KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
NAUJIENLAIŠKIS
Gerbiamieji nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
valdytojai, visi Lietuvos kultūros paveldo mylėtojai ir
puoselėtojai,
Kultūros paveldo departamento bendruomenės vardu sveikinu Jus su
prasidedančiomis šventėmis. Šv. Kalėdos tesuteikia Jūsų namams ir
gyvenimams atgimimo džiaugsmo, Naujieji metai – ryžto ir kantrybės pradėtų
ir naujų darbų įgyvendinimui.
Daugiau

Postmodernizmo architektūros reprezentantas – buvęs
banko „Hermis“ pastatas – įtrauktas į Kultūros vertybių
registrą (unikalus kodas 41813)
2017 m. liepą į Kultūros paveldo departamentą kreipėsi Lietuvos architektų
sąjunga, prašydama įrašyti į registrą buvusį banko „Hermis“pastatą, esantį
Jogailos g. 9, Vilniuje.
Daugiau

Baigiamajame Piliakalnių metų renginyje Laukuvoje (Šilalės
raj.)
pristatyta
apibendrinta
2017
m.
piliakalnių
paveldosauginė ir edukacinė patirtis
Siekiant pabrėžti archeologinių kultūros paveldo objektų reikšmę
valstybingumui, jų išsaugojimo svarbą istorinės atminties kontekste, 2017-ieji
Lietuvoje buvo paskelbti Piliakalnių metais.
Gruodžio mėnesį Piliakalnių metų baigiamajame renginyje Kultūros paveldo
departamento direktorė Diana Varnaitė skaitė pranešimą „Piliakalnių metai
Lietuvoje : apskaita, sklaida ir gerieji pavyzdžiai“, išsamiai pristatydama
nuveiktus darbus.
Daugiau

Lietuvos indėlis tyrinėjant LDK didikų Radvilų palikimą
Nesvyžiuje
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2016-2017
m. teikė paraiškas Užsienio reikalu ministerijos Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai dėl projektų
„LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose
tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija“ ir „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės didikų Radvilų palikimas: bendradarbiavimas ugdant
kultūros paveldo tyrimų ir išsaugojimo gebėjimus“ finansavimo.
Daugiau

www.kpd.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo departamentui pavyko apginti visuomenės
interesą:
baudžiamojon atsakomybėn už bažnytinio kultūros paveldo sunaikinimą
patrauktas 47 metų Lietuvos Respublikos pilietis Stepas Visockis
neišvengė atsakomybės – teismas konstatavo, kad vyras padarė
apysunkį nusikaltimą.
Daugiau
Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018
Marijampolės savivaldybės projektas „Laikas keičiasi ir keičia“ tapo
Kultūros ministerijos vykdomo konkurso „Lietuvos kultūros sostinė“
nugalėtoju ir Marijampolė buvo paskelbta 2018 metų Lietuvos kultūros
sostine.
Daugiau
2018 – Europos kultūros paveldo metai
Ateinantys metai bus ypatingi: kaip Lietuvos Respublikos piliečiai
švęsime valstybės atkūrimo šimtmetį, kaip europiečiai – Europos
kultūros paveldo metus, kuriuos kartu minės visa Europa. Metų šūkis –
„Mūsų paveldas: kur praeitis susitinka ateitį“.
Daugiau
Aukštųjų mokyklų dėmesiui
Kvietimas teikti siūlymus pranešimams į tarptautinę konferenciją „Urban Jewish Heritage: Presence and
Absence“, vyksiančią Krokuvoje, Lenkijoje, 2018 m. rugsėjo 3-7 dienomis.
Daugiau
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos raštai
dėl galimybių gauti lėšų Sudargo ir kitų Lietuvos vietovių piliakalnių tvarkybai
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos raštas
Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos raštas

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros
vertybių savininkams tvarkos aprašo pakeitimo
LR Kultūros ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Jūrų laivų ir vidaus
vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymai, patvirtinantys Paveldo tvarkybos
reglamentų taisyklių pakeitimus
Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV- 1195
Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV- 1196
Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV- 1197

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Kodėl mano valdomame žemės sklype taikomos Specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos?
Daugiau
www.kpd.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

