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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS  

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai, 

matavimo 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

dalyvauti formuojant 

kultūros paveldo apsaugos 

politiką ir strategiją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Vyriausybės 2016 metų 

veiklos  prioritetas 1.6.1.  

Urbanistinio paveldo apsaugos 

problemos paveldosauginiu, 

ekonominiu ir socialiniu 

aspektu. Palangos m. istorinės 

dalies specialusis planas. 

Išvažiuojamasis posėdis į 

Palangą  

 

 

 

Sprendimas E.Karalevičienė 

A.Gučas 

G.Rutkauskas 

J.Jurevičienė 

J.Lapinskas 

 

Kovas, 

rugsėjis- 

spalis 

 

 

Urbanistinio paveldo apsaugos 

problemos paveldosauginiu, 

ekonominiu ir socialiniu 

aspektu. Kauno naujamiesčio 

specialusis planas.  

Išvažiuojamasis posėdis į 

Kauną 

 

 

 

Sprendimas E.Karalevičienė 

A.Gučas 

G.Rutkauskas 

J.Jurevičienė 

A.Gražulis 

Rugsėjis-

spalis 

 

 

 

Apskritasis stalas su vietos 

bendruomenėmis Utenos 

regione. 

 

 

Išvažiuojamasis posėdis Sprendimas J.Jurevičienė 

G.Drėmaitė 

N.Spiridonovienė 

D.Rimkevičius 

V.Gadeikienė 

A.Vėžienė 

Kovas-

balandis, 

birželis- 

liepa 

 

 



Apskritasis stalas su vietos 

bendruomenėmis Vilniaus 

regione (tęstinis klausimas). 

Išvažiuojamasis posėdis Sprendimas J.Jurevičienė 

G.Drėmaitė 

N.Spiridonovienė 

D.Rimkevičius 

V.Gadeikienė 

A.Vėžienė 

Birželis- 

liepa 

teikti siūlymus LR Seimui, 

LR Prezidentui, LR 

Vyriausybei ir kitoms 

valstybės institucijoms dėl 

kultūros paveldo apsaugos 

politikos ir strategijos 

LR Vyriausybės 2016 metų 

veiklos prioritetai 4.2.1., 

4.2.2.  

Paveldosaugos prioritetų 

nustatymas nacionaliniu mastu. 

 

 

 

Posėdis 

Konferencija 

„Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos ir 

panaudojimo prieštaros“  

Sprendimas D.Rimkevičius 

A.Kuncevičius 

G.Rutkauskas 

V.Gadeikienė 

 

 

Spalis-

Lapkritis 

 

 

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimo programa. 

Posėdis Protokolinis 

nutarimas 

 

A.Butrimas 

Z.Butkus 

G.Drėmaitė  

A.Stepanovič 

Balandis-

gegužė 

svarstyti ir teikti išvadas bei 

siūlymus valstybės 

institucijoms kultūros 

paveldo apsaugos klausimais 

Sapiegų rūmų parko atkūrimo ir 

restauravimo koncepcija. 

Posėdis Protokolinis 

nutarimas 

 

A.Gučas 

J.A.Pilipavičius 

A.Stepanovič 

Sausis- 

vasaris 

 

Minimalios intervencijos 

principo taikymas 

nekilnojamojo paveldo objektų 

tvarkyboje, siekiant 

efektyvesnio autentiško vertybių 

turinio saugojimo ir biudžeto 

lėšų naudojimo. 

Posėdis Sprendimas G.Rutkauskas 

A.Gučas 

A.Stepanovič 

 

Balandis-

gegužė  

 

 

 

 

Sapiegų rūmų komplekso 

apsaugos klausimas, vizija ir 

ilgalaikė strategija. 

Išvažiuojamasis posėdis Protokolinis 

nutarimas 

 

A.Gučas 

J.A.Pilipavičius 

A.Stepanovič 

J.Lapinskas 

Spalis-

lapkritis 

 



vertinti kultūros paveldo 

apsaugos politiką ir strategiją 

įgyvendinančias programas ir 

biudžeto lėšų, skirtų kultūros 

paveldo apsaugai, 

panaudojimą 

Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos 2016 

metų paveldosaugos programų 

projektas. 

Posėdis Sprendimas A.Kuncevičius  

A.Stepanovič 

J.Lapinskas 

 

 

Kovas-

balandis 

 

 

 

 

Savivaldybių lėšų panaudojimas 

kultūros paveldo apsaugai. 

Analizė ir rekomendacijos. 

Posėdis Protokolinis 

nutarimas 

 

N.Laužikienė 

A.Stepanovič 

Birželis- 

liepa 

svarstyti ir aprobuoti 

siūlymus kultūros paveldo 

vertybes paskelbti kultūros 

paminklais ar panaikinti jų 

apsaugą 

Vilniaus senųjų kapinių, vad. 

Rasų kapinėmis, paskelbimas 

kultūros paminklu. 

Posėdis Protokolinis 

nutarimas 

 

E.Karalevičienė Spalis- 

lapkritis 

svarstyti ir aprobuoti 

siūlymus kilnojamąsias 

kultūros vertybes įrašyti į 

Kultūros vertybių registrą ir 

išbraukti iš jo 

Kultūros vertybių, esančių 

užsienyje, apsauga ir įrašymas į 

Kultūros vertybių registrą.  

Posėdis Sprendimas 

 

Z.Butkus 

J.Lapinskas 

Spalis-

lapkritis 

vertinti kultūros paveldo 

apsaugos funkcijas 

atliekančių atsakingų 

valstybės institucijų ir įstaigų 

metines ataskaitas ir 

savivaldybių institucijų, 

įstaigų veiklą kultūros 

paveldo apsaugos požiūriu 

Kultūros paveldo departamento 

prie Kultūros ministerijos 2015 

metų veiklos ataskaita. 

 

Posėdis Sprendimas J.A.Pilipavičius 

A.Stepanovič 

 

Balandis-

gegužė 

informuoti LR Seimą, LR 

Prezidentą ir LR Vyriausybę 

apie kultūros paveldo 

apsaugos valstybinės 

politikos įgyvendinimo 

problemas 

Klaipėdos miesto fortifikacijos 

aktualizavimas.  

Išvažiuojamasis posėdis į 

Klaipėdą. 

Sprendimas 

 

N.Laužikienė 

A.Gražulis 

Gegužė-

birželis 



rengti įstatymų ir kitų teisės 

aktų, susijusių su kultūros 

paveldo apsauga, projektus 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos įstatymo projektas. 

 

 

 

 

Posėdis Įstatymo 

projektas 

E.Karalevičienė 

(sudaryta darbo 

grupė: G.Drėmaitė, 

N.Laužikienė, 

G.Rutkauskas, 

D.Rimkevičius, 

A.Kuncevičius) 

V.Gadeikienė 

Vasaris- 

kovas 

atlikti Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos sprendimų 

vykdymo analizę 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2012-2015 metų 

sprendimų vykdymo analizė. 

Posėdžiai Išvados J.A.Pilipavičius 

A.Butrimas 

V.Gadeikienė 

Lapkritis-

gruodis 

rengti Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos veiklą 

reglamentuojančių teisės 

aktų projektus  

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos nuostatų projektas. 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos darbo reglamento 

projektas. 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, pareigybės. 

Posėdis Nuostatų 

projektas/ 

darbo 

reglamento 

projektas/ 

valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų 

pareigybės  

E.Karalevičienė 

(sudaryta darbo 

grupė: G.Drėmaitė, 

N.Laužikienė, 

G.Rutkauskas, 

D.Rimkevičius, 

A.Kuncevičius) 

V.Gadeikienė 

Vasaris- 

kovas 

rengti Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos ataskaitą 

ir planuoti strateginę veiklą  

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos ataskaita už 2015 

metus. 

Posėdis Ataskaita G.Drėmaitė  

A.Vėžienė 

 

Sausis- 

vasaris 

 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2016 metų veiklos 

planas.  

Posėdis Metinis veiklos 

planas 

E.Karalevičienė 

Komisijos nariai  

Sausis- 

vasaris 

 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2016 metų programos 

sąmata. 

Posėdis Sąmata E.Karalevičienė 

A.Bačiulienė 

Sausis 

 

 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2017 metų programos 

sąmata. 

Posėdis Sąmata E.Karalevičienė 

A.Bačiulienė 

Balandis-

lapkritis 

 



Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2017-2019 metų 

strateginis veiklos planas. 

Posėdis Strateginis 

veiklos planas 

E.Karalevičienė 

A.Vėžienė 

A.Bačiulienė 

Birželis- 

lapkritis 

 

 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 2017 metų veiklos 

planas. 

Posėdis Metinis veiklos 

planas 

Komisijos nariai 

 

 

Vasaris-

gruodis 

 

 

 


