KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
NAUJIENLAIŠKIS
AKTUALU
Vykdomi vyskupo Motiejaus Valančiaus namo Varniuose
tvarkybos darbai
Pradėti vykdyti vyskupo Motiejaus Valančiaus namo Varniuose (S.Daukanto g.
10A, Varniai, Telšių raj.) išorės tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai.
Šiemet numatoma restauruoti cokolinę pastato dalį, sutvarkyti pastato fasadą
ir prie jo esančius priestatus. Darbus numatoma tęsti ir kitąmet.
Daugiau

Teisinė apsauga suteikta generolo S.Žukausko gimtinės
atmintinai vietai
Kultūros paveldo departamento Penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė pirmojo Lietuvos
kariuomenės vado, generolo Silvestro Žukausko gimtinės atmintiną vietą
Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Dovainiškio kaime. Šiam objektui
teisinė apsauga suteikta dėl istorinių ir memorialinių vertingųjų savybių.
Daugiau

Europos paveldo dienos šiemet kvietė suprasti kultūrinio
kraštovaizdžio vertę
Rugsėjo 15-17 dienomis visoje Lietuvoje 24-ąjį kartą vyko Europos paveldo
dienos (EPD) ─ bene didžiausias kasmetinis nekilnojamojo kultūros paveldo
populiarinimui skirtas renginys šalyje. Šių metų tema „Kultūrinis
kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų” kvietė pažinti Lietuvos
istorinio kultūrinio kraštovaizdžio įvairovę, suprasti jo unikalumą ir vertę. Jų
metu didelis dėmesys skirtas piliakalniams ir kitiems panoraminius vietovių
vaizdus atskleidžiantiems objektams. Akcija „Globokime piliakalnius" šių
Europos paveldo dienų metu jungė 49 renginius visoje Lietuvoje.
Daugiau

Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanos įrašytos į Kultūros
vertybių registrą
Kultūros paveldo departamento Pirmoji nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo taryba suteikė teisinę apsaugą Vilniaus Didžiosios
sinagogos liekanoms, esančioms Vokiečių g. 13A, Vilniuje. Vilniaus
Didžioji sinagoga buvo viena iš didžiausių žydų religinių institucijų
Rytų Europoje. Ji garsėjo kaip svarbus žydų dvasinis ir švietimo
centras, suteikęs Vilniui Šiaurės Jeruzalės vardą.
Daugiau
Šėtos sinagogai suteikta teisinė apsauga
Kultūros vertybių registras papildytas nekilnojamo kultūros paveldo
objektu – Šėtos sinagogos pastatu, esančiu Kėdainių rajone (Šėtos
mstl., Kėdainių g. 1A). Kultūros paveldo departamento Pirmoji
www.kpd.lt
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nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė šiam
objektui suteikti teisinę apsaugą dėl jo istorinių vertingųjų savybių.
Daugiau
Šiemet prasiplėtė Europos žydų kultūros dienų Lietuvoje
renginių geografija
Daugiau
Gaivinamas valstybės žinion grąžintas Kalnaberžės dvaras
Daugiau
Pakeistas specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir
išdavimo tvarkos aprašas
Daugiau
Paveldo objektų pritaikymas neįgaliesiems
Daugiau
Kultūros paveldo departamento seminaras
Spalio 26-27 d. vyks seminaras Šakių rajone, kurį organizuos Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Seminaras bus skirtas kultūros paveldo aktualijoms, Europos kultūros
paveldo metų organizavimui, Lietuvos Valstybės Šimtmečiui ir kitiems
klausimams. Jame dalyvaus miestų bei rajonų savivaldybių atstovai ir
Kultūros paveldo departamento darbuotojai.

SĖKMĖS ISTORIJA
Veliuonos Pilaitės: ką pajėgi nuveikti kultūros paveldą
puoselėjanti seniūnija
Pasigėrėjęs Veliuonos miestelio kraštovaizdžio dominante tapusių dviejų
piliakalnių galybe, dažnas keliautojas atkreipia dėmesį į pastaruoju metu
Nemuno ir Gystaus santakoje išryškėjusias dvi kalveles, liudijančias Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės kovų su Kryžiuočių ordinu istoriją. Apie čia
stovėjusią, manoma, 1337 m. kryžiuočių pastatytą Bajerburgo pilį, kurią
lietuviai netrukus sunaikino, surinkta daug informacijos: 1965 m. piliavietę
kasinėjo Lietuvos istorijos instituto archeologinė ekspedicija, vadovaujama
Adolfo Tautavičiaus. Pasakojama, kad prie Bajerburgo kovų su Kryžiuočių
ordinu metu žuvęs Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, kuris buvęs
palaidotas.
Daugiau
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PRAKTINIS GIDAS
Ką daryti, pastebėjus pablogėjusią kultūros paveldo objekto būklę?
Rubrikoje „Praktinis gidas“ šįkart pateikiame informaciją, kaip elgtis kultūros paveldo objektų valdytojams,
pastebėjusiems defektus, deformacijas ar avarinės būklės požymius objekte. Kokius teisės aktus pasitelkti, kur kreiptis ir
kokius dokumentus pateikti, konsultuoja Kultūros paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus
vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Ruošiamės teikti paraišką Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
finansuoti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. Ar nustatyta, kiek turi prisidėti prie
projekto įgyvendinimo objekto valdytojas?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriaus vyriausioji valstybinė
inspektorė Margarita Karūnienė.
Ar galima keisti langus pastate, kuris patenka į kultūros paveldo vietovės teritoriją?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyr. valstybinė inspektorė
Asta Naureckaitė.
Jeigu savavališkai bus nugriautas pastatas, ar konkretūs darbai bus vykdomi be suderintos
projektinės dokumentacijos, kokie sprendimai tokiu atveju gali būti priimami?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyr. valstybinė inspektorė
Asta Naureckaitė.
Ar galima susigrąžinti lėšas, kurias kultūros paveldo objekto savininkas skyrė taikomiesiems
tyrimams atlikti, tvarkybos projektui parengti ir tvarkybos darbams atlikti?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus vyr. valstybinė inspektorė
Asta Naureckaitė.
Ar galima naudotis metalo ieškikliu ar kita paieškos įranga, ieškant kilnojamųjų daiktų,
turinčių kultūrinę vertę?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vyr. valstybinis
inspektorius Robertas Motuzas.
Daugiau
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