
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO IŠVAŽIUOJAMOJO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

2016 m. kovo 21 d. Nr. V17-3(6.1.) 
Vilnius 

 
Posėdis vyko 8.00-12.00 val., 13.00-17.00 val.  
 
Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė – Anželika Vėžienė 
Dalyvavo:  
Komisijos nariai – Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis Gučas, Jūratė 

Jurevičienė, Evelina Karalevičienė, Albinas Kuncevičius, Nijolė Laužikienė, Deivydas 
Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nadežda Spiridonovienė.  

Komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Anželika Vėžienė. 
Kiti dalyviai – sąrašas pridedamas. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Kultūros paveldo objektų apžiūrėjimas. 
2. Dėl Palangos miesto urbanistinio paveldo apsaugos problemų paveldosauginiu, 

ekonominiu ir socialiniu aspektais. Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano projektas. 

 
1. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APŽIŪRĖJIMAS. 
Komisijos nariai ir kiti išvažiuojamojo posėdžio dalyviai apžiūrėjo: 

• Nemirsetos kurhauzą 
• Meilės al. 24. pastatą (naujos statybos)  
• Kęstučio g. 19. vilą  
• J. Simpsono g. 19. Medžiotojų namą  
• Birutės al. 32. vilą „Jūros akis“ 
• Birutės al. 34. vilą „Džiuljeta“  
• Birutės al. 34A. vilos pastatą, vad. Anapiliu  
• Birutės al. 35. vilą „Mahorta“  
• Birutės al. 36. vilą „Romeo“  
• Birutės al. 37. Buršteino vilą 
• J. Basanavičiaus g. 44 pastatą  
• J. Basanavičiaus g. 20, 22 vilų kompleksą  
• J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34 vilų kompleksą 
• Palangos kurhauzą  
 

2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto urbanistinio paveldo apsaugos problemų 
paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais. Palangos miesto istorinės dalies 



nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zonos ribų plano bei tvarkymo plano projektas 
(toliau – Specialiojo plano projektas). 

SIŪLYTA: 
1. Priimti Komisijos sprendimą dėl kultūros paveldo apsaugos Palangos mieste. 
2. Koreguoti Specialiojo plano projekto sprendinių tekstinę dalį.  
3. Atnaujinti Palangos m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos veiklą. 

Inicijuoti potencialiai vertingų pastatų vertingųjų savybių nustatymą bei pradinės 
teisinės apsaugos suteikimą. Paspartinti į Kultūros vertybių registrą jau įrašytų 
kultūros paveldo objektų apskaitą. 

4. Inicijuoti teisės aktų pataisas, kad būtų tinkamai saugomas povandeninis kultūros 
paveldas. Kultūros paveldo departamentas neskiria lėšų šio paveldo išaiškinimui, 
kol galimai vertingi objektai nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą. 

5. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl 
teisės aktų, susijusių su povandeninio ir kito kultūros paveldo išsaugojimu, 
keitimo inicijavimo. 

6. Planuojant Palangos miesto istorinės dalies raidą prioritetą teikti susiklosčiusio 
savito kurorto charakterio išsaugojimui. Peržiūrėti ir koreguoti Palangos m. 
bendrąjį planą, nedidinti miesto istorinės dalies užstatymo bei planuojant plėtrą 
nukreipti investicijas į Palangos pakraščius.  

7. Kreiptis į Palangos m. savivaldybę ir Kultūros paveldo departamento Klaipėdos 
skyrių dėl išorinės reklamos pateikimo priemonių atidesnės kontrolės miesto 
istoriniame centre.  

8. Aktualizuoti Palangos kurorto savitą kultūros paveldą pabrėžiant jo potencialą ir 
telkti valstybės bei savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių pastangas 
integruojant kultūros paveldą į kitas politikos valdymo sritis.  

 
NUTARTA. Parengti Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimą dėl 

kultūros paveldo apsaugos Palangos mieste. 
  
     
 
           
  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                          Anželika Vėžienė 

  


