FORUMO
„KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTUME KULTŪROS PAVELDĄ“
PROGRAMA
2018 m. gegužės 30 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salė
(I rūmai, 2 aukštas, Gedimino pr. 53, Vilnius)
Forumą organizuoja: Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas ir asociacija „Aplinkos ir paveldo
saugojimo sąjūdis“.
Forumą moderuoja: Lietuvos Respublikos Seimo nariai Naglis Puteikis ir Mindaugas Puidokas
15.00–15.05
Įžanginis žodis
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis
15.05–15.20

Teisės aktų nuostatos, sudarančios sąlygas sistemingiems viešojo intereso
pažeidimams planuojant teritorijas (Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano projekto pavyzdžiu)
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininkas,
Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos pirmininkas Gintautas Tiškus

15.20–15.30

Dabartinė padėtis ir numatomi pakeitimai teritorijų planavimo srityje bei kelios
įžvalgos dėl Vilniaus m. bendrojo plano projekto
Aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė

15.30–15.40

Tarpinstitucinės
ir
viešosios
komunikacijos
stoka
stagnuojančioje
paveldosaugoje
Valstybinė kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė

15.40–15.50

Misionieriai ir Lukiškės: destrukcinio paveldosaugos sistemos veikimo
pavyzdžiai
Asociacija Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, dr. Lina Leparskienė
ir
Keli pastebėjimai apie KPD vertinimo tarybų ir Mokslinės archeologijos
komisijos veiklą
Asociacija Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, archeologė Birutė Lisauskaitė

15.50–16.00

Dailės ir architektūros paveldas ir dailės istorijos tyrimai
Lietuvos dailės istorikų draugija, dr. Giedrė Mickūnaitė

16.00–16.10

Paveldo išsaugojimas – visuomenės laisvės ir gerovės sąlyga. Kaip ją užtikrinti?
Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė

16.10–16.20

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

16.20–16.30

Apie visuomenės teisę į paveldą ir valstybės pareigą šią teisę užtikrinti
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė
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16.30–16.35

Medinės Šnipiškės: istorija ir kultūrinio vystymosi potencialas
Šnipiškių bendruomenė, Kęstutis Matuliauskas ir Jekaterina Lavrinec

16.35–16.45

Kaip NŽT ir Vilniaus m. savivaldybė veltui dalina geriausius Vilniaus
senamiesčio sklypus aferistams
Seimo narys Naglis Puteikis

16.45–16.55

Vilniaus m. savivaldybė
Kviečiamas Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius arba Vilniaus m. vyriausiasis
architektas Mindaugas Pakalnis

16.55–17.05

Kodėl Lietuvos institucijos ir teisėsauga nedrįsta imtis ryžtingų sprendimų
paveldosaugoje ir ne tik, kas trukdo?
Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Užupio bendruomenės narys
Sakalas Gorodeckis

17.05–17.15

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

17.15–17.25

Prokuroro vaidmuo kultūros paveldo apsaugos srityje
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus
prokuroras Vytenis Kasparavičius

17.25–17.35

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija prie Aplinkos
ministerijos
Pasisakymas apie statybų Misionierių ansamblyje atvejį, kadangi ši institucija teisme
gina viešąjį interesą

17.35–17.45

Kas kursto karą su Lietuvos paveldu?
Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius

17.45–17.55

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas
Romualdas Gylys ir Korupcijos prevencijos valdybos vyriausioji specialistė Olga
Česonienė, apie teisinio reguliavimo aspektus, įvertintus antikorupciniu požiūriu

17.55–18.05

Ar dialogas – misija įmanoma?
Žvėryno bendruomenės valdybos pirmininkė, žurnalistė Danutė Jokubėnienė

18.05–18.15

Remiantis 60 metų patirtimi paveldosaugos baruose
Restauratorių sąjunga, Jonas Rimantas Glemža
Kas yra vertė
Restauratorių sąjunga, Robertas Zilinskas
Kultūros paveldo išsaugojimas
Restauratorių sąjunga, Rimantas Gučas

18.15–18.30

Forumo rezoliucijos projekto ir galimų tolesnio kultūros paveldo išsaugojimu
suinteresuotų socialinių partnerių bendradarbiavimo formų aptarimas

