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Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos
išvakarėse - susitikimas su ilgametę patirtį Lietuvos kultūros paveldo
apsaugos srityje turinčiais specialistais
Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos išvakarėse Kultūros paveldo direktorius
Vidmantas Bezaras susitiko su ilgametę patirtį Lietuvos kultūros paveldo apsaugos srityje turinčiais
specialistais – archeologu, prof. habil. dr. Mykolu Michelbertu, architektu, habil. dr. Jonui Glemža,
ilgamete Kultūros paveldo centro architektūros muziejaus vadove Morta Baužiene, ilgamete Aplinkos
ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr.
specialiste Rasa Vasiliauskiene, architektu Romanu Jaloveckiu, Lietuvos kraštovaizdžio architektu
Kęstučiu Labanausku bei architektu Evaldu Purliu.
Daugiau

Rokiškio krašto muziejuje vyko Lietuvos paveldo apsaugos specialistų
šventė
Į Kultūros paveldo departamento organizuotą Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos
dienos minėjimo renginį muziejaus Didžiojoje menėje susirinko didelis būrys paveldą branginančių ir
puoselėjančių specialistų: Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių, Departamento, Kultūros paveldo centro
paveldosaugininkai, paveldosaugos veteranai, sveikinimo žodžius tarė LR Kultūros ministerijos,
Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Lietuvos ICOMOS nacionalinio komiteto atstovai; šventėje taip
pat dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino LR Seimo nariai Jonas Jarutis ir Raimundas Martinėlis,

Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, savo rajonų ir visos Lietuvos savivaldybių
paveldosaugininkus apsilankymu pagerbė Anykščių ir Kupiškio rajonų, Panevėžio m. savivaldybių merai.
Daugiau

Susitikimas su kultūros paveldo specialistais Žemaitijoje
Balandžio 25-ąją, ketvirtadienį Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras lankėsi
Žemaitijoje. Direktorius susitiko su Kultūros paveldo departamento teritorinių Telšių ir Šiaulių skyrių
vadovais bei darbuotojais, taip pat apsilankė Varnių regioninio parko direkcijoje, Telšių vyskupijos
kurijoje ir Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre ir katedroje.
Daugiau

Kultūros paveldo departamentas kviečia susitikti parodoje "Heritas'19"
Gegužės 3-4 dienomis Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ir Europos humanitarinio universiteto
erdvėse vyks tarptautinė kultūros paveldo pažinimo, tvarkybos ir technologijų paroda „Heritas". Antrą
kartą organizuojamas nemokamas renginys tęsia sėkmingą pirmųjų metų praktiką ir pagrindinį dėmesį
skiria kultūros paveldo aktualijų pristatymui plačiajai visuomenei. Parodos programoje – virš 20
seminarų, diskusijų, daugiau nei 30 praktinių kūrybinių dirbtuvių, speciali erdvė šeimoms ir praktiniai
patarimai kultūros paveldo savininkams.
Daugiau

Departamento specialistai tikrins asmenis prekiaujančius antikvariniais
daiktais
2019 m. gegužės 10-12 dienomis Gariūnų verslo ir kultūros parke vyksta pirmoji tarptautinė sendaikčių
mugė Vilniuje. Mugėje dalyvaus kolekcionieriai, sendaikčių pardavėjai, antikvaro mėgėjai iš Lietuvos ir
viso Pabaltijo, o mugėje antikvariniais daiktais prekiaujatys asmenys bus tikrinami Departamento
specialistų.
Daugiau

Kasmetinis Europos institucijų, atsakingų už kultūros paveldo politikos
įgyvendinimą, vadovų forumas
Gegužės 22-24 dienomis Stokholme, Švedijoje vyko kasmetinis Europos institucijų, atsakingų
už kultūros paveldo politikos įgyvendinimą, vadovų forumas, kuriame dalyvavo ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos direktorius Vidmantas Bezaras.
Daugiau

Kviečiame prisijungti prie Europos paveldo dienų organizavimo
Šių metų rugsėjo 20-22 dienomis visoje Lietuvoje vyks Europos Tarybos programos „Europos paveldo
dienos“. Šių metų tema – „Kultūros paveldas: pažink ir pramogauk“. Šiais renginiais siekiama
supažindinti visuomenę su kultūros paveldu bei didinti jos sąmoningumą kultūros paveldo objektų vertės
suvokimo ir jų išsaugojimo atžvilgiu. Europos paveldo dienų programa siūlo platų renginių ir veiklų
spektrą: pažintiniai pasivaikščiojimai, parodos, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, koncertai, žaidimai ir
kt.
Daugiau

Paskelbti ES finansuojamų veiklų, galimai turinčių įtakos kultūros
paveldui, kokybės principai
ICOMOS sudaryta ekspertų grupė, vadovaujantis Europos Komisijos įgaliojimais, Europos Sąjungos
2018 m. Europos kultūros paveldo metų iniciatyvos – „Kultūros paveldo puoselėjimas: ES finansuojamų
projektų, kurie gali turėti įtakos kultūros paveldui, kokybės standartų kūrimas“ kontekste parengė ES
finansuojamų veiklų, galimai turinčių įtakos kultūros paveldui, kokybės principus.
Daugiau

Patvirtintas 2019 m. dalinai finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo
leidybos projektų sąrašas
Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo leidybos projektų, kuriems skirtas dalinis finansavimas
valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. Į-150.
Daugiau

Patvirtintas 2019 m. dalinai finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas
Skelbiame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų, kuriems skirtas
dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento
direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 149.
Daugiau

Sertifikuoti 5 nauji Europos Kultūros keliai
Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Europos Tarybos Kultūros kelių valdyba patvirtino penkių naujų
„Europos Tarybos Kultūros kelių“ sertifikavimą: Europos išlaisvinimo kelias, Pramoninio paveldo kelias,
Geležinės uždangos kelias, Reformacijos keliai, Le Korbuzjė (Le Corbusier): architektūriniai
pasivaikščiojimai. Šiuo metu, sertifikavus naujuosius kelius Europos Kultūros kelių programą sudaro 38
Kultūros keliai.
Daugiau

Pakeistas Kultūros paveldo departamento
dokumentacijos rengimo plano priedas Nr.1

2019

m.

apskaitos

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas 2019-06-13 d. Departamento direktoriaus įsakymu
Nr. Į-169 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25
d. įsakymo Nr. Į-16 „Dėl kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtino pakeistą Kultūros paveldo centro 2019 metų veiklos plano pirmą priedą „Statinių ir vietovių,
kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas“.
Daugiau

Susitikimas Rygoje su Baltijos jūros regiono paveldo komiteto narėmis
Latvija ir Danija
Birželio 18 d., antradienį, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius
Vidmantas Bezaras ir Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas
Alfredas Jomantas lankėsi Rygoje, kur dalyvavo susitikime su Baltijos jūros valstybių tarybos ir Baltijos
jūros regiono šalių paveldo komiteto narių Latvijos bei Danijos atstovais.
Daugiau

Kultūros paveldo departamento darbuotojų pasitarimas
Birželio 20 d. vyko Kultūros paveldo departamento darbuotojų pasitarimas, kurio tema: „Kultūros paveldo
sektoriaus pertvarkos išsūkiai: ko iš mūsų tikisi visuomenė ir ar mes pasiruošę keistis?“
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Ką turiu žinoti prieš įsigydamas nekilnojamąjį kultūros paveldo objektą?
Ką reikia žinoti apie objektus, esančius nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir apsaugos zonoje?
Kaip tvarkyti įsigytą nekilnojamąjį kultūros paveldo objektą?
Ką turiu žinoti apie prekybą antikvariniais daiktais?

