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ĮVADAS

Įvertinant ir saugant dailės paveldą būtinas daugelio sričių specialistų 
bendradarbiavimas. Dailėtyrinė kūrinio analizė padeda nustatyti pa-
veldo objekto kultūrinę vertę, sukūrimo laiką, stilių, autorių, mokyklą, 
autentiškumą. Moksliniai tyrimai leidžia argumentuoti dailės paveldo ap-
skaitos kryptis ir mastą, taip pat yra labai svarbūs projektuojant ir atliekant 
išsaugojimo darbus.

Vasaros praktikos Dailėtyra kultūros paveldo išsaugojimo kontekste tiks-
las – Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros studen-
tus supažindinti su dailės paveldo apskaitos ir saugojimo pagrindais, dir-
bant su keliais iš pateikto sąrašo pasirinktais dailės kūriniais, priskiriamais 
nekilnojamųjų ir kilnojamųjų dailės vertybių grupėms; išmokyti parengti 
aktualius jų apskaitos dokumentus. Praktika suteikia galimybę ne tik pagi-
linti studijų metu įgytas teorines žinias apie dailės kūrinius, bet ir perprasti 
įvairių dailės paveldo grupių specifines medžiagines ir plastines ypatybes, 
suvokti dailės kūrinį daugiastruktūrėje paveldosaugos sistemoje.

Mokymo priemonė Vasaros praktika. Dailėtyra kultūros paveldo išsau-
gojimo kontekste yra išplėstinė praktikos programa, apibrėžianti struktūrą ir 
pagrindinius analizuojamus klausimus.

Praktiką sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu supažin-
dinama su dailės paveldo apskaitos ir apsaugos teorija ir praktika Lietuvoje. 
Užsiėmimai skirstomi į tris dalis. 

Pirmoji – teorinis svarbiausių paveldosaugos sąvokų, įstatymų ir juos 
vykdančių institucijų pažinimas. 

Praktika pradedama svarbiausių su dailės paveldo apskaita ir apsauga 
susijusių terminų ir sąvokų (kultūros vertybės, kultūros paminklai, dailės 
paveldo objektai, vertingosios savybės, dailės objektų apskaita, apsauga, 
konservavimas, restauravimas ir kt.) aiškinimu. Tam, kad dailės kūriniai ar 
jų kompleksai taptų dailės paveldo objektais, jie turi būti įtraukti į teisiškai 
reglamentuotos formos valstybinę apskaitą, todėl paskaitose taip pat prista-
tomi, analizuojami svarbiausi ir dailės paveldo apskaitai bei apsaugai aktu-
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aliausi įstatymai, norminiai aktai. Aptariamos apskaitą ir apsaugą Lietuvoje 
vykdančios institucijos, jų struktūra ir funkcijos, supažindinama su iš Lie-
tuvos išvežamų dailės vertybių apskaita ir apsauga. Analizuojami aktualūs 
dailės kūrinių apskaitos dokumentai. Metodinėje priemonėje pateikiama ak-
tualių dokumentų interneto prieiga, leidžianti pamatyti ir nuolat vykdomas 
teisės aktų pataisas bei papildymus. 

Pirmajai praktikos daliai skiriamos keturios temos: 1. „Lietuvos Res-
publikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas“, 2. „Lietuvos 
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas“, 3. „Dailės 
paveldo apskaitą ir apsaugą vykdančios institucijos Lietuvoje“, 4. „Išvežamų 
iš Lietuvos dailės vertybių apskaita ir apsauga“.

Antroji praktikos dalis – teorinis ir praktinis supažindinimas su pasi-
rinktomis nekilnojamojo ir kilnojamojo dailės paveldo grupėmis.

Iš pateikto temų sąrašo praktiką atliekantis studentas pasirenka po vieną 
nekilnojamųjų ir kilnojamųjų dailės objektų grupę, su kurios specifika išsa-
miai supažindinamas. Sudaromos galimybės praktiškai įvertinti po du dailės 
kūrinius (1 iš nekilnojamųjų ir 1 iš kilnojamųjų grupės) ir parengti doku-
mentus, reikalingus įrašant dailės kūrinius į Lietuvos Respublikos kultūros 
vertybių registrą.

Kai kurios metodinėje priemonėje nurodytos nekilnojamojo ir kilnoja-
mojo dailės paveldo grupės, jei studentai jų nepasirinks, praktikos metu ne-
bus plačiau analizuojamos, tačiau pateiktos svarbiausios publikacijos tomis 
temomis leis jiems savarankiškai tuo pasidomėti.

Antrosios praktikos dalies užsiėmimuose itin daug dėmesio skiriama 
studentų pasirinktoms dailės objektų grupėms. Jos nagrinėjamos tiek plasti-
kos, tiek paveldosaugos aspektais. Teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose 
supažindinama su atskirų dailės kūrinių grupių apžiūros natūroje specifika, 
aptariamos darbo priemonės ir jų panaudojimo galimybės. Taip pat nuro-
domos svarbiausios ikonografinių ir archyvinių šaltinių bei literatūros apie 
pasirinktus dailės paveldo objektus sankaupos. Pažymėtina, kad į vasaros 
praktikos programą įtrauktos ne visos, bet tik dalis svarbiausių, dažniausiai 
valstybinėje apskaitos ir apsaugos sistemoje funkcionuojančių nekilnojamo-
jo ir kilnojamojo dailės paveldo grupių. Praktikoje nenumatyta analizuoti 
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kelioms meno sritims priskirtinų objektų, tokių, kaip vargonai, kurių per-
pratimui reikia tiek muzikos instrumentų, tiek dailės istorijos žinių. Be to, 
aptariant kulto pastatų interjero elementus, apsiribota labiausiai Lietuvoje 
paplitusių katalikų bažnyčių pagrindiniais interjero įrangos elementais ir 
baldais.

Paveldosaugos darbui didelę įtaką daro fundamentiniai moksliniai tyri-
mai. Jais remiantis efektyviau išaiškinami, įvertinami, apskaitomi ir saugomi 
vertingi dailės paveldo objektai. Metodinėje priemonėje prie visų nurodytų 
nekilnojamojo ir kilnojamojo dailės paveldo grupių surašytos naujausios ir 
svarbiausios tą temą analizuojančios monografijos bei straipsniai lietuvių 
kalba, kuriuose galima rasti ankstesnių tyrimų apžvalgų ir kritinių analizių. 
Ne visos temos iki šiol vienodai išsamiai tyrinėtos. Pateikta literatūra, o ir 
jų pozicijų skaičius neretai akivaizdžiai liudija fundamentinių tyrimų kryptį 
ir pobūdį. Kai kuriais atvejais, nesant reikiamos literatūros lietuvių kalba, 
pateikiamos aktualios užsienio tyrėjų publikacijos. Keletos vasaros prakti-
kai siūlomų temų (pvz., krosnys ir židiniai, baldai, apšvietimo priemonės, 
meninė šaltkalvystė ir kalvystė) tyrimai Lietuvoje tik pradedami arba yra la-
bai fragmentiški, tačiau teorinėse paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose 
praktikos vadovė pateiks žinių iš vykdomų, bet dar nepublikuotų natūros ir 
fundamentinių tyrimų. Taip pat bus keliami probleminiai, su įvairių dailės 
paveldo grupių analize ir apskaita susiję klausimai, studentams padėsiantys 
įžvelgti perspektyvias ateities tyrimų kryptis.

Metodinėje priemonėje antrosios praktikos dalies temos iliustruotos 
charakteringiausiais ir/ar problemiškais dailės paveldo grupių pavyzdžiais. 

Trečioji praktikos dalis – praktinis teorinių žinių pritaikymas rengiant 
pasirinktų dailės objektų aktualius apskaitos dokumentus. Šiai praktikos da-
liai metodinėje priemonėje skiriamos trys temos: 1). „Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo vertinimo tarybos aktas“, 2). Registruojamos kultūros vertybių 
registre „Kilnojamosios kultūros vertybės duomenų“ ir „Duomenų pateiki-
mo“ formos, 3). „Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų dailės vertybių apskaitos do-
kumentų rengimas ir viešas pristatymas“.

Praktinėms užduotims parenkami Vilniaus mieste ar lengvai pasiekia-
mose Vilniaus miesto apylinkėse esantys dailės objektai. Su praktikos vadovu 
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natūroje juos apžiūrėjus ir suformulavus darbo užduotis, studentams skiria-
ma laiko savarankiškam darbui, kurio metu jie turi išmatuoti, nufotografuo-
ti, įvertinti ir, surinkę informaciją, užpildyti apskaitos dokumentus. Prakti-
nei užduočiai atlikti studentai turi susikomplektuoti asmeninius įrankius ir 
medžiagas: popierių, rašymo priemones; didinamąjį stiklą artimai objekto 
apžiūrai; stangrius metalinį (5 m) ir medžiaginį (2 m) metrus dailės objek-
tams išmatuoti; skaitmeninį fotoaparatą. 

Aktualių apskaitos dokumentų formas pildyti pateikia praktikos vadovas.
Vasaros praktiką vainikuoja užpildytų apskaitos dokumentų pristaty-

mas-gynimas prie apskaitai pasirinktų dailės kūrinių. Seminaro pobūdžio 
pristatyme aktyviai, reikšdami pastabas ir diskutuodami, dalyvauja visi prak-
tiką Dailėtyra kultūros paveldo išsaugojimo kontekste atliekantys studentai.
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I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS 
PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMAS

Dailės paveldo išsaugojimo reglamentavimas įstatymais Lietuvoje. 
Aktualus 2005 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kul-

tūros paveldo apsaugos įstatymas. Svarbiausios Lietuvos Respublikos įsta-
tymo nuostatos, reglamentuojančios nekilnojamojo dailės paveldo apsaugą. 
Sąvokos ir jų naudojimas, įstatymo struktūra, poįstatyminiai aktai.

Nekilnojamojo dailės paveldo išaiškinimas, atrankos ir vertinimo krite-
rijai, išsaugojimas ir panauda. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS
VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS

Aktualus 1996 m. patvirtintas Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultū-
ros vertybių apsaugos įstatymas. Svarbiausios Lietuvos Respublikos įstatymo 
nuostatos, reglamentuojančios kilnojamojo dailės paveldo apsaugą. Sąvokos 
ir jų naudojimas, įstatymo struktūra, poįstatyminiai aktai.

Rekomenduojama literatūra

Čepaitienė, Rasa. Laikas ir akmenys. 
Kultūros paveldo sampratos modernioje 
Lietuvoje. Vilnius: LII leidykla, 2005.

Glemža, Jonas. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsauga ir tvarkymas. Vilnius: VDA 
leidykla, 2002, p. 44–48, 50–60.

Kultūros paveldo apsauga. Reglamentuojančių 
dokumentų rinkinys. Vilnius, Savastis, 1997.

Lietuvos kultūros paveldas: problemos ir 
jų sprendimo galimybės. Konferencijos 
medžiaga, Vilnius: Savastis, 2001.

Aktualios interneto prieigos

http://www.kpd.lt/lt/node/202

http://www.spp.lt/aktai/Teises%20aktu%20
apzvalga%2021.pdf
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Kilnojamojo dailės paveldo išaiškinimas, atrankos ir vertinimo kriterijai, 
išsaugojimas ir panauda. 

2005 m. priimtas „Katalikų bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias 
kultūros vertybes atkūrimo įstatymas“ ir jo vykdymas.

Rekomenduojama literatūra

Čepaitienė, Rasa. Laikas ir akmenys. 
Kultūros paveldo sampratos modernioje 
Lietuvoje. Vilnius: LII leidykla, 2005.

Glemža, Jonas. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsauga ir tvarkymas. Vilnius: 
VDA leidykla, 2002, p. 48–50.

Kultūros paveldo apsauga. 
Reglamentuojančių dokumentų rinkinys. 
Vilnius, Savastis, 1997.

Lietuvos kultūros paveldas: problemos ir 
jų sprendimo galimybės. Konferencijos 
medžiaga. Vilnius: Savastis, 2001.

Aktualios interneto prieigos

http://www.kpd.lt/lt/node/200

http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=
results&aktoid=1D495B06-8CDA-40CA-
9C7C-176CC2D34272

http://www.spp.lt/aktai/Teises%20aktu%20
apzvalga%2021.pdf

DAILĖS PAVELDO APSKAITĄ IR APSAUGĄ VYKDANČIOS 
INSTITUCIJOS LIETUVOJE1

Lietuvos kultūros paveldas – neatskiriama šalies kultūros dalis. Valsty-
bės kultūros politiką įgyvendina Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios 
institucija – LR kultūros ministerija.

1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo įsteigta Lietuvos Res-
publikos kultūros paveldo inspekcija, atsakinga už kultūros paveldo išsaugo-
jimą, ir įkurtas Paminklotvarkos departamentas. Priėmus Lietuvos Respu-
blikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, 1994 m. Lietuvos 
Respublikos kultūros paveldo inspekcija ir Paminklotvarkos departamentas 
buvo reorganizuoti, įsteigtas Kultūros vertybių apsaugos departamentas 
(nuo 2005 m. – Kultūros paveldo departamentas), atskaitingas Kultūros 

1 Paveldosaugos sistema Lietuvoje vis dar formuojasi, todėl dailės paveldo apsaugą ir apskaitą vykdančių 
institucijų skaičius ir pavadinimai dažnai kinta. Šiame tekste pateikiama 2010 m. situacija, tačiau vasa-
ros praktikų teoriniuose užsiėmimuose ši informacija bus aktualiai koreguojama.
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ministerijai. Tuo metu veikiančios Kultūros paveldo inspekcijos apygardos 
reorganizuotos į kultūros paveldo teritorinius padalinius (10 teritorinių pa-
dalinių). Departamento rengiamos ir vykdomos programos: 

•	 Paveldotvarkos,	
•	 Kultūros	paveldo	apskaitos,	
•	 Kultūros	paveldo	apsaugos	valstybinio	administravimo,	
•	 Nekilnojamojo	kultūros	paveldo	pažinimo	sklaidos	ir	atgaivinimo,
•	 Kompensacijos	kultūros	paveldo	objektų	valdytojams,	
•	 Nekilnojamojo	kultūros	paveldo	tyrimo	ir	paslaugų,	
•	 Lietuvos	Respublikos	ir	Šventojo	Sosto	sutartis	dėl	bendradarbiavi-

mo švietimo ir kultūros srityje.
Kultūros paveldo departamentas yra biudžetinės įstaigos Kultūros pa-

veldo centras (KPC) steigėjas. KPC renka, kaupia, tikslina informaciją apie 
kultūros paveldą, atlieka istorinius ir fizinius tyrimus. Kultūros paveldo 
centras įsteigtas 1995 m., jo pirmtakai – Mokslinė metodinė kultūros pa-
minklų apsaugos taryba, 1991 m. reorganizuota į Lietuvos kultūros paveldo 
mokslinį centrą.

Kultūros paveldo departamentui pavaldi 1991 m. įsteigta viešoji įstaiga 
„Lietuvos paminklai“, vykdanti paveldo tvarkybos, tyrimo, projektavimo, 
remonto, rekonstravimo, restauravimo ir atstatymo darbus.

Kultūros paveldo apsaugoje aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos Sei-
mui atskaitinga institucija – 1994 12 24 įsteigta Valstybinė kultūros paveldo 
komisija. Svarbiausias Komisijos uždavinys – dalyvauti formuojant kultūros 
paveldo apsaugos politiką ir strategiją.

Dailės kūrinių apsaugą juos konservuojant ir restauruojant atlieka vals-
tybinių muziejų, bibliotekų restauravimo centrai, įvairaus pobūdžio restau-
ravimo įmonės ir laisvai samdomi restauratoriai. Konservavimo ir restaura-
vimo darbus gali atlikti tik atestuoti specialistai. 2010 m. duomenimis, 19-oje 
Lietuvos muziejų dirbo 174 atestuoti restauravimo specialistai; 26 – akcinėse 
bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, individualiose ir privačiose 
įmonėse – 65; 52 laisvai samdomi atestuoti restauratoriai; 2 atestuoti užsie-
nio specialistai.
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Rekomenduojama literatūra

Bučas, Jurgis. Kai kurie kultūros vertybių 
sampratos ir apskaitos klausimai, in: 
Kultūros paminklai, Nr. 1. Vilnius, 1994, 
p. 129–144.

Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
1995–1999, 1999–2003, 2003–2007 metų 
veiklos apžvalgos. Vilnius, 1999, 2003, 
2007. 

Aktualios interneto prieigos

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Kulturos_
paveldo_apsauga/201/6/173

http://www.kpd.lt

http://www.kpc.lt/

http://www.restauratoriusajunga.lt/

http://www.muziejai.lt/prev_vers/
Informacija/Restauratoriu_atest.htm

IŠVEŽAMŲ IŠ LIETUVOS DAILĖS VERTYBIŲ APSKAITA IR APSAUGA

Išvežamų iš Lietuvos dailės vertybių apskaitą ir apsaugą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsau-
gos įstatymai ir Kilnojamųjų kultūros vertybių bei antikvarinių daiktų išve-
žimo iš Lietuvos Respublikos taisyklės.

Antikvariatų ir kolekcionierių veikla, jų reglamentavimas Lietuvos Res-
publikos įstatymais. 

Teorinė paskaita Kultūros paveldo departamento Kontrolės skyriaus iš-
vežamų į užsienį kultūros vertybių poskyryje.

Rekomenduojama literatūra

Glemža, Jonas. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsauga ir tvarkymas. Vilnius: 
VDA leidykla, 2002, p. 47, 50.

Aktualios interneto prieigos

http://www.kpd.lt/lt/node/202

http://www.kpd.lt/lt/node/200

http://www.kpd.lt/lt/leidimai_isvezti

http://www.kpd.lt/lt/licencijos_prekiauti
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II.

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO DAILĖS

OBJEKTŲ GRUPĖS IR JŲ SPECIFIKA

ALTORIAI, SAKYKLOS, KRIKŠTYKLOS

Altorių struktūra, sudedamosios dalys; stiliaus bruožai, dekoro pobūdis, 
medžiagos. Viduramžių suveriamieji (korpusiniai) altoriai: triptikai, polipti-
kai. Naujųjų amžių potridentinių altorių formos ir prasmės.

Sakyklų tipai, sudedamosios dalys, komponavimo būdai, dekoro pobū-
dis, medžiagos.

Krikštyklų tipai, dekoro pobūdis, medžiagos.

Altoriaus sudedamosios 1. 
dalys.

| 1

Retabulas

Tabernakulis

Mensa

Antepedijus
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Gotikinio altoriaus sąvara iš 2. 
Čekiškės bažnyčios. In: Lietuvos 
sakralinė dailė. T. 1: Tapyba, 
skulptūra, grafika XIV – XX a. 
pradžia. Sudarytoja Dalia 
Tarandaitė. Vilnius: Lietuvos 
dailės muziejus, 2003, kat. I. 60

Ant drobe aptrauktų lentų 3. 
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ANTKAPINIAI IR KITI ATMINTIES BEI DEKORATYVINIAI
PAMINKLAI INTERJERUOSE IR EKSTERJERUOSE

Antkapiniai paminklai bažnyčiose. Interjerų memorialinių paminklų 
tipai. Komponavimo ir dekoravimo būdai, stiliaus raida XVI–XIX a. pra-
džioje. Medžiagos, technikos. Apskaita ir apsauga.

Antkapiniai paminklai kapinėse. Vyraujantys tipai ir jų atmainos, sti-
liaus raida XIX–XX a. pirmojoje pusėje. Senųjų kapinių saugojimo proble-
mos. Antkapinių paminklų apskaita ir apsauga.

XIX–XX a. dekoratyviniai ir atminties paminklai. Plastikos pobūdis, 
medžiagos, technikos. Apskaita ir apsauga. 

Sovietmečiu sukurtų ideologiškai aktualių monumentalių skulptūrų ver-
tinimo ir saugojimo problemos. Sovietmečiu į valstybinę apskaitą įtrauktų, 
tačiau atgavus nepriklausomybę ideologiškai nebeaktualių skulptūrų apsau-
gos nuėmimo ar apsaugos išsaugojimo klausimai.

| 8| 7
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Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2007

Barokinis portalinio tipo Stanis-8. 
lovo Sapiegos antkapis Vilniaus 
Šv. Mykolo bažnyčioje. Dalios 
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Iš ketaus lieta XVIII a. epitafinė 9. 
lenta, saugoma Vilniaus Šv. Kazi-
miero bažnyčioje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2009
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SIENŲ TAPYBA

XV–XX a. pirmojoje pusėje vyraujančios sienų tapybos technikos Lietu-
voje. Pastatų eksterjerų ir interjerų dekoravimas sienų tapyba. Sienų tapybos 
stiliaus bruožai, spalvinės gamos kaita, komponavimo būdai, figūrinis ir or-
namentinis dekoras, ikonografija. 

Tyrimų ir restauravimo praktika, pagrindinės problemos. Restauravimo 
metodikos, jų raida. Polichromijos tyrėjų parengtų ataskaitų rūšys ir jų san-
kaupos.

2008 m. Trakų parapinėje baž-16. 
nyčioje buvo atidengta XV a. 
sienų tapyba. Fragmentas, 
vaizduojantis pranašą Jokūbą su 
sūnumis. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2008

Istoriniuose pastatuose tapybos 17. 
randama net po keliolika 
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nuspręsti, kurį sluoksnį ati-
dengti ir eksponuoti. Gotikinės 
Vilniaus Šv. Mikalojaus baž-
nyčios skliaute atidengiama ir 
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XVI a. pabaigoje–XVII a. pas-18. 
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Baroko epochoje pastatų inter-20. 
jerus mėgta gausiai dekoruoti 
sienų tapyba. Vilniaus jėzuitų 
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nyčios (dab. technikos biblio-
teka) XX a. 8 deš. atidengta ir 
tik fragmentiškai restauruota 
tapyba sunkiai suvokiama ne 
tik ikonografine, bet ir kompo-
zicinės logikos prasme. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2004
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XIX a. pradžiai būdingas 21. 
pasaulietinės architektū-
ros polichrominis dekoras 
Vilniaus universiteto Istorijos 
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SKULPTŪRA, LIPDYBA IR DROŽYBA ARCHITEKTŪRINIO
ANSAMBLIO DEKORE

Architektūros skulptūrinis dekoras. Skulptūros ir architektūros santykis. 
Dažniausiai lipdyba, skulptūra ar ornamentine drožyba dekoruojamos sta-
tinio dalys. Komponavimo būdai, stiliaus raida. Medžiagos, technikos. Aps-
kaitos ir apsaugos specifika. Restauravimo metodikos.

Barokinė lipdyba Vilniaus 23. 
Sapiegų rūmų eksterjere. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2009

Stiuko lipdiniai Vilniaus 24. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
interjere. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2010
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XVIII a. antrojoje pusėje skulp-25. 
toriaus Jurgio Mažeikos lipdytos 
kryžiaus kelio stotys Tytuvėnų 
bernardinų bažnyčios švento-
riaus tvoroje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2008

Drožyba dekoruotos Kretingos 26. 
bernardinų bažnyčios zakristijos 
durys. In: Kultūros paminklai, 
Nr. 13, 2008, p. 56

Vilniaus katedros timpano ho-27. 
reljefo „Nojaus auka“ fragmen-
tas. Horeljefo autorius – XVIII a. 
antrosios pusės skulptorius, 
Romos Šv. Luko akademijos 
profesorius Tomas Rigis. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2010
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KROSNYS IR ŽIDINIAI

Krosnys: tipai, formos, komponavimo interjeruose būdai, stiliaus bruo-
žai, dekoro pobūdis. 

Puodžiai – krosnių statytojai ir dekoruotojai. 
Krosnys ir židiniai kaip stiliaus interjerų detalės ir muziejiniai ekspona-

tai. 
Palikimo įvertinimas, apskaitos ir apsaugos problemos. Restauravimas ir 

rekonstrukcijos.
Židiniai: tipai, stiliaus raida, meistrai, dekoravimo būdai, apdailos me-

džiagos ir technikos, medžiagų eksportas. Apskaitos ir apsaugos problemos.
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Didžiosios Kunigaikštystės 
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europinės patirties kontekste. 
Vilnius, 2009, p. 60
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Dalios Klajumienės nuotr., 2010 
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XX a. pradžios istoristinių formų 33. 
ir dekoro krosnis buvusiuose 
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Vilniuje (dab. Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas). 
Dalios Klajumienės nuotr., 2008
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KILNOJAMOJO DAILĖS PAVELDO GRUPĖS IR JŲ SPECIFIKA

MOLBERTINĖ TAPYBA

Molbertinė tapyba. Technikų įvairovė, tapybos darbų pagrindai (medis, 
drobė, stiklas, popierius, kartonas ir kt.), stiliaus bruožai, žanrai, vertinimo 
kriterijai. Atribucijos problemos, apskaitos ir apsaugos specifika, restauravi-
mas. Molbertinės tapybos kūrinių kompozicinės sąsajos su rėmais.

Paveikslų rėmai. Rėmai, kad ir nebūdami savarankiškai funkcionuojan-
tys dirbiniai, visuomet yra svarbus kompleksinis molbertinės tapybos meni-
nės raiškos elementas, neretai itin aukštos meninės kokybės dirbinys. 

Rėmų stiliaus raida, formų kaita, dekoro pobūdis, medžiagos, technikos. 
Apskaitos ir apsaugos problemos.

Ant vario skardos tapytas 35. 
epitafinis portretas, barokas. In: 
Mielczuk Teresa, Grzegorzews-
ki Bohdan, Historia ramy do 
obrazu, Warszawa, 1977; antrasis 
leid., 1998

Aliejiniais dažais ant drobės 36. 
tapytas Kristaus su nendre pa-
veikslas iš Antašavo bažnyčios. Iš 
visos tapytos kompozicijos išliko 
tik Išganytojo figūra bei kelios 
metalinių aptaisų detalės, pri-
tvirtintos prie raudono audeklo. 
Aloyzo Petrašiūno nuotr., 2004
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Ant lentų XVI a. tapytas, o 37. 
XVIII a. pertapytas paveikslas 
„Švč. Mergelė Marija su Kūdi-
kiu“ iš Senųjų Trakų. Paveikslui 
XX a. pradžioje pritaikytas 
neogotikinis rėmas. In: Lietuvos 
sakralinė dailė. T. I: Tapyba. 
Skulptūra. Grafika. Vilnius, 
Lietuvos dailės muziejus, 2003, 
p. 117

Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus 38. 
paveikslas su dekoratyviu rėmu 
ir fundaciniu įrašu iš Geidžių 
koplyčios. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2000
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Ant stiklo tempera tapytas 39. 
paveikslas saugomas Žemaičių 
„Alkos“ muziejuje Telšiuose. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2010
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SKULPTŪRA

Pavienių skulptūrų ir skulptūrinių grupių interjeruose ir eksterjeruose, 
priskiriamų kilnojamosioms dailės vertybėms, apskaitos ir apsaugos spe-
cifika.

Lauko paminklų skulptūrinis dekoras. Apskaitos ir saugojimo proble-
mos ir galimybės.

Skulptūrų medžiagos, technikos, dekoravimo būdai, stiliaus raida, ver-
tinimo kriterijai.

XXI a. pradžioje nedidelėje 41. 
Akmens bažnytėlėje paveldo 
specialistai aptiko gotikinę 
Prisikėlusio Kristaus skulptūrą. 
Aloyzo Petrašiūno nuotr., 2001

XVII a. apaštalų skulptūros 42. 
Skarulių Šv. Onos bažnyčioje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2010
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Vertingų pavienių skulptūrų 43. 
saugoma Tytuvėnų buvusioje 
bernardinų bažnyčioje. 
Sigito Varno nuotr., 2003

Nedzingės bažnyčios neobarokinė 44. 
Prisikėlusio Kristaus skulptūra. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2002

Šv. Agotos skulptūra iš Liškiavos 45. 
bažnyčios šventoriaus paminklo. 
Siekiant išsaugoti, 1996 m. ji 
perkelta į bažnyčios muziejėlį, o 
jos vietoje pastatyta skulptoriaus 
Alfonso Vauros padirbta statulos 
kopija. In: Kuodienė Marija. 
„Skulptūra“. In: Jankevičienė 
Algė, Kuodienė, Marija. Lietuvos 
mūrinės koplytėlės. Architektūra 
ir skulptūra. Vilnius, 2004, il. 90

Įvairaus laikotarpio skulptūrų 46. 
rinkinys Žemaičių Kalvarijos 
mažosios bazilikos muziejėlyje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2009
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BALDAI

Bažnytiniai baldai: baldų ir jų dalių pavadinimai, funkcijos, dekoravi-
mo būdai. Garsiausios vietinės dirbtuvės ir meistrai. Išlikimas, apskaita ir 
apsauga.

Pasaulietiniai baldai: pavadinimai, funkcijos, konstrukcijos (karkasi-
niai ir korpusiniai baldai), dekoravimo būdai, medžiagos, technikos, stiliaus 
raida, garsiausi Europos ir Lietuvos gamintojai. Istorinių pasaulietinių baldų 
rinkiniai Lietuvos muziejuose ir viešojoje erdvėje.

Vilniaus Šv. Jono bažnyčios 47. 
suolas, dekoruotas marketri 
technika, padirbdintas Vilniaus 
jėzuitų dirbtuvėse XVIII a. 
viduryje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2005

Barokinio suolo-klaupto prieki-48. 
nė sienelė su intarsijos dekoru. 
Aloyzo Petrašiūno nuotr., 2001
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Mūrinė, lipdyba ir dirbtinio 49. 
marmuro paviršiumi dekoruota 
Palėvenės bažnyčios Nukryžiuo-
tojo koplyčios fundatorių ložė 
(XVIII a. II p.). 
Dalios Klajumienės nuotr., 2007

XVIII a. antrosios pusės klausykla 50. 
Liškiavos bažnyčioje. 
Aloyzo Petrašiūno nuotr., 2001

Klasicistinis Vilniaus meistrų fote-51. 
lis. Iš: W kręgu wileńskiego klasycyz-
mu, Warszawa: Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 2000, p. 516

Intarsija dekoruota spinta iš neži-52. 
nomo Telšių apskrities dvaro Telšių 
muziejuje „Alka“. In: Žemaičių mu-
ziejus „Alka“. Vilnius, 2007, p. 146

Prezidento menės Kauno karinin-53. 
kų ramovėje baldų komplektas
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Mažeikienė, Ona. XVII–XIX a. I p. baldai. 
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Menotyra. 2004, t. 36, Nr. 3, p. 50–55.
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APŠVIETIMO PRIEMONĖS

Sietynai – prabangiausi patalpų apšvietimui skirti dirbiniai. 
Sietynų tipai, dekoro raida, stiliaus bruožai, medžiagos, technikos, nau-

dojimo būdai. Išlikimas, apskaita, apsauga, pritaikymas.
Lempos ir šviestuvai. Rūšys: riebalinės (naud. antikos laikais), alieji-

nės (nuo 1784 m.), dujinės (nuo 1792 m.), žibalinės (nuo 1853 m.), elektri-
nės (nuo 1880 m.). Medžiagos, formos, panaudojimo ir dekoravimo būdai, 
meistrai, garsiausi XIX a. antrosios pusės –XX a. pradžios Europos fabrikai 
ir jų produkcija. Žinios apie lempų gamybą Lietuvoje. 

Žvakidės: formos ir rūšys, medžiagos, dekoras, naudojimo būdai.
Žibintai: rūšys (nešiojamieji, apeiginiai, transporto priemonių, gatvių), 

naudojimo būdai, konstrukcijos, dekoras, istorinė raida.

Bronzinis lietas korpusinis 54. 
voro tipo sietynas, XVII a. 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
zakristija. In: Kultūros pamin-
klai, Nr. 14. Vilnius, 2009, p. 89
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Stiklinis XVIII a. II p. (?) 55. 
sietynas Griškabūdžio Kristaus 
Atsimainymo bažnyčioje. In: 
Kultūros paminklai, Nr. 14. 
Vilnius, 2009, p. 91

Alantos dvaro interjero vaizdas, 56. 
kuriame matyti sietynas – žiba-
linė lempa, figūrinė ir daugia-
šakės žvakidės. In: Valtaitė, 
Alantė. XVII–XX a. I p. sietynų 
paveldas Lietuvoje. Magistro 
darbas. Vilnius, 2009, pav. 59
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Vilniuje XX a. pradžioje veiku-57. 
siame Teodoro Kreigelio lempų 
fabrike pagamintos žibalinės 
lempos metalinė dalis, ekspo-
nuojama Vilniaus energetikos 
muziejuje. 
Marijos Drėmaitės nuotr., 2009

Nešiojamasis žibintas. Žemaičių 58. 
Kalvarijos bažnyčios muziejus. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2009

Priesienė XIX a. pabaigos–XX a. 59. 
pradžios žvakidė Literatūriniame 
A. Puškino muziejuje Vilniuje. 
Dalios Klajumienės nuotr., 2010
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TEKSTILĖ

Meniniai audiniai. Gobelenai, kilimai. Stiliaus ir techninė įvairovė, dirb-
tuvės, užsakovai, ikonografija. Išlikimas, apskaita, saugojimas.

Istorinė apranga. Aprangos visuomeninė funkcija, gamyba, dėvėsenos 
raida, išlikimas, saugojimas, tyrinėjimai. 

Bažnytinė tekstilė. Paramentų tipai, liturginė apranga, liturginės spal-
vos, dekoravimo būdai. Bažnytinių procesijų meninės tekstilės atributika.

Dvipusė keturšonė pusiau 61. 
auksaviršė kontušo juosta, 
išausta Slucke, Leono Madžars-
ko manufaktūroje, veikusioje 
1780–1807 m. In: Martinaitienė 
Gražina Marija. Kontušo juostos 
Lietuvoje. Vilnius, 2006, p. 83

Kolainių karmelitų vienuolyno 62. 
fundatorės Onos Adamkavi-
čienės portretas, kuriame ji 
pavaizduota su tipiška XVIII a. 
vidurio didikės apranga. In: 
Provincijos dvaras: XVII–XIX a. 
istorinis portretas ir taikomoji 
dailė Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus rinkiniuose. Vilnius, 2005, 
p. 51
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Iš vilnonių ir šilko siūlų gobe-63. 
lenine technika Briuselio audy-
klose išausta herbinė Mykolo 
Kazimiero Paco portjera. Buvo 
užsakyta apie 1677 m. ir išaus-
ta keturių vienodų audinių se-
rija, kuri padovanota Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčiai Vilniuje. In: 
Jedzinskaitė-Kuizinienė Ieva. 
XVI–XVIII a. gobelenai Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 
Vilnius, 2000, p. 87
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Sedos bažnyčios didžioji 67. 
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MENINIAI METALO DIRBINIAI

Auksakalystė: brangiųjų ir tauriųjų metalų dirbinių specifika. Medžia-
gos ir technikos, įspaudai, stiliaus bruožai, dekoro ypatybės. 

Alavininkystė: medžiagos ir dirbinių specifika, liejimo ir dekoravimo 
būdai, įspaudai, stiliaus bruožai, dirbinių panaudojimas, išlikimas, apskaita 
ir apsauga.

Meniniai šaltkalvių ir kalvių dirbiniai: amatininkų cechai, darbų pasis-
kirstymas, amatininkų dirbiniai, XIX a. pabaigos –XX a. pradžios pramoni-
nė gamyba. Amato specifika, gaminių panaudojimo būdai ir dekoras. Dermė 
su architektūra. 

Goštautų monstrancijos 69. 
fragmentas, 1535 m. Liejimo 
technikos auksakalystėje nau-
dojimo pavyzdys. In: Vilniaus 
Katedros lobynas. Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejus, 
2002, il. 23

| 69
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XVII a. vidurio monstrancijos 70. 
pėdos fragmentas, dekoruotas 
gilumine emalio technika. In: 
Vilniaus Katedros lobynas. Vil-
nius: Lietuvos dailės muziejus, 
2002, il. 101

Maskvoje apie 1807 m. pa-71. 
gamintos unitų mišių taurės 
fragmentas, dekoruotas granu-
liacijos ir juodinimo technika. 
In: Vilniaus Katedros lobynas. 
Vilnius: Lietuvos dailės muzie-
jus, 2002, il. 223

Gdansko alavininkų XVI a. lie-72. 
tas ir graviruotas ąsotėlis vynui. 
Iš: Cyna od XV do XIX wieku. 
Gdansk, 1992, p. 27

| 71

| 72| 70
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Kaltinė žvakidė iš Jiezno bažny-73. 
čios. Aloyzo Petrašiūno nuotr., 
2000

1758 m. lietas alavinis kry-74. 
žius iš Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčios. In: Lietuvos sakra-
linė dailė. T. 4: Auksakalystė. 2 
kn.: Pavieniai metalo dirbiniai. 
Sudarytoja Jolita Liškevičienė. 
Vilnius, 2007, kat. II, 10, p. 188

| 73

| 74
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Dekoratyviais kaltiniais ap-75. 
kaustais dekoruotos Vilniaus 
Šv. Dvasios bažnyčios apsidės 
durys. Dalios Klajumienės 
nuotr., 2010

XVIII a. Vilniuje dirbusio 76. 
šaltkalvio Martyno Albrechto 
Knoffo nukaldinta dekoratyvi 
tvorelė Vilniaus Šv. Kotrynos 
bažnyčios fasado bokšte. Da-
lios Klajumienės nuotr., 2010

| 75

| 76
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III.

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS AKTAS

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos, patvir-
tintos 2005 m., pildymo taisyklės ir metodika. Aktą papildanti medžiaga.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ir jų veikla.

Rekomenduojama literatūra

Valstybės Žinios. 2005 09 22, Nr. 113

Aktualios interneto prieigos:

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.
dll?Tekstas=1&Id=87711

http://www.kpd.lt/lt/node/458

REGISTRUOJAMOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE „KILNOJAMOSIOS 
KULTŪROS VERTYBĖS DUOMENŲ“ IR „DUOMENŲ PATEIKIMO“ FORMOS

Registruojamos kultūros vertybių registre „Kilnojamosios kultūros verty-
bės duomenų“ ir „Duomenų pateikimo“ formų pildymo taisyklės ir metodika.

Išvestinio dokumento – Kilnojamosios kultūros vertybės paso – paskir-
tis ir forma.

Kilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba ir jos veikla.

Aktualios interneto prieigos

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=43489&p_query=&p_
tr2=&p_org=&p_fix=y

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=332048&p_query=&p_tr2

http://www.kpd.lt/lt/node/1211
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NEKILNOJAMŲJŲ IR KILNOJAMŲJŲ DAILĖS VERTYBIŲ APSKAITOS 
DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VIEŠAS PRISTATYMAS

Savarankiškas darbas, konsultacijos, viešas pristatymas praktikos vado-
vui ir kitiems praktikos dalyviams prie pasirinktų objektų. Diskusijos, pri-
statymo aptarimas.

Savarankiško darbo metu iškilusios problemos, jų sprendimo būdai; įgy-
tos patirtys dailės paveldo išaiškinimo ir apskaitos srityse.
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pagrindiniai teoriniai klausimai bei praktinio darbo temos. Kiekvienos kilnojamajam ir ne-
kilnojamajam dailės paveldui priskiriamos dailės kūrinių grupės specifiką padeda atskleisti 
gausi iliustracinė medžiaga ir rekomenduojamos literatūros sąrašas.
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