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Nusprendė

1. Pritarti, kad į Baltarusijos ir Lietuvos kultūros paveldo ekspertų grupę būtų įtraukti šie
asmenys:
Baltarusijos Respublikos atstovai:

Viktoras Kurašas
Igoris Černiavskis
Oksana Smotrenko
Aleksandras Lenkovas
Aleksandras Loika

Lietuvos Respublikos atstovai:

Donatas Valančiauskas
Diana Varnaitė
Audronė Vyšniauskienė
Romanas Senapėdis
Renaldas Augustinavičius
2. Pripažinti, kad grupę reikėtų papildyti archyvų, muziejų ir archeologijos ekspertais,
specialistais. Dėl jų kandidatūrų šalys pasikeistų informacija darbo tvarka ne vėliau kaip per tris
mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos.
3. Pritarti, kad reikia daugiau išsamios informacijos apie tų architektūros paminklų, kuriuos
šalys numatė restauruoti kartu, būklę ir atliktas apžiūras, siekiant suderinti veiksmus dėl nurodytų
paminklų apsaugos ir naudojimo. Tarpininkauti, kad prie būtinų priemonių rengimo ir taikymo
prisidėtų vietos savivaldos vykdomosios ir tvarkomosios institucijos.
4. Ne vėliau kaip per penkis mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos sukurti tekstinę,
iliustracinę ir kartografinę medžiagą, siekiant parengti pasiūlymus dėl kultūrinio turistinio projekto
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys".
5. Ne vėliau kaip per tris mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos pasikeisti
pasiūlymais dėl

šalių pasiūlytų

specialistų veiklos naudojant Ivano Luckievičiaus muziejuje

(esančiame Vilniuje, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto patalpose) saugomus dokumentus,
kuriant jų elektronines versijas, rūpinantis minėtų dokumentų paskelbimu.
6. Ne vėliau kaip per tris mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos pasikeisti
pasiūlymais dėl Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos darbų eigos.
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Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos pateikti pasiūlymus,
kokius

kryptingus

žingsnius

galėtų

žengti

šalys,

siekdamos

nematerialaus

kultūros

paveldo

elementus įrašyti į reprezentacinį Žmonijos kultūros paveldo sąrašą.
7. Pritarti, kad per 2010 m. Europos paveldo dienas būtų surengta bendrų renginių,
suteikiant pirmenybę temai „Pagrindinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų giminės".
8. Kreiptis

į

Baltarusijos

Respublikos

ir

Lietuvos

Respublikos

UNESCO

nacionalines

komisijas ir, pasitelkus Lenkijos Respublikos UNESCO nacionalinę komisiją, prašyti, kad 2015
metai būtų paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais jo 250-ųjų gimimo metinių proga.
9. Ne vėliau kaip per tris mėnesius po šio protokolo pasirašymo dienos išsiųsti paklausimą
dėl atliekamų bendrų archeologinių tyrimų prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos, taip pat dėl kitų
bendrojo paveldo objektų tyrimo.
10. Keistis informacija, plėtoti bendradarbiavimą, kuriant teisinę bazę ir siekiant užkirsti
kelią Juodiesiems archeologams".
11. Pritarti Lietuvos pasiūlymui, kad Baltarusijos specialistai dalyvautų medžio skulptūrų
konferencijoje, kurį įvyks 2010 m. gegužės mėn.
12. Pritarti pasiūlymui, kad Baltarusija padėtų Lietuvai kaupti informaciją apie bendrąjį
kultūros paveldą ir Lietuva galėtų sukurti regiono paveldo interneto portalą.
13. Pritarti pasiūlymui, kad kitas Baltarusijos ir Lietuvos kultūros paveldo ekspertų grupės
susitikimas būtų surengtas Lietuvos Respublikoje.
14. Šis protokolas surašytas baltarusių ir lietuvių kalba dviem egzemplioriais. Abu protokolo
egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
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