Lietuvos heraldikos komisijos 2020 m. veiklos ataskaita
•

2020 m. įvyko 16 Komisijos posėdžių.

•

Komisija vienbalsiai aprobavo 7 miestelių ir kaimų herbų projektus:

Įteisinti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais:
1. Krikštonių

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/206/2020 02 06/Įsigaliojo nuo 2020 02 06/TAR 2020-02-06,

identifikacinis kodas 2020-02718);

2. Pabarės

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/322/2020 06 26/Įsigaliojo nuo 2020 06 26/TAR 2020-06-26,

identifikacinis kodas 2020-14082);

3. Lyduokių

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/412/2020 09 29/Įsigaliojo nuo 2020 09 29/TAR 2020-09-29,

identifikacinis kodas 2020-20281);

4. Plutiškių

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/415/2020 10 07/Įsigaliojo nuo 2020 10 07/TAR 2020-10-07,

identifikacinis kodas 2020-20881);

5. Kalnujų

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/483/2020 12 29/Įsigaliojo nuo 2020 12 29/TAR 2020-12-29,

identifikacinis kodas 2020-28913);

6. Kaulakių

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/484/2020 12 29/Įsigaliojo nuo 2020 12 29/TAR 2020-12-29,

identifikacinis kodas 2020-28914);

7. Sujainių

(Lietuvos Respublikos Prezidentas/Dekretas/485/2020 12 29/Įsigaliojo nuo 2020 12 29/TAR 2020-12-29,

identifikacinis kodas 2020-28915).

•

Suderinti 7 herbinių vėliavų ir antspaudų projektai.

•

Parengti 7 herbų istoriniai aprašymai.

•

Svarstyti herbų, vėliavų ir antspaudų projektai:

1. Rokiškio r. Kriaunų;
2. Ukmergės r. Vidiškių;
3. Šilalės r. Bilionių;
4. Jurbarko r., Raudonės sen., Stakių;
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5. Marijampolės sav. Gudelių;
6. Kėdainių r., Šėtos sen., Pagirių.
•

Svarstyti įvairių institucijų, tarnybų ir kt. atributikos projektai ir kiti su Lietuvos heraldika
susiję klausimai:

Suderinti:
1. Krašto apsaugos sistemos karių, vykdančių Ginklų kontrolės ir verifikacijos funkcijas (Arms
Control and Verification), emblemos projektas;
2. Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono vėliavos projektas;
3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
logotipo projektas;
4. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
pasižymėjimo ženklo projektas;
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsteigto medalio „Už reikšmingą indėlį
Lietuvos žmonių sveikatai“ projektas;
6. Lietuvos muitinės medalių projektai;
7. Kazlų Rūdos garbės piliečio ženklo projektas;
8. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vėliavos projektas.

Svarstyta:
1. Dėl asociacijos „Lietuvos taryba“ logotipo projekto;
2. Dėl Lietuvos heraldikos komisijos nuostatų keitimo;
3. Dėl didžiojo valstybės herbo;
4. Dėl Jogailaičių kryžiaus naudojimo paminklo A. Ramanauskui-Vanagui projekte, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
5. Dėl Pamerkių kaimo vėliavos;
6. Dėl vėliavos su Vyčiu ir saule;
7. Dėl suvenyrinių monetų su Lietuvos municipaliniais herbais;
8. Dėl Litvakų ženklo;
9. Dėl prašymo rekomenduoti Raimondą Miknevičių apdovanojimui už nuopelnus Lietuvai po
mirties;
10. Dėl prašymo rekomenduoti Raimondą Miknevičių apdovanojimui Vyčio Kryžiaus ordinu po
mirties;
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11. Dėl Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo blanko eskizo;
12. Dėl prekių ženklo „Tractors Drivers of Lithuania“ atitikimo heraldiniams reikalavimams,
Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo
komisija;
13. Dėl Lietuvos heraldikos komisijos veiklos ir sprendimų priėmimų nuotoliniu būdu;
14. Dėl Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos simbolių;
15. Dėl Lietuvos valstybės istorinės vėliavos iškėlimo nuolat prie, virš ar ant Signatarų namų
Vilniuje;
16. Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavos herbo įteisinimo;
17. Dėl vėliavos dalių terminijos nustatymo;
18. Dėl vėliavos dalių terminų vertimo į lietuvių kalbą;
19. Dėl medžiotojų draugijų ir asociacijų vėliavų;
20. Dėl Seimo kanceliarijos darbuotojų ženkliuko projekto;
21. Dėl Lietuvos herbo kontūro naudojimo ant tapetų;
22. Dėl Vytauto Didžiojo kredito unijos logotipo projekto;
23. Dėl prekių ženklo atitikimo imperatyvios teisės normoms ir heraldiniams reikalavimams,
Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo
komisija;
24. Dėl skundo dėl Lietuvos valstybės herbo išniekinimo, Lietuvos Respublikos akademinė etikos
ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba;
25. Dėl Lietuvos valstybės herbo ir Lietuvos vėliavos naudojimo ant veido apsauginės kaukės, MB
„Judraksa“;
26. Dėl Lietuvos futbolo federacijos naudojamo stilizuoto Lietuvos herbo;
27. Dėl Lietuvos valstybės vėliavos ir Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavos antgalių;
28. Dėl Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kvietimo tapti 2020 m. lapkričio 26 d.
rengiamos A. Kojalavičiaus-Vijūko mokslinės konferencijos partnere;
29. Dėl taisyklių, reglamentuojančių herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų
kūrimą, Etninės kultūros globos taryba;
30. Dėl herbų etalonams, vėliavoms, antspaudams ir kitiems heraldiniams projektams kurti
reikalingų dokumentų pateikimo Lietuvos heraldikos komisijai ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo
papildymo;
31. Dėl spalvų kodų, naudojamų herbų etalonams, vėliavoms ir kitiems heraldiniams projektams;
32. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vėliavos
projektas;
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33. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vėliavos projektas;
34. Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vėliavos projektas;
35. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
mechanizuotojo pėstininkų bataliono vėliavos projektas.
•

Suderinti 6 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos
dokumentų blankų eskizai.

•

Parengta medžiaga Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainės Heraldikos skilčiai.

•

Komisijos

parengtos

atnaujintos

taisyklės,

patalpintos

lrp.lt

puslapyje

(https://www.lrp.lt/lt/prezidento-institucija/prezidento-funkcijos/heraldika/34206):
1. Lietuvos heraldikos komisijos reikalavimai herbų etalonų, vėliavų ir antspaudų ir kitų
heraldinių projektų kūrėjams;
2. Herbų etalonų, vėliavų, antspaudų ir kitų herbinių ženklų kūrimui reikalingų dokumentų
pateikimo Lietuvos heraldikos komisijai ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
• Administruotas Lietuvos heraldikos komisijos Facebook puslapis.
•

Bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija išgryninti lietuviški veksilologiniai
terminai.

•

Parengta 80 atsakymų į juridinių ir fizinių asmenų Lietuvos heraldikos komisijai pateiktus
paklausimus.

• Komisijos narė Neringa Dambrauskaitė dalyvavo ar pateikė argumentuotą nuomonę raštu 13oje Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių
ženkluose ir dizaine suteikimo komisijos posėdžių.
•

Suformuotos Lietuvos heraldikos komisijos renginių dokumentų, Lietuvos heraldikos komisijos
metų veiklos ataskaitų, Lietuvos heraldikos komisijos posėdžių protokolų bylos ir dauguma
institucijų, įstaigų ir organizacijų heraldinės atributikos bylų.
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Dalyvauta žinių apie Lietuvos heraldiką sklaidos visuomenei veikloje (paskaitos, interviu
žiniasklaidai):
•

Komisijos narė Jolita Liškevičienė kovo mėnesio pradžioje davė interviu LRT laidos
„Panorama“ reportažui apie Lietuvos valstybės vėliavą;

•

Komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė birželio pradžioje davė interviu naujienų portalui
alfa.lt apie Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos kurtą medalį, skirtą koronaviruso
židiniuose dirbusiems medikams;

•

Komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė liepos mėnesio pradžioje davė interviu Klaipėdos
„Vakarų ekspreso“ žurnalistui apie Lietuvos valstybės vėliavą;

•

Lietuvos heraldikos komisija buvo partnerė, kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos
draugija, Šiaulių universitetu, Šiaulių „Aušros“ muziejumi ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmais, organizuojant seminarą „Genealogijos ir heraldikos tyrimų
praktikos“, įvykusį 2020 m. rugsėjo 19 d. Valdovų rūmuose. Komisijos pirmininkė Agnė
Railaitė-Bardė skaitė paskaitą „Senosios ir šiuolaikinės heraldikos mozaika“ bei kartu su
Komisijos pirmininkės pavaduotoju Vytautu Aleksiejūnu ir Komisijos nariu Rolandu Rimkūnu
dalyvavo heraldikos forume;

•

Komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė, Komisijos pirmininkės pavaduotojas Vytautas
Aleksiejūnas ir Komisijos narys Nerijus Treinys liepos mėnesio pabaigoje dalyvavo laidos
„Lietuvos valstybingumo simboliai“ (režisierė Miglė Greičiuvienė) apie Lietuvos valstybės
herbą, vėliavas, kitus valstybingumo simbolius ir apie Lietuvos heraldikos komisijos veiklą
filmavime.

Ataskaita parengta 2021-02-26
Kanclerio biuro vyriausioji specialistė,

Agnė Railaitė-Bardė

Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė
Kanclerio biuro vyriausioji specialistė,

Neringa Dambrauskaitė

Lietuvos heraldikos komisijos narė
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