
 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 

 

NUTARIMAS  

DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS  

2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. lapkričio 26 d. Nr. N-14 

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų 26 punktu, Valstybinė 

kultūros paveldo komisija n u t a r i a : 

1. Patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022 metų veiklos planą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Paveldo komisijos pirmininkė        Vaidutė Ščiglienė  



 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos 

2021 m. lapkričio 26 d. 

nutarimu Nr. N-14 

 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Septintosios kadencijos Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Paveldo komisija), 

vykdydama Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme numatytas funkcijas bei įgyvendindama 

Paveldo komisijos 2022–2024 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 svarstyti priemones (lentelėje) ir 2022 m. 

paveldosaugos tendencijas. Paveldosaugos problemų nagrinėjimas siejamas su veiklos tikslu – 

įvardinti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo taikymo praktikoje problemas ir teikti 

siūlymus.  

Paveldo komisija tęs į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų vietovių apsaugos 

stebėseną, sieks jų apsaugos gerinimo, analizuos ir vertins informaciją apie materialųjį ir 

nematerialųjį kultūros paveldą, teiks išvadas ir pasiūlymus dėl kultūros paveldo apskaitos proceso 

tobulinimo, atkūrimo sampratos, tyrimų atlikimo, dvarų apsaugos, neįgaliųjų lankymosi kultūros 

paveldo objektuose galimybių bei kitų klausimų. Institucija aktualizuos kultūros paveldą 

organizuojant renginį ir išvažiuojamąjį posėdį tokiu būdu prisidėdama prie kultūros paveldo 

edukacijos.  

Institucija nuolat vykdys Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme numatytus 

uždavinius ir funkcijas. 
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Numatoma vykdyti priemonė 

Planuojama 

svarstyti posėdyje 

Atsakingi Paveldo komisijos 

nariai (darbo grupės) 

 

Rezultatas 

1. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas 

1.1. Siūlymų teikimas dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo keitimo (siūlymai, susiję su Paveldo komisijos nagrinėjamais 

klausimais: kultūros paveldo apskaita, atkūrimas, tyrimai ir kt. sričių 

problematika) 

 

I–IV ketvirčiai 

 

doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Viltė Janušauskaitė 

dr. Dalė Puodžiukienė 

Andrijana Filinaitė 

doc. dr. Salvijus Kulevičius 

Raimundas Balza  

dr. Erika Kielė 

prof. dr. Kęstutis Zaleckis 

 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.2.  Tyrimo atlikimas dėl statybų Vilniaus baroko ansambliuose I–II ketvirtis doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Viltė Janušauskaitė 

dr. Dalia Vasiliūnienė 

Augis Gučas 

Andrijana Filinaitė 

Posėdis 

Tyrimo išvados 

1.3.  Siūlymų teikimas dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo 

apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinamo ir įtvirtinimo nacionaliniuose 

teisės aktuose. 

II–III ketvirčiai doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

Andrijana Filinaitė 

dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė 

dr. Rūta Kačkutė 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.4.  Siūlymų teikimas dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo keitimo. 

I–IV ketvirčiai doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Dalia Vasiliūnienė 

Raimundas Balza 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklos 

vertinimas ir siūlymų teikimas dėl veiklos tobulinimo. 

 

 

II ketvirtis doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Dalė Puodžiukienė 

Andrijana Filinaitė 

Raimundas Balza 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.6. Siūlymų teikimas dėl dvarų apsaugos  I–II ketvirčiai doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Dalė Puodžiukienė 

doc. dr. Salvijus Kulevičius 

(esant poreikiui) 

Raimundas Balza 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 
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dr. Erika Kielė 

1.7. Analizės parengimas dėl kultūros paveldo apsaugos savivaldybėse 

 

IV ketvirtis doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

doc. dr. Salvijus Kulevičius 

(esant poreikiui) 

Raimundas Balza 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.8. Siūlymų teikimas dėl neįgaliųjų lankymosi kultūros paveldo 

objektuose galimybių 

III–IV ketvirčiai doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Viltė Janušauskaitė 

Andrijana Filinaitė 

dr. Rūta Kačkutė 

dr. Erika Kielė 

dr. Daiva Veličkaitė-Matusevičė 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

1.9. Siūlymų teikimas dėl istorinės atminties įamžinimo I–II ketvirtis doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

dr. Rūta Kačkutė 

doc. dr. Salvijus Kulevičius 

Raimundas Balza 

Augis Gučas 

Tarpinstitucinis  

pasitarimas 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

2. Nuolatinių funkcijų vykdymas 

2.1. Visuomenės kreipimųsi paveldosaugos strategijos klausimais 

nagrinėjimas 

 

I–IV ketvirčiai 

(pagal poreikį) 

 

Paveldo komisija 

 

Posėdis ir / ar 

pasiūlymai 

2.2. Siūlymų dėl kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir 

kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros 

vertybių registrą ir išbraukimo iš jo aprobavimas (pagal Kultūros 

paveldo departamento kreipimąsi) 

I–IV ketvirčiai 

(pagal poreikį) 

Paveldo komisija Posėdis ir 

nutarimas 

2.3. Siūlymų dėl nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros 

paveldo objektų ir vietovių skelbimo valstybės saugomais ar jų 

apsaugos panaikinimo aprobavimas (pagal Kultūros ministerijos 

kreipimąsi) 

I–IV ketvirčiai 

(pagal poreikį) 

Paveldo komisija  Posėdis ir 

nutarimas 
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2.4. Siūlymų dėl kultūros paveldo objektų ar vietovių skelbimo 

kultūros paminklais ar jų apsaugos panaikinimo aprobavimas (pagal 

Kultūros ministerijos kreipimąsi) 

I–IV ketvirčiai 

(pagal poreikį) 

Paveldo komisija  Posėdis ir 

sprendimas 

2.5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

paveldotvarkos programų vertinimas 

 

I–II ketvirčiai Paveldo komisija  Posėdis ir 

sprendimas 

2.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

metinės veiklos ataskaitos vertinimas 

II ketvirtis  Paveldo komisija  Posėdis ir 

sprendimas 

3. Kultūros paveldo aktualizavimas 

3.1. Renginio kultūros paveldo apsaugos tema organizavimas 

Konferencija dėl  XX a. 6-9 dešimtmečio meno kūrinių  

architektūroje išsaugojimo problemų 

 

I–IV ketvirčiai 

 

doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

 

 

Renginys 

3.2. Išvažiuojamasis posėdis  II–III ketvirčiai doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

 

Išvažiuojamasis 

posėdis 

3.3. Analizės dėl finansavimo kultūros paveldui pristatymas I ketvirtis doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

 

Renginys 

4. Projektinė veikla  

Veiklos atsižvelgiant į Lietuvos kultūros tarybos kvietimus 

 

I–IV ketvirčiai 

 

doc. dr. Vaidutė Ščiglienė 

 

 

Įgyvendintas 

projektas 

(projektai) 

 

 

______________________________________ 


