Išrašas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KULTŪROS KELIŲ LIETUVOJE LYGMENS NUSTATYMO IR SERTIFIKAVIMO
PARAIŠKŲ VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2022 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMU NR. ĮV-188
POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022 m.

d. Nr. ....................
Vilnius

Posėdžio pradžia 2022-04-22 10:00 val.
Posėdžio formatas ir vieta: nuotolinis, ZOOM platforma.
Posėdžio pirmininkas Indrė Imbrazienė (Kultūros ministerijos Kultūros paveldo
politikos grupės vadovė.)
Posėdžio sekretorius Juliana Miliut (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė).
Dalyvauja vertinimo ekspertų komisijos nariai: Indrė Ambrazienė – Kultūros
ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vadovė (komisijos pirmininkė); Alfredas Jomantas –
Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos
skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas), Kultūros paveldo departamento deleguotas
atstovas; Kristina Bavėjan – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus
vyriausioji specialistė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota atstovė; Emilija
Bugailiškienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento
Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
deleguota atstovė; Vilma Griškevičienė – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir
kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja, Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguota atstovė;
Rūta Stankuvienė – BĮ „Šiaulių turizmo informacijos centras“ direktorė, Lietuvos turizmo
informacijos centrų asociacijos deleguota atstovė; Lukas Straševičius – Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiasis specialistas; Dainius Babilas – Lietuvos kultūros
tarybos narių susirinkimo narys, Lietuvos kultūros tarybos deleguotas atstovas; Juliana Miliut Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos
skyriaus vyr. specialistė, (ekspertų komisijos ir posėdžio sekretorė).
Pareiškėjų atstovai: <...>
Nuo paraiškos vertinimo ir atitinkamai – dalyvavimo posėdyje nusišalino ekspertų komisijos narys
dr. Ramojus Kraujelis – Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius, Lietuvos
muziejų asociacijos deleguotas atstovas.
Posėdyje svarstyti klausimai: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros kelio (projekto
sąlyginis nr. JM-1) lygmens nustatymas Lietuvoje ir sertifikavimas.
Balsavimo rezultatai: visi posėdyje dalyvavę vertinimo ekspertų komisijos nariai balsavo už
(pritarė) nustatyti nacionalinį lygmenį ir sertifikuoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros
kelią.
Priimtas sprendimas: nustatyti nacionalinį lygmenį ir sertifikuoti Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio kultūros kelią.
Atskirosios Ekspertų komisijos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės:

Rūta Stankuvienė – BĮ „Šiaulių turizmo informacijos centras“ direktorė, Lietuvos turizmo
informacijos centrų asociacijos deleguota atstovė pateikė pasiūlymą, nepriklausomai nuo balsavimo
rezultatų pateikti pareiškėjams ekspertų komisijos narių rekomendacijas tolimesniam kultūros kelio
vystymui.
Lukas Straševičius – Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiasis
specialistas pritarė Rūtos Stankuvienės pasiūlymui rezultatų pateikti pareiškėjams ekspertų
komisijos narių rekomendacijas tolimesniam kultūros kelio vystymui.
Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir
paveldo sklaidos skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas) pasiūlė ekspertų komisijos
nariams susirinkti dar kartą aptarti rekomendacijas pareiškėjui ir pateikti konsoliduotas
rekomendacijas.
Emilija Bugailiškienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą
departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos deleguota atstovė pritarė konsoliduotų rekomendacijų pateikimui pareiškėjui.
Prieštarajaunčių ekspertų komisijos narių konsoliduotų rekomendacijų pateikimui pareiškėjams,
nepriklausomai nuo balsavimo rezultatų ir priimto sprendimo nebuvo.
Pridedama:
1. Skaitmeninis posėdžio įrašas.
2. Preliminarių ekspertų komisijos vertinimų ataskaitų suvestinė.
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