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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS  

2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMA  

 
 

Nr. Data Klausimai Atsakingi 
1. 2014-01-31 Sprendimo „Dėl Pakrančių ir jūrinio 

kultūros paveldo tyrimų programos” 
priėmimas.   
 
Sprendimo „Dėl tarptautinės 
konferencijos „Kultūros paveldas ir ES 
strategija Europa 2020 – siekiant 
integruoto požiūrio“ rezoliucijos” 
priėmimas.    
 
Savivaldybių lėšos, panaudotos kultūros 
vertybių apsaugai. Kriterijų tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
veiklos programos 2014 metams 
tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2014 metų programos sąmatos 
tvirtinimas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl jūrinio 
kultūros paveldo apsaugos vykdymas. 

N.Laužikienė, G.Mickūnaitė, 

J.Jurevičienė, G.Jucys 

 

 

 A.Kuncevičius, A.Vėžienė 

 

 

 

 

 

N. Spiridonovienė, V.Niunka 

 

 

Komisijos nariai  

 

 

 

G.Drėmaitė, A.Bačiulienė 

 

 

 

A.Gražulis 

2. 2014-02-21 Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
ataskaitos už 2013 metus projektas. 
 
Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2014 metų veiklos 
programos. 

 G.Drėmaitė, A.Vėžienė 

 

 

G.Balčytis D.Varnaitė, 

V.Niunka 

 

3.  2014-02-28 Kultūros paveldo, esančio Trakų r. 
savivaldybės teritorijoje, apsauga. 
(išvažiuojamasis posėdis) 

N.Spiridonovienė, 

G.Miknevičienė, 

J.Lapinskas 

4. 2014-03- Diskusija su Kultūros, Aplinkos, 
Susisiekimo, Žemės ūkio, Krašto 
apsaugos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijomis dėl integruoto požiūrio į 
kultūros paveldą. 
 

G.Balčytis, J.Jurevičienė, 

G.Jucys 

 

 

 

 



Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl kultūros 
paveldo integravimo vykdymas. 

A. Gražulis 

 

5. 2014-04- Kauno tarpukario architektūros būklė ir 
apsauga. (išvažiuojamasis posėdis) 

G.Balčytis, G.Miknevičienė, 

J.Lapinskas  

6.  2014-04- Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos 2013 metų veiklos 
ataskaita.  
 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
veikimo stebėsena. 
 
Siūlymai dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo 
valstybinės programos rengimo. 

V.Vaitkevičius, D.Varnaitė, 

V.Niunka  

 

 

J.A.Pilipavičius, G.Jucys, 

V.Gadeikienė 

 

Z.Butkus, A.Gražulis 

7. 2014-05- Diskusija su savivaldybėmis, Kultūros 
paveldo departamentu, Valstybine 
saugomų teritorijų tarnyba, 
visuomeninėmis organizacijomis ir kt. 
dėl kultūros paveldo pažinimo ir 
prieinamumo.  

A.Kuncevičius, A.Stepanovič 

 

 

 

 

 

8. 2014-05- XX a. antrosios pusės dailės apsauga. 
 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl dailės 
apsaugos vykdymas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2015-2017 metų strateginio veiklos 
plano svarstymas. 

G.Mickūnaitė, A.Butrimas, 

J.A.Pilipavičius, G.Drėmaitė 

 

J.Lapinskas 

 

 

 

Komisijos nariai, 

A.Bačiulienė 

9. 2014-06- Povandeninio kultūros paveldo jūroje ir 
vidaus vandenyse išsaugojimo 
problemos. (išvažiuojamasis posėdis į 
Klaipėdą ir Kuršių neriją) 

N.Laužikienė, 

V.Vaitkevičius, 

A.Gražulis, A.Cicėnas, 

A.Bačiulienė 

10. 2014-09-  Lietuvos istorinių miestelių išsaugojimo 
problemos.        
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl istorinių 
miestelių išsaugojimo vykdymas. 
 
Miškuose esančio kultūros paveldo 
apsauga. 
 
Sistemingų ilgalaikių archeologinių 
tyrinėjimų vykdymas. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl archeologijos 

Z.Butkus, J.Jurevičienė, 

A.Gražulis 

 

A.Gražulis 

 

 

 

A.Kuncevičius, 

V.Vaitkevičius, A.Stepanovič  

 

V.Vaitkevičius, A.Stepanovič 

 

 

A.Stepanovič 



paveldo apsaugos vykdymas. 
11. 2014-10- Diskusija su tradicinėmis religinėmis 

bendruomenėmis dėl maldos namų ir 
juose esančių kultūros vertybių 
apsaugos priemonių. 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
sprendimų ir nutarimų dėl bažnytinio 
paveldo apsaugos vykdymas. 

A.Butrimas, G.Miknevičienė, 

G.Jucys 

 

 

 

J.Lapinskas 

 

 

12. 2014-11- Sapiegų rūmų interjero restauravimo 
darbų eiga (išvažiuojamasis posėdis). 

J.A.Pilipavičius, J.Lapinskas 

 

13. 2014-11 Pietryčių Lietuvos materialaus ir 
nematerialaus kultūros paveldo 
išsaugojimas. (sąlyginis pavadinimas) 
 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
2015-2017 metų strateginio veiklos 
plano tvirtinimas. 

N.Spiridonovienė, 

A.Stepanovič  

 

 

G.Drėmaitė, A.Butrimas, 

A.Bačiulienė 

14. 2014-12- Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
veiklos programa 2015 metams.  

Komisijos nariai 

 
 
 

NUOLAT 

ATLIEKAMI 

DARBAI: 
 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
priimtų sprendimų vykdymo analizė. 
Teisės aktų projektų  derinimas 
paveldosaugos aspektais. 

 

 
Pastaba: Komisija pasilieka teisę keisti 2014 m. veiklos programą metų eigoje. 
 


