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2018 ataskaita  

Vadovo žodis
Pagrindinė Paveldo komisijos misija –

dalyvauti formuojant kultūros paveldo

apsaugos politiką ir strategiją, informuoti

Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos

Respublikos Prezidentą ir Lietuvos

Respublikos 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, tačiau atskaitingais

metais prioritetas buvo teikiamas Lietuvoje

esančių UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos

paveldo objektų ir vietovių apsaugos

problemoms. Atlikta išsami UNESCO

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos

konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje analizė,

nustatyta, kad tarptautinių dokumentų 

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. 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. Atsižvelgiant į tai, pasiūlėme

sudaryti išplėstinę darbo grupę dėl Lietuvos

Respublikos įstatymų suderinimo su

Konvencija bei reikalingų įstatymų ir

įstatymų pakeitimų projektų parengimo. Deja,

kaip ir metai iš metų, itin ribotos finansinės

galimybės neleidžia Paveldo komisijai pilnai

įgyvendinti savo planų ir idėjų, ne tik

teisėkūros srityje.
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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 kongreso

metu naują dokumentą „Berlyno raginimą

veikti“ („Belin call to action“) pristatė 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. 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. 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.

Žvelgiant į ateitį, didžiausia siekiamybė –

pažangios, skaidrios, integralios

paveldosaugos kūrimas. 



I  SKYRIUS
STRATEGINIO VE IKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
 

KONTEKSTO
(APL INKOS)

ANALIZĖ

Valstybinė kultūros paveldo komisija

(toliau – Paveldo komisija) yra Lietuvos

Respublikos Seimo, Lietuvos

Respublikos Prezidento ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės ekspertas ir

patarėjas kultūros paveldo valstybinės

politikos ir jos įgyvendinimo

klausimais. Paveldo komisija,

planuodama savo veiklą, vadovaujasi

Valstybinės kultūros paveldo komisijos

įstatymu, Paveldo komisijos nuostatais,

strateginiu veiklos planu ir metiniu

veiklos planu bei savo veikla prisideda

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

programos įgyvendinimo plano bei kitų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir

Lietuvos Respublikos Seimo strateginių

ilgalaikių programų įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra

įtvirtintas valstybės įsipareigojimas

remti kultūrą ir mokslą, rūpintis

Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros

paminklų bei vertybių, ypač vertingų

vietovių apsauga. Nacionalinio saugumo

pagrindų įstatyme ir Lietuvos

Respublikos Seimo 2010-06-30

nutarimu Nr. XI-977 patvirtintose 
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„Lietuvos kultūros politikos kaitos

gairėse“ kultūros paveldas įvardijamas

kaip neatskiriama šalies ir jos piliečių

tapatumo dalis, vienas svarbiausių

valstybės nacionalinio saugumo garantų.

Paveldo išsaugojimas ir panauda

šiuolaikinės visuomenės poreikiams,

akademiniai tyrimai, paveldo

atskleidimas ir įvertinimas, jo

prieinamumas, svarbaus Lietuvai paveldo

užsienyje nustatymas – visa tai yra

neatskiriama valstybės kultūros politikos

dalis. Šviečiamasis ir ugdomasis darbas

turi būti plėtojamas nuo vietos

jaunuomenės, bendruomenių,

savivaldybių iki politikų bei tarptautinių

investuotojų. Siektina įtraukti į kultūros

paveldo apsaugos planavimo bei

įgyvendinimo procesus suinteresuotą

visuomenę bei kurti ir plėtoti darnios

kultūros paveldo objektų pritaikymo ir

naudojimo vietos bendruomenių

kultūros, socialiniams ir ekonominiams

poreikiams nuostatas.

Paveldo komisija nuo 1997 metų

akcentavo kultūros paveldo

integralumo su kitomis valdymo politikos

sritimis svarbą, tačiau tik iškėlus šiuos

klausimus europiniu lygiu Lietuvoje

realiai pradėjo formuotis integruotas

požiūris. Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2009-09-16 nutarimu Nr.

1247 patvirtintoje „Nacionalinėje darnaus

vystymosi strategijoje“ įtvirtintas

integralumo principas. Integrali paveldo

apsaugos politika lemia nacionalinės

kultūros gyvybingumą, saugumą, telkia

visuomenę, suteikia jai bendrų vertybių,

bendrų tapatumo atpažinimo bruožų,

apibrėžia šiuolaikinio gyvenimo sąlygas.

Paveldas – tai svarbi, integrali ir pridėtinę

vertę kurianti ūkio dalis, kurią tvarkant ir

naudojant turi būti išsaugotos visos

paveldo vertės ir nepažeistos ateinančių

kartų teisės.

Kultūros paveldo apsaugą visame

pasaulyje reglamentuoja įvairių paveldo

priežiūra besirūpinančių organizacijų

chartijos, konvencijos, deklaracijos ir

rekomendacijos. Norint užtikrinti, kad į

Lietuvos paveldosaugos praktiką ir teisinę

sistemą būtų integruotos Europos

konvencijų nuostatos bei sukurta teisinė

kultūros ir gamtos paveldo apsaugos

aplinka, deranti Europos valstybei,

užsienio politikos srityje turėtų būti

stiprinamas Lietuvos Respublikos

bendradarbiavimas su užsienio

valstybėmis ir tarptautinėmis

organizacijomis kultūros paveldo

apsaugos srityje. Stodama į Europos

Sąjungą, Lietuva prisiėmė atsakomybę už

Europos kultūros pagrindą sudarančių

vertybių puoselėjimą bei vakarietiškų

nuostatų laikymąsi.

Paveldo komisija prisijungė prie 1963

metų įkurtos kultūros paveldo

organizacijos EUROPA NOSTRA,

kuri vienija privačias ir valstybines

paveldosaugos bei paveldotvarkos

institucijas visoje Europoje. Pagrindinis

šios institucijos tikslas – struktūrinis

dialogas tarp Europos paveldo aljanso ir

Europos institucijų išsaugant nykstančius

Europos paveldo paminklus ir vietoves.

Kasmet organizacijos ir jos partnerių 
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rengiamos tarptautinės konferencijos

leidžia paveldo apsaugos specialistams

dalintis patirtimi ir įžvalgomis.

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo,

esančio užsienyje, išsaugojimą numato

„Lietuvos kultūros vertybių, esančių

užsienyje, paieškos ir integravimo į

Lietuvos visuomeninį gyvenimą

koncepcija“, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2003-10-30

nutarimu Nr. 1354 ir Lietuvos

Respublikos teritorijos bendrojo plano

įgyvendinimo priemonių plano,

patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr.

1568, 37 priemonė. Lietuvos kultūros

paveldo, esančio užsienyje, išsaugojimas

– svarbus Lietuvos visuomenei ir ateities

kartoms, kaip įrankis padėsiantis pažinti

jos gyventojų praeitį, jų sukurtą kultūrinį

palikimą. Deja, tenka pripažinti, kad iki

šiol nebuvo patvirtintos programos,

numatančios konkrečių Lietuvai

reikšmingo kultūros paveldo, esančio

užsienyje, išsaugojimo ir globos

priemonių bei finansavimo iš Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto.

Lietuvos kultūros vertybių aktualinimas,

jų sklaida negalima be žinių visuomenės

teikiamų informacijos sklaidos galimybių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-

11-28 nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje

„2014–2020 metų nacionalinės pažangos

programoje“ numatytas kultūros paveldo

skaitmeninimas ir prieinamumas.

Informacinės visuomenės plėtra –

daugelyje visuomenės ir valstybės veiklos

sričių sparčiai kintantis procesas,

veikiantis įvairias visuomenės gyvenimo

sritis ir valstybės ūkio sektorius. Paveldo

komisija, siekdama sumažinti visuomenės

tikslinių grupių socialinę atskirtį, skatins

inovacijų plėtrą paveldosaugoje.

Europos Komisija 2016-08-31 pateikė

Europos Sąjungos Tarybai pasiūlymą

2018 metus skelbti Europos kultūros

paveldo metais. Šios tarptautinės

iniciatyvos tikslai – didinti

informuotumą apie kultūros paveldo

teikiamas galimybes, daugiausia kultūrų

dialogo, socialinės sanglaudos ir

ekonomikos augimo srityse, bei atkreipti

dėmesį į šiuo metu kultūros paveldo

sektoriaus patiriamus sunkumus, įskaitant

perėjimo prie skaitmeninių technologijų

poveikį.

Lietuvos Respublikos pastangos siekiant

Kauno tarpukario modernizmo

architektūros įrašymo į UNESCO

Pasaulio paveldo sąrašą demonstruoja

valstybės pasiryžimą ne tik pristatyti

pasauliui antrą pagal dydį šalies miestą,

bet ir įsipareigojimą paisyti tarptautinių

paveldosaugos chartijų išsaugant miesto

charakterį.

Vykdant teisės aktuose nustatytas

funkcijas, Paveldo komisija susidūrė ir su

sunkumais: stagnuojanti paveldosaugos

sistema, painūs teisės aktai ir skirtingas jų

interpretavimas, tarpinstitucinis

nesusikalbėjimas, dialogo trūkumas tarp

valstybės institucijų, į piliečius

orientuotos viešosios komunikacijos

stygius. Tačiau yra ir teigiamų dalykų – 
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aktyvėjanti vietos bendruomenė, jos nuovokumas ir pilietiškumas paveldosaugoje.

Nors 2017-10-01 įsigaliojo naujos redakcijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos

įstatymas, kuriuo praplėstos funkcijos kultūros paveldo apsaugos politikos formavime

bei suteiktos platesnės tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, tačiau papildomo

finansavimo neskirta, todėl Paveldo komisijos galimybės vykdyti numatytas funkcija

yra ribotos.

Paveldo komisija, įgyvendindama institucijos strateginius tikslus, vykdė 4 programas:

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir

įgyvendinimas (kodas – 01), Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir

tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje (kodas – 02), Lietuvos

kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas  (kodas – 03), Inovacijų plėtra

paveldosaugoje (kodas – 04).



I  SKYRIUS
STRATEGINIO VE IKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

ANTRASIS SKIRSNIS
 

STRATEGINIŲ
T IKSLŲ

ĮGYVENDINIMAS

1 strateginis tikslas:

dalyvauti formuojant

bendrą integralią Lietuvos

kultūros paveldo apsaugos

politiką ir strategiją
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1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos

atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai

didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų

plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl

patikslintų asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų

priežastys trumpai paaiškinami po lentele.



2018 ataskaita 9

Programa parengta vykdyti Paveldo

komisijai pavestas funkcijas, susijusias su

valstybinės kultūros paveldo apsaugos

politikos ir strategijos formavimo ir

įgyvendinimo priežiūra. Vykdant

programą pagal kompetenciją prisidėta

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017-03-13 nutarimu Nr. 167 patvirtinto

„Lietuvos Respublikos Vyriausybės

programos įgyvendinimo plano II

prioriteto“ ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2012-11-28 nutarimu Nr.

1482 patvirtintos „2014–2020 metų

nacionalinės pažangos programos“

įgyvendinimo, ypatingas dėmesys skirtas

sisteminiam integruoto, darnios plėtros

principais grįsto kultūros paveldo

išsaugojimui ir aktualizavimui,

prioritetinių krypčių paveldosaugoje

nustatymui bei paveldosaugos tendencijų

Lietuvoje įvertinimui.

Norint nustatyti Paveldo komisijos

teikiamų rekomendacijų įvykdymo

procentą, būtinas laiko intervalas, dėl to

kai kurių sprendimų rekomendacijų

įvykdymo paskaičiuoti dar neįmanoma

(apie 2017 m. priimtų sprendimų

įgyvendinimą duomenys bus žinomi

2019 m.).

Šiai programai įgyvendinti Paveldo

komisija 2018 m. priėmė 11 sprendimų,

kuriuose teikė ekspertines

rekomendacijas kultūros paveldo

apsaugos 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.

2018 metais Paveldo komisija išanalizavo

2016 metais priimtus sprendimus. 2016

metais buvo priimti 7 sprendimai,

kuriuose buvo numtatytos 29

rekomendacijos, iš jų įvykdytos 21 (73

proc.). 2017 metais buvo analizuoti 2013,

2014 ir 2015 metais priimti sprendimai.

2013 metais buvo priimti 5 sprendimai,

kuriuose buvo numatyta 12

rekomendacijų ir iš jų įvykdyta 11

rekomendacijų (92 proc.). 2014 metais

buvo priimti 8 sprendimai, kuriuose buvo

numatytos 37 rekomendacijos ir iš jų

įvykdytos 28 rekomendacijos (76 proc.).

2015 metais buvo priimta 10 sprendimų,

kuriuose buvo numatytos 45

rekomendacijos ir iš jų įvykdyta 31

rekomendacija (69 proc.).

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 reikalavimus ir

pateikė siūlymus dėl Lietuvos teisės aktų

tobulinimo.

Paveldo komisija įvertino Kuršių nerijos

nacionalinio parko direkcijos ir Vilniaus
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senamiesčio atnaujinimo agentūros 2016–2017 m. veiklos ataskaitas bei pateikė siūlymus

dėl šių institucijų veiklos tobulinimo.

Paveldo komisija įvertino viešajam svarstymui pateiktą Vilniaus senamiesčio

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo plano projektą,

jam nepritarė ir pažymėjo, jog jo sprendiniai neužtikrina Vilniaus senamiesčio

išsaugojimo, nenustato apsaugos priemonių vertingosioms savybėms, išskirtinei

pasaulinei vertei, autentiškumui ir vientisumui išsaugoti.

Paveldo komisija nagrinėjo kultūros paveldo apskaitos problemas ir priėmė sprendimus,

kuriuose konstatuotos kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių

registre kaip nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingosios savybės bei kultūros

paveldo objektų – vargonų problemos. Sprendimuose pateikti siūlymai.

Paveldo komisija, nagrinėdama kultūros paveldo intergralumą su ūkio sritimi klausimą,

išanalizavo Lietuvos profesijų klasifikatorių ir konstatavo, jog jame nėra įteisintos

kultūros paveldo apsaugos srities profesijos.

Buvo nagrinėta fotografijos paveldo apsaugos problematika, konstatuota esama situacija

ir problemos, bei pateikti siūlymai dėl šios paveldo rūšies efektyvesnio saugojimo.



I  SKYRIUS
STRATEGINIO VE IKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 
 

STRATEGINIŲ
T IKSLŲ

ĮGYVENDINIMAS

2 strateginis tikslas: stiprinti

Lietuvos Respublikos

bendradarbiavimą su

užsienio valstybėmis ir

tarptautinėmis

organizacijomis kultūros

paveldo apsaugos srityje
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1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos

atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai

didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane,

to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų

asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys

trumpai paaiškinami po lentele.
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Ši programa yra nauja, vykdoma tik nuo

2017 metų, todėl Paveldo komisijos

ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos

Respublikos teisės aktų keitimo

įvykdymo skaičius galės būti pateiktas tik

2019–2020 metais, nes norint nustatyti

Paveldo komisijos teikiamų

rekomendacijų įvykdymo procentą,

būtinas laiko intervalas.

Programa parengta atsižvelgiant į

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-

03-13 nutarimu Nr. 167 patvirtinto

„Lietuvos Respublikos Vyriausybės

programos įgyvendinimo plano V

prioritetą“, kuriuo numatomas

efektyvesnis užsienio lietuvių

įsitraukimas į valstybės gyvenimą ir

informacijos apie kultūros paveldą

sklaida bei siekiama didesnio Lietuvos

indėlio ir matomumo tarptautinėse ir

regioninėse organizacijose. Vykdyta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-

12-09 nutarimu Nr. 1568 patvirtinto

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo

plano įgyvendinimo priemonių plano 37

priemonė.

Programoje numatytas siekis plėsti ir

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą

kultūros paveldo apsaugos srityje,

užmegzti ryšius su kitų valstybių

paveldosauginėmis institucijomis ir

keistis patirtimi siekiant pagerinti

kultūros paveldo apsaugą.

Paveldo komisija, vykdydama Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtintame

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo

plano įgyvendinimo priemonių plane

numatytą priemonę, 2018 metais 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 metų kovo mėnesį ir

pritaikyta prie skirtingų lankytojų

poreikių.

Paveldo komisija yra vienintelė institucija

Lietuvoje, 2017 metais 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.

Išvažiuojamajame posėdyje į Estijos

Respublikos sostinę Taliną Paveldo

komisija 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.

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.
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Gdanske vykusiame Baltijos jūros regiono šalių forume „Baltijos jūros regiono šalių

kultūros paveldo propagavimas ir vystymas“ Paveldo komisijos pirmininkė Evelina

Karalevičienė pristatė kultūros paveldo politikos pokyčius Lietuvoje.

Dalyvauta pirmojoje Baltijos šalyse tarptautinėje kultūros paveldo tvarkybos ir

technologijų parodoje „HERITAS“, kuri subūrė paveldo išsaugojimui neabejingus

žmones bei paveldosaugos srityje veikiančius specialistus.

Paveldo komisijos atstovai dalyvavo Lenkijos Respublikos ir UNESCO Pasaulio paveldo

centro surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Pasaulio paveldo atgaivinimo iššūkiai.

Tarptautinė konferencija, skirta kultūros paveldo atstatymui“.

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 prof. dr.

Marcela Hurtado. Diskutuota apie Lietuvos kultūros paveldo apsaugos laimėjimus bei

probleminius klausimus.

Palaikydama EUROPA NOSTRA siekius Paveldo komisija pasirašė ir į lietuvių kalbą

išvertė Europos kultūros paveldo viršūnių susitikime priimtą „Berlyno raginimą veikti“,

išvertė ir aktualizavo Varšuvos rekomendaciją dėl pasaulio paveldo atgaivinimo ir

atstatymo.



I  SKYRIUS
STRATEGINIO VE IKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 
 

STRATEGINIŲ
T IKSLŲ

ĮGYVENDINIMAS

3 strateginis tikslas: Stiprinti

visuomenės kultūrinę

tapatybę ir skatinti aktyviai

dalyvauti išsaugant Lietuvos

kultūros paveldą
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1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos

atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai

didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane,

to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų

asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys

trumpai paaiškinami po lentele.
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Ši programa yra nauja, vykdoma tik nuo

2017 metų, todėl Paveldo komisijos

ekspertinių pasiūlymų dėl Lietuvos

kultūros paveldo aktualizavimo skaičius

galės būti pateiktas tik 2019–2020 metais,

nes norint nustatyti Paveldo komisijos

teikiamų rekomendacijų įvykdymo

procentą, būtinas laiko intervalas.

Programa parengta siekiant pagal

kompetenciją prisidėti prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-13

nutarimu Nr. 167 patvirtinto „Lietuvos

Respublikos Vyriausybės programos

įgyvendinimo plano II ir III prioritetų“

bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 patvirtintos

„2014–2020 metų nacionalinės pažangos

programos“ įgyvendinimo.

Programa siekiama skatinti visuomenę

įsitraukti į kultūros paveldo pažinimą ir

puoselėjimą. Paveldo vaidmuo vis dar

nepakankamai įvertintas. Paveldosaugos

specialistų ir visuomenės

bendradarbiavimas bei bendras

problemų nagrinėjimas prisidės prie

kultūros paveldo išsaugojimo bei

įveiklinimo.

2018 metai – Lietuvos valstybės atkūrimo

šimtmečio minėjimo metai. Dalyvavimas

šiuose renginiuose prisideda prie

kultūros paveldo aktualizavimo, ypač

akcentuojant savivaldybių ir vietos

bendruomenių vaidmenį išlaikant ir

stiprinant kultūrinę tapatybę.

Buvo organizuoti susitikimai su

Marijampolės, Prienų r. ir Trakų r. vietos

bendruomenėmis ir savivaldybių

atstovais, aptarta, kaip veiklai pritaikomi 

kultūros paveldo objektai ir koks vietos

gyventojų vaidmuo saugant kultūros

paveldą.

Europos Taryba  ir Europos Parlamentas

nutarė 2018 metus paskelbti Europos

kultūros paveldo metais. Šios iniciatyvos

tikslas – didinti informuotumą apie

Europos istoriją ir vertybes bei stiprinti

europinės tapatybės jausmą. Tuo pat

metu yra atkreipiamas dėmesys ne tik į

mūsų kultūros paveldo teikiamas

galimybes, bet ir į kultūros paveldo

sektoriaus patiriamus sunkumus. Paveldo

komisijos pirmininkė Evelina

Karalevičienė Lietuvos Respublikos

Seimo rengtoje diskusijoje „2018-ieji –

Europos kultūros paveldo metai“ pristatė

pažangią kultūros paveldo apsaugą ir

pastaraisiais metais priimtus

tarptautinius, kultūros paveldo apsaugą

reglamentuojančius dokumentus. 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.

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 2018-09-11

vykusio tarptautinio forumo

„Modernizmas architektūroje kaip

kultūros paveldo vertybė: Vidurio ir Rytų

Europos perspektyva“ ir 2018-09-12/13 
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vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Modernizmas ateičiai“ organizavimo.

Paveldo komisija prisidėjo rengiant Lietuvos architektų sąjungos organizuojamą

konferenciją „Vertinant pokario architektūros paveldą“.

Surinkta informacija 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.

Atsižvelgiant į kultūros paveldo apsauga suinteresuotos visuomenės ir nevyriausybinių

asociacijų kreipimusis, Paveldo komisija svarstė ir pateikė poziciją dėl visuomenės

keliamų klausimų.

Paveldo komisija svarstė Sapiegų rūmų Vilniuje pritaikymą Šiuolaikinio meno centro

(ŠMC) poreikiams; 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; Reformatų sodo atnaujinimo projektą ir svarstė surinktą

informaciją dėl Oskierkų rūmų statinių komplekso teritorijoje, Vilniuje, numatomų

statybų.

Bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos standartizacijos

departamentu, Generaline prokuratūra, Kuršių nerijos nacionaliniu parku, Lietuvos

nacionaline UNESCO komisija, dalyvauta Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio

atmintis“ veikloje.



I  SKYRIUS
STRATEGINIO VE IKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 
 

STRATEGINIŲ
T IKSLŲ

ĮGYVENDINIMAS

4 strateginis tikslas: skatinti

inovacijų plėtrą

paveldosaugoje
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1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos

atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai

didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane,

to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų

asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys

trumpai paaiškinami po lentele.
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Ši programa yra nauja, vykdoma tik nuo

2017 metų, todėl 2016 metais duomenų

nėra.

Programa parengta siekiant pagal

kompetenciją prisidėti prie Lietuvos

Respublikos Seimo 2012-05-15 nutarimu

Nr. XI-2015 patvirtintos „Lietuvos

pažangos strategijos „Lietuva 2030“ bei

Informacinės visuomenės plėtros 2014–

2020 metų programos „Lietuvos

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“

įgyvendinimo, siekiant plėsti ir atgaivinti

Lietuvos gyventojų istorinę ir kultūrinę

atmintį – šiuolaikinėmis priemonėmis

aktualizuoti kultūros paveldą ir padaryti

jį prieinamą. Daugiausia dėmesio reikia

skirti kultūros paveldo išsaugojimui,

skaitmeninimui, įvairių interaktyvių

šiuolaikiškų paveldo įdabartinimo

sprendimų diegimui.

Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama

suskaitmenintos medžiagos naudojimui.

Paveldo komisija plėtoja informacinių ir

ryšių technologijų produktus

skaitmeninėje erdvėje, kas prisideda prie

prieigos prie kultūros ir žinių

skaitmeninėje erdvėje gerinimo ir šalies

kultūros paveldo turtingumo ir įvairovės

sklaidos.  

Dėl Paveldo komisijos interneto svetainės

sukūrimo – 2018 metais buvo atlikti visi

investicijų projekto aprašyme numatyti

darbai: paleista internetinė svetainė; 

sisteminta, parengta perkėlimui ir

perkelta į internetinę svetainę archyvinė

medžiaga; sukurtos ir paleistos

internetinės svetainės versijos anglų

kalba, pritaikytos neįgaliesiems,

pritaikytos mobiliesiems įrenginiams.

Pradėti internetinės svetainės

atnaujinimo darbai.

Dėl mobilios programėlės sukūrimo –

2018 metais buvo atlikti visi investicijų

projekto aprašyme numatyto darbai:

bandomosios mobiliosios programėlės

testavimas ir tobulinimas, mobiliosios

programėlės paleidimas, atsiliepimų apie

mobiliosios programėlės veikimą

apdorojimas. Buvo suskaitmentinta apie

150 fotografijų.

 2018 metais buvo suskaitmentinta

informacija apie 475 kultūros paveldo

objektus (U-PAVELDAS duomenų bazė).

Paveldo komisijos veiklos viešinimui

2018 metais buvo parengta ir išplatinta

400 informacinių pranešimų

žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Visuomenė ir žiniasklaida gali susipažinti

su Paveldo komisijos veikla interneto

svetainėje, socialiniuose tinkluose

Facebook, Instagram, Twiter.



I I  SKYRIUS
VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 
 

VYRIAUSYBĖS
PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMAS

Paveldo komisijai nėra

pavesta įgyvendinti Lietuvos

Respublikos Vyriausybės

programos.
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I I I  SKYRIUS
KITŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (NURODOMA
KOKIŲ)  ĮGYVENDINIMAS

 
 

KITŲ PLANAVIMO
DOKUMENTŲ

(NURODOMA KOKIŲ)
ĮGYVENDINIMAS

Paveldo komisija veiklą

vykdo ne tik pagal Paveldo

komisijos 2018–2020

strateginį veiklos planą, bet

ir pagal patvirtintą 2018

metų veiklos planą
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2018 metų veiklos plane numatytos 27 priemonės: 11 priemonių priskirtos strateginio

veiklos plano I programai, 6 priemonės – II programai, 7 priemonės – III programai, 3

priemonės – IV programai. Iš 27 priemonių neįvykdytos 2 priemonės (dėl objektyvių

priežasčių).

Pirmoji priemonė „Kriterijų nustatymas (dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių

reikšmingumo lygmens ir dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių skelbimo kultūros

paminklais)“ neįvykdyta dėl Kultūros ministerijos rengiamo Integralaus kultūros paveldo

apsaugos modelio, kuris apims ir Paveldo komisijos numatytą priemonę.

Antroji priemonė „Nacionalinio muziejaus veikla kultūros paveldo apsaugos požiūriu

(veiklos ataskaitos vertinimas)“ neįvykdyta, nes Nacionalinis muziejus pateikė neišsamią

informaciją apie savo veiklą.

Paveldo komisijos pirmininkė                                                                Evelina Karalevičienė


