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Europos kultūros paveldo metų aktualijos ir renginiai
2018-ieji, Europos kultūros paveldo metai, žymi reikšmingą Europos brandos
etapą, todėl šiais metais visoje Europos Sąjungoje vyksta ypatingai daug įvairių
iniciatyvų ir veiklų, pabrėžiančių paveldo svarbą ir ryšius tarp valstybių. Tarp
daugybės renginių patenka festivalis „Kultūros naktis“, Pažaislio muzikos
festivalis, Berlyne vykęs Europos kultūros paveldo aukščiausio lygio
susitikimas, įvairios diskusijos, šventės ir kt.
Daugiau

Teismas išsklaidė abejones dėl Kultūros ministerijai ir
Kultūros paveldo departamentui suteiktų įgaliojimų viršijimo
Š. m. gegužės 11 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė
galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kuriuo atmetė abejones dėl dviejų
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos norminių dokumentų galimo
prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams. Byloje taip pat buvo
sprendžiama dėl paveldosaugoje naudojamų sąvokų, „urbanistinės struktūros
objektai” ir kt. teisėtumo.
Daugiau

Naujo savininko laukiančiam Lietuvos pirmosios radijo
stoties pastatui suteikta teisinė apsauga
Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, veikiančios prie
Kultūros paveldo departamento, posėdyje priimtas nutarimas suteikti Kaune
esančiam Lietuvos pirmosios radijo stoties pastatui apsaugą įrašant į Kultūros
vertybių registrą. Jau kitą dieną po posėdžio vyko aukcionas, kuriame buvo
ketinama pastatą parduoti, tačiau norinčių įsigyti pastatą neatsirado.

Daugiau
Legendinio partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago
gyvenimo atminimo vietos įtrauktos į Kultūros vertybių
registrą
Minint A. Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, Kultūros paveldo
departamento vertinimo taryba suteikė A. Ramanausko-Vanago tėviškės
sodybos namo vietai ir suimties vietai teisinę apsaugą ir pripažino nacionalinės
reikšmės objektais.

Daugiau
Atšauktas Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje planuojamo
projekto derinimas
Kultūros paveldo departamente inicijuota ligoninės komplekso vertingųjų
savybių patikslinimo procedūra ir pripažinti negaliojančiais departamento
Vilniaus skyriaus projektinių pasiūlymų suderinimai bei projektavimo sąlygos.
Šie departamento nutarimai vėliau buvo apskųsti teismui.

Daugiau
www.kpd.lt
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Baigiasi Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos
Varnaitės kadencija
Š. m. birželio pabaigoje baigėsi ilgus metus Kultūros paveldo departamentui
vadovavusios Dianos Varnaitės kadencija. Valstybės tarnautojo dienos proga
departamento darbuotojai kartu su direktore aplankė Trakų istorijos muziejų,
karaimų maldos namus, Trakų kenesą ir amatų mokyklą „Sodžiaus meistrai“.

Daugiau
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos
dienos minėjimo renginys
Š. m. balandžio 20d. įvyko Tarptautinei paminklų dienai skirtas renginys, kurio
metu buvo skaitomi specialūs su paveldo aktualijomis susiję pranešimai bei
teikiami apdovanojami už reikšmingus darbus kultūros paveldo srityje.

Daugiau
Kultūros paveldo departamento pozicija dėl Kultūros
ministerijos
visuomenei
pristatytų paveldo reformos
metmenų
Š. m. birželio 20 dieną Kultūros paveldo departamente įvyko spaudos
konferencija, kurios metu Kultūros paveldo departamento vadovybė pristatė
oficialią institucijos poziciją ir alternatyvią kultūros paveldo sistemos
tobulinimo strateginę viziją.
Daugiau

Departamentas gavo patvirtinimą įgyvendinti
apsaugos optimizavimo ir Kultūros vertybių
funkcionalumo gerinimo projektą

paveldo
registro

Nuo 2015 metų Kultūros paveldo departamentas teikia paraiškas finansavimui
gauti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą.
Neseniai patvirtinta, kad projekto įgyvendinimui skirta beveik 1 mln. eurų.

Daugiau
Supaprastinta piliakalnių pritaikymui reikalingų darbų tvarka
Š. m. gegužės 29 d. kultūros ministro įsakymu supaprastintos piliakalnių, kurie
neturi konkrečių savininkų ir valdytojų, pritaikymui atlikti reikalingų darbų, o
taip pat neatidėliotinų saugojimo darbų sąlygos.

Daugiau

Patvirtintas dalinai finansuojamų nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektų sąrašas
Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus
pagal priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“
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