KULTŪROS PAVELDO
DEPARTAMENTO NAUJIENLAIŠKIS
AKTUALU
Piliakalnių priežiūros atmintinė
2017-uosius metus LR Seimas paskelbė Piliakalnių metais. Priimtame
dokumente akcentuojama, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir
ankstyvosios Lietuvos
valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio
įkvėpimo šaltinis. Rūpintis šiais valstybingumo istorijos liudytojais yra ne
tik savivaldybių, bet ir bendruomenių bei kiekvieno doro piliečio pareiga.
Kokie yra svarbiausi piliakalnių priežiūros aspektai, aptariame su Lietuvos
archeologijos draugijos pirmininko pavaduotoju archeologu Zenonu
Bauboniu.
Daugiau

Kvietimas privačių valstybės saugomų kultūros paveldo
objektų valdytojams
Primename, kad iki spalio 15 d. valstybės saugomų privačių kultūros
paveldo objektų valdytojai kviečiami teikti prašymus Kultūros paveldo
departamentui dėl išlaidų, patirtų tvarkant jiems priklausančius kultūros
paveldo objektus, kompensavimo. Prašymus galite teikti elektroniniu būdu
- per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą
(KPEPIS) www.kpepis.lt arba atnešti į Kultūros paveldo departamentą
(Šnipiškių g. 3, Vilnius), 114 kab .
Daugiau

Kilnojamųjų kultūros vertybių savininkai kviečiami teikti
prašymus dėl išlaidų kompensavimo
Kilnojamųjų kultūros vertybių savininkai kviečiami teikti prašymus dėl
tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo
darbų išlaidų kompensavimo. Prašymai priimami iki spalio 15 d.
Kompensacijos gali būti išmokamos, jei vertybė yra įrašyta į Kilnojamųjų
kultūros vertybių registrą.
Daugiau

Baigta Veliuonos Vytautinės bažnyčios pamatų ir fasadų tvarkyba
Baigtas svarbus Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (Jurbarko raj.) tvarkybos darbų etapas. Jo
metu restauruoti Vytautine vadinamos bažnyčios pamatai ir fasadai. Šiemet visus numatytus tvarkybos darbus finansavo
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Daugiau

www.kpd.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Ieškoma lėšų tolimesniam Radvilų mauzoliejaus
Nesvyžiuje tvarkymui
Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos praėjusios
savaitės pabaigoje vykusiame dvišaliame Lietuvos-Baltarusijos pasitarime
nutarta kreiptis dėl tolimesnio finansavimo Radvilų giminės palaidojimų
kriptos Nesvyžiaus bažnyčioje tvarkymui. Paraišką dėl finansavimo iš ES
Bendradarbiavimo per sieną programos teiks Kėdainių krašto muziejus ir
partneriai iš Baltarusijos.
Daugiau

Šiemet bus restauruotas seniausios Lietuvoje karaimų
kenesos stogas
Šiemet numatyta sutvarkyti visą Trakų kenesos (Karaimų g.30)stogą,
įrengti naują žaibosaugą šiame kultūros paveldo objekte. Daugiau kaip
pusę tvarkybos darbams reikalingos sumos skyrė Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos iš Paveldotvarkos programos
lėšų.
Daugiau

Europos Tarybos Kultūros kelių forumas šiemet vyks
Vilniuje
Spalio 26-27 dienomis Vilniuje rengiamas Europos Tarybos
Kultūros kelių 6-asis patariamasis forumas. Jo metu bus aptariama
Europos Tarybos sertifikuotų Kultūros kelių plėtra ir naujos jos
galimybės. Šiemet birželį Lietuvoje įkurta Švento Jokūbo kultūros
kelio asociacija tapo pilnateise Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos
nare. Tikimasi, kad praėjusių metų gruodį įsteigta Žydų kultūros
paveldo kelio asociacija netrukus taip pat prisijungs prie Žydų
kultūros paveldo kelio Europoje. Didėjant kultūros kelių aktualumui tiek šalies, tiek Europos mastu, šio forumo
organizatorius ─ Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tęsia darbą, skatinantį kultūros
kelių Lietuvoje kūrimą ir plėtrą.
Daugiau

SĖKMĖS ISTORIJA
Žemosios Panemunės piliakalnis tapo patrauklia
turistams vieta
Pavyzdinės tvarkybos bei priežiūros ir gero pritaikymo bei naudojimo,
saugant kultūros paveldą Marijampolės apskrityje pavyzdys ─ Žemosios
Panemunės piliakalnis (u.k. 3269, Žemoji Panemunė, Kriūkų sen., Šakių r.
sav.).
Daugiau
www.kpd.lt
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PRAKTINIS GIDAS
Kaip naudoti ir tvarkyti įsigytą kultūros paveldo objektą?
Praėjusio naujienlaiškio numerio rubrikoje „Praktinis gidas“ apžvelgėme,
kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti ketinantiems įsigyti kultūros
paveldo objektą. Tęsdami temą, pateikiame pagrindinę informaciją
kultūros paveldo objektų savininkams apie kultūros paveldo objektų
naudojimą ir tvarkymą. Rubrikos konsultantas - Kultūros paveldo
departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr.
specialistas Vidmantas Puidokas.
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Norėčiau sužinoti, kokį atestatą turintis specialistas gali rengti valstybės saugomo objekto projektą?
"Sekmadienį mačiau, kad keli vyrai, naudodami metalo detektorius, kasinėjo piliakalnio papėdėje. Ką
daryti tokiu atveju? Juk valstybinės institucijos savaitgaliais nedirba."
Atsakymus parengė Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus specialistai.
Kokių statinių statyba galima žemės ūkio paskirties sklype vizualinės apsaugos zonos pozonyje?
Ar
juridinis asmuo, tapęs žemės ūkio veiklos subjektu, nuosavybės teisės valdomame žemės ūkio paskirties
žemės sklype, esančiame kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos zonos pozonyje, galės atlikti
žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybą, t. y. būti kitos (ūkio) paskirties pastatų, skirtų žemės ūkiui
tvarkyti, statytoju? Kokie reikalavimai tokiais atvejais galioja?
Atsakymą parengė Kultūros paveldo departamento Utenos skyriaus specialistai
Daugiau
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