
 

                                                                                                                                            Išrašas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023 m. vasario 24 d. Nr. VI 17-2 

Vilnius 

 

Posėdis vyko nuo 10:00 val. iki 13:43 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 viešojo administravimo institucijos specialistė Iveta 

Gedvilaitė. 

Dalyvavo:  

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

Vaidas Petrulis, dr. Dalia Vasiliūnienė, doc. dr. Salvijus Kulevičius, Augis Gučas, prof. dr. Kęstutis 

Zaleckis. 

dr. Viltė Janušauskaitė, Raimundas Balza, dr. Erika Kielė, Andrijana Filinaitė ir dr. Rūta 

Kačkutė posėdyje nedalyvavo. 

 

Kvorumo buvimas – yra. 

 

Paveldo komisijos administracijos darbuotojai – Viktorija Gadeikienė, Rimantas Bitinas, 

Artūras Stepanovič, Artūras Bundonis, Jolita Šimelionienė, Julius Markevičius. 

 

Kiti dalyviai: Vidmantas Bezaras (Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) 

direktorius),  Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė (KPD Apskaitos, inventorizavimo ir registro 

skyriaus vyriausioji specialistė), Rasita Ankudavičienė (KPD Paveldosaugos ir metodinio skyriaus 

vyriausioji specialistė), Romanas Senapėdis (Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės 

vyriausiasis specialistas), Nomeda Poderienė (Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir 

socialinių reikalų departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėja), Šarūnas Šoblinskas 
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(Kultūros infrastuktūros centro direktorius), Jonas Bazys (Kultūros infrastruktūros centro 

administravimo skyriaus strategas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės 

saugomais.  

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

3. Dėl Paveldotvarkos programos: 

3.1. dėl Kultūros infrastruktūros centro ataskaitos apie 2022 m. Paveldotvarkos programos 

įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimą; 

3.2. dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 

2023-2025 metų programos. 

4. Dėl Paveldo komisijos 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

5. Kiti klausimai: 

5.1. dėl NKPAĮ keitimo; 

5.2. dėl neteisėtai išvežtų iš Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių susigrąžinimo; 

5.3. dėl Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo; 

5.4. dėl UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamų periodinių pasaulio paveldo objektų 

Lietuvoje būklės ataskaitų; 

5.5. dėl kultūros paveldo ir aplinkos balanso. 

 

Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta. 

 

10:00 val. 1. SVARSTYTA. Dėl nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo 

objektų skelbimo valstybės saugomais. 

Balsavimas dėl Paveldo komisijos nutarimo ,,Dėl Nuomojamų namų komplekso (u. k. 

45361), esančio Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16, 16A skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo 

objektu“ priėmimo: 

Už – 7 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

NUTARTA. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos nutarimui „Dėl Nuomojamų namų 

komplekso (u. k. 45361), esančio Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16, 16A skelbimo valstybės saugomu 

kultūros paveldo objektu“. 
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Balsavimas dėl Paveldo komisijos nutarimo „Dėl Vilniaus didžiosios sinagogos ir mikvių 

pastato liekanų komplekso (u. k. 44458), esančio Vilniuje, Žydų g. 5, 7 skelbimo valstybės saugomu 

kultūros paveldo objektu“ priėmimo:  

Už – 7 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

NUTARTA. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos nutarimui „Dėl Vilniaus didžiosios 

sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso (u. k. 44458), esančio Vilniuje, Žydų g. 5, 7 skelbimo 

valstybės saugomu kultūros paveldo objektu“. 

 

10:24 val. 2. SVARSTYTA. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių įrašymo į Kultūros vertybių 

registrą. 

Posėdžio klausimą pristatė dr. D. Vasiliūnienė.  

Balsavimas dėl Paveldo komisijos nutarimo „Dėl Palėvenės Šv. Domininko, Renavo Šv. 

Izidoriaus, Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo, Dapšionių 

Dievo Apvaizdos, Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir 

Povilo, Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Švenčionių Visų 

Šventųjų bažnyčiose bei Alksniupių kapinių koplyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių 

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

registrą“ projekto: 

Už – 7 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

 NUTARTA: 1. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos nutarimui „Dėl Palėvenės Šv. 

Domininko, Renavo Šv. Izidoriaus, Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šeduvos Šv. Kryžiaus 

Atradimo, Dapšionių Dievo Apvaizdos, Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Karkažiškės 

Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Švenčionėlių Šv. Edvardo, 

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiose bei Alksniupių kapinių koplyčioje esančių kilnojamųjų kultūros 

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

vertybių registrą“. 2. Organizuoti papildomą posėdį nagrinėti kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos 

klausimus dalyvaujant Paveldo komisijos, KPD ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos 

atstovams. 
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11:42 val. 3. SVARSTYTA. Dėl Paveldotvarkos programos: 

3.1. dėl Kultūros infrastruktūros centro ataskaitos apie 2022 m. Paveldotvarkos programos 

įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimą. 

Informacija žiniai. 

Posėdžio klausimą pristatė Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas. 

NUTARTA. Siūlyti Kultūros infrastruktūros centrui fotografuoti tvarkomus objektus iki 

darbų atlikimo, darbų metu ir baigus darbus. 

 

3.2. dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 

2023-2025 metų programos. 

Informacija žiniai. 

Posėdžio klausimą pristatė KPD direktorius Vidmantas Bezaras. 

NUTARTA. Prašyti Kultūros ministerijos iš anksto supažindinti Paveldo komisiją su 

keičiamo Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos 

aprašo projektu, kad būtų atsižvelgta į Paveldo komisijos ekspertinį ir kolegialų veiklos pobūdį. 

 

12:28 val. 4. SVARSTYTA. Dėl Paveldo komisijos 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.  

Balsavimas dėl Paveldo komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 

2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ projekto: 

Už – 7 

Prieš – 0 

Susilaikė – 0 

NUTARTA. Po balsavimo pritarti Paveldo komisijos nutarimui „Dėl Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. 

 

12:28 val. 5. SVARSTYTA. Kiti klausimai: 

5.1. dėl NKPAĮ keitimo; 

Informavimas apie pasitarimą Kultūros ministerijoje. 

NUTARTA. Palaikyti NKPAĮ projekto rengėjus dalyvaujant posėdžiuose.  

 

5.2. dėl neteisėtai išvežtų iš Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių susigrąžinimo; 

Posėdžio klausimą pristato Augis Gučas. 

NUTARTA. Prieš aptariant šį klausimą peržiūrėti Lietuvos pasirašytas konvencijas – 

UNIDROIT Tarptautinių komercinių sutarčių principus, UNESCO nelegalaus kultūros vertybių 
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įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvenciją, UNIDROIT 

konvenciją dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų,  bei ką šiuo klausimu skelbia ICOMOS.  

 

5.3. dėl Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo; 

Informavimas apie Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo priežiūros grupės 

posėdį ir joje pateiktą valdymo plano techninės užduoties projektą. 

Informavimas apie Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros raštą deleguoti Paveldo 

komisijos atstovą į tarpžinybinę patariamąją grupę. 

NUTARTA. Atsakyti Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, kad neskirsime atstovo 

į Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros sudaromą patariamąją grupę, nes Paveldo komisijos 

atstovas dalyvauja kultūros ministro sudarytoje priežiūros grupėje. 

 

5.4. dėl UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamų periodinių pasaulio paveldo objektų 

Lietuvoje būklės ataskaitų; 

NUTARTA. Kreiptis į už UNESCO pasaulio paveldo vertybės valdymą atsakingus vietos 

valdytojus dėl periodinių ataskaitų pateikimo Paveldo komisijai ir vertinti jas neeiliniame gegužės 

mėn. Paveldo komisijos posėdyje. 

 

5.5. dėl kultūros paveldo ir aplinkos balanso. 

Informavimas apie susitikimą su aplinkos viceministre Daiva Veličkaitė-Matuseviče. 

NUTARTA: 1. Toliau dalyvauti vykstančiuose pasitarimuose. 2. Susipažinti su Kultūros 

ministerijos nuomone, pateikta derinant Saugomų teritorijų įstatymo ir NKPAĮ keitimo projektus. 

 

 

Posėdžio pabaiga – 13:43 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                  doc. dr. Vaidutė Ščiglienė  

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Iveta Gedvilaitė 


