Pasibaigus Paveldo komisijos narių
kadencijai, Paveldo komisijos nariai pareigas eina tol, kol į jas Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos įstatymo nustatyta tvarka paskiriami nauji asmenys. Tas pats asmuo
Paveldo komisijos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Paveldo komisijos narys yra
valstybės pareigūnas.
13. Paveldo komisijos nariai iš asociacijų renkami vadovaujantis Seimo patvirtintų
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimo nuostatų nustatyta tvarka.
14. Paveldo komisijai vadovauja pirmininkas. Paveldo komisijos pirmininką Kultūros
komiteto teikimu iš Paveldo komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia Seimas. Paveldo komisijos
pirmininko kandidatūrą Kultūros komitetui teikia Paveldo komisija likus ne mažiau kaip 2
mėnesiams iki Paveldo komisijos pirmininko kadencijos pabaigos. Pasibaigus Paveldo komisijos
pirmininko kadencijai, Paveldo komisijos pirmininkas eina pareigas tol, kol į jas Lietuvos
Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo nustatyta tvarka paskiriamas naujas
asmuo. Tas pats asmuo Paveldo komisijos pirmininku gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
15. Paveldo komisijos pirmininkas turi pavaduotoją. Jį Paveldo komisijos pirmininko
teikimu skiria ir atleidžia Paveldo komisija iš savo narių. Paveldo komisijos pirmininkas ne vėliau
kaip per 30 dienų nuo paskyrimo teikia Paveldo komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą
Paveldo komisijai. Paveldo komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrai turi pritarti dauguma
Paveldo komisijos narių.
16. Paveldo komisijos pirmininkas ir (ar) jo pavaduotojas gali būti atšaukti iš pareigų, jeigu
jie atsisako jas eiti, arba Paveldo komisijos narių motyvuotu sprendimu, jeigu už jį balsavo
dauguma Paveldo komisijos narių.
17. Kandidatas į Paveldo komisijos pirmininko pareigas renkamas slaptu balsavimu Paveldo
komisijos posėdyje, kuriame turi dalyvauti 2/3 Paveldo komisijos narių. Rinkimai vyksta tokia
tvarka:
17.1. Paveldo komisija išrenka šio posėdžio pirmininkaujantįjį;

17.2. kandidatai pristato savo veiklos programas, atsako į Paveldo komisijos narių ir
posėdžio dalyvių klausimus;
17.3. kandidatas išrinktas, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių
Paveldo komisijos narių;
17.4. jeigu būti Paveldo komisijos pirmininku kandidatuoja daugiau nei du Paveldo
komisijos nariai ir nė vienas nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, tą pačią dieną skelbiamas antras
balsavimas, kuriame dalyvauja du daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jie turi teisę pasisakyti prieš
antrąjį balsavimą;
17.5. balsavimo biuletenius parengia Paveldo komisijos pirmininko paskirtas Paveldo
komisijos administracijos darbuotojas;
17.6. balsų skaičiavimui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, susidedanti iš trijų narių.
Balsų skaičiavimo komisija parengia protokolą, kuriame nurodoma, kiek biuletenių išdalyta, kiek
biuletenių rasta balsadėžėje, kiek rasta negaliojančių biuletenių ir kandidatų surinkti balsai: kiek
balsavo už kandidatą, kiek – prieš, kiek – susilaikė. Protokolą pasirašo visi balsų skaičiavimo
komisijos nariai. Balsų skaičiavimo protokolas tvirtinamas atviru balsavimu.
18. Paveldo komisiją, jos pakomises ir darbo grupes aptarnauja administracija, kurią sudaro
Teisinio koordinavimo skyrius, Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyrius, Administracinis
skyrius, Finansų ir bendrųjų reikalų skyrius.
19. Administracijos veiklą nustato Administracijos nuostatai.
V. PAVELDO KOMISIJOS PIRMININKO BEI PAVELDO KOMISIJOS NARIO TEISĖS
IR PAREIGOS
20. Paveldo komisijos pirmininkas:
20.1. organizuoja Paveldo komisijos darbą, valdo biudžeto asignavimus, atsako už lėšų,
gautų iš valstybės biudžeto, tinkamą panaudojimą;
20.2. atsako už tai, kad Paveldo komisija atliktų jai pavestas funkcijas, darbus;
20.3. rengia Paveldo komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja arba įgalioja tai atlikti kitą
Paveldo komisijos narį;
20.4. pasirašo Paveldo komisijos sprendimus ir nutarimus;
20.5. atstovauja Paveldo komisijai arba įgalioja tai atlikti kitą Paveldo komisijos narį;
20.6. Paveldo komisijai pavedus sudaro laikinąsias komisijas ir darbo grupes skubiems
kultūros paveldo klausimams nagrinėti;
20.7. teikia Paveldo komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, administracijos struktūrą ir
pareigybių sąrašus;
20.8. vadovauja administracijai, įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtina pareigybių aprašymus;
20.9. priima kitus sprendimus pagal kompetenciją, išskyrus sprendimus klausimais, kurie
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 5 straipsnyje yra priskirti
Paveldo komisijos įgaliojimų sričiai. Jeigu klausimas skubus, o Paveldo komisija jo dar nesvarstė ir
nėra aiški Paveldo komisijos nuomonė šiuo klausimu, Paveldo komisijos pirmininkas gali pateikti
savo asmeninę nuomonę, apie tai informuodamas visus Paveldo komisijos narius, ir vėliau ją
nedelsdamas pristato artimiausiame arba neeiliniame Paveldo komisijos posėdyje Paveldo komisijai
patvirtinti, pakeisti arba paneigti;
20.10. kiekvienais metais iki kovo 1 dienos pateikia Seimui Paveldo komisijos veiklos
ataskaitą;
20.11. kas dveji metai teikia pranešimą Seimui apie kultūros paveldo apsaugos raidą, būklę
ir pažangą.

21. Paveldo komisijos pirmininkas negali dirbti verslo, komercijos ar kitose įstaigose,
įmonėse ar organizacijose, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus darbo užmokestį, nustatytą
pagal einamas pareigas, užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą ir autorinį atlyginimą už
kūrybinę veiklą.
22. Paveldo komisijos pirmininkui laikinai negalint eiti visų ar kai kurių pareigų, funkcijas,
nurodytas šių Nuostatų 20.1–20.6, 20.8–20.11 punktuose, atlieka jo pavaduotojas arba Paveldo
komisijos pavedimu kitas Paveldo komisijos narys. Šių Nuostatų 20.7–20.8 punktuose nurodytas
funkcijas gali atlikti Paveldo komisijos pirmininko įgaliotas administracijos darbuotojas.
23. Paveldo komisijos narys turi teisę:
23.1. nekliudomai patekti į kultūros paveldo objektus, gauti iš valstybės ir savivaldybių
institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie
kultūros paveldą, taip pat informaciją, paaiškinimus, sprendimus bei jų oficialius projektus ir
kitokius dokumentus, susijusius su kultūros vertybių apsauga ir Paveldo komisijos sprendimų
vykdymu;
23.2. siūlyti sušaukti neeilinį Paveldo komisijos posėdį;
23.3. siūlyti įrašyti į Paveldo komisijos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.
24. Paveldo komisijos nario pareigos:
24.1. dalyvauti Paveldo komisijos posėdžiuose;
24.2. dalyvauti rengiant Paveldo komisijos sprendimų ir nutarimų projektus, teikti
pasiūlymus dėl metinio veiklos plano;
24.3. Paveldo komisijos pavedimu rengti medžiagą Paveldo komisijos posėdžiams;
24.4. Paveldo komisijos pavedimu kuruoti pakomises;
24.5. laiku deklaruoti privačius interesus bei vengti galimų viešųjų ir privačių interesų
konflikto.
25. Paveldo komisijos pirmininko ir narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos
valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas. Paveldo komisijos
nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui pagal Paveldo
komisijos patvirtintą Paveldo komisijos narių darbo apmokėjimo tvarką.
VI. PAVELDO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
26. Paveldo komisijos įgaliojimų sričiai priklausantys klausimai svarstomi ir sprendžiami
Paveldo komisijos posėdžiuose. Eiliniai Paveldo komisijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį pagal
Paveldo komisijos suformuotą ir patvirtintą metinį veiklos planą. Esant būtinybei gali būti šaukiami
neeiliniai Paveldo komisijos posėdžiai. Paveldo komisijos darbo tvarką nustato Paveldo komisijos
darbo reglamentas.
27. Jeigu Paveldo komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose
posėdžiuose iš eilės arba praleido daugiau nei pusę vykusių posėdžių per metus, Paveldo komisija
gali priimti sprendimą kreiptis į šį narį rinkusią ar skyrusią instituciją dėl jo atšaukimo.
28. Paveldo komisijai nutarus, iš Paveldo komisijos narių bei svarstytino klausimo srities
ekspertų ir kitų kompetentingų asmenų gali būti sudarytos pakomisės ir darbo grupės.
29. Paveldo komisija sudaro nuolatines pakomises ir skiria jų kuratorius iš Paveldo
komisijos narių. Pakomisių kuratoriai yra atsakingi už atitinkamų pakomisių veiklą.
30. Pakomisės veikia pagal Paveldo komisijos patvirtintus Pakomisės bendruosius
nuostatus.
31. Pakomisės ar darbo grupės parengtus dokumentų projektus ir siūlymus jų įgaliojimų
sričiai priklausančiais klausimais teikia svarstyti Paveldo komisijai.
32. Pakomisių ar darbo grupių posėdžiuose siūlomi sprendimai priimami balsų dauguma
arba bendru sutarimu.

33. Išvados dėl pakomisės ar darbo grupės posėdyje svarstytų klausimų ar jų parengtų
dokumentų projektai pateikiami administracijai ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo Paveldo
komisijos posėdžio.
34. Paveldo komisijos, pakomisių ir darbo grupių posėdžiai protokoluojami, daromas garso
įrašas. Garso įrašas gali būti nedaromas išvažiuojamųjų posėdžių metu.
35. Prireikus paprasta balsų dauguma Paveldo komisija gali keisti darbotvarkę.
36. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos problemas Paveldo komisija sprendžia
posėdyje, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Paveldo komisijos narių, ir sprendimus priima ne
mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių narių balsais.
37. Kitais klausimais priimami nutarimai paprasta balsų dauguma, kai posėdyje dalyvauja ne
mažiau kaip pusė Paveldo komisijos narių.
38. Paveldo komisijos sprendimų ir nutarimų projektai skelbiami Teisės aktų projektų
registre, priimti sprendimai ir nutarimai registruojami bei oficialiai skelbiami Teisės aktų registre.
Priimti Paveldo komisijos sprendimai, nutarimai, metinės veiklos ataskaitos, metiniai veiklos planai
ir darbotvarkės viešinami Paveldo komisijos interneto svetainėje, kurią tvarko Paveldo komisijos
pirmininko paskirtas administracijos darbuotojas.
39. Visi posėdžio metu priimti oficialūs dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
VII. PAVELDO KOMISIJOS LĖŠOS
40. Paveldo komisijos veiklos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimai,
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, Lietuvos
Respublikos, tarptautinių ir užsienio fondų bei organizacijų lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.
41. Paveldo komisijos lėšos naudojamos:
41.1. Paveldo komisijos uždaviniams įgyvendinti;
41.2. Paveldo komisijos narių ir ekspertų darbui apmokėti; Paveldo komisijos narių, Paveldo
komisijos pakomisių narių, atvykstančių iš kitų Lietuvos miestų į Paveldo komisijos posėdžius,
kelionių išlaidoms apmokėti; kitoms Paveldo komisijos narių išlaidoms apmokėti, kiek tai susiję su
Paveldo komisijos uždavinių įgyvendinimu;
41.3. Paveldo komisijos pirmininko, Paveldo komisijos nario, oficialiai pavaduojančio
Paveldo komisijos pirmininką, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo užmokesčiui;
41.4. pagrindinėms darbo priemonėms įsigyti;
41.5. leidybai;
41.6. renginių kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais organizavimo
išlaidoms apmokėti;
41.7. ūkio išlaidoms;
41.8. kitoms šiuose Nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.
42. Paveldo komisijos lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Paveldo komisijos finansinę veiklą kontroliuoja įstatymų nustatytos institucijos.
VIII. PAVELDO KOMISIJOS VEIKLOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS,
LIKVIDAVIMAS
43. Paveldo komisija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
___________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SISTEMOS PERTVARKOS
2017 m. lapkričio 10 d. Nr. S-8(6.2.-217)
Vilnius
Valstybinė kultūros paveldo komisija, nuo 1999 m. vertindama Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) veiklos ataskaitas ir priimdama sprendimus,
konstatuoja paveldosaugos problemas ir teikia siūlymus dėl kultūros paveldo apsaugos sistemos
tobulinimo.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2016-06-07 išvadoje „Dėl
korupcijos rizikos analizės KPD Vilniaus skyriui atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus,
taikant administracinę atsakomybę ir KPD kontroliuojant aukščiau išvardintas veiklas“ buvo
nustatyta, kad KPD Vilniaus skyriaus veikloje yra korupcijos pasireiškimo rizika, o KPD sukurta
vidaus kontrolės sistema tobulintina. Vidaus kontrolės sistemos stoka suponuoja efektyvios išorės
kontrolės sistemos nebuvimą.
Lietuvoje kultūros paveldo apsaugos valstybinį administravimą organizuoja ir už jį
atsako kultūros ministras, kuris įgalioja KPD vykdyti valstybines kultūros paveldo apsaugos
funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvos
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymuose. KPD vykdo apskaitą,
paveldotvarką ir kontrolę. Visų funkcijų perdavimas vienai institucijai prieštarauja Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, nes galimai suponuoja teisėtumo
neužtikrinimo ir korupcijos riziką bei kultūros paveldo nykimą. Pagal bendrąjį valstybės valdymo
principą, veiklos kontrolė turi būti atskirta nuo sprendimų vykdymo, tačiau šiuo metu kultūros
paveldo apsaugos funkcijų sistema neatitinka šio valdymo principo. Savo funkcijų įgyvendinimui
dauguma Lietuvos Respublikos ministerijų turi atskiras savo kompetencijos srities kontrolės ir
priežiūros institucijas (inspekcijas).
Valstybinė kultūros paveldo komisija, pažymėdama tai, jog kultūros paveldas yra
vienas iš Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo objektų, siekdama pažangesnės, skaidresnės,
efektyvesnės paveldosaugos sistemos ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros
paveldo komisijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 2 dalies 1 punktu, n u s p r e n d ž i a:
Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei peržiūrėti kultūros paveldo apsaugos
sistemą tarpinstitucinės sąrangos ir sąveikos kontekste, atskiriant kultūros paveldo apsaugos
kontrolės funkcijas nuo paveldotvarkos.pri
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS
NUTARIMAS
DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ – LIETUVOS KARIŲ, SAVANORIŲ SKELBIMO
KULTŪROS PAMINKLAIS
2017 m. gruodžio 20 d. Nr. N- 5
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos
įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Valstybinė kultūros paveldo komisija n u t a r i a :
Pritarti kultūros paveldo objektų – Lietuvos karių, savanorių kapų (u.k. 4133),
Lietuvos karių kapų (u.k. 39183), Lietuvos karininko savanorio Antano Juozapavičiaus kapo (u.k.
16594), Lietuvos karių kapų (u.k. 4709), Lietuvos karių kapų (u.k. 17046), Lietuvos karininko,
savanorio Jono Samasenkos kapo (u.k. 33348), Lietuvos kario Stasio Jokūbausko kapo (u.k.
33354), Lietuvos karininko, archeologo Petro Tarasenkos kapo (u.k. 34584), Kauno Aukštųjų
Šančių Lietuvos karių kapų (u.k. 16576), Lietuvos karių kapų (u.k. 16990), Lietuvos kariuomenės
savanorio, brigados generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus kapo (u.k. 32626), Lietuvos karių ir 1941
m. birželio sukilėlių kapų (u.k. 31763), Lietuvos karių kapų (u.k. 16994), Lietuvos kario Vlado
Merkevičiaus kapo (u.k. 32800), Lietuvos karių, savanorių kapų (u.k. 21104), Lietuvos karių kapų
(u.k. 11037), Lietuvos karių kapų (u.k. 4827), Lietuvos karių kapo (u.k. 9859), Panevėžio senųjų
kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso (u.k. 101409), Panevėžio
senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso Lietuvos kario
Jono Lelio ir kalbininko Antano Lelio (Lalio) kapo (u.k. 10762), Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv.
apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso Lietuvos kario Jono Vainausko kapo (u.k.
27573), Lietuvos karių ir Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų komplekso (u.k. 40139), Lietuvos
karių ir Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų komplekso Lietuvos karių kapų (u.k. 16967), Lietuvos
karininkų, Vietinės rinktinės karo komendantų pulkininkų Juozo ir Tomo Vidugirių kapo (u.k.
30508), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, karininkų Jono ir Antano Stapulionių kapų (u.k.
17015), Lietuvos karių, savanorių ir 1941 m. birželio sukilėlių kapų komplekso (u.k. 39139),
Lietuvos karių, savanorių ir 1941 m. birželio sukilėlių kapų komplekso Lietuvos karių, savanorių
kapų (u.k. 39140), Lietuvos karių, savanorių kapų (u.k. 12202), Lietuvos karių savanorių Jono
Jaramino ir Gracijono Sakalausko kapų (u.k. 29517), Lietuvos kario Petro Urbakonio kapo (u.k.
30744), Lietuvos karių kapų (u.k. 33356), Lietuvos 1919–1920 m. nepriklausomybės kovų karių ir
1941 m. birželio sukilėlių kapų komplekso (u.k. 38388), Lietuvos 1919–1920 m. nepriklausomybės
kovų karių ir 1941 m. birželio sukilėlių kapų komplekso Lietuvos karių kapų (u.k. 11308), Lietuvos
karių kapų (u.k. 17048), Lietuvos karių kapų (u.k. 17054) – paskelbimui kultūros paminklais.
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