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DĖL SOVIETŲ SĄJUNGOS KARO BELAISVIŲ ANTRAJAME PASAULINIAME KARE

PALAIDOJIMO VIETOS (U. K. 11072) IR ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ

SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETŲ (U. K. 11075, 11077, 11080), ESANČIŲ

PASVALIO R. SAV., APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas),

atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2021-04-25 raštu Nr. ARB-685 pateiktą

prašymą, pavedė Kultūros paveldo centro specialistams parengti nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos aktų (toliau – Aktas/Aktai) projektus dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos

karių palaidojimo vietos (u. k. 11063), Pasvalio r. sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Stoties g.,

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių belaisvių palaidojimo vietos (u. k. 11072), Pasvalio r.

sav., Joniškėlio apylinkių sen., Pamažupių k., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių

palaidojimo vietos (u. k. 11075), Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl., Sodų g., Antrojo

pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11077), Pasvalio r. sav., Saločių sen.,

Saločių mstl., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11080), Pasvalio

r. sav., Vaškų sen., Vaškų mstl., apskaitos duomenų (vertingųjų savybių ir apsaugos zonų) patikslinimo.

Kultūros paveldo centrui pateikus Sovietų Sąjungos karo belaisvių Antrajame pasauliniame

kare palaidojimo vietos (u. k. 11072), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos

(u. k. 11075), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11077), Antrojo

pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11080), Aktus projektus, klausimai dėl

minėtų kultūros paveldo objektų apskaitos duomenų tikslinimo buvo įtraukti į Departamento penktosios

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) 2022-05-23 posėdžio Nr.

VT5-7 darbotvarkę.

Vertinimo taryba, vadovaudamasi Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos

kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu

Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo”,

10 punkto nuostatomis, nutarė:

1) patikslinti Sovietų Sąjungos karo belaisvių Antrajame pasauliniame kare palaidojimo vietos

(u. k. 11072), Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Pamažupių k., apskaitos duomenis: patikslinti

vertingąsias savybes (reljefą, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karo belaisvių Antrajame

pasauliniame kare palaikus), vertingosiomis savybėmis nenustatyti paminklinio akmens, beržų alėjos,

vedančios link palaidojimo vietos ir paminklo, tako dangos tipo, Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos

zonos ribų plane (TRP) paminklinį akmenį pažymėti kitu objektu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio

6 dalies, Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl Kultūros paveldo objektų ir
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vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Apsaugos zonų nustatymo taisyklės),

nuostatų reikalavimais, neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio.

2022-05-23 Aktas Nr: KPD-KP-947/1 registruotas Kultūros vertybių registre 2022-05-27.

Duomenys yra vieši ir prieinami adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/BE26E8D3-8766-

4E9D-ACC6-195031B4E95F.

2) patikslinti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11075),

Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl., Sodų g., apskaitos duomenis: patikslinti vertingąsias

savybes (reljefą, Sovietų Sąjungos karių palaikus), vertingosiomis savybėmis nenustatyti betoninio

obelisko, 2 antkapių su granitinėmis plokštėmis bei įrašais rusų kalba – vienoje plokštėje 12 pavardžių,

kitoje įrašu – 22 nežinomiems kariams, takų, vedančių link paminklo ir antkapių, takų dangos tipo,

Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane (TRP) paminklą, paminklines plokštes ir tvorą

pažymėti kitais objektais, vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies, Apsaugos

zonų nustatymo taisyklių nuostatų reikalavimais, neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio.

2022-05-23 Aktas Nr: KPD-KP-896/1 registruotas Kultūros vertybių registre 2022-05-27.

Duomenys yra vieši ir prieinami adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/E60534A0-250A-

43DC-8A25-63B5D6016B2D.

3) patikslinti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11077),

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Saločių vs., apskaitos duomenis: patikslinti vertingąsias savybes (reljefą,

Sovietų Sąjungos karių palaikus), vertingosiomis savybėmis nenustatyti ant laiptuoto pagrindo šlifuoto

akmens paminklo, 8 eilių balinto betono antkapių su granito plokštėmis bei iškaltomis pavardėmis, takų,

vedančių link paminklo ir antkapių, takų dangos tipo, Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane

(TRP) paminklą, paminklines plokštes ir tvorą pažymėti kitais objektais.

2022-05-23 Aktas Nr: KPD-KP-897/1 registruotas Kultūros vertybių registre 2022-05-27.

Duomenys yra vieši ir prieinami adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/976a8f96-386c-4781-

9ff7-bbc24d5b623d.

4) patikslinti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11080),

Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Vaškų mstl., apskaitos duomenis: patikslinti vertingąsias savybes (reljefą,

Sovietų Sąjungos karių palaikus), vertingosiomis savybėmis nenustatyti betono paminklo su granitine

plokšte, 14 antkapių su granito plokštėmis bei iškaltomis pavardėmis, takų, vedančių link paminklo ir

antkapių, takų dangos tipo, Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plane (TRP) paminklą ir

paminklines plokštes pažymėti kitais objektais.

2022-05-23 Aktas Nr: KPD-KP-899/1 registruotas Kultūros vertybių registre 2022-05-27.

Duomenys yra vieši ir prieinami adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/b31c23a6-4da1-4f5d-

a99d-871d0a226def.

Vertinimo tarybai patikslinus Sovietų Sąjungos karo belaisvių Antrajame pasauliniame kare

palaidojimo vietos (u. k. 11072), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u.

k. 11075), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11077), Antrojo

pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11080) vertingąsias savybes, jų

teritorijose esantiems įvairiems mažosios kraštovaizdžio architektūros statinių ir vaizduojamojo meno

formų elementams paveldosaugos reikalavimai netaikomi.

Atsižvelgiant į tai, sprendimus dėl paminklų gali priimti Pasvalio rajono savivaldybė,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu, Užsienio valstybėms reikšmingo

nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ĮV-354 (Lietuvos

Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-525 redakcija) „Dėl Užsienio

valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Kadangi Sovietų Sąjungos karo belaisvių Antrajame

pasauliniame kare palaidojimo vieta (u. k. 11072), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių

palaidojimo vieta (u. k. 11075), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (u. k.

11077), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (u. k. 11080) yra įtrauktos į

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą, šioms palaidojimo vietoms taip pat

taikomi reikalavimai, nustatyti Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų
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laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, ir Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje

esančių kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose 2008 m. lapkričio 5 d. Nr. Pasvalio rajono tarybos

sprendimu Nr. T1-210 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių

patvirtinimo“.

Departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad tiek Kultūros vertybių registre įregistruotose, tiek

Kultūros vertybių registre neregistruotose objektuose – kapinėse, kapuose ir palaidojimo vietose – esami

paminklai, memorialinės lentos, antkapiai, kiti kapaviečių objektai naujais duomenimis (skaičiais,

datomis, asmenų pavardėmis ir vardais) papildomi, šie duomenys tikslinami arba pašalinami, objektai

ženklinami informacinėmis lentelėmis Taisyklėse nustatyta tvarka, t. y. užrašų papildymą, šalinimą

paminkluose, memorialinėse lentose, antkapiuose, kitose kapaviečių objektuose ar tekstus

informacinėse lentelėse suderinus ir gavus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro

išvadą. 

Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11063), Pasvalio

r. sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Stoties g., apskaitos duomenų patikslinimo Pasvalio rajono

savivaldybės administraciją informuosime papildomai, Kultūros paveldo centui pateikus Akto projektą

ir Vertinimo tarybai priėmus sprendimą.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į Departamento Panevėžio–Utenos teritorinį

skyrių. 

Direktorius                                          Vidmantas Bezaras

Augustina Kurilienė, tel. (8 5) 273 11 01, e. p. augustina.kuriliene@kpd.lt
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