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2020 metų veiklos ataskaita 
 

Detaliųjų tyrimų skyriaus specialistai, kartu su pareigybių aprašymuose nurodytomis funkcijomis 

vykdė nekilnojamųjų kultūros vertybių detaliuosius tyrimus. Tyrimų tikslas – statinio, jo dalių ir 

elementų istorinių statybos, eksterjero ir interjero architektūrinių paviršių apdailos, dekoro (puošybos) 

technologijų, raidos nustatymas, pažeidimų pobūdžio įvertinimas, tyrimais identifikuojant objektų 

vertingųjų savybių atlikimo medžiagas, atlikimo techniką, cheminį, biologinį užterštumą. Tyrimų 

duomenimis pagrindžiamos kultūros paveldo objektų praktinių konservavimo ir restauravimo darbų 

technologinės rekomendacijos. 

Vyresn. paminklotvarkininkė dr. Eglė Gražėnaitė, vyr. paminklotvarkininkė Jurgita Dunajevskienė 

2020 lapkričio 11 – 13 dienomis dalyvavo VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ organizuotame seminare 

„Kultūros paveldo apsauga“, parengti pranešimai: „Sieninė tapyba ir jos išsaugojimo svarba“ (dr. Eglė 

Gražėnaitė), „Biologiniai kenkėjai, jų rūšys, atsiradimo priežastys ir kovos su kenkėjais būdai“ (Jurgita 

Dunajevskienė) ir „Istorinio tinko destrukcijos priežastys. Jo priežiūra ir tvarkymas“ (Asta 

Grubinskaitė).  

Remiantis „Kultūros paveldo tvarkybos parodos“ koncepcija, organizuota III-oji tarptautinė 

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų paroda „Heritas“, kuri įvyko 2020 m spalio 3 – 

4 dienomis. Kultūros paveldo centro (KPC) stendo rengimo darbo grupėje dalyvavo vyresn. 

paminklotvarkininkė dr. Eglė Gražėnaitė. Parodos metu KPC veiklą pristatė vyresn. paminklotvarkininkė 

dr. Eglė Gražėnaitė, vyresn. paminklotvarkininkė Elona Končienė, vyr. paminklotvarkininkė Jurgita 

Dunajevskienė ir skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė.  

Skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė ir vyr. paminklotvarkininkė Jurgita Dunajevskienė 2020 m. 

spalio 8 d dalyvavo Lietuvos liaudies buities muziejaus organizuotame seminare Rumšiškėse, parengti 

pranešimai bei paruošti praktiniai mokymai: „Drėgmė (atmosferos, grunto, statybinė ir kondensacinė) ir 

jos poveikis pastatams“ (Asta Grubinskaitė) ir „Drėgmės ir biologinės korozijos sukeltų pažaidų ir jų 

priežasčių identifikavimas, mėginių tyrimams ėmimas“ (Jurgita Dunajevskienė). Taip pat parengti 

pranešimai bei 2020 m gegužės 27, 29 ir birželio 22 dienomis organizuoti praktiniai mokymai projekto 

„Fixus mobilis“ darbuotojų komandai cheminės ir biologinės korozijos temomis.  

Vyresn. paminklotvarkininkė dr. Eglė Gražėnaitė nuo š.m. liepos 10 d. tapo Kultūros ministerijos 

Restauravimo tarybos nare (restauravimo technologijų chemikas- tyrėjas).  

Paminklotvarkininkė Vyda Dambrauskienė ir skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė 2020m. rugsėjo 
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17-18 dienomis dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose AB „Akmenės cementas“ gamyklos cemento 

tyrimų laboratorijoje.  

Skyriaus vedėja Asta Grubinskaitė dalyvavo pasitarime „Dėl Užvenčio bažnyčios polichrominio 

dekoro”, kuris vyko 2020 spalio 16 d. Užventyje. Svarstyta: Polichrominio dekoro ant sienojų 

išsaugojimo galimybės Užvenčio Švč. Marijos Magdalietės bažnyčios (u. k. KVR 23691) interjere, 

keičiant sienojus pagal stogo, fasadų ir dalies vidaus laikančiųjų konstrukcijų tvarkybos darbų 

(restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo-apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektą. 

2020 liepos 1 d. priimtas darbuotojas į vyresn. paminklotvarkininko pareigas 0,5 etatu.  
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