
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S 

 

 

DĖL PAVELDOSAUGOS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. TS-160 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies, 6 

punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnio 1 

dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia: 

 1. S u d a r y t i Paveldosaugos komisiją rajono kultūros paveldo objektų apsaugos, 

tvarkybos, finansavimo, priežiūros, panaudojimo bei pritaikymo klausimams spręsti:  

 Albinas Urbonas – savivaldybės mero patarėjas (komisijos pirmininkas); 

 Danguolė Dagienė – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja; 

 Audronė Gavėnienė – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė 

(komisijos sekretorė); 

 Algis Kazulėnas – savivaldybės tarybos narys; 

 Vida Paukštienė – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja. 

 2. K v i e s t i Paveldosaugos komisijos darbe dalyvauti komisijos nario teisėmis Rokiškio 

Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekaną Eimantą Noviką. 

 3. Patvirtinti Paveldosaugos komisijos veiklos nuostatus (pridedama). 

 4. P r i p a ž i n t i netekusiu galios Rokiškio rajono saviovaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 

d. sprendimą Nr. TS-4.53 ,,Dėl Paveldosauginės komisijos sudarymo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                   Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Gavėnienė 



 

 

 PATVIRTINTA 

       Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

       2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-160 

 

 

PAVELDOSAUGOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1 Paveldosaugos komisija (toliau – Komisija) sudaroma Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

1.2 Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais ir šiais nuostatais. 

1.3 Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, renkamas savivaldybės tarybos. 

Jo nesant, komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas. 

1.4 Komisijos nariai atšaukiami savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

2. KOMISIJOS VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 

2.1 Spręsti pobleminius rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų 

tvarkybos, išsaugojimo, priežiūros, panaudojimo bei pritaikymo klausimus. 

2.2 Paskirstyti lėšas, skirtas iš rajono biudžeto, paveldo objektų priežiūrai, tvarkybai. 

2.3  Rūpintis rajono kultūros paveldo objektų išsaugojimu, laiku užtikrinant priežiūros 

darbus. 

2.4 Pateikti Komisijos išvadas ir pasiūlymus dėl kultūros paveldo rajono merui, 

administracijos direktoriui, kreiptis į rajono savivaldybės tarybą ir kitas institucijas paveldo 

apsaugos klausimais. 

 

3. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3.1 Komisijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Eilinius posėdžius 

šaukia komisijos pirmininkas. 

3.2 Medžiagą ir pasiūlymus komisijai turi teisę pateikti visi suinteresuoti asmenys. 

3.3 Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ komisijos narių. Sprendimai 

priimami posėdyje dalyvavusių komisijos narių balsų dauguma. Lemiamas Komisijos pirmininko 

balsas. 

3.4 Komisijos sprendimai įforminami protokolais. 

3.5 Komisija, esant reikalui, kviečia į savo posėdžius savivaldybės darbuotojus, seniūnus, 

ekspertus ir kitus rekalingus asmenis, galinčius padėti priimti racionalų sprendimą. 

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1 Kiekvienas komisijos narys atsakingas už savo pasiūlymus ir priimamus sprendimus. 

4.2 Komisijos veikla nuolat arba jos veikla nutraukiama rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

                                                             ________________ 

 

                                                            

 

 

 


