
 

                                                                                                                                            Išrašas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023 m. sausio 27 d. Nr. V17-1 

Vilnius 

 

Posėdis vyko nuo 10:02 val. iki 12:08 val. 

Posėdis vyko Rūdninkų g. 13, Vilniuje. 

 

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

pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė.  

Posėdžio sekretorė – Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovė 

Viktorija Gadeikienė. 

Dalyvavo:  

Paveldo komisijos nariai – pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, dr. Dalė Puodžiukienė, dr. 

Vaidas Petrulis, dr. Dalia Vasiliūnienė, dr. Viltė Janušauskaitė, doc. dr. Salvijus Kulevičius, Augis 

Gučas, dr. Rūta Kačkutė. 

Raimundas Balza, prof. dr. Kęstutis Zaleckis, dr. Erika Kielė ir Andrijana Filinaitė posėdyje 

nedalyvavo. 

 

Kvorumo buvimas – yra. 

 

Paveldo komisijos administracijos darbuotojai – Viktorija Gadeikienė, Rimantas Bitinas, 

Artūras Stepanovič, Artūras Bundonis, Agnė Pancerovaitė, Alma Bačiulienė, Jolita Šimelionienė, 

Julius Markevičius. 

 

Kiti dalyviai: Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė (Kultūros paveldo departamento 

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė), Romanas Senapėdis (Kultūros 

ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiasis specialistas), Andžela Kriaučiūnienė 

(Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos Kraštovaizdžio ir Užutrakio dvaro sodybos skyriaus 

vadovė), Iveta Gedvilaitė. 
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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Saugomų teritorijų įstatymo keitimo. 

2. Dėl Paveldo komisijos sprendimo „Dėl nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektų 

apsaugos problemų“ projekto. 

3. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių registrą. 

4. Kiti klausimai: 

4.1. dėl Paveldo komisijos 2020–2021 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo; 

4.2. dėl dvarų sodybų apsaugos; 

4.3. dėl kitų institucijų veiklos ataskaitų (kultūros paveldo apsaugos požiūriu); 

4.4. dėl Sapiegų parko; 

4.5. dėl Paveldo komisijos narių dalyvavimo kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, 

tarybose ir kt. 

 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

10:02 val. 1. SVARSTYTA. Dėl Saugomų teritorijų įstatymo keitimo. 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: 1. Parengti raštą institucijoms, prieš tai suderinti jį su 

Paveldo komisijos nariais el. paštu.  2. Dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose svarstant 

Saugomų teritorijų įstatymo keitimo projektą ir išreikšti Paveldo komisijos nuomonę. 3. 2023 m. 

vasario mėn. organizuoti tarpinstitucinę diskusiją dėl šio įstatymo keitimo ir kultūros paveldo bei 

aplinkos balanso išlaikymo. 

 

10:42 val. 2. SVARSTYTA. Dėl Paveldo komisijos sprendimo „Dėl nacionalinės reikšmės 

kultūros paveldo objektų apsaugos problemų“ projekto. 

Sprendimo projektas redaguojamas posėdžio metu dalyvaujant Paveldo komisijos nariams. 

Balsavimas dėl Paveldo komisijos sprendimo „Dėl nacionalinės reikšmės kultūros paveldo 

objektų apsaugos problemų“ priėmimo: 

Už – 8 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 
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NUTARTA. 1. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos sprendimui „Dėl nacionalinės 

reikšmės kultūros paveldo objektų apsaugos problemų“. 2. Viešinti Paveldo komisijos pranešimą 

spaudai apie Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimą. 

 

11:38 val. 3. SVARSTYTA. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių 

registrą. 

Balsavimas dėl Paveldo komisijos nutarimo „Dėl Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių 

Pagalbos bažnyčioje, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčioje bei Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių 

duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių 

registrą“ priėmimo: 

Už – 8 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

 

NUTARTA. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos nutarimui „Dėl Nidos Švč. Mergelės 

Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, Juodkrantės Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bei Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje esančių kilnojamųjų 

kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į 

Kultūros vertybių registrą“. 

 

11:43 val. 4. SVARSTYTA. Kiti klausimai: 

4.1. dėl Paveldo komisijos 2020–2021 m. priimtų sprendimų įgyvendinimo: 

Informacija žiniai. 

4.2. dėl dvarų sodybų apsaugos: 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA. Organizuoti darbo grupės susitikimą klausimo 

strategijai aptarti. 

4.3. dėl kitų institucijų veiklos ataskaitų (kultūros paveldo apsaugos požiūriu): 

Klausimas nesvarstytas. 

4.4. dėl Sapiegų parko: 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA. Parengti raštą pareiškėjams atsakant, kad visuomenės 

prašyme nurodyti klausimai nepriskirtini Paveldo komisijos kompetencijai.  
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4.5. dėl Paveldo komisijos narių dalyvavimo kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, 

tarybose ir kt. 

BENDRU SUTARIMU NUTARTA. Paveldo komisijos nariai privalo informuoti Paveldo 

komisiją apie jų dalyvavimą ir atstovavimą komisijai kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, 

tarybos bei referuoti apie šiose grupėse, komisijose, tarybose nagrinėtus klausimus. 

 

Posėdžio pabaiga – 12:08 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                  doc. dr. Vaidutė Ščiglienė  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Viktorija Gadeikienė 


