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Ir vėl atėjo laikas pristatyti  praėjusių metų darbus. Pagrindinė Paveldo komisijos
misija – dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją,
informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo
apsaugos problemas, rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros
paveldo apsauga, projektus – buvo vykdoma pagal patvirtintą 2018-ųjų metų
veiklos planą. Veiklos būta įvairios, ji išsamiai pateikiama Paveldo komisijos
administracijos parengtoje ataskaitoje, o aš pabandysiu apžvelgti pagrindines
sėkmes ir nesėkmes bendrų paveldosaugos tendencijų kontekste.
Atskaitingais metais prioritetinė veiklos kryptis buvo orientuota į Lietuvoje esančių
UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektų ir vietovių apsaugos
problemas. Į tai buvo bandoma pasižiūrėti įvairiais pjūviais, taipogi vertinant ir
pasaulio paveldo vietovių valdytojų veiklą. Buvo atlikta išsami UNESCO Pasaulio 

kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje analizė. Nustatyta, kad
tarptautinio dokumento reikalavimų laikymasis valstybės mastu nėra pakankamas – nėra įtvirtinti
ilgalaikiai valstybės pasaulio paveldo vertybių išsaugojimo prioritetai, bendra pasaulio paveldo vertybių
valdymo strategija, nėra parengti pasaulio paveldo vietovių valdymo planai. Dėl Kuršių nerijos įsisenėjusių
apsaugos problemų glaudžiai bendradarbiauta su Neringos meru bei Kuršių nerijos nacionalinio parko
vadovybe. Prieita išvados, jog iki šiol stokojama aiškios Kuršių nerijos gyventojų ir svečių švietimo politikos
apie šios UNESCO pasaulio paveldo vietovės svarbą bei atsakingų institucijų požiūrio į suteikto pasaulinio
statuso reikšmę. Akivaizdu, kad ši ypatingai nuostabi vieta reikalauja išskirtinio valstybės dėmesio ir,
sakyčiau, mūsų visų sąžinės.
Atsižvelgiant į tai, pasiūlėme sudaryti išplėstinę darbo grupę dėl Lietuvos Respublikos įstatymų
suderinimo su Konvencija bei reikalingų įstatymų ir įstatymų pakeitimų projektų parengimo. Tačiau, kaip
ir metai iš metų, itin ribotos finansinės galimybės neleidžia Paveldo komisijai pilnai įgyvendinti savo planų
ir idėjų, ne tik teisėkūros srityje.
Vienas iš reikšmingiausių ir sėkmingiausių tęstinių darbų – fiksuoti lietuvybės pėdsakus plačiajame
pasaulyje – tokiu tikslu pradėjo veikti Paveldo komisijos sukurta duomenų bazė U-PAVELDAS, kuri yra
orientuota ne tik į plataus bei (naudojant paieškos filtrų kombinaciją) itin speficinio profilio istorikus,
menotyrininkus ar tyrėjus, bet ir paveldo mylėtojus. Pasaulyje Lietuvos yra daug ir mūsų tikslas – surinkti
šią dėlionę. Nepaprastai džiugu, jog pagaliau pavyko susitarti dėl žymaus architekto išeivio Jono Muloko,
pripažinto ir JAV, archyvo perdavimo Lietuvai. Šiais metais Paveldo komisija parsiųs vertingus brėžinius bei
maketus ir perduos Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų centrui.
Tikriausiai vertėtų paminėti ir tai, jog pirmą kartą per visą Paveldo komisijos veiklos laikotarpį buvo
nagrinėtas fotografijos paveldo apsaugos klausimas. Kaip žinia, mūsų fotografijos mokykla yra itin garsi
visame pasaulyje, tačiau Lietuvoje reikiamo dėmesio ir deramos vietos dar nesulaukė. Valstybė turi
pasirūpinti fotografijos archyvo išsaugojimu, tyrimais ir sklaida. Šiuo klausimu būtina toliau tęsti diskusijas
dėl fotografijos paveldo centro steigimo būtinybės.
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Pagarbiai
 

 Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė

Džiugu, jog buvo tęsiama kelių pastarųjų metų tradicija rengti susitikimus su savivalda ir vietos
bendruomenėmis, kurios ir toliau maloniai stebina savo aktyvumu, nuoširdumu ir rūpesčiu paveldui.
Tačiau, išvyka į Taliną dar kartą parodė, jog vis dar atsiliekame nuo savo artimiausių kaimynų
paveldosaugos lauke. Ir ne todėl, kad Talino istoriniame centre beliko vos trys nesutvarkyti pastatai.
Dalyvaujant Gdanske Baltijos šalių forume su pavydu žvelgiau į kaimyninės Lenkijos galimybes tyrinėti
paveldą – turima moderniausia technika leidžia išvengti žalingų intervencijų, taupo laiką bei atveria
nuostabius klodus grafiniam atkūrimui.
 Turime kuo ir pasidžiaugti – viešėję paveldosaugos specialistai iš Latvijos liko sužavėti Vilniaus Pacų rūmų
atlikta restauracija bei pritaikymu, kuris galėtų ir turėtų tapti sektinu pavyzdžiu – kaip kokybiškai, su
preciziška atida autentui atgaivintas paveldas.
Neretai sulaukiu priekaištų (netgi iš Paveldo komisijos narių), jog neturėtume pasisakyti dėl atskirų
projektų juos nagrinėjant, esą tai „inspekciška“. Tačiau, esu įsitikinusi, jog būtent atskiri atvejai ir leidžia
įsigilinti į sistemines problemas iš esmės, tarsi per padidinamąjį stiklą. Manau, kad mūsų teikiamos
išvados (ypač rezonansiniams atvejams) iš dalies neleidžia paveldosaugos paversti „verslosauga“.
2018-ieji mums visiems buvo ypatingi – sukako 100 metų atkurtai Lietuvai, o paveldosaugos
bendruomenė visoje Europoje minėjo Europos kultūros paveldo metus. Šia proga, Europos kultūros
paveldo kongrese trys organizacijos – Europos kultūros paveldo interesams atstovaujanti EUROPA
NOSTRA, Europos kultūros paveldo metų Vokietijoje nacionalinis koordinatorius – Vokietijos kultūros
paveldo komitetas ir Prūsijos kultūros paveldo fondas pristatė naują dokumentą „Berlyno raginimą veikti“
(„Belin call to action“). EUROPA NOSTRA interneto svetainėje piliečiai, organizacijos, institucijos raginamos
prisiimti atsakomybę atskleidžiant bendro kultūros paveldo telkiančią galią ir potencialą kuriant taikesnę,
klestinčią, įtraukesnę ir teisingesnę Europą. Paveldo komisija išvertė šį svarbų dokumentą, kuriuo siekiant
išsaugoti kultūros paveldą raginama sukurti ambicingą Europos veiksmų planą kaip ilgalaikį Europos
kultūros paveldo metų palikimą. Europos Sąjungos institucijos kviečiamos visapusiškai pripažinti paveldą
strateginiu prioritetu būsimose politikos programose ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos daugiametėje
finansinėje programoje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad kultūros paveldui turi būti suteikiama ženkliai
didesnė reikšmė tiek formalioje, tiek neformalioje švietimo veikloje įvairaus amžiaus žmonėms. Tai
paskatintų stipresnį visuomenės įsitraukimą į kultūros paveldo apsaugą ir perdavimą ateities kartoms.
Paveldo komisija, iš esmės tai akcentuodama, ypač daug dėmesio skyrė švietimui ir sklaidai.
Praėjusius metus galima laikyti taip ilgai lauktų pokyčių pradžios metais. Kultūros ministerija inicijavo
paveldosaugos pertvarką, o Paveldo komisija tame aktyviai dalyvavo. Deja, vykstant diskusijoms, išryškėjo
viena aplinkybė, trukdanti sklandžiai judėti į priekį – skirtingas suvokimas, kokia gi turi būti mūsų ateities
paveldosauga. Ir, jei problemos, egzistuojančios paveldosaugos lauke daugiau ar mažiau pripažįstamos
bendrai, tai sutarti, kaip reikėtų jas spręsti, bent jau lig šiol atrodo sunkiai įgyvendinama misija. Todėl šiais
metais vėl didžiulį dėmesį skirsime apskaitai, nuo kurios iš tiesų priklauso paveldo likimas. Jei pavyktų galų
gale sutarti bent dėl apskaitos klausimų ir, leisiu sau pasvajoti, dėl Kultūros vertybių registro peržiūros –
būtų pasiektas didžiulis laimėjimas.
Taigi, žvelgiant į ateitį, svarbiausi tikslai išlieka tie patys: pažangios, skaidrios, integralios paveldosaugos
kūrimas.
Dėkodama visiems, kviečiu susitelkti bendrystei siekiant šių tikslų.
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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 – 2018-09-28 sprendimu Nr. S-7(6.2.-224).
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.

2018 m. nesikeitė Paveldo komisijos sudėtis. Jai
priklauso Evelina Karalevičienė (menotyrininkė,
architektūrologė, nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialistė-ekspertė), prof. Juozas Algirdas
Pilipavičius (aukščiausios kategorijos restauratorius-
ekspertas), Nijolė Laužikienė (istorikė, kultūros ir
politikos veikėja), Augis Gučas (architektas-
urbanistas, paveldosaugos specialistas), prof. dr.
Jūratė Jurevičienė (architektė), Deivydas Rimkevičius
(teisininkas), Gediminas Rutkauskas (architektas),
prof. dr. Adomas Butrimas (Lietuvos meno istorikas,
archeologas), Andrijana Filinaitė (paveldosaugininkė,
kultūros ir politikos veikėja), dr. Skaidra Trilupaitytė
(Lietuvos kultūros politikos tyrinėtoja), Jūratė
Markevičienė (architektūrologė, architektūros ir
miestų raidos istorikė, paveldosaugininkė), prof. dr.
Donatas Brandišauskas (antropologas).
Paveldo komisijos pirmininkas turi pavaduotoją. Jį
Paveldo komisijos pirmininko teikimu skiria ir
atleidžia Paveldo komisija iš savo narių. 2018 m.
Paveldo komisijai vadovavo LR Seimo 2017-12-19
nutarimu Nr. XII-908 paskirta Evelina
Karalevičienė. Paveldo komisijos 2018-01-19
nutarimu Nr. N-2 pavaduotoju paskirtas Juozas
Algirdas Pilipavičius.



2. PAGRINDINĖS
PAVELDO KOMISIJOS
VEIKLOS KRYPTYS IR
SVARBIAUSI DARBAI
2018 METAIS

Atlikome UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje analizę ir
pasiūlėme sudaryti išplėstinę darbo grupę dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų suderinimo su Konvencija bei
reikalingų įstatymų ir įstatymų pakeitimų projektų
parengimo.

Įvertinome Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2016–

2017 m. veiklos ataskaitas bei pasiūlėme Lietuvos
Respublikos Vyriausybei parengti ir patvirtinti Kuršių nerijos
apsaugos ypatumų reglamentą bei papildyti Kuršių nerijos
nacionalinio parko nuostatus, nurodant Kuršių nerijos, kaip
UNESCO pasaulio paveldo vietovės, svarbą.

Įvertinome Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros
2016–2017 m. veiklos ataskaitas ir rekomendavome Vilniaus
miesto savivaldybei įvertinti Vilniaus senamiesčio
atnaujinimo agentūros 2001–2018 m. veiklą pagal įstatuose
nustatytas funkcijas bei tikslinti šios įstaigos įstatus
atsižvelgiant į teisės aktuose numatytas teisines galias ir
atsakomybę paveldo apsaugos srityje.

Analizavome Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo plano
projektą ir pasiūlėme Lietuvos Respublikos atsakingoms
institucijoms nepritarti ir netvirtinti parengto Tvarkymo
plano projekto, spręsti dėl Tvarkymo plano projekto tolesnio
rengimo tikslingumo ir užtikrinti Vilniaus senamiesčio
apsaugos reglamento veikimą iki bus parengtas ir įsigalios
naujas Vilniaus senamiesčio paveldo apsaugos dokumentas.

Kultūros paveldo apsaugos
politikos ir strategijos

formavimas
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Analizavome kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip
nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, apsaugos klausimą ir pasiūlėme
Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti papildomą tikslinį finansavimą Kultūros vertybių
registro duomenų bazės paieškos, susijusios su vertingųjų savybių kriterijais, sistemos
tobulinimui.
Svarstėme kultūros paveldo objektų – vargonų – apsaugos klausimą ir pasiūlė Kultūros
ministerijai įpareigoti Kultūros paveldo departamentą registruoti vargonus Kultūros vertybių
registre kaip kilnojamąsias kultūros vertybes.

Analizavome Lietuvos profesijų klasifikatorių ir pasiūlėme sudaryti darbo grupę, kuri parengtų
konkrečius siūlymus dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus papildymo, siekiant apibrėžti ir
įteisinti kultūros paveldo apsaugos srityje dirbančių specialistų profesijas.

Svarstėme fotografijos paveldo išsaugojimo klausimą ir pasiūlėme sudaryti darbo grupę, kuri
parengtų fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategiją.
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Susitikimai su vietos
bendruomenėmis ir

savivaldybių atstovais

Organizavome susitikimus su Marijampolės, Prienų r. ir

Trakų r. vietos bendruomenėmis ir savivaldybių

atstovais, aptarėme veiklai pritaikytus kultūros paveldo

objektus ir vietos gyventojų vaidmenį saugant kultūros

paveldą.

Kultūros paveldo apsaugos
politiką ir strategiją

įgyvendinančios programos
ir lėšos kultūros paveldo

objektams

Atlikome Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos 2018 m. programų projektų analizę ir

pateikėme rekomendacijas.

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.
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Tarptautinių teisės aktų ir
kitų šalių strateginių

dokumentų aktualizavimas
Lietuvoje

Palaikydami Europa Nostra siekius pasirašėme ir į

lietuvių kalbą išvertėme Europos kultūros paveldo

viršūnių susitikime priimtą „Berlyno raginimą veikti“.

Išvertėme ir aktualizavome Varšuvos rekomendaciją dėl

pasaulio paveldo atgaivinimo ir atstatymo.

Bendradarbiavimas su
užsienio valstybėmis ir

tarptautinėmis
organizacijomis

Dalyvavome rengiant Kauno modernizmo architektūros

įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą nominacinę

bylą ir bendradarbiavome organizuojant tarptautinius

renginius, skirtus  modernizmo architektūros tyrimams

ir sklaidai.

Baltijos jūros regiono šalių forume pristatėme kultūros

paveldo politikos pokyčius Lietuvoje ir tarptautinių

paveldo vadybos dokumentų – Kultūros paveldo vertės

pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos, Europos

Tarybos Ministrų komiteto Europos kultūros paveldo

strategijos XXI amžiui, Varšuvos rekomendacijos dėl

pasaulio paveldo atgaivinimo ir atstatymo bei Berlyno

raginimo veikti aktualizavimą.

Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje,

apsauga

Tęsėme informacijos apie Lietuvai reikšmingą kultūros

paveldą, esantį užsienyje, rinkimą.

Tobulinome duomenų bazę U-PAVELDAS, siekiant

Lietuvai reikšmingo, užsienyje esančio kultūros paveldo

sklaidos.



3. PAVELDO KOMISIJOS
2018 METŲ VEIKLOS
REZULTATAI
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Paveldo komisijos veikla buvo grindžiama ir

organizuojama vadovaujantis 2018–2020 m.

strateginiu veiklos planu (Priedas Nr. 1) ir 2018

m. veiklos planu (Priedas Nr. 2).

Vadovaujantis Paveldo komisijos nuostatų VI

dalies 26 punktu, 2018 m. įvyko 15 posėdžių (iš

jų: 2 išvažiuojamieji).

 

Paveldo komisijos inicijuotos darbo grupės ar
pasitarimai:
Organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas su

Lietuvos nacionaline UNESCO komisija dėl

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo

apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje,

UNESCO pasaulio paveldo vietovės Vilniaus

senamiesčio specialiojo plano–tvarkymo plano

projekto. Paveldo komisijos narių darbo

grupėje aptarti kiti, su UNESCO paveldu susiję

klausimai: tarptautinis forumas, skirtas

UNESCO psaulio paveldo vietovės Kuršių

nerijos apsaugai, Vilniaus istorinio centro

vietos valdytojo Vilniaus senamiesčio

atnaujinimo agentūros veiklos ataskaita.

Susitikime su Vilniaus dailės akademijos,

Kultūros paveldo centro bei Projektavimo ir 

restauravimo instituto atstovais aptartas

kultūros paveldo tyrimų problematikos

klausimas.

Tarpinstituciniame susitikime su Lietuvos

Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės

grupės, Aplinkos ministerijos ir Kultūros

ministerijos atstovais svarstytas teisės aktų

taikymo nustatant nekilnojamojo kultūros

paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų

ribas klausimas.

Tarpinstituciniame pasitarime su Kultūros

ministerijos, Kultūros paveldo departamento,

Kultūros paveldo centro ir Lietuvos

restauratorių sąjungos atstovais aptartas

kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų

Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamojo

kultūros paveldo objekto vertingosios savybės,

apsaugos klausimas.

Organizuotas susitikimas su Lietuvos

fotomenininkų sąjungos, Lietuvos centrinio

valstybės archyvo ir kitais atstovais dėl

fotografijos paveldo išsaugojimo.

Paveldo komisijos susitikime su Kultūros

paveldo departamento Pirmąja nekilnojamojo

kultūros paveldo vertinimo taryba aptarti 



vertinimo tarybos veiklos organizavimo

klausimai.

 

Dalyvavimas kitų institucijų darbo grupėse ar
pasitarimuose:

Paveldo komisijos pirmininkė Evelina

Karalevičienė yra Lietuvos nacionalinės

UNESCO komisijos programos „Pasaulio

atmintis“ komiteto narė.

Paveldo komisija dalyvavo:

· Kultūros ministerijos darbo grupės dėl

Integralios kultūros paveldo apsaugos

politikos modelio parengimo pasitarimuose;

· Kultūros ministerijos pasitarimuose dėl

Kauno modernizmo architektūros

nominacinės bylos rengimo, įrašymo į

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą ir susitikime

su Kauno m. savivaldybės atstovais dėl

Europos kultūros paveldo metų įgyvendinimo

veiksmų plano;

· Kultūros ministerijos veiklos grupėje dėl

Nacionalinės koncertų salės paslaugų

infrastruktūros sukūrimo;

· Kultūros ministerijos pasitarime dėl vargonų

apsaugos, Kultūros paveldo departamento

darbo grupėje dėl vargonų statuso Kultūros

vertybių registre patikslinimo;

· Kultūros ministerijos tarpžinybinėje darbo

grupėje dėl atliekamų nelegalių archeologijos

tyrimų užkardymo;

· Kultūros ministerijos organizuotame

konkurse Kultūros paveldo departamento

direktoriaus pareigoms užimti;

· Kultūros ministerijos Lietuvos kultūros

paveldo skaitmeninimo taryboje;

· Kultūros ministerijos organizuotame

posėdyje dėl kultūros paveldo objekto

Obelynės sodybos teritorijos planavimo

sprendinių ir tolimesnio specialiojo plano

rengimo tikslingumo;
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· Kultūros paveldo departamento

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo

sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų

paraiškų vertinimo ekspertų komisijos 2018–

2019 m. laikotarpiui veikloje;

· Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo

produktų tarybos veikloje;

· susitikime su Valstybinio turizmo

departamento atstovais dėl turizmo UNESCO

pasaulio paveldo vietovėse;

· Lietuvos standartizacijos departamento

technikos komiteto LST TK 81 „Kultūros

vertybių išsaugojimas“ veikloje.

 

Paveldo komisija 2018 m. priėmė 11

sprendimų, kuriuose teikė ekspertines

rekomendacijas kultūros paveldo politikos

formavimo ir įgyvendinimo klausimais, 6

nutarimus dėl kilnojamųjų kultūros vertybių

duomenų tikslinimo, įrašymo į Kultūros

vertybių registrą ar kultūros paveldo objektų

paskelbimo kultūros paminklais, 1 nutarimą

dėl kultūros paveldo apsaugos institucinės

pertvarkos metmenų ir 1 nutarimų dėl Paveldo

komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

(Priedas Nr. 3).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

valstybinės kultūros paveldo komisijos

įstatymu, Paveldo komisija vykdė šiuos

uždavinius:

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, Kultūros paveldo

departamentui prie Kultūros ministerijos,

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.

 

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;
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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

Paveldo komisija sistemingai analizuoja, kaip Lietuvos
Respublika vykdo UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos
paveldo apsaugos konvencijoje (toliau – Konvencija)

nustatytus įsipareigojimus ir užtikrina į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą įrašytų vertybių – Vilniaus istorinio centro,

Kuršių nerijos, Kernavės archeologinės vietovės ir Struvės
geodezinio lanko – apsaugą.

Paveldo komisija išnagrinėjo, ar Lietuvos Respublikos teisinis
reglamentavimas atitinka Konvencijos 5 straipsnyje ir
Konvencijos įgyvendinimo gairių 98 punkte apibrėžtą
Konvencijos šalių pareigą užtikrinti valstybiniu ir vietiniu
lygmeniu paveldo apsaugą nuo socialinių, ekonominių ir kitų
spaudimų ar pokyčių, kurie gali turėti neigiamos įtakos
pasaulio paveldo vertybių išskirtinei visuotinei vertei,
įskaitant vertybių vientisumą ir (ar) autentiškumą, bei šių
priemonių visišką ir veiksmingą įgyvendinimą.

Saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsnyje nustatyta, kad
saugomoms teritorijoms, turinčioms tarptautinės svarbos
saugomos teritorijos statusą ir (ar) įrašytoms į tarptautinės
svarbos saugomų teritorijų sąrašus, taikomi tarptautinėse
konvencijose, sutartyse nustatyti reikalavimai, o į
tarptautinės svarbos saugomų teritorijų sąrašus patenkančių
teritorijų apsaugos ypatumus taip pat reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Dėl UNESCO Pasaulio
kultūros ir gamtos paveldo

apsaugos konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje
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Praktikoje Konvencijos nuostatos nėra

taikomos, nes kiti kultūros ir gamtos paveldo

Lietuvoje apsaugos teisinę bazę sudarantieji ir

ją veikiantieji įstatymai bei žemesnio lygmens

teisės aktai nėra suderinti su Konvencijos

nuostatomis, dažnai netgi joms priešingi.

Lietuva iki šiol nėra priėmusi nacionalinės

politikos pasaulio paveldo apsaugai,

išsaugojimui ir pristatymui užtikrinti,

nenustatyti bendrieji pasaulio paveldo

apsaugos, išsaugojimo ir pristatymo principai.

Nenustatyti apsaugos taikymo mechanizmai:

neįsteigtos specialios viešosios tarnybos,

patariamosios struktūros, nenustatyti įvairių

struktūrų tarpusavio bendradarbiavimo

principai, neįteisintos valstybinės ir vietinės

valdžios institucijų kompetencijos.

Nepakankamai įteisintos

sisteminės mokslinės, techninės, teisinės ir

finansinės apsaugos priemonės. Dėl

nacionalinių įstatymų kolizijos Lietuvos

Respublikoje iki šiol nepavyksta įvykdyti Gairių

nustatyto reikalavimo kiekvienai pasaulio

paveldo vertybei privalomai turėti patvirtintą

valdymo planą ar kitą dokumentais patvirtintą

valdymo sistemą, kurioje būtų nurodyta, kaip

bus išsaugota vertybės išskirtinė visuotinė

vertė. Valdymo plano ar valdymo sistemos

neturi nei viena Lietuvoje esanti pasaulio

paveldo vertybė. Atitinkamai neapibrėžta

pasaulio paveldo vietos arba vietovės

valdytojo sąvoka, neįteisintos jo pareigos,

teisės, atsakomybė ir kompetencijos.

Lietuvos teisės aktuose neįteisinta privalomoji

poveikio pasaulio paveldui vertinimo

procedūra. Nėra reglamentuotas Gairių 172

punkto įgyvendinimas, neįtvirtinti pasaulio

paveldui taikomi tvaraus vystymosi principai ir

prioritetai, atsižvelgiant į pasaulines

tendencijas ir Jungtinių Tautų darnaus

vystymosi darbotvarkę iki 2030-ųjų metų.

Paveldo komisija siūlė sudaryti išplėstinę

darbo grupę dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir
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 gamtos paveldo apsaugos konvencijos

įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos įstatymų

suderinimo su Konvencija ir reikalingų

įstatymų bei įstatymų pakeitimų projektų

parengimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybei

rekomenduota skubiai parengti ir Lietuvos

Respublikos Seimui pateikti Nekilnojamojo

kultūros paveldo apsaugos įstatymo

papildymą, nustatant, jog saugomiems

objektams ir vietovėms, turinčioms

tarptautinės svarbos saugomo objekto ar

vietovės statusą ir (ar) įrašytoms į UNESCO

Pasaulio paveldo sąrašą, taikomi UNESCO

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos

konvencijoje nustatyti reikalavimai; parengti ir

Lietuvos Respublikos Seimui pateikti

Saugomų teritorijų ir Nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymų papildymus

nustatant, jog UNESCO Pasaulio paveldo

komiteto patvirtinti išskirtinės visuotinės

vertės aprašai, įskaitant apibrėžtą vietovių

autentiškumą ir vientisumą,

pasaulio paveldo vietovėse taikomi kaip

pirmenybiniai nacionaliniu lygmeniu

nustatytų kultūros paveldo vertybių vertinimo

ir pan. teisės aktų atžvilgiu, įteisinant pasaulio

paveldo vietovių valdymo planus kaip

specifinę priemonę šių vietovių apsaugai,

tvarkymui, puoselėjimui ir naudojimui

nustatyti, įteisinant privalomąjį poveikio

pasaulio paveldui vertinimą ir jo procedūrines

sąlygas. Taip pat buvo siūloma Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti,

kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.

gegužės 19 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl institucijų,

atsakingų už UNESCO Pasaulio paveldo sąraše

esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo“

paskirtos valdžios institucijos yra nacionaliniai

koordinatoriai ir įpareigoti jas skirti jų

kompetencijai priskirtų pasaulio vietovių

vietos valdytojus, atsakingus už šių UNESCO

pasaulio paveldo vertybių apsaugą, bei

patvirtinti nacionalinių koordinatorių ir vietos

valdytojų veiklos nuostatus.



Paveldo komisija įvertino Kuršių nerijos nacionalinio parko

direkcijos (toliau – Direkcija) 2016–2017 m. veiklos

ataskaitas, parengtas vadovaujantis Valstybinės saugomų

teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013-11-28 įsakymu Nr. V-312 patvirtintais Saugomų

teritorijų direkcijų veiklos vertinimo rodikliais ir metodika.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šiol nėra įgyvendinusi

Saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje

nurodytos prievolės reglamentuoti Kuršių nerijos, kaip į

tarptautinės svarbos saugomų teritorijų sąrašą (UNESCO

Pasaulio paveldo sąrašą) įrašytos teritorijos, apsaugos

ypatumus. Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Direkcijos

nuostatuose, kurie yra parengti vadovaujantis Saugomų

teritorijų įstatymu, nėra nurodyta, jog Kuršių nerija yra

UNESCO pasaulio paveldo vietovė, neįvardintos Direkcijos,

kaip vietos valdytojo, funkcijos. Todėl ataskaitose, kurios

yra rengiamos vadovaujantis Saugomų teritorijų direkcijų 

Dėl Kuršių nerijos, kaip
UNESCO pasaulio paveldo
vietovės, vietos valdytojo –

Kiuršių nerijos nacionalinio
parko direkcijos – veiklos
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veiklos vertinimo rodikliais ir metodika, o ne UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo

apsaugos konvencijoje nustatytais reikalavimais, neatsispindi Direkcijos pastangos ir indėlis

saugant bei propaguojant pasaulio paveldo vertybę. Paveldo komisija teigiamai

įvertino Direkcijos pastangas išsaugoti UNESCO pasaulio paveldo vietovę – Kuršių neriją bei

pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įgyvendinant UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos

paveldo apsaugos konvenciją ir Saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsnį parengti ir

patvirtinti Kuršių nerijos, kaip į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytos teritorijos, apsaugos

ypatumų reglamentą bei papildyti Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatus, nurodant

Kuršių nerijos, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietovės, svarbą. Taip pat rekomenduota

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos papildyti Kuršių nerijos

nacionalinio parko direkcijos nuostatus, įvardinant Direkcijos funkcijas UNESCO pasaulio

paveldo vertybės – Kuršių nerijos – apsaugos požiūriu bei Valstybinės saugomų teritorijų

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013-11-28 įsakymu Nr. V-312 patvirtintus

Saugomų teritorijų direkcijų veiklos vertinimo rodiklius ir metodiką, numatant, jog Kuršių

nerijos nacionalinio parko direkcijos veiklos ataskaita būtų rengiama ir vertinama

vadovaujantis holistiniu požiūriu – ataskaitos formoje reikalingus pateikti kiekybinius

Direkcijos veiklos rodiklius tikslinga papildyti šios veiklos veiksmingumą apibūdinančiomis

kokybinėmis charakteristikomis.



Paveldo komisija įvertino Vilniaus senamiesčio atnaujinimo

agentūros (toliau – VSAA) 2016–2017 m. veiklos ataskaitas.

Konstatuota, jog ataskaitose neatsispindi VSAA įstatuose

numatyto pagrindinio tikslo išsaugoti, stebėti, tvarkyti,

konservuoti, restauruoti, atnaujinti pasaulio kultūros

paveldo objektą – Vilniaus istorinį centrą – įgyvendinimas.

Neinicijuojami ir nevykdomi VSAA įstatų 10.6 punkte

numatyti kultūros paveldo tyrimai. Atliekama stebėsena

neatitinka esminio kultūros paveldo stebėsenos

reikalavimo – iš pateiktų stebėsenos rezultatų nėra

įmanoma nustatyti kultūros paveldo objektų būklės

pokyčių. VSAA didžiausią dėmesį skiria sklaidai, edukacijai,

visuomenės konsultavimui ir tarptautiniams ryšiams.

Pažymėta, jog VSAA steigėja yra Vilniaus miesto

savivaldybė, todėl VSAA veikloje neišvengiamai kyla

konfliktas dėl Vilniaus miesto plėtros ir Vilniaus istorinio

centro apsaugos. 

Dėl Vilniaus istorinio centro,

kaip UNESCO pasaulio
paveldo vietovės, vietos

valdytojo – Vilniaus
senamiesčio atnaujinimo

agentūros – veiklos
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Lietuvos Respublika, prisijungdama prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos

konvencijos, prisiėmė įsipareigojimus saugoti Pasaulio paveldo sąraše esančias vertybes, todėl

ne savivaldybė, o Kultūros ministerija turėtų būti atsakinga už Vilniaus istorinio centro apsaugą.

Atsižvelgiant į tai, finansiniai įsipareigojimai dėl Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės

turėtų būti priskirti ne tik Vilniaus miesto savivaldybei, bet ir valstybei.Paveldo komisija

rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybei įvertinti viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio

atnaujinimo agentūros 2001–2018 m. veiklą pagal įstatuose nustatytas funkcijas ir tikslinti šios

įstaigos įstatus atsižvelgiant į teisės aktuose numatytas teisines galias ir atsakomybę paveldo

apsaugos srityje. Taip pat siūlė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, atsakingai už Vilniaus

istorinio centro apsaugą, atlikti išsamią viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo

agentūros teisinio statuso ir 2001–2018 m. veiklos analizę bei prisiimant atsakomybę už UNESCO

pasaulio paveldo vertybės išsaugojimą spręsti dėl steigėjo keitimo ir funkcijų tikslinimo.



Paveldo komisija įvertino viešajam svarstymui pateiktą

Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo

apsaugos specialiojo plano – tvarkymo plano projektą

(toliau – Tvarkymo plano projektas). Lietuvos Respublikos

Vyriausybė 2017-07-12 nutarimu Nr. 597 „Dėl įgaliojimų

suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų

teritorijų įstatymą“ įgaliojo Kultūros ministeriją  tvirtinti

 kultūrinių draustinių tvarkymo planus, vykdyti saugomų

teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę,

rengti saugomų teritorijų strateginio planavimo

dokumentus. Tačiau minėtu Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimu Kultūros ministerija ir Kultūros

paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nebuvo

įgalioti rengti ir tvirtinti  Vilniaus senamiesčio, kaip turinčio

išskirtinės pasaulio paveldo vietovės statusą, Tvarkymo 

Dėl Vilniaus senamiesčio
nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos specialiojo
plano – tvarkymo plano

projekto
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planą. Tvarkymo plano projektas buvo pradėtas rengti 2008 m., t. y. prieš 10 metų, todėl to

laikotarpio duomenys, pagrindžiantys Tvarkymo plano projekto sprendinius, neatitinka šiuo metu

esamos situacijos. Parengto Tvarkymo plano projekto turinio forma neatitinka Nekilnojamojo

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, keliamų

specialiojo teritorijų planavimo dokumentų turinio formai. Prieštaraujant teisiniam

reglamentavimui parengtame Tvarkymo plano projekte pateiktos blanketinės nuorodos į kitus

teisės aktus, nesuformuluojant paveldosaugos reikalavimų,neaprašant priemonių, būtinų

vertingosioms savybėms apsaugoti. Tvarkymo plano projekte nėra planuojamos ūkinės veiklos

poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimo ir esamos Vilniaus istorinio centro

būklės analizės, todėl objektyvus paveldosaugos reikalavimų nustatymas nėra įmanomas.

Paveldo komisija, nepritardama parengtam Tvarkymo plano projektui ir pažymėdama, jog jo

sprendiniai neužtikrina Vilniaus senamiesčio išsaugojimo, nenustato apsaugos priemonių

vertingosioms savybėms, išskirtinei pasaulinei vertei, autentiškumui ir vientisumui išsaugoti siūlė

Lietuvos Respublikos atsakingoms institucijoms nepritarti ir netvirtinti parengto Tvarkymo plano

projekto, spręsti dėl Tvarkymo plano projekto tolesnio rengimo tikslingumo ir Vilniaus

senamiesčio paveldo apsaugos teisinio reglamentavimo racionalizavimo bei užtikrinti Vilniaus

senamiesčio apsaugos reglamento veikimą iki bus parengtas ir įsigalios naujas Vilniaus

senamiesčio paveldo apsaugos dokumentas.



Paveldo komisija konstatavo, jog kultūros paveldo apskaita

yra esminė valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos

formavimo priemonė. Aiškūs ir išsamūs apskaitos

duomenys yra būtini siekiant kultūros paveldo išsaugojimo

ir naudojimo, tačiau nebaigta tvarkyti Kultūros vertybių

registro informacija kelia sunkumų kultūros paveldo

valdytojams, planuotojams, tyrėjams ir naudotojams.

Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos

įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, visi

objektai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo

įgyvendinimo 9 straipsnį saugoti kaip nekilnojamosios

kultūros vertybės, buvo pripažinti Kultūros vertybių

registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros

vertybėmis. Pagal tokį teisinį reglamentavimą dauguma

kultūros vertybių, kurios pagal daiktinę prigimtį yra

kilnojamieji daiktai, yra registruotos kaip nekilnojamosios

Dėl kilnojamųjų kultūros
vertybių, registruotų

Kultūros vertybių registre
kaip nekilnojamojo kultūros
paveldo objekto vertingosios

savybės, apsaugos
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 kultūros vertybės. Siekiant sutvarkyti Kultūros vertybių registro duomenis ir šias kultūros vertybes

priskirti kilnojamosioms, teisės aktų nustatyta tvarka dalis jų įrašoma į Kultūros vertybių registrą

kaip kilnojamosios kultūros vertybės, kita dalis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos

sprendimais yra įvardijama kaip nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingosios savybės.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių Statinių puošybos ir įrangos (statinių priklausinių) sąrašo

vertybės yra pripažįstamos nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingosiomis savybėmis ir jų

tvarkybai taikomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, nors kai kurioms jų

turėtų būti taikomi teisės aktai, reglamentuojantys kilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybą.

Kilnojamajai kultūros vertybei tapus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingąja savybe

Kultūros vertybių registro duomenų bazė neleidžia vykdyti paieškos pagal vertingųjų savybių

kriterijus (autorystę, medžiagiškumą ir pan.). Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų

savybių, kurios susideda iš kelių dalių ir tos dalys gali būti vertinamos kaip atskiri dailės kūriniai

(vargonai, altoriai ir pan.), apskaitos ar tvarkybos dokumentų rengimo reikalavimai nenumato

reikiamo detalizavimo, todėl yra galimas autentiškumo neįvertinimas ar praradimas atliekant

minėtus darbus.

Paveldo komisija siūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti papildomą tikslinį finansavimą

Kultūros vertybių registro duomenų bazės paieškos, susijusios su vertingųjų savybių kriterijais,

sistemos tobulinimui. Taip pat buvo siūloma Kultūros ministerijai papildyti: Kilnojamųjų kultūros

vertybių apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalį; kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-150

patvirtintą Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens

nustatymo kriterijų aprašo 1 priedo Vertinamų objektų ar vietovių, jų dalių ir elementų pavyzdinių

vertingųjų savybių sąrašo 1.1.6. punktą; papildyti kultūros ministro 2009-06-30 įsakymu Nr. ĮV-331

patvirtintą Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo 1

punktą (konkretūs siūlymai nurodyti Paveldo komisijos 2018-03-23 sprendime Nr. S-4(6.2.-221).

Kultūros ministrerijos buvo prašoma inicijuoti sudėtingų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų

vertingųjų savybių, kurios susideda iš kelių dalių ir tos dalys gali būti vertinamos kaip atskiri dailės

kūriniai (kilnojamieji daiktai) (pvz., vargonai, altoriai ir pan.), apskaitos ir tvarkymo dokumentų

rengimui keliamų reikalavimų tobulinimą.



Vargonai yra ir muzikos instrumentas, ir statinio interjero

puošybos elementas, todėl susiformavo ydinga praktika

vargonus registruoti Kultūros vertybių registre ne kaip

muzikos instrumentą – kilnojamąjį daiktą, bet kaip statinio

vertingąją savybę, nors Kilnojamųjų kultūros vertybių

apsaugos įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, jog muzikos

instrumentai yra kultūros objektai. Taip pat pažymėta, jog

Lietuvoje stokojama aukštos kvalifikacijos vargonų

restauravimo specialistų, gali būti neužtikrinta skaidri,

profesionali, Europos praktika grindžiama vargonų

paveldosauga.

Paveldo komisija siūlė Kultūros ministerijai įpareigoti

Kultūros paveldo departamentą vadovaujantis Kilnojamųjų

kultūros vertybių apsaugos įstatymu registruoti vargonus

Kultūros vertybių registre kaip kilnojamąsias kultūros

vertybes, pasitelkti istorinių vargonų paveldosaugos

specialistus taip pat ir iš užsienio valstybių, kurie patartų

vargonų restauravimo programų ir atliekamų darbų

kokybės klausimais bei konsultuotų Kilnojamųjų kultūros

vertybių vertinimo komisiją bei steigti mokslinę metodinę

tarybą vargonų apsaugos klausimams nagrinėti.

Dėl kultūros paveldo objektų
– vargonų – apsaugos
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Dėl Lietuvos profesijų
klasifikatoriaus

Paveldo komisija išanalizavo Lietuvos profesijų

klasifikatorių (toliau – Klasifikatorius) ir konstatavo, jog

jame nėra įteisintos kultūros paveldo apsaugos srities

profesijos.

Klasifikatoriuje (iš dalies parengtame pagal Jungtinių

Tautų Tarptautinės darbo organizacijos standartinį

profesijų klasifikatorių ISCO-08) restauratoriaus funkcijos

labai siaurai ir netinkamai apibrėžtos tarp kai kurių

registruotų profesijų. Tyrėjo profesija priskirta policijos,

muitinės ir pan. sritims. Pažymėtina, kad Klasifikatoriuje iki

šiol nėra įteisintos nekilnojamojo architektūros paveldo

restauratoriaus ir konservatoriaus, muziejininko-

restauratoriaus (Bibliotekininkų, archyvų ir muziejų

specialistų grupėje) profesijos. ISCO-08 pagrindinėje

grupėje Specialistai taipogi nėra registruoto kultūros

paveldo apsaugos specialistų pogrupio, nors ir ISCO-08, ir

Klasifikatoriuje yra nurodyti aplinkos apsaugos specialistai.

Atlikus Klasifikatoriaus analizę galima daryti išvadą, jog

kultūros paveldo apsaugos srityje dirbančių specialistų

profesijų neįteisinimo klausimas privalo būti  sprendžiamas

tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.

Kultūros paveldo apsaugos srityje dirbančių specialistų

darbo pobūdis yra ne tik specifinis, bet ir reikalaujantis 



daug atitinkamos srities žinių ir įgūdžių. Neapibrėžus ir Klasifikatoriuje neįteisinus minėtos

srities profesijų, gali sumažėti specialistų paklausa, paskatų tobulėti profesinėje srityje pasiūla ir

poreikis bei aukštųjų mokyklų studijų programų, pagal kurias rengiami atitinkamos srities

specialistai, skaičius. Tokia situacija ne tik pablogintų specialistų darbo kokybę ir tinkamą

kultūros paveldo apsaugą, bet ir keltų grėsmę kultūros paveldui.

Paveldo komisija siūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei įpareigoti Ūkio ministeriją kartu su

Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijomis sudaryti darbo grupę, įtraukiant Valstybinės

kultūros paveldo komisijos, profesinių asociacijų ir kultūros paveldo apsaugos specialistus

rengiančių aukštųjų mokyklų atstovus, kuri parengtų konkrečius siūlymus dėl Lietuvos profesijų

klasifikatoriaus papildymo, siekiant apibrėžti ir įteisinti kultūros paveldo apsaugos srityje

dirbančių specialistų profesijas.
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Fotografijos paveldas yra svarbus savarankiškas

visuomenės technikos, technologijos ir kultūros raidą bei

pasiekimus atspindintis praeities artefaktas ir patikimas

ikonografinis šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti, ją iliustruoti

ir eksponuoti. Siekiant šios paveldo rūšies išsaugojimo

būtina nuosekliai ir strategiškai planuoti jo kaupimą,

saugojimą, tyrimą, restauravimą ir sklaidą.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 3

straipsnyje nurodyta, kad fotografijos ir kino juostos, jų

negatyvai yra laikomi kultūros objektais, kurie

vadovaujantis Įstatymo 6 straipsniu gali būti įrašyti į

Kultūros vertybių registrą. Nepaisant šios nuostatos,

Kultūros vertybių registre nėra nė vienos fotografijos, kuri 

Dėl fotografijos paveldo
apsaugos

būtų įregistruota kaip kilnojamoji kultūros vertybė, nors fotografijos yra įtrauktos į valstybinių

atminties institucijų saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą.

Fotografijos paveldas yra jautrus aplinkos poveikiui, todėl būtina gerinti šios paveldo rūšies
saugojimo sąlygas, plėtoti tyrimo ir restauravimo metodiką. Lietuvoje tik kelios atminties institucijų
saugyklos įrengtos pagal nustatytus standartus. Nepakanka atminties institucijų finansinių išteklių ir
žmogiškųjų resursų (etatinių darbuotojų), norint įsigyti, tinkamai sutvarkyti ir saugoti valstybės
fotografijos paveldą. Reikėtų tobulinti teorines ir praktines žinias apie fotografijos paveldo apsaugą
bei skirti tinkamą finansavimą fotografijos paveldo kaupimui, saugojimui, tyrimui ir restauravimui
reikalingų priemonių bei patalpų (saugyklų ir laboratorijų) įrengimui. Lietuvos fotomenininkų
sąjungos archyve yra saugoma reikšmingos Lietuvos XX a. fotografijos meno kolekcijos dalis, tačiau
visuomeninė kūrybinė organizacija neturi atminties institucijoms taikomų valstybinių įgaliojimų
registruoti ir saugoti fotografijos paveldą, dėl ribotų teisinių ir finansinių sąlygų nepajėgi užtikrinti
sukauptų meno vertybių apskaitos, tyrimų, tinkamų saugojimo sąlygų ir apsaugos.

Paveldo komisija siūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti Kilnojamųjų kultūros

vertybių apsaugos įstatymo pakeitimą, kuriame būtų išplėsta fotografijos, kaip kultūros

objekto, sąvoka (apibrėžti fotografiją kaip bet kokiu būdu (skaitmeniniu ar analoginiu) gautą

fotografinį atvaizdą) bei skirti finansavimą fotografijos paveldo saugyklų renovavimui ir

įrengimui. Taip pat buvo siūloma Kultūros ministerijai kartu su atminties ir kitų institucijų ir

įstaigų, kaupiančių ir saugančių fotografijos paveldą, atstovais sudaryti darbo grupę, kuri

parengtų fotografijos paveldo kaupimo, išsaugojimo ir naudojimo strategiją.



3.2. IŠVADŲ IR
SIŪLYMŲ VALSTYBĖS
INSTITUCIJOMS
KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS
KLAUSIMAIS TEIKIMAS
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Paveldo komisija nuolat informuoja Lietuvos

Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos

Prezidentą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę

apie aktualią informaciją, susijusią su kultūros

paveldo apsaugos sritimi, bei teikia išvadas į

valstybės institucijų atstovų kreipimusis (pvz.

Lietuvos Respublikos Seimo nario G.

Landsbergio kreipimasis dėl Vaidilutės g.,

Kaune, gyventojų paklausimo).

Teiktos išvados institucijoms dėl urbanistinės

struktūros statinių ir vertingųjų savybių

požymių turinčių objektų savokų apibrėžimo;

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų

skelbimo kultūros paminklais; Macikų

nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir

Sovietų sąjungos Gulag’o lagerio objektų

komplekso paskelbimo kultūros paminklu;

pastatų Žygimantų g. 12, 12A Vilniuje,

paveldosauginio statuso; Vilniaus miesto

savivaldybės teritorijos bendrojo plano;

Vienybės aikštės, Kaune, rekonstravimo

projekto; Reformatų sodo Pylimo g.,

Vilniuje, atnaujinimo projekto.

Teiktas siūlymas Valstybės kontrolei 2018 m.

atlikti veiklos auditą teritorijų planavimo

srityje.

Teikti siūlymai Ūkio ministerijai dėl kultūros

paveldo integralumo su turizmo sritimi.

Kreiptasi į Aplinkos ministeriją dėl

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos

specialiojo teritorijų planavimo dokumentų

tikslingumo.

Paveldo komisijos birželio 29 d. posėdyje buvo

pristatytas Kultūros ministerijos parengtas

Kultūros paveldo apsaugos institucinės

pertvarkos metmenų projektas bei

konsultacinių susitikimų ataskaitos. Paveldo

komisija, įvertinusi šiuos dokumentus, pritarė

paveldosaugos sistemos tobulinimui,

suformuojant darbo grupę pagal

III alternatyvą – dviejų lygmenų darbo grupę,

peržiūrint pasiūlytą jos sudėtį, nustatant

tikslus ir koreguojant numatytus veiklos

terminus.



3.3. KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS POLITIKĄ IR STRATEGIJĄ
ĮGYVENDINANČIŲ PROGRAMŲ IR
BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪROS
PAVELDO APSAUGAI,
PANAUDOJIMO 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
paveldo departamento 2018 m. planuojamai veiklai pagal
valstybės biudžeto asignavimo apimtis įgyvendinant Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos programos „Informacijos
išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų,

kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“ priemones.Kultūros paveldo
departamento 2018 m.

programų projektų
vertinimas
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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.

Įvairiose savivaldybėse 2017 m. skirtų lėšų dydis svyruoja

nuo kelių tūkstančių iki kelių milijonų eurų. Pastebima

tendencija, kad miesto vietovėse kultūros paveldo objektų

tvarkybai ir priežiūrai skiriama žymiai daugiau lėšų negu

kaimo vietovėse. Neigiamą įtaką kultūros paveldo objektų

išsaugojimui daro sumažėjęs arba išvis išnykęs kultūros 

Lietuvos Respublikos
savivaldybių lėšų

panaudojimas kultūros
paveldo apsaugai



paveldo objektų panaudojimo, pritaikymo poreikis kaimo vietovėse pakitus demografinei

situacijai ir socialinei aplinkai, pvz. ištuštėjusiuose kaimuose atokių dvarų sodybų nenaudojami

blogos fizinės būklės ūkiniai pastatai neturi jokių perspektyvų būti pritaikomi – tam nėra nei

galimybių, nei poreikio.

Iš esmės, 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 dažnai nepakanka.

Apibendrinant galima būtų teigti, jog savivaldybėse kultūros paveldo objektų aplinka prižiūrima

reguliariai ir geriau nei pastatai (teritorijos šienaujamos ir pan.), nes tai nereikalauja didelių

finansinių sąnaudų kaip kad statinio fizinės būklės užtikrinimas. Pavieniai pastatai (taip pat jų

aplinka) miestuose, miesteliuose dėl skiriamo tikslinio finansavimo yra geros būklės, kuri gerėja,

nes remonto, tvarkymo, defektų šalinimo darbai atliekami dažniau nei kaimo vietovėse.

Valstybinė kultūros paveldo komisija 22



Valstybinė kultūros paveldo komisija 23

Lietuvoje nuo 1994 m. tradicija tapusiuose Europos paveldo dienų renginiuose, kuriuos

koordinuoja ir organizuoja Kultūros paveldo departamentas, vis aktyviau dalyvauja miestų bei

rajonų savivaldybės, kultūros įstaigos, kultūros paveldo objektų valdytojai. Išanalizavus pastarųjų

metų Lietuvos savivaldybių lėšų panaudojimo kultūros paveldo apsaugai duomenis išryškėja vis

aktyvesnis 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. Be to palaikomas vietos bendruomenių kūrimasis ir jų iniciatyva saugant kultūros

paveldo objektus (įvairūs renginiai, edukacinės programos, lankstinukai ir straipsniai vietinėje

spaudoje).

Pažymėtina, kad sąlyginai nedidelį kultūros paveldo objektų finansavimą valstybės ir savivaldybės

lėšomis dalinai kompensuoja savivaldybių administracijų gebėjimas sėkmingai pasinaudoti

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių fondų lėšomis.
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Kuriant naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo redakciją buvo tikėtasi, kad

spartinant vertingųjų savybių nustatymo darbą, galėtų padėti savivaldybių nekilnojamojo kultūros

paveldo vertinimo tarybos, tačiau šiuo metu jų veikla vis dar silpna, o apskaitos dokumentų

rengimo procesas pernelyg lėtas. Pastebimas daugumos savivaldybių nekilnojamojo kultūros

paveldo vertinimo tarybų vangumas ir neveiklumas: mažas kultūros paveldo objektų įrašymas į

Kultūros vertybių registrą ir paskelbimas savivaldybės saugomais, neretai teikiami tik pasiūlymai

panaikinti kultūros paveldo objektų teisinę apsaugą. Todėl manytina, kad savivaldybių vertinimo

tarybų darbas priešingai nei tikėtasi, gali neigiamai paveikti tiek jau įrašytų į Kultūros vertybių

registrą, tiek vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, teisėtai sudarant sąlygas tvarkyti juos

ne pagal paveldosaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų nuostatas,

tokiu būdu sunaikinant jų autentiškumą, vertingąsias savybes, ar netgi objektą nusprendžiant

visiškai nugriauti.

Didžiojoje dalyje savivaldybių taikoma praktika, kai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos savivaldybėse ne(be)sudaromos, o atskirais atvejais savivaldybių administracijų užsakymu

perkamos ekspertų (KPC) paslaugos, parengiant kultūros paveldo objektų ir objektų, turinčių

vertingųjų savybių požymių, apskaitos dokumentaciją ir teikiant ją svarstyti ir tvirtinti Kultūros

paveldo departamento sudarytoms nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms.
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Į klausimą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo

dokumentų (tvarkymo planų) naudingumo savivaldybėms organizuojant ir vykdant tvarkymą

atsakė kiek daugiau nei pusę savivaldybių (32). Maždaug trečdalis tvirtino, kad tokie dokumentai

yra reikalingi ir naudingi: palengvina darbą, padeda išvengti dviprasmybių ir neaiškumo, tačiau

pabrėžė, kad juos reikėtų periodiškai atnaujinti ir tikslinti, o tvarkyba turėtų būti atliekama greitu

metu po tvarkymo plano patvirtinimo, nes jei uždelsiama keletą ar keliolika metų, dažnu atveju

keičiantis visuomenės poreikiams, tvarkymo planai praranda aktualumą. Dalis savivaldybių dėl

įvairių priežasčių (nedidelio kultūros paveldo objektų skaičiaus jų teritorijoje, lėšų stokos, lėto

ūkinės plėtros tempo) nemato poreikio rengti tvarkymo planų ir nurodė, kad tokie dokumentai

turėtų būti rengiami tik kultūros paveldo vietovėms ir dideliems kultūros paveldo objektų

kompleksams. Kelios savivaldybės pažymėjo, kad tvarkymo planų sprendiniai galėtų būti

integruoti į kitus teritorijų planavimo dokumentus – savivaldybės bendrąjį ar jo dalių planus.



3.4. SIŪLYMŲ KULTŪROS
PAVELDO VERTYBES
PASKELBTI KULTŪROS
PAMINKLAIS AR PANAIKINTI
JŲ APSAUGĄ SVARSTYMAS
IR APROBAVIMAS

Paveldo komisija gavo Kultūros ministerijos prašymą pritarti
siūlymui paskelbti Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių
stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG’o lagerio objektų
kompleksą kultūros paminklu, tačiau dėl objektui
neparengto individualaus apsaugos reglamento šiam
prašymui nebuvo pritarta.

Valstybinė kultūros paveldo komisija 26



3.5. SIŪLYMŲ
KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS
VERTYBES ĮRAŠYTI Į
KULTŪROS VERTYBIŲ
REGISTRĄ IR IŠBRAUKTI IŠ JO
SVARSTYMAS IR
APROBAVIMAS

Paveldo komisija 2018 m. Kultūros paveldo departamento
prašymu pritarė šių kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į
Kultūros vertybių registrą:

·       20 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Sedos Švč.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;

·       komuninės (I) ir komuninės (II), esančių Tirkšlių Kristaus
Karaliaus bažnyčioje;

·       16 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Žemalės
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje;

·       procesijų altorėlio su dvipusiu paveikslu „Šv. Ona (Marijos
auklėjimas)“ / „Šv. Marija Magdalena“, esančio Joniškėlio Švč.

Trejybės bažnyčioje;

·       paveikslo „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“,

esančio Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčioje;

·       paveikslo „Paskutinė vakarienė“, esančio Alksninės
Kristaus Atsimainymo bažnyčioje;

·       4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Alksnėnų Švč.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;

·       10 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Gražiškių Šv.

arkangelo Mykolo bažnyčioje;

·       skulptūros „Nukryžiuotasis“ (II), esančios Paluobių Šv.

Angelų Sargų bažnyčioje;

·       mišiolo pagalvėlės, esančios Paežerėlių Šv. Angelų Sargų
bažnyčioje;
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·       3 kilnojamųjų kultūros vertybių,

esančių Plokščių Švč. Marijos Vardo

bažnyčioje;

·       kieliko, esančio Gelgaudiškio Šv.

Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje;

·       skulptūros „Prisikėlęs Kristus“, esančios

Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje;

·       3 kilnojamųjų kultūros vertybių,

esančių Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių

Vaduotojos bažnyčioje;

·       paveikslo „Šv. Pranciškus Asyžietis“ ir

skulptūros „Nukryžiuotasis“, esančių

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo

bažnyčioje;

·       4 kilnojamųjų kultūros vertybių,

esančių Griškabūdžio Kristaus

Atsimainymo bažnyčioje;

·       paveikslo „Švč. Mergelė Marija su

Vaikeliu“ su aptaisais ir karūnomis (2 vnt.),

esančio Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo

mažojoje bazilikoje;

·       velykinės žvakidės, esančios Šunskų Šv.

Marijos Magdalietės bažnyčioje;

·       varpo;

·       8 kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų

daiktų, esančių Palūšės Šv. Juozapo

bažnyčioje.
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Paveldo komisija iš viso pritarė 82
kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymui į

Kultūros vertybių registrą.



Paveldo komisija 2018 m. Kultūros paveldo departamento

prašymu pritarė šių kultūros vertybių, registruotų Kultūros

vertybių registre kaip nekilnojamos, duomenų tikslinimui,

nurodant jų rūšį kaip kilnojamą ir tinkamai sutvarkant

apskaitos dokumentaciją:

·  9 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Sedos Švč.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;

·  kilnojamosios kultūros vertybės „Sieninė tapyba“,

esančios Aludarių g. 1, Vilniuje;

·  varpo, esančio Margininkų Švč. Mergelės Marijos

Škaplierinės bažnyčioje;

·  paveikslo „Šv. archangelas Mykolas“ ir paveikslų ciklo

„Kryžiaus kelio stotys“, esančių Garliavos Švč. Trejybės

bažnyčioje;

·  3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Zapyškio Šv.

Jono Krikštytojo bažnyčioje;

·  5 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šlienavos Švč.

Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje;

·  13 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Pažaislio Švč.

Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šilėnų Švč.

Mergelės Marijos bažnyčioje;

·  8 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šalčininkėlių Šv.

Jurgio bažnyčioje;

·  18 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Skaudvilės Šv.

Kryžiaus bažnyčioje;

·  9 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Rumbonių Švč.

Trejybės bažnyčioje;

·  varpo, esančio Krokialaukio Kristaus Atsimainymo

bažnyčioje;

·  varpo (I) ir varpo (II), esančių Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies

bažnyčioje;

·  5 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Tirkšlių Kristaus

Karaliaus bažnyčioje;

·  5 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Žemalės

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje;

·  12 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Joniškėlio Švč.

Trejybės bažnyčioje;

·  8 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Alksnėnų Švč.

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;
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·  9 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Vilkaviškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo

bažnyčioje;

·  paveikslo „Loreto Švč. Mergelė Marija“ su

aptaisais, esančio Alvito Šv. Onos

bažnyčioje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių,esančių

Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo

bažnyčioje;

·  skulptūros „Nukryžiuotasis“, esančios

Pajevonio Šv. Jono bažnyčioje;

·  skulptūros „Nukryžiuotasis“, esančios

Antupių kapinių koplyčioje;

·  3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje;

·  5 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčioje;

·  18 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Vilkaviškio vyskupijos istorijos ir bažnytinio

meno muziejuje;

·  varpo, esančio Višakio Rūdos Liturginių

reikmenų ir buities muziejuje;

·  paveikslo „Šv. Rokas“, esančio

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės

muziejuje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje;

·  monstrancijos, esančios Žaliosios Šv.

Roko bažnyčioje;

·  8 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Nemirų Šv. Dvasios bažnyčioje;

·  3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Paluobių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje;

·  paveikslo „Švč. Mergelė Marija su

Vaikeliu“, esančio Ilguvos Šv. Kryžiaus

bažnyčioje;
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·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Plokščių Švč. Marijos Vardo bažnyčioje;

·  varpo (I), varpo (II), esančių Gelgaudiškio

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje;

·  paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“

su dviem karūnomis, skulptūros „Jėzus

Nazarietis“, esančių Kaimelio (Kidulių) Šv.

arkangelo Mykolo bažnyčioje;

·  7 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Slavikų Šv. Onos bažnyčioje;

·  3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Sintautų Švč. M. Marijos bažnyčioje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje;

·  3 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos
bažnyčioje;

·  žvakidžių komplekto (5 vnt.), esančio
Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčioje;

·  13 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo
bažnyčioje;

·  skulptūros „Prisikėlęs Kristus“, esančios
Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje;

·  5 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių
Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės
bažnyčioje;

·  varpo, esančio Kalvarijos Švč. Mergelės
Marijos Vardo bažnyčioje;

·  monstrancijos, esančios Liudvinavo Šv.

Liudviko bažnyčioje;

·  arnoto su stula, esančio Sasnavos Švč.

Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje;



·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Daukšių Šv. Jurgio bažnyčioje;

·  paveikslo „Jėzaus atsimainymas“,

paveikslo „Šv. Antanas Paduvietis“ su

aptaisais, esančių Marijampolės Šv.

arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje;

·  9 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje;

·  4 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Riečių Švč. Trejybės bažnyčioje;

·  7 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje;

·  11 kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje;

·  arnoto, šiuo metu saugomo Bažnytinio

paveldo muziejuje.
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Paveldo komisija iš viso pritarė 256 kultūros
vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre
kaip nekilnojamos, duomenų tikslinimui,
nurodant jų rūšį kaip kilnojamą ir tinkamai
sutvarkant apskaitos dokumentaciją.



3.6. KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS FUNKCIJAS
ATLIEKANČIŲ ATSAKINGŲ
VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR
ĮSTAIGŲ METINIŲ ATASKAITŲ
VERTINIMAS

Paveldo komisija 2018 m. nevertino Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. veiklos
ataskaitos, nes yra sprendžiamas ginčas teisme dėl Paveldo
komisijos 2017-05-26 sprendimo Nr. S-6(6.2.-215) „Dėl
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2016 m. veiklos ataskaitos“, kuriuo
buvo nepritarta Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos 2016 m. veiklos ataskaitai. Ginčas nėra
išspręstas, vyksta apeliacinis procesas. Teismo sprendimas
bus aktualus vertinant 2017 m. ir vėlesnes Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos veiklos ataskaitas.

Paveldo komisija, vadovaudamasi Valstybinės kultūros
paveldo komisijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

įvertino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos ir
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, kaip UNESCO
pasaulio paveldo vietovės vietos valdytojų, veiklos ataskaitas
už 2016–2017 m. (daugiau informacijos apie teiktas
rekomendacijos – Paveldo komisijos 2018 m. veiklos
ataskaitos 3.1. dalyje).
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3.7. ĮSTATYMŲ IR KITŲ
TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU
KULTŪROS PAVELDO
APSAUGA, PROJEKTŲ
RENGIMAS

Paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus
darbuotojai dalyvavo Aplinkos ministerijos organizuotame
tarpinstituciniame pasitarime dėl Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir su juo susijusio
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo
projekto bei teikė savo pastabas.

Paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus
darbuotojas dalyvavo tarpinstituciniuose pasitarimuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje dėl Vilniaus
senamiesčio apsaugos reglamento keitimo Subačiaus g. 41,
Vilniaus m. ir Olandų g. 21, 21a, Vilniaus m.

Paveldo komisijos administracijos Teisinio koordinavimo
skyriaus darbuotojas dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime
Kultūros ministerijoje dėl teisės aktų, reglamentuojančių
archeologinio paveldo apsaugos (nelegalių kasinėjimų)

prevenciją, tobulinimo.

Paveldo komisijos administracijos Teisinio koordinavimo
skyriaus darbuotojai organizavo ir dalyvavo
tarpinstituciniame pasitarime dėl kultūros paminklų
teritorijų ir apsaugos zonų ribų nustatymo procedūrų.

Valstybinė kultūros paveldo komisija 33



Teiktos pastabos ir pasiūlymai:

· Dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės

įstatymo projekto.

· Dėl Viešojo administravimo įstatymo

pakeitimo įstatymo projekto.

· Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo

projekto.

· Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo

pakeitimo, Saugomų teritorijų įstatymo

pakeitimo, Teritorijų planavimo įstatymo

pakeitimo ir Žemės reformos įstatymo

pakeitimo projektų.

· Dėl kultūros ministro įsakymo „Dėl

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento

pakeitimo” projekto.

· Dėl kultūros ministro įsakymo „Dėl

Lietuvos Respublikos kultūros paminklo

U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos

reglamento patvirtinimo pakeitimo”

projekto.

· Dėl Dokumentų ir archyvų įstatymo,

Saugomų teritorijų įstatymo, Muziejų

įstatymo, Bibliotekų įstatymo, Kultūros

centrų įstatymo, Lietuvos nacionalinio

radijo ir televizijos įstatymo, Profesionaliojo

scenos meno įstatymo pakeitimo projektų.

· Dėl kultūros ministro įsakymo „Dėl

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo”

pakeitimo projekto.

· Dėl kultūros ministro įsakymo „Dėl

privačios nuosavybės – prieinamų

visuomenei lankyti valstybės saugomų

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų

tvarkomųjų paveldosaugos išlaidų

kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

pakeitimo projekto.
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· Dėl kultūros ministro įsakymo „Dėl

kompensacijos apskaičiavimo ir

išmokėjimo už veiklos apribojimus

skelbiamų saugomais nekilnojamojo

kultūros paveldo objektų valdytojams

taisyklių patvirtinimo” paketimo projekto.

· Dėl savivaldybės įmonės „Vilniaus planas”

parengto Vilniaus miesto savivaldybės

teritorijos bendrojo plano projekto.

· Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai”

parengto Vilniaus senamiesčio

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos

specialiojo plano – tvarkymo plano

projekto.

· Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimo „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu

atkūrimo Klaipėdoje projekto pripažinimo

valstybei svarbiu projektu” projekto.

· Dėl Savivaldybių infrastruktūros plėtros

įstatymo projekto ir susijusių įstatymų

projektų.

· Dėl paveldo tvarkybos reglamentų (PTR)

„Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji

architektūros natūriniai tyrimai” ir

„Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji

architektūros konstrukcijų tyrimai”

projektų.

· Dėl kelionės dokumento blanko

(identifikavimo kodas 00910-A1) eskizo.

· Dėl Lietuvos Respublikos paso blanko

(identifikavimo kodas 00741-A3) eskizo.



3.8. KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS PROBLEMŲ BEI
PASIŪLYMŲ SVARSTYMAS

Visuomenės keliamų klausimų nagrinėjimas
Atsižvelgiant į kultūros paveldo apsauga suinteresuotos
visuomenės ir nevyriausybinių asociacijų kreipimusis,

Paveldo komisija svarstė ir pateikė poziciją dėl: Kloninių
Mijaugonių senovės gyvenvietės išregistravimo iš Kultūros
vertybių registro; naujo užstatymo Skerdėjų g. 2, 6, 8
Klaipėdos senamiestyje; pirmojo Lietuviško uosto valdybos
pastato Naujojo uosto g. 5, Klaipėdoje; „Parako miesto“

Olandų g. 21 A, Vilniuje, teritorijoje esančio technikos paveldo
objekto išsaugojimo; Nemirsetos kurhauzo pastato
Palangoje; Locmanų namo Uosto g. 38, Klaipėdoje, vertės ir
apsaugos; Nepriklausomybės paminklo Varniuose; Senosios
Šilutės urbanistinės struktūros; Šv. Dvasios-Strazdelio gatvėje,

Vilniuje, istorinėse valdose vykdomų griovimo darbų;

Musninkų dvaro sodybos; Kauno Ąžuolyno parko; kultūros
paveldo objektų ženklinimo; namo V. Putvinskio g. 36, Kaune,

statybos projekto; Senųjų Klaipėdos teismo ir kalėjimo rūmų
komplekso; Verkių dvaro sodybos; projektinių pasiūlymų
daugiaaukščiam pastatui Pievų tako g. 36 A, Klaipėdos
miesto istorinėje dalyje.
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Plėtros projektų svarstymas

Paveldo komisija kovo 23 d. posėdyje svarstė Sapiegų rūmų

Vilniuje pritaikymą Šiuolaikinio meno centro (ŠMC)

poreikiams. Po įvykusio pristatymo Paveldo komisija raštu

kreipėsi į ŠMC atkreipdama dėmesį į reprezentacinę

pastato svarbą ir prašydama informuoti apie ateityje

numatomus konkrečius veiksmus rūmų pritaikymui.

Paveldo komisija balandžio 27 d. posėdyje svarstė

Viešbučio su konferencijų centru ir biurais, Vasario 16-osios

g. 1, Vilniuje – buv. domininkonų vienuolyno komplekso

teritorijoje prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios,

projektą. Susipažinus su numatomais sprendiniais,

konstatuota, jog įgyvendintas projektas ženkliai pakeistų

susiformavusį Naujamiesčio siluetą bei saugomas

perspektyvas. Paveldo komisija kreipėsi į projekto

vystotojus, prašydama parengti sprendinius, kurie atitiktų

vietos charakterį ir siluetą bei būtų aukštos kokybės,

rūpestingai parenkant pastatų proporcijas bei apdailą.

Paveldo komisijos rugpjūčio 27 d. posėdyje pristatytas

Reformatų sodo atnaujinimo projektas. Paveldo komisija

paragino projektuotojus atsižvelgti į suinteresuotos

visuomenės, institucijų bei Vilniaus regioninės

architektūros tarybos pastabas.

Paveldo komisija lapkričio 23 d. svarstė surinktą

informaciją dėl Oskierkų rūmų statinių komplekso

teritorijoje, Vilniuje, numatomų statybų.
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3.9. KITŲ ĮSTATYMŲ
NUMATYTŲ FUNKCIJŲ
VYKDYMAS

Paveldo komisija nuo 2017 m. renka ir sistemina informaciją
apie galimai vertingą modernizmo ir postmodernizmo
architektūrą. 2018 m. dalyvauta kursuose „Sovietinio
modernizmo palikimas – trukdis ar galimybė?“, kuriuos
organizavo Lietuvos architektų rūmai.
Pirmoji kursų dalis buvo skirta klausimui, ar moderni
architektūra gali tapti paveldu. Į pasaulines architektūros
žvaigždes orientuota visuotinė apsaugos strategija pamažu
keičiasi: pradedamos vertinti ir regioninės bei „bevardės“

kokybiškos architektūros formos. Antrojoje kursų dalyje
aptarta problema, ar bendrieji moderniosios architektūros
principai tinka sovietiniam modernizmui ir ką galime laikyti
sovietiniu modernizmu. Paskutinėse dvejose kursų dalyse
buvo aptartos Lietuvos sovietinės architektūros išsaugojimo
aktualijos.

Susisteminta ir patikslinta informacija 2019 m. pab.–2020 m.

pr. bus viešinama Paveldo komisijos interneto svetainės
www.vkpk.lt duomenų bazėje „Modernizmo ir
postmodernizmo objektai“.
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Lietuvos modernizmo ir

postmodernizmo

architektūros aktualizavimas



Paveldo komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos

Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos

teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane

numatytą priemonę, 2018 m. tęsė informacijos rinkimą

apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį

užsienyje. Pagrindinė su šiuo klausimu susijusi veikla

buvo duomenų bazės U-PAVELDAS, kurioje yra viešinami

surinkti duomenys, tobulinimas. Duomenų bazė buvo

paleista 2018 m. kovo mėnesį ir pritaikyta prie skirtingų

lankytojų poreikių: sukurti paieškos filtrai pagal šalį,

miestą, kilnojamąjį, nekilnojamąjį ir nematerialų kultūros

paveldą, istorijos laikotarpį (50 metų intervale), tipą arba

autorių. Paieškos filtrai ne tik pagreitina vertybių paiešką,

tačiau jų kombinacija gali būti paranki itin specifinių ir

pačių įvairiausių sričių specialistams (pvz., su Lietuva 

Informacijos apie Lietuvai

reikšmingą kultūros paveldą,

esantį užsienyje, rinkimas ir

apdorojimas
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susijusių XIII–XV a. istorinių raštų, saugomų Ukrainoje ir Baltarusijoje, tyrėjams arba XVIII a.

paminklų, skirtų Abiejų Tautų Respublikos karininkams, Vakarų Europoje tyrėjams ir pan.).

Duomenų bazė taip pat sukurta taip, kad lankytojai galėtų surasti rezultatus pagal į paieškos

langelį suvestą giminės pavardę („Radvilos“, „Sapiegos“, „Jogailaičiai“ ir pan.) arba pagal

konkrečios asmenybės vardą ir pavardę („Žygimantas Augustas“, „Maironis“, „Tadas Kosciuška“

ir pan.). Į duomenų bazę buvo sukelti pirmieji duomenys apie 470 vertybių, esančių 28 pasaulio

valstybėse (neskaitant Karaliaučiaus srities). Vilniaus universiteto paveldosaugos studijų

studentai atliko praktiką Paveldo komisijoje ir prisidėjo prie duomenų bazėje skelbiamos

informacijos apdorojimo.

Rengiant specialius pranešimus Paveldo komisijos socialinių tinklų paskyroje, Lietuvai

reikšmingas kultūros paveldas aktualizuotas minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

Paveldo komisija sulaukė susidomėjusių lietuvių palaikymo iš Lietuvos bei užsienio ir

papildomos informacijos apie 260 naujų Lietuvai reikšmingų kultūros paveldo objektų

užsienyje. Paveldo komisija planuoja tęsti projektą ir kreiptis į suinteresuotas Lietuvos

Respublikos institucijas: ministerijas, archyvus, bibliotekas ir muziejus, prašydama pasidalinti

nuoroda į funkcionuojančią duomenų bazę.

Ieškant papildomos informacijos dėl Jungtinėse Amerikos Valstijose esančio lituanistinio

paveldo, Paveldo komisijai pavyko susisiekti su tarpukario laikotarpio lietuvių ir pokario

laikotarpio išeivijos architekto Jono Muloko (1907–1983) palikuonimis. Paveldo komisija,

talkinant Kauno technologijos universiteto Architektūros ir urbanistikos centro vadovui Vaidui

Petruliui, pradėjo derybas ir sutarė dėl architeto asmeninio archyvo, kuriame saugomi

originalūs brėžiniai, eskizai ir maketai, perdavimo Lietuvai.



2018 m. Paveldo komisija bendradarbiavo su aukštojo

mokslo įstaigomis. Aukštojo mokslo įstaigų studentai buvo

kviečiami atlikti praktiką. Paveldo komisijoje savanoriškąją

praktiką atliko 2 studentai, prisidėję Lietuvai reikšmingo

kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškos ir

informacijos duomenų bazei „U-PAVELDAS“ rengimo.

Akademinė bendruomenė
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Paveldo komisijos įgalioti atstovai dalyvavo šiose teismų

bylose:

1. Civilinė byla Nr. e2-1068-433/2018. Dalyvauta kaip išvadą

byloje teikianti institucija Vilniaus miesto apylinkės teisme

nagrinėtoje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų

planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovams

Kultūros paveldo departamentui, Vilniaus miesto

savivaldybės administracijai, UAB „Misionierių namai”,

tretiesiems asmenims Vilniaus arkivyskupijai, Nacionalinei

žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Vakarų

Baltijos korporacija”, institucijoms, duodančioms išvadą

byloje – Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Lietuvos

Dalyvavimas teismo

procesuose

nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir

padarinių šalinimo. 2018-01-19 Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikta patikslinta išvada

civilinėje byloje Nr. e2-30851-433/2017 dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros

ieškinio panaikinti statybą leidžiantį dokumentą civilinėje byloje Nr. e2-30851-433/2017. 2018-

03-27 Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktas prašymas dėl Valstybinės kultūros paveldo

komisijos procesinės padėties pakeitimo civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018 iš išvadą

teikiančios institucijos į trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų. Šio prašymo

Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi netenkino. 2018-09-20 Vilniaus miesto apylinkės

teismui pateikta išvada civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018 dėl Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos 2018-05-23 išduoto statybos leidimo Nr. LRS-01-180523-00099 daugiabučių

gyvenamųjų namų statybai Subačiaus g. 20, Vilniuje. Vilniaus miesto apylinkės teismas

išnagrinėjo civilinę bylą ir 2018-12-31 sprendimu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos ieškinį atmetė. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjęs. Vilniaus

miesto apylinkės teismas 2019-01-31 nutartimi patvirtino 2019-01-29 prašymu pateiktą taikos

sutartį Nr. SU-10 tarp Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos, UAB „Misionierių namai“ ir UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ bei

panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-31 sprendimą ir civilinę bylą Nr. e2-1068-

433/2018 nutraukė.



2. Administracinė byla Nr. eI-12-624/2018.

2018-05-28 pateikta nuomonė Lietuvos

vyriausiojo administracinio teismo byloje

dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario

Naglio Puteikio patikslinto pareiškimo,

kuriuo prašoma ištirti kultūros ministro

2005-04-29 įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl

nekilnojamųjų kultūros vertybių

pripažinimo saugomomis”, 2015-08-31

įsakymo Nr. ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių

ansamblio (unikalus kodas Kultūros

vertybių registre 761) nekilnojamojo

kultūros paveldo apsaugos specialiojo

plano patvirtinimo” teisėtumą. Atsakovu

šioje byloje patraukta Kultūros ministerija.

Lietuvos vyriausiasis administracinis

teismas 2018-01-23 bylą išnagrinėjo ir

sprendimą skelbs 2018-02-14.

3. Administracinė byla Nr. I-18-415/2018.

2018-06-21 pateikta nuomonė Lietuvos

vyriausiojo administracinio teismo byloje

dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro

Gražulio pareiškimo, ištaisius nustatytus

trūkumus, kuriuo prašoma ištirti, ar

kultūros ministro 2015-08-31 įsakymas Nr.

ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių ansamblio

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre

761) nekilnojamojo kultūros paveldo

apsaugos specialiojo plano patvirtinimo”,

tuo pačiu ir šiuo įsakymu patvirtintas

norminis administracinis teisės aktas –

specialusis planas – neprieštarauja

aukštesnės galios norminiams teisės

aktams. Atsakovu šioje byloje patraukta

Kultūros ministerija. 
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Pastaba: Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nutartimi apjungė administracines
bylas Nr. I-18-415/2018 ir Nr. eI-12-624/2018.

4. Administracinė byla Nr. I-813-821/2018.

Dalyvauta trečiuoju suinteresuotu asmeniu
Vilniaus apygardos administraciniame teisme
nagrinėtoje byloje pagal pareiškėjo
asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo
sąjūdis” skundą atsakovei Trakų rajono
savivaldybės administracijai, tretiesiems
suinteresuotiems asmenims Kultūros
ministerijai, Valstybinei kultūros paveldo
komisijai, Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcijai, UAB „Trakų autobusai” dėl
įsakymo panaikinimo. Vilniaus apygardos

administracinis teismas 2018-03-22

nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr.

I-813-821/2018 iki bus priimtas ir įsiteisės

sprendimas Vilniaus apygardos

administracinio teismo administracinėje

byloje Nr. eI-170-561/2018.

5. Administracinė byla Nr. I-1219-505/2018.

Teikta ekspertinė išvada administracinėje

byloje, nagrinėtoje Regionų apygardos

administracinio teismo Kauno rūmuose,

pagal pareiškėjos UAB „T Investment”

skundą atsakovams Kauno miesto

savivaldybės administracijai, Kultūros

paveldo departamentui, trečiajam

suinteresuotam asmeniui Valstybinei

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai

dėl Kauno miesto savivaldybės

administracijos priimtų administracinių

aktų panaikinimo.

Teismų procesų apibendrinimas

Viešąjį interesą ginančios institucijos dažnai susiduria su problemomis teismuose. Yra sudėtinga

apginti kultūrospaveldo apsaugą užtikrinančią poziciją, kai atsakingos savivaldos ir valstybės

institucijos priima sprendimus, kuriuos vėliau bando užginčyti viešąjį interesą ginantys subjektai.

Atsakovų šiose bylose – verslo atstovų advokatai akcentuoja teisinio tikrumo, pagrįstų lūkesčių

principus ir dažnai grindžia savo atsikirtimus motyvais, atskleidžiančiais valinius sprendimus

priimančių institucijų nenuoseklumą, dažną pozicijų kaitaliojimą, siekiant išvengti atsakomybės ir

teisminiuose procesuose apginti savo priimtus abejotinus sprendimus. Viešąjį interesą ginantys

subjektai tam tikrais atvejais nusprendžia pasitraukti iš teismų proceso arba sudaro taikos sutartis

su atsakovais, manydami, kad pozicijos apginti nebepavyks arba siekdami išvengti didelių priteistų

teismo išlaidų verslo atstovų advokatų teisinei pagalbai apmokėti.



4. BENDRADARBIAVIMAS
IR RYŠIAI SU KITOMIS
INSTITUCIJOMIS

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos lapkričio 26 d.

posėdyje pristatytos ir aptartos Paveldo komisijos atliktos
savivaldybių veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje
analizės išvados. Susitikime akcentuotas tiek dėmesio
kultūros paveldui didinimo reikalingumas, tiek savivaldybių
laimėjimai. Kaip išskirtiniai gerosios patirties atvejai įvardinti
Joniškio sinagogų komplekso tvarkybos ir pritaikymo darbai,
vis labiau įsibėgėjanti Kauno miesto savivaldybės
paveldotvarkos programa ir kiti sėkmingi pavyzdžiai.
Tikimasi palaipsniui vis aktyvesnio savivaldos įsitraukimo į
kultūros paveldo apsaugos procesus, tokiu būdu spendžiant
kylančius ekonominius, sociokultūrinius ir kitus aktualius
iššūkius.
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Bendradarbiavimas su

Lietuvos savivaldybių

asociacija

Bendradarbiavimas su

Lietuvos Respublikos

savivaldybėmis ir vietos

bendruomenėmis

Paveldo komisija, minėdama Europos kultūros paveldo
metus, birželio 20 d. kartu su Seimo kultūros komiteto nariu
Robertu Šarknicku ir Kultūros paveldo departamento
atstovais apžiūrėjo pritaikytus ar planuojamus pritaikyti
kultūros paveldo objektus, esančius Aukštadvaryje,

Stakliškėse, Jiezne ir Marijampolėje. Susitikimuose su
kultūros paveldo objektų savininkais, valdytojais bei
Marijampolės, Prienų r. ir Trakų r. savivaldybių atstovais
pastebėta, jog paveldas gali išlikti gyvybingas ir būti prikeltas
naujam gyvenimui, kai yra reikalingas įvairioms vietos
bendruomenių grupėms ir yra įprasminamas jiems
svarbiomis vertėmis.



Paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės rugpjūčio
6 d. susitikime su Kuršių nerijos nacionalinio parko direktore
Aušra Feser ir pavaduotoja Lina Dikšaite sutarta glaudžiai
bendradarbiauti siekiant gerinti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą, apsaugą ir sprendžiant įsisenėjusias
problemas UNESCO pasaulio paveldo vietovėje.

Paveldo komisija, išnagrinėjusi UNESCO Pasaulio kultūros ir
gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje
klausimą, nustatė, kad tarptautinio dokumentų reikalavimų
laikymasis valstybės mastu nėra pakankamas – nėra įtvirtinti
ilgalaikiai valstybės pasaulio paveldo vertybių (taip pat Kuršių
nerijos) išsaugojimo prioritetai, bendra pasaulio paveldo vertybių
valdymo strategija, nėra parengtas pasaulio paveldo vietovės
valdymo planas.

Paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės rugpjūčio
20 d. susitikime su Neringos savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu
ir mero pavaduotoju Narūnu Lendraičiu sutarta glaudžiai
bendradarbiauti siekiant valstybės ir savivaldos institucijų,

investuotojų ir vietos gyventojų atsakingo požiūrio į Kuršių nerijai
suteikto pasaulinio statuso reikšmę.

Siekiant UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Kuršių nerijos –

apsaugos gerinimo, 2019 m. planuojama tęsti

bendradarbiavimą su abiem institucijomis ir organizuoti

tarptautinį forumą, kuriame gerąja patirtimi dalinsis Europojs

šalyse esančių pasaulio paveldo vietovių, pasižyminčių

kultūros paveldo ir gamtos derme, vietos valdytojai.

Bendradarbiavimas su Kuršių

nerijos nacionalinio parko

direkcija ir Neringos

savivaldybe
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Bendradarbiavimas su

Lietuvos nacionaline

UNESCO komisija

Paveldo komisija, siekdama Lietuvoje esančių UNESCO pasaulio
paveldo vietovių apsaugos gerinimo, daugeliu klausimų
bendradarbiavo su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija ir
sekretoriatu. Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
nuo 2016 m. dalyvauja Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio
atmintis“ veikloje.

Gruodžio 12 d. Paveldo komisijos atstovai dalyvavo Lietuvos
nacionalinėje UNESCO komisijoje vykusiame susitikime su
Modernizmo architektūra besidominčiu Bartlett architektūros
mokyklos (Didžioji Britanija) profesoriumi Edward Denison ir
pristatė vietos bendruomenių įtaką plėtrai Vilniaus istoriniame
centre.

2019 m. Paveldo komisija ir Lietuvos nacionalinė UNESCO

komisija tęsia bendradarbiavimą minint Vilniaus istorinio

centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-tąjį ir

Kernavės archeologinės vietovės 15-tąjį jubiliejus bei kitais

klausimais.



Paveldo komisija prisidėjo prie Lietuvos standartizacijos

departamento technikos komiteto LST TK 81 „Kultūros

vertybių išsaugojimas” veiklos ir teikė pastabas dėl

tarptautinio standarto „EN 16096:2012 Conservation of

Cultural property – Condition survey and report of built

cultural heritage“.

Bendradarbiavimas su

Lietuvos standartizacijos

departamentu
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Paveldo komisijos Teisinio koordinavimo skyriaus

darbuotojas, susipažinęs su dokumentais ir projektine

dokumentacija, Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo

intereso gynimo skyriaus prokurorei pateikė paaiškinimą

dėl statybą leidžiančiu dokumentu galimai pažeistų

kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio –

vertingųjų savybių.

Bendradarbiavimas su

Generaline prokuratūra

Bendradarbiavimas su

Europa Nostra organizacija

Paveldo komisija yra vienintelė institucija Lietuvoje, 2017

m. prisijungusi prie paveldo apsaugos politiką siekiančios

formuoti ir įgyvendinti Europa Nostra organizacijos, kuri

vienija daugiau negu 50 Europos ir kitų žemynų šalių,

atstovauja piliečių organizacijoms ir prisideda prie

Europos kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo.

Paveldo komisija, palaikydama Europa Nostra siekius,

pasirašė ir į lietuvių kalbą išvertė birželio 22 d. Europos

kultūros paveldo viršūnių susitikime (European Cultural

Heritage Summit) priimtą „Berlyno raginimą veikti“.

Europa Nostra patvirtintas dokumentų vertimas 2019 m.

pradžioje buvo paskelbtas interneto svetainėje

http://www.europanostra.org/our-work/campaigns/berlin-

call-action/.



Paveldo komisija gegužės 2 d. lankėsi Estijos Respublikos

sostinėje Taline bei susitiko su Estijos institucijų, atsakingų

už kultūros paveldo apsaugą, atstovais. Kaimyninėje šalyje

pastebimos panašios problemos kaip ir Lietuvoje –

aukštybinių pastatų plėtra Talino istorinio centro apsaugos

zonoje ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimą stoka.

Tačiau estiškoji paveldosaugos vadyba yra vientisesnė ir

nuoseklesnė, o Talino istorinių statinių ir architektūros

detalių restauracija, konservacija ir pritaikymas yra

akivaizdžiai pažangesni ir tvaresni. Paveldo komisija,

siekdama įvertinti užsienio paveldosaugos valstybinio

administravimo geruosius pavyzdžius, išanalizavo ir išvertė

kaimyninės šalies strategiją – Talino senamiesčio valdymo

planą – į lietuvių kalbą.

Bendradarbiavimas su

Lietuvos standartizacijos

departamentu
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Gruodžio 13 d. Paveldo komisijoje lankėsi Latvijos

Respublikos institucijų, atsakingų už kultūros paveldo

apsaugą, atstovai. Susitikimo metu pristatyta vietos

bendruomenių įtaka statybų plėtrai Vilniaus istoriniame

centre, diskutuota apie iššūkius kultūros paveldui ir

Lietuvos bei Latvijos kultūros paveldo politiką.

Paveldo komisija, siekdama Latvijos Respublikos gerosios

patirties panaudojimo Lietuvoje, išanalizavo ir į lietuvių

kalbą išvertė Rygos istorinio centro išsaugojimo ir vystymo

koncepciją „Vizija 2002 / 2020“ bei Rygos istorinio centro

išsaugojimo ir apsaugos reglamentą.

Bendradarbiavimas su

Latvijos Respublika

Bendradarbiavimas su Čilės

Respublikos ICOMOS

organizacija

Spalio 31 d. Paveldo komisijoje lankėsi Čilės ICOMOS

generalinė sekretorė, ISCARSAH (International Scientific

Committee on the Analysis and Restoration of Structures

of Architectural Heritage) narė ekspertė, Federico Santa

Maria universiteto dr. prof. Marcela Hurtado. Diskutuota

apie Lietuvos kultūros paveldo apsaugos laimėjimus bei

probleminius klausimus.



5. KONFERENCIJOS,
RENGINIAI

Paveldo komisija, bendradarbiaudama su Vilniaus paslaugų
verslo darbuotojų profesinio rengimo centru ir Lietuvos
centriniu valstybės archyvu, parengė fotografijų parodą
„Senas ir naujas Vilnius“. Parodoje pristatomi fotografų Jano
Bulhako ir Mečislovo Sakalausko fiksuoti vaizdai, leidžiantys
lankytojams paklaidžioti po XX a. Vilnių ir pažvelgti į miestą,

dar nepatyrusį karo nuostolių ir atgimusį pokario laikmečiu.

Šalia istorinių fotografijų eksponuojamos fotografijos
profesijos studentų Marinos Filistovič, Gintarės Grigėnaitės,

Mariušo Pyž, Indrės Šernaitės, Laimos Viršilaitės ir profesijos
mokytojos Jogailės Butrimaitės atliktos senamiesčio
nuotraukos, provokuojančios susimąstyti, ar XX a. pradžioje
užgimusi paveldosaugos kryptis išsaugoti miesto visumą yra
tęsiama iki šiol ir kokia ateitis laukia sostinės istorinės dalies.

Paroda „Senas ir naujas Vilnius“ eksponuota Vilniaus rotušėje,

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje,

Užutrakio dvaro rūmuose, Vilniaus centrinėje bibliotekoje,

Švietimo ir mokslo bei Krašto apsaugos ministerijose. Paroda
bus eksponuojama ir 2019 m.
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Paroda „Senas ir naujas

Vilnius“



Paveldo komisijos atstovai dalyvavo gegužės 6–9 d. vykusioje

Lenkijos Respublikos ir UNESCO Pasaulio paveldo centro

surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Pasaulio paveldo

atgaivinimo iššūkiai. Tarptautinė konferencija, skirta kultūros

paveldo atstatymui“ („The challenges of World Heritage

recovery. International conference on reconstruction“). Pačių

svarbiausių paveldosaugos organizacijų – UNESCO Pasaulio

paveldo centro ir ICOMOS – vadovai susitiko su iš viso pasaulio

susirinkusiais paveldosaugos ekspertais. Konferencijos dalyviai

vieningai akcentavo, kad paveldo atstatymas, neatsižvelgiant į

žmonių poreikius, atmintį, nematerialias vertes ir grįstas tik

politiniais sumetimais, neturi ateities.

Konferencijoje buvo priimta Varšuvos rekomendacija dėl

pasaulio paveldo atgaivinimo ir atstatymo, kurią Paveldo

komisijos administracija išvertė į lietuvių kalbą.

Tarptautinė konferencija

Lenkijos Respublikoje,

Varšuvoje
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Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė balandžio

25 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rengtoje diskusijoje

„2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai“ ir skaitė pranešimą

apie pažangią kultūros paveldo apsaugą ir pastaraisiais metais

priimtus tarptautinius, kultūros paveldo apsaugą

reglamentuojančius dokumentus.  

 

Diskusijos įrašas:

https://www.youtube.com/watch?v=SkpFboHpEyk.

Diskusija „2018-ieji – Europos

kultūros paveldo metai“

Diskusija „2018-ieji – Europos

kultūros paveldo metai“

Gegužės 18–19 d. Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos

bažnyčioje, vyko pirmoji Baltijos šalyse tarptautinė kultūros

paveldo tvarkybos ir technologijų paroda „HERITAS“, subūrusi

paveldo išsaugojimui neabejingus žmones bei paveldosaugos

srityje veikiančius specialistus. Parodos metu vyko ekskursijos,

veikė seminarų ir kūrybinių dirbtuvių erdvės, buvo diskutuojama

paveldo išsaugojimo ir pritaikymo klausimais, tikintis paskatinti

glaudesnį paveldo savininkų, bendruomenių ir paveldosaugos

institucijų bendradarbiavimą. Paveldo komisija buvo renginio

partnerė.



Paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė gegužės 30

d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame forume „Ką daryti,

kad išsaugotume kultūros paveldą?“ skaitė pranešimą, kuriame

akcentavo opiausius paveldo apsaugos skaudulius –

tarpinstitucinės ir viešosios komunikacijos stoką

stagnuojančioje paveldosaugoje, dvigubų standartų taikymą

paveldo tvarkyboje ir nepakankamą apskaitos kokybę.

 

Forumo įrašas:

https://www.youtube.com/watch?v=Sh5Bv0AUjKQ.
Forumas „Ką daryti, kad

išsaugotume kultūros

paveldą?“
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Paveldo komisija, vykdydama kultūros ministro 2017-11-09

įsakymu Nr. ĮV-1057 patvirtintą Europos kultūros paveldo metų

(2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planą, prisidėjo prie

rugsėjo 11 d. tarptautinio forumo „Modernizmas architektūroje

kaip kultūros paveldo vertybė: Vidurio ir Rytų Europos

perspektyva“ ir rugsėjo 12–13 d. tarptautinės mokslinės

konferencijos, skirtos modernizmo architektūros tyrimams ir

sklaidai „Modernizmas ateičiai“ organizavimo. Konferencijos

pranešėjai iš Lietuvos ir Europos dalijosi įžvalgomis apie

modernizmo reikšmę šiandieniniame pasaulyje, sėkmingus

modernizmo architektūros gyvavimo nūdienoje atvejus ir

galimas modernizmo ateities vizijas.

Kauno modernizmo

architektūrai skirti renginiai

Tarptautinė konferencija

„Vertinant pokario

architektūros paveldą“

Lapkričio  28–29 d. Lenkijos Respublikoje, Gdanske vykusiame

Baltijos jūros regiono šalių forume „Baltijos jūros regiono šalių

kultūros paveldo propagavimas ir vystymas“ Paveldo komisijos

pirmininkė Evelina Karalevičienė perskaitė pranešimą „Kultūros

paveldo politikos pokyčiai Lietuvoje“. Tarptautiniai dokumentai,

pabrėžiantys „iš apačios į viršų“ paveldo vadybos strategiją ir

visuomenės dalyvimą jo apsaugoje, Lietuvoje yra vis labiau

aktualizuojami arba siekiama tokių dokumentų inkorporavimo į

šalies teisinę sistemą. Akcentuoti modernios paveldosaugos

kertiniai tarptautiniai paveldo vadybos dokumentai – Kultūros

paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencija, Europos

Tarybos Ministrų komiteto Europos kultūros paveldo strategija

XXI amžiui, Varšuvos rekomendacija dėl pasaulio paveldo

atgaivinimo ir atstatymo bei Berlyno raginimas veikti.



Lapkričio  28–29 d. Lenkijos Respublikoje, Gdanske

vykusiame Baltijos jūros regiono šalių forume „Baltijos

jūros regiono šalių kultūros paveldo propagavimas ir

vystymas“ Paveldo komisijos pirmininkė Evelina

Karalevičienė perskaitė pranešimą „Kultūros paveldo

politikos pokyčiai Lietuvoje“. Tarptautiniai dokumentai,

pabrėžiantys „iš apačios į viršų“ paveldo vadybos strategiją

ir visuomenės dalyvimą jo apsaugoje, Lietuvoje yra vis

labiau aktualizuojami arba siekiama tokių dokumentų

inkorporavimo į šalies teisinę sistemą. Akcentuoti

modernios paveldosaugos kertiniai tarptautiniai paveldo

vadybos dokumentai – Kultūros paveldo vertės pagrindų

visuomenei (Faro) konvencija, Europos Tarybos Ministrų

komiteto Europos kultūros paveldo strategija XXI amžiui,

Varšuvos rekomendacija dėl pasaulio paveldo atgaivinimo

ir atstatymo bei Berlyno raginimas veikti.

Baltijos jūros regiono šalių

forumas

Valstybinė kultūros paveldo komisija 48



6. INSTITUCIJOS
VALDYMAS
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Administracijos struktūra

2018 m. Paveldo komisijoje dirbo 13 darbuotojų.

Vadovaujantis 2018-06-29  priimto Valstybės tarnybos
įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 11
dalimi, Paveldo komisijoje peržiūrėtos įstaigos valstybės
tarnautojų sąraše esančios pareigybės ir įvertinta jų atitiktis
valstybės tarnautojo sąvokai.
Paveldo komisijos posėdžiuose buvo priimti Paveldo
komisijos nuostatų, Darbo reglamento ir Pakomisių bendrųjų
nuostatų keitimo projektai.
Paveldo komisijos pirmininko 2018-12-21 įsakymu Nr. V-13
patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos
administracijos nuostatai nustato administracijos struktūrą,

darbo organizavimo tvarką ir struktūrinių padalinių –

Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus, Teisinio
koordinavimo skyriaus, Administracinio skyriaus, Finansų ir
bendrųjų reikalų skyriaus kompetencijas.
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Paveldo komisijos pirmininko 2018-12-21 įsakymu Nr. V-13 patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo
komisijos administracijos nuostatai nustato administracijos struktūrą, darbo organizavimo tvarką ir
struktūrinių padalinių – Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus, Teisinio koordinavimo skyriaus,

Administracinio skyriaus, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus kompetencijas.2018 m. Paveldo
komisijoje dirbo 13 darbuotojų. Vadovaujantis 2018-06-29  priimto Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-
1370 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi, Paveldo komisijoje peržiūrėtos įstaigos valstybės
tarnautojų sąraše esančios pareigybės ir įvertinta jų atitiktis valstybės tarnautojo sąvokai.
Paveldo komisijos posėdžiuose buvo priimti Paveldo komisijos nuostatų, Darbo reglamento ir
Pakomisių bendrųjų nuostatų keitimo projektai.
Paveldo komisijos pirmininko 2018-12-21 įsakymu Nr. V-13 patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo
komisijos administracijos nuostatai nustato administracijos struktūrą, darbo organizavimo tvarką ir
struktūrinių padalinių – Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus, Teisinio koordinavimo skyriaus,

Administracinio skyriaus, Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus kompetencijas.



2018 m. siekiant didinti valstybės tarnautojų veiklos

efektyvumą Paveldo komisijos administracijos karjeros

valstybės tarnautojai ir darbuotojai tobulino pareigoms eiti

reikalingas kompetencijas ir kvalifikacinius gebėjimus. Taip

pat atsižvelgiant į tai, jog vis dažniau tenka komunikuoti

(raštu bei žodžiu) su užsienio šalių kultūros paveldo

apsaugos specialistais, buvo tobulinami karjeros valstybės

tarnautojų komunikaciniai įgūdžiai. Pagrindiniam tikslui

pasiekti buvo dalyvauta šiuose mokymuose (seminaruose):

· mokymai, ugdantys karjeros valstybės tarnautojų žinių

plėtojimą profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje

– „Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“;

· mokymai, ugdantys karjeros valstybės tarnautojų

komunikacinius įgūdžius – „Anglų kalbos mokymo

programa“.
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Žmogiškųjų išteklių mokymai

ir kvalifikacijos kėlimas

Paveldo komisija, vadovaudamasi Visuomenės

informavimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, bendravo su

žiniasklaida kultūros paveldo apsaugos politikos ir

strategijos klausimais. 2018 m. Paveldo komisijos buvo

parengti 45 pranešimai spaudai, kurie publikuoti

skirtinguose internetiniuose žinių portaluose (15min.lt,

delfi.lt, sa.lt, respublika.lt, lrytas.lt, propatria.lt, alfa.lt,

alkas.lt, lrt.lt, lzinios.lt, tv3.lt, etaplius.lt, naujienos.lt,

aidas.lt, diena.lt, voruta.lt, bernardinai.lt ir kt.) apie Paveldo

komisijos veiklą bei tarptautines paveldosaugos naujienas.

2018 m. internetiniuose žinių portaluose publikuoti ne tik Paveldo komisijos parengti pranešimai

spaudai, tačiau ir žiniasklaidos inicijuotos kelios dešimtys straipsių, kuriuose remtasi Paveldo

komisijos išreikšta nuomone aktualiais paveldosaugos klausimais, viešinami visuomenės

kreipimaisi į Paveldo komisiją, Paveldo komisijos išvažiuojamieji posėdžiai ir kt.

Paveldo komisija vykdė aktyvią savo veiklos ir kultūros paveldo sklaidą Paveldo komisijos

interneto svetainėje www.vkpk.lt, Facebook ir Instagram paskyrose. Paveldo komisijos Facebook

puslapyje publikuoti 226 informaciniai pranešimai apie Paveldo komisijos priimtus sprendimus ir

nutarimus, skatintos visuomenės diskusijos aktualiais klausimais, rengti konkursai, viešinti

Paveldo komisijos ir kitų institucijų organizuoti renginiai bei aktualios naujienos, susijusios su

kultūros paveldo apsauga. Aktualizuota Paveldo komisijos Facebook paskyroje sukurta rubrika

„U-PAVELDAS“, viešintos tarptautinės paveldosaugos naujienos (Europa Nostra, Europos Taryba,

Faro Network, Pasaulio paveldo centras, Europos Sąjunga, Baltijos jūros regiono šalių forumas ir t.

t.).



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 2018 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymu Nr. Nr. XIII-868 Paveldo komisijai numatyta

276,00 tūkst. Eur.

Palyginus su 2017 m., 2018 m. asignavimai padidėjo 6,6

tūkst. Eur. 2018 m. asignavimų planas, įskaitant

patikslinimus, sudarė 276,0 tūkst. Eur, iš jo darbo

užmokesčiui – 183,6 tūkst. Eur, turtui – 10,2 tūkst. Eur. Visi

asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

Finansinė informacija

Valstybinė kultūros paveldo komisija 52

Paveldo komisija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2013-07-22 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, jau metus sėkmingai dirba su

Elektronine dokumentų valdymo sistemą (eDVS).

Elektroninė dokumentų

valdymo sistema

Privačių interesų

deklaravimo informacinė

sistema

Paveldo komisija turi už Lietuvos Respublikos viešųjų ir

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatų

laikymąsi ir kontrolės vykdymą atsakingus asmenis, kurie

vykdo kontrolę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje

(PIDTIS). Sudarytas Paveldo komisijos administracijos

pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti

privačius interesus, sąrašas.


