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KOMISIJA
Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija), vykdydama
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme
numatytas funkcijas bei įgyvendindama Paveldo komisijos 2020–2022 m.
strateginį veiklos planą, teiks išvadas ir siūlymus dėl valstybinės kultūros
paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo
klausimų. Išvados ir siūlymai bus teikiami atsižvelgiant į numatytas
priemones (lentelėje) ir 2020 m. paveldosaugos tendencijas.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė
UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais, Paveldo komisija vykdys UNESCO
pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo programos 1 priemonę
„Organizuoti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių
ciklą, kurį sudarys šventinis minimų metų atidarymo renginys ir diskusijos
„Pasaulio paveldo valdymo ir stebėsenos įgyvendinimas“, „Vietovės valdytojo
funkcijos ir atsakomybės“, „Švietimo svarba suprantant ir saugant paveldą“,
„Paveldas ir inovacijos“.“

Paveldo komisija, akcentuodama UNESCO sąrašuose esančių vertybių
apsaugos svarbą, tęs į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų vietovių apsaugos
stebėseną, sieks jų apsaugos gerinimo, analizuos ir vertins informaciją apie
materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą.

Patvirtinta

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko
pavaduotojo
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2020 METŲ
VEIKLOS PLANAS



Svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo objektus ir 
vietoves skelbti kultūros paminklais ar panaikinti jų apsaugą

Svarstyti ir aprobuoti siūlymus nacionalinio reikšmingumo 
lygmens kultūros paveldo objektus ir vietoves, kurie 

neskelbiami kultūros paminklais, skelbti valstybės saugomais 
ar panaikinti jų apsaugą

Svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes 
įrašyti į Kultūros vertybių registrą ar išbraukti iš jo

Vertinti UNESCO Pasaulio paveldo komitetui teikiamas 
periodines pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje būklės 

ataskaitas

Vertinti kultūros paveldo apsaugos valstybinio 
administravimo funkcijas atliekančios institucijos metinę 
veiklos ataskaitą ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą 

kultūros paveldo apsaugos požiūriu

Vertinti ir teikti išvadas dėl kultūros paveldo apsaugos 
politikos ir strategijos įgyvendinimo programų bei biudžeto 

lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo

Tvirtinti Paveldo komisijos veiklos ataskaitą, einamųjų metų 
programos sąmatą, 2020–2022 m. strateginį veiklos planą

Privalomos 

vykdyti 

priemonės



Nuolatinės 

priemonės

Svarstyti visuomenės keliamus klausimus dėl kultūros paveldo 
apsaugos

Analizuoti savivaldybių veiklą kultūros paveldo srityje

Tęsti stebėseną dėl Sapiegų rūmų (Vilniuje) apsaugos

Teikti visuomenei informaciją apie Paveldo komisijos veiklą

Analizuoti Paveldo komisijos priimtų sprendimų vykdymą

Tęsti kultūros paveldo apsaugos procesų stebėseną

Rinkti informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį 
užsienyje

Rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo 
apsauga, projektus ir teikti išvadas bei siūlymus Seimui, 

Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai, 
Kultūros paveldo departamentui ir kitoms valstybės institucijoms 

dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių kultūros paveldo apsaugą, projektų



Formuoti integralią, su kitomis valstybės ūkio valdymo sritimis susijusią kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, siekti Lietuvoje esančių, į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros paveldo vietovių apsaugos 
gerinimo, analizuoti ir vertinti informaciją apie kultūros paveldo būklę ir apsaugos tendencijas 

Kultūros paveldo apsaugos politika ir strategija

Nekilnojamojo
kultūros paveldo

tyrimų
problematikos
nustatymas ir

išvadų dėl 
proceso 

tobulinimo 
teikimas

Kultūros paveldo 
apskaitoje 

esančių 
problemų 

nustatymas ir 
išvadų dėl 
apskaitos 
proceso 

tobulinimo 
teikimas

Išvadų dėl 
kultūros paveldo 

vietovių ir 
objektų 

atkūrimo 
politikos 
teikimas 

Visuomenės 
informavimo ir 

dalyvavimo 
priimant 

sprendimus 
problemų 

nagrinėjimas

Problemų dėl 
istorinių želdynų 

apsaugos 
nustatymas ir 

išvadų teikimas

UNESCO pasaulio paveldo apsauga Lietuvoje

Išvadų dėl
Nematerialaus

kultūros paveldo
apsaugos

konvencijos
įgyvendinimo

Lietuvoje
teikimas

Išvadų dėl 
UNESCO 2011 

m. 
Rekomendacijos 

dėl istorinio 
urbanistinio 

kraštovaizdžio 
įgyvendinimo 

Lietuvoje 
teikimas

Išvadų dėl UNESCO pasaulio paveldo objektų apsaugos 
tobulinimo teikimas

Vilniaus istorinio 
centro 

(Senamiesčio) 
apsaugos 

efektyvumo 
analizė ir 

vertinimas

Naujai rengiamo 
Vilniaus miesto 

savivaldybės 
teritorijos 

bendrojo plano 
sprendinių 
poveikio 
kultūros 
paveldui 

įvertinimas

Analizės dėl 
UNESCO 

pasaulio paveldo 
apsaugos 
įstatymo 

reikalingumo 
parengimas

Kultūros paveldo 
vertės 

visuomenei 
pagrindų (Faro) 

konvencijos 
nuostatų 

įgyvendinimas 
Lietuvoje 

Tęsti bendradarbiavimą su esamomis 
ir užmegzti ryšius su naujomis 

institucijomis ir organizacijomis 

Dalyvavimas 
tarptautiniuose 

renginiuose 

Bendradarbiavi
mas su Europos 

Taryba ir 
Europos 

Komisija, jų 
veiklos 

aktualizavimas; 
aktualių teisės 
aktų vertimas į 
lietuvių kalbą

Keistis patirtimi su užsienio 
valstybėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis kultūros paveldo 
apsaugos srityje 

Susitikimai su 
kitų šalių 

institucijomis, 
veikiančiomis 

kultūros paveldo 
apsaugos srityje

Narystės
tarptautinėje
organizacijoje
Europa Nostra 
aktualizavimas

Gerinti 
informacijos 
apie Lietuvai 
reikšmingą 

kultūros 
paveldą, esantį 

užsienyje, 
prieinamumą 

Naujos 
informacijos 
apie Lietuvai 
reikšmingą, 

užsienyje esantį 
kultūros paveldą 

ir jo apsaugą, 
pristatymas

Skatinti kultūros 
paveldo 

pritaikymą 
vietos 

bendruomenių 
kultūriniams, 
socialiniams ir 
ekonominiams 

poreikiams 

Susitikimas su
regionų vietos
bendruomenė-

mis 


