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NAUJIENLAIŠKIS
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Šis ketvirtis buvo specifinis, KPD dirbo karantino sąlygomis: paslaugos teiktos,
susirinkimai vyko nuotoliniu būdu, suplanuoti renginiai nukelti rudeniui.
Nepaisant specifinių darbo sąlygų, patvirtintas 2020 metų dalinai finansuotų
nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų sąrašas,
taip pat patvirtintas 2020 metų dalinai finansuotų nekilnojamojo kultūros paveldo
leidybos projektų sąrašas. Įvykdytas KPD inicijuotas projektas, pristatantis žydų
kultūros paveldą Lietuvoje – naujienų portale 15min.lt paskelbti 9 straipsniai ir 2
multimedijos istorijos.
Įvyko pasikeitimų su kultūros paveldu susijusiuose baruose. Šį ketvirtį baigėsi
sutartys su Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybų, Mokslinės
archeologinės komisijos bei Restauratorių tarybos nariais. Sudarytos naujos
sutartys, darbą pradėjo atnaujintos Vertinimo tarybos, Mokslinė archeologinė
komisija, Restauratorių taryba. Pradėta diskusija su Aplinkos ministerija dėl
statybos ir tvarkybos procesų sunorminimo. Antrame ketvirtyje VĮ „Lietuvos
paminklų“ funkcijas perėmė Kultūros infrastruktūros centras. Konkurso būdu
buvo išrinktas ir darbą pradėjo naujasis KPD Klaipėdos skyriaus vedėjas.
Netrūko ir problemų. KPD buvo įtrauktas į diskusiją dėl Vilniuje, Lukiškių aikštėje
įrengto paplūdimio, į ilgai trunkančius debatus dėl Panevėžio kino teatro „Garsas“
pertvarkymo į S. Eidrigevičiaus menų centrą. Vyko debatai dėl Kauno
modernizmo, parengta ir šiemet Pasaulio paveldo centrui bus pateikta paraiška dėl
Kauno modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
KPD aiškinosi ir ilgam uždaromos Kauno M. Žilinsko galerijos rekonstrukcijos
klausimus. Buvo identifikuoti nauji neigiami Kaune vykstantys statybų procesai.
Aiškintasi dėl parkelio rekonstrukcijos buvusiose Pilviškių žydų kapinėse.
Paveldosaugininkams šį ketvirtį nerimą kėlė padažnėję vagystės iš koplytėlių,
piliakalnių ir pilkapių žalojimo atvejai.

KULTŪROS PAVELDO AKTUALIJOS

DRONAI - PAVELDO
KPD METUS PIRMININKAUS
BALTIJOS REGIONO PAVELDO OBJEKTAMS STEBĖTI
KOMITETUI
Nuo liepos 1 d. Lietuva metams
perėmė pirmininkavimą Baltijos
jūros valstybių Tarybai (CBSSCouncil of the Baltic Sea States).
Lietuvai pirminikaujant Baltijos
jūros valstybių Tarybai, Kultūros
paveldo departamentas (KPD) prie
Kultūros ministerijos nuo šių metų
liepos 1 d. iki 2021 metų birželio 30
d. pirminkauja Baltijos regiono
paveldo komitetui (Baltic Region
Heritage Committee).
Plačiau

Kultūros paveldo departamento
specialistai išbandė naujas kultūros
paveldo objektų būklės stebėsenos
priemones – dronus. Šį kartą buvo
rinkti Bradeliškių piliakalnio, esančio
Vilniaus rajone, Bradeliškių kaime,
duomenys, inspektuota ar
neatsinaujina eroziniai procesai, ar
nesiformuoja nuošliaužos. Dronu
surinkti duomenys bus panaudoti 3D
piliakalnio modelio sukūrimui ir
tolesnei pokyčių analizei.

Plačiau

NAUJA PASLAUGA KUTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ
SAVININKAMS IR
VALDYTOJAMS
Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių
registrą Lietuvoje yra įtraukta
daugiau nei 20 000 kultūros
paveldo objektų. Gruodžio mėnesį
prasidėjęs projektas FIXUS Mobilis
suteikia galimybę šių objektų
savininkams ir valdytojams,
susiduriantiems su jų priežiūros
problemomis, gauti nemokamą
pagalbą. Per trejus projekto
įgyvendinimo metus planuojama
suteikti nemokamas paslaugas 200
objektų.
Plačiau

PATVIRTINTAS 2020 M. DALINAI
FINANSUOTŲ NEKINOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO
SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ
SĄRAŠAS

PATVIRTINTAS 2020 M. DALINAI
FINANSUOTŲ NEKILNOJAMOJO
KULTŪROS PAVELDO LEIDYBOS
PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Šių metų konkursui buvo pateikta 121
paraiška, dalinai finansuoti 65 projektai, jiems
paskirstyta 108 300 eurų suma. Kaip ir kelis
pastaruosius metus dėl mažo konkurso
biudžeto nerekomenduoti remti didelių
išlaidų šiuolaikiniams technologiniams
sprendimams prašiusių pareiškėjų projektai.

Konkursui pateiktos 27 leidybos projektų
paraiškos, dalinai finansuota 13 projektų,
jiems paskirstyta 51 700 eurų suma. 2020 m.
pabaigoje Lietuvos nekilnojamuoju kultūros
paveldu besidominčius įvairių amžiaus
grupių žmones pasieks 11 naujų leidinių (2
leidiniai bus parengti spaudai).

Plačiau

Plačiau

NAUJIENŲ PORTALE WWW.15MIN.LT – SPECIALIOJI RUBRIKA
„Litė – ליטע. Kas ji?“
Naujienų portale www.15min.lt įgyvendinta specialioji, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos inicijuota rubrika „Litė – ליטע. Kas ji?“
Rubriką sudaro devynios specialios publikacijos ir dvi specialiai rubrikai sukurtos
multimedijos istorijos (videoreportažai su aprašymais), pristatančios žydų kultūros
paveldą Lietuvoje.

Plačiau

LAIKAS ATVERTI DAUGIAU KULTŪROS KELIŲ LIETUVOJE
Nors kelionių planus pakoregavo karantinas, tačiau projektas “Kultūros keliai
regioniniam vystymui” grįžo prie savo ambicingų planų – skatinti patrauklių
kultūros kelių vystymą pasitelkiant partnerystes, kultūros paveldą, miestų ir
miestelių ypatumus bei kitus aktualius resursus. Lietuva turi palankias sąlygas
turizmo plėtrai kuriant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius kultūros kelius bei
prisijungiant prie Europos Tarybos kultūros kelių tinklo. Jau yra parengtas pirmasis
nacionalinis kultūros kelias Lietuvoje, aktualizuojantis Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas, šio kultūros kelio operatorius – Lietuvos
muziejų asociacija.

Plačiau

SENAMIESČIO REVIZIJA: FIKSUOS PAŽEIDIMUS IR KONSULTUOS
Kultūros paveldo departamento (KPD) Vilniaus skyriaus specialistai pradėjo visą
vasarą truksiančią kontrolinę senamiesčio situacijos analizę. Dėmesys bus
kreipiamas į kultūros paveldo objektų ir jų aplinkos pokyčius, saugotinų statinių
būklę ir priežiūros kokybę, vykdomus darbus ir suderintuose projektuose
nustatytų statybos, tvarkybos ar rekonstrukcijų reikalavimų laikymąsi.

Plačiau

IŠ MEDINIŲ BAŽNYČIŲ AUKSO FONDO
Į Kultūros vertybių registrą įrašytas Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčios statinių
kompleksas, esantis Lauksodžio kaime, Žeimelio seniūnijoje, Pakruojo rajone.
Lauksodžio Šv. Aloyzo bažnyčia – barokinė, medinė, jėzuitiška šventovė,
seniausia medinė bazilikinė bažnyčia Lietuvos teritorijoje. Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimu šiam statinių kompleksui
suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo.

Plačiau

OBELYNĖ – JAU VALSTYBĖS SAUGOMAS KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTAS
2020 metų birželio 25 d. Kultūros ministras pasirašė įsakymą „Dėl gamtininko,
biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos paskelbimo valstybės saugomu
kultūros paveldo objektu ir šio objekto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialiojo plano patvirtinimo“. Sodyba saugoma viešajam pažinimui ir
naudojimui.

Plačiau

ATGIMSTANTIS KULTŪROS PAVELDAS

SUTVARKYTI BAJORŲ
MOIGIŲ NAMAI – VIEŠAM
NAUDOJIMUI

IŠVALYTI PANEMUNĖS PILIES
TVENKINIAI

Panevėžyje baigti prieš dvejus metus
pradėti tvarkybos darbai kraštotyros
muziejaus pastate - Moigių namų
komplekso trečiajame name, Vasario
16-osios g. Buvo restauruoti, sutvirtinti
pastato pamatai, lauko laiptai, įrengta
atgrinda, restauruotas sienų mūras,
karnizai ir kt.

Šalia Panemunės pilies, stūksančios ant
aukšto Nemuno kranto Jurbarko rajone,
ošia senas, apie 16 ha parkas su penkiais
kaskadiniais tvenkiniais. Šių metų
vasario mėnesį pradėtas tvarkyti pilies
parkas, o birželio mėnesį išvalyti
tvenkiniai.

Plačiau

KAMAJŲ KOPLYTĖLĖJE
ĮSIKURS A. STRAZDO
MUZIEJUS
Kamajuose (Rokiškio rajone)
sutvarkius seną, ilgai nenaudotą, šalia
Šv. Kazimiero bažnyčios stovinčią
šarvojimo koplytėlę, joje bus įkurtas
Kamajuose kunigavusio ir čia
palaidoto maištingos sielos poeto ir
kunigo Antano Strazdo (1760-1833)
muziejėlis.

Plačiau

Plačiau

ATNAUJINTI TELŠKŲ
VYSKUPIJOS VYSKUPŲ RŪMAI

1929-1930 metais statytuose Telšių
vyskupijos rūmuose nuo 2018 metų
vyko tvarkybos darbai. Šiemet birželio
Tvarkybos darbų priėmimo komisija
priėmė tvarkybos darbus. Buvo
atliekami fasadų, sienų, karnizų, dekoro
elementų, laiptų remontas,
hodroizoliacijos, drenažo įrengimas,
žaibosaugos atnaujinimas, durų keitimas
ir kiti darbai. Tvarkybos darbų metu
buvo atkurti du kryžiai, vienas - pagal
ikonografinę medžiagą virš centrinio
įėjimo, kitas - rytiniame rūmų fasade
pagal kryžiaus kontūrus, rastus
atidengus tinką.

Plačiau

BERNARDINŲ BAŽNYČIOS
PRESBITERIJOS SIENŲ
TAPYBA – NUO GOTIKOS IKI
KLASICIZMO
Pagal Lietuvos ir Lenkijos
pasirašytą dvišalę
bendradarbiavimo kultūros
paveldo srityje sutartį šiuo metu
atliekami unikalių Vilniaus Šv.
Pranciškaus ir Šv. Bernardino
bažnyčios presbiterijos freskų ir
polichromijos konservavimorestauravimo darbai. Restauravimo
darbus finansuoja Nacionalinis
Lenkijos kultūros paveldo užsienyje
institutas POLONIKA. Darbus
atlieka Lenkijos restauratorių
įmonė „Croaton“ ir UAB „Vilniaus
restauratoriai“.
Plačiau

RESTAURUOTAS
RAIŽIŲ TOTORIŲ
MEČETĖS MINBARAS

Į Lietuvos totorių Meka vadinamą ir
sovietmečiu veikusią Raižių mečetę
Alytaus rajone neseniai po
restauracijos sugrįžo 1686 metais
pagamintas minbaras (sakykla), kaip
spėjama, vienas seniausių Europoje.
Varšuvos ir Krokuvos dailės
akademijų tarpuniversitetinio meno
kūrinių konservavimo ir
restauravimo instituto specialistai
atliko detalią minbaro analizę bei
mėginių tyrimus infraraudonaisiais
spinduliais. Pagal jų rekomendacijas
minbarą restauravo Lietuvos
nacionalinio muziejaus restauratorius
Mantas Matuiza.

Plačiau

RAUDONĖS PILIES PARKO LAUKIA TVARKYMO DARBAI
Ruošiamasi Raudonės rezidencinės pilies komplekso parko tvarkymo ir
pritaikymo lankymui darbams. Projekto tikslas - išsaugoti parko vertingąsias
savybes ir sudaryti sąlygas visuomenei pažinti parko vertybes bei jomis naudotis.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija su įmone - konkurso laimėtoja pasirašė 25 hektarų plotą užimančio Raudonės rezidencinės pilies komplekso
parko tvarkymo darbų sutartį.

Plačiau

MEDINĖ ILGUVOS DVARO BAŽNYČIA BUS IŠSAUGOTA
Šakių rajone esančiam Ilguvos dvaro sodybos statinių kompleksui priklausanti,
1813-1814 metais statyta Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir varpinė šiuo
metu yra kritinės būklės. Būtini konstrukciniai, architektūriniai tyrimai,
padėsiantys įvertinti pastatų būklę ir parinkti tinkamus restauravimo
sprendinius. Kultūros ministrui patvirtinus Lietuvos Respublikos ir Šventojo
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje įgyvendinimo
2020 metų programą ir skyrus lėšų, atsirado reali galimybė pasirūpinti šiais
unikaliais pastatais.
Plačiau

PADIEVAITYJE TVARKOMA GEDIMINO PILIES VIETA

Buvęs didingas, tačiau Jūros upės smarkiai apgraužtas ir toliau tebegriūvantis
Padievaičio piliakalnis, ant kurio stovėjusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) valdovo Gedimino pilis, ilgai laukė dėmesio ir pagalbos. Prasidėjo šio
piliakalnio tvarkomieji paveldosauginiai darbai.

Plačiau

ATGYJA TIŠKEVIČIŲ ĮKURTAS ASTRAVO DVARO PARKAS
Grafai Tiškevičiai iš Biržų Radvilų Astravo palivarką šalia Biržų įsigijo XIX a.
pradžioje. Čia įkurta Astravo dvaro sodyba – viena raiškiausių to meto
romantizmo architektūros sodybų Lietuvoje. Šios sodybos puošmena - beveik
visą pusiasalį Širvėnos ežere užimantis, XIX amžiaus viduryje įkurtas mišraus
plano peizažinis parkas su tvenkiniais ir kanalu. Į Kultūros vertybių registrą
1992 metais įrašytam nacionalinio lygmens paveldo objektui jau seniai reikėjo
tvarkybos darbų. Kaip tik šiuo metu jie ir vyksta pagal su paveldosaugininkais
suderintą projektą, atliekama daug remonto ir restauravimo, mažosios
architektūros atkūrimo darbų.

AUKŠTOSIOS FREDOS DVARO RŪMAI KEIČIA VEIDĄ

Plačiau

Prasidėjo vieno iš gražiausių Kauno mieste ir didžiausių Kauno regione
Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmų fasado tvarkybos darbai. Aukštosios
Fredos dvaras yra kultūros paminklas, nacionalinio lygmens kultūros paveldo
objektas, suformuotas XIX a. pradžioje.

Plačiau

SUTVARKYTAS POETO M. GUSTAIČIO NAMAS-MUZIEJUS
Gegužės mėnesį Lazdijuose baigti poeto, kunigo, filosofijos mokslų daktaro,
literatūros ir kultūros tyrinėtojo, vertėjo, pedagogo, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platintojo, vieno iš "Gabijos" ir "Žiburio" draugijų steigėjo,
žurnalo "Žiburys" redaktoriaus (1911-1914) Motiejaus Gustaičio (1870-1927)
namo tvarkybos darbai. Medinis vieno aukšto namas su mansarda pastatytas
1924 metais.

BAIGTOS TVARKYTI ROKIŠKIO BAŽNYČIOS GRINDYS

Plačiau

Priimti Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios halinės dalies grindų
tvarkybos darbai, trukę beveik metus. Restauruota granito plokščių danga:
išlaikant medžiagiškumą, formatą ir spalvą vietoje pažeistų ir sunykusių
granito plokščių paklotos naujos. Restauruotas smiltainio bortelis, išdaužas
užpildant restauraciniu skiediniu. Archeologinių tyrimų metu atrastų pamatų
eksponavimui įrengti gaubtai, įrengtos ertmės, kurios uždengtos stiklo
plytelėmis.

Plačiau

TVARKOMA JONAVOS ĮKŪRĖJŲ FUNDUOTA BAŽNYČIA
Kauno apskrityje yra ne vienas sakralinis kultūros paveldo objektas, kuris
tvarkomas Europos sąjungos, Kauno arkivyskupijos ir parapijų lėšomis.
Vienas iš tokių pavyzdžių – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Šiuo metu
ji yra Šv. Jokūbo kelio (isp. Camino de Santiago) – katalikų piligriminio kelio,
sertifikuoto Lietuvoje, - objektas.

Plačiau

ATKURIAMAS M. OGINSKIO
RŪMŲ INTERJERAS
Plungės dvaro sodybos Mykolo
Oginskio rūmai bei kiti dvaro
pastatai ir parkas restauruojami,
tvarkomi ne vienerius metus. Šiuo
metu vykdomas „Plungės dvaro
sodybos Mykolo Oginskio rūmų
rekonstravimo ir pritaikymo
Žemaičių dailės muziejui tvarkybos
darbų (restauravimo, remonto)“
projektas, finansuojamas bendrai iš
Europos Sąjungos regioninės
plėtros fondo ir Plungės rajono
savivaldybės lėšų. Pagal
ikonografinę medžiagą atkuriamas
rūmų interjeras.

Plačiau

GRAŽĖJA LIŪDYNĖS
DVARO PARKAS

Į Kultūros vertybių registrą įrašyto
Liūdynės dvaro parko (Panevėžio
rajone) kraštovaizdžio tvarkymo
sprendiniai apima gamtos ir
kultūros paveldo objektus.
Tvarkybos darbais siekiama
išsaugoti teritorijos vertingąsias
savybes, pagerinti ar nepabloginti
esamų gamtinių buveinių
ekologinės būklės, pagerinti
lankytojų rekreacines sąlygas.
išvalymas.

Plačiau

RESTAURUOTI MUZIEJUI
PADOVANOTI
VENCLAUSKIŲ NAMAI

Buvusiose Šiaulių priemiesčio
žemėse (dabartinis adresas - Vytauto
g. 89) 1926-1927 metais buvo
pastatytas Kazimiero ir Stanislavos
Venclauskių šeimai priklausęs
gyvenamasis namas. Venclauskiai žymūs lietuvių tautinio judėjimo ir
Lietuvos valstybės atkūrimo veikėjai,
aktyvūs švietimo rėmėjai bei
kultūros mecenatai, daugybės
pamestinukų ir našlaičių globėjai,
žydų gelbėtojai. Ką tik baigti šio
pastato, vadinamo Venclauskių
namais, tvarkymo darbai.

PAEŽERIŲ DVARO ŪKINIS
PASTATAS KEIČIA PASKIRTĮ
Paežerių dvaro sodyboje Vilkaviškio
rajone, suremontavus puošnios
išvaizdos kiaulidę, duris atvers
kavinė, viliosianti ir dvaro
patiekalais. KPD Marijampolės
skyrius pritarė Paežerių dvaro
sodybos kiaulidės paprastojo
remonto projektui, keičiant pastato
naudojimo paskirtį į maitinimo.
Paprastojo remonto sprendiniais
kiaulidės pastatas bus pritaikytas
kavinei, įrengti inžineriniai tinklai,
sutvarkyta teritorija prie pastato.

Plačiau

Plačiau

MARIJAMPOLĖJE
TVARKOMAS MARIJONŲ
VIENUOLYNAS

Marijampolėje įsikūrę ir šiam
miestui pavadinimą davę marijonai
džiaugiasi atnaujinama Šv.
arkangelo Mykolo bažnyčios
marijonų vienuolyno išvaizda. Šiuo
metu čia vyksta intensyvūs kultūros
paveldo tvarkybos darbai.

Plačiau

PRABILO TAURAGĖS
PILIES SIENOS
Tauragės pilies pietrytinio korpuso
tvarkybos darbai nutrūko vos tik
prasidėję. Statybininkams pradėjus
darbus, vidaus sienose atsivėrė
užmūrytos arkos, buvusių angų
sąramos, išryškėjo keletas
polichromijos sluoksnių. Pastate
atlikti architektūros ir
polichrominiai tyrimai atskleidė
pastato raidą.

Plačiau

TVARKOMA
ŠIAULIŲ KATEDRA
Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus
katedra yra vienas ryškiausių
Renesanso epochos kūrinių Lietuvos
architektūroje. Katedroje pradėti
tvarkybos darbai, kurių metu bus
restauruojami bažnyčios sienų
mūrai, tinkas, pamatai, laiptai,
šventoriaus tvora ir vartai, o Šiaulių
miestovaizdyje dominuojančio
bažnyčios bokšto vidaus erdvė
pritaikyta lankymui.

Plačiau

RESTAURUOJAMA
PANEMUNĖS PILIES SIENŲ
TAPYBA

ROKIŠKIO ZAMETŲ NAMO
FASADAS ATGAUS
TARPUKARIO LAIKŲ VAIZDĄ

Panemunės pilis jau daugiau kaip
dešimt metų fragmentiškai
restauruojama, daugiausiai
darbuojasi Vilniaus dailės
akademijos (VDA) Paminklotvarkos
katedros dėstytojai ir studentai.
Praėjusių metų pavasarį prasidėjo
gana intensyvūs sienų tapybos
restauravimo darbai, atidengta daug
autentiškų sienų tapybos
fragmentų. Darbus pabaigti
planuojama iki rudens.

Netrukus bus restauruojamas
Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 10,
stovintis garsiųjų brolių Zametų
namas, pastatytas po Pirmojo
pasaulinio karo. Šiam valstybės
saugomam kultūros paveldo objektui
pagal išduotas tvarkybos darbų
projektavimo sąlygas bus rengiamas
tvarkybos darbų - restauravimo ir
remonto projektas. Pastato fasadas
atgaus XX a. pradžios vaizdą.

Plačiau

Plačiau

KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PROBLEMOS

SUSTABDYTI ČEKUVOS
DVARO NIOKOJIMĄ GALI TIK
TEISMAS

NEPRIŽIŪRIMŲ KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ
AKTUALIJOS

Kai Čekuvos dvarą Ariogaloje 2012
metais įsigijo Airijos pilietis, nuo
tada iki šiol dvaru jis nesirūpino,
netvarkė, neprižiūrėjo. Dvaras
nyksta akyse. Kultūros paveldo
departamentas (KPD) daro viską, kad
būtų galima pakartotinai kreiptis į
teismą dėl viešojo intereso gynimo.

Neprižiūrimų kultūros paveldo
objektų būklės įvertinimas ir
tvarkymo skatinimas – prioritetinė
šių metų Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos (KPD) veikla. Šios
veiklos tikslas – surinkti informaciją
apie esamą realią neprižiūrimų,
bešeimininkių kultūros paveldo
objektų būklę ir problematiką.

Plačiau
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UGNIES DEGINIMAS ANT
DUBENUOTŲJŲ AKMENŲ
NAIKINA PAVELDĄ
Paveldosaugininkus pastaruoju metu
neramina vis pasitaikantys ugnies
kūrenimai ant dubenuotųjų akmenų,
kurių daugelis yra įtraukti į Kultūros
vertybių registrą. Visi jie – mūsų
kultūros paveldas, bylojantis apie
tose vietose buvusias pagoniškas
šventvietes.

Plačiau

SUSTABDYTA NELEGALI
PREKYBA RADINIAIS

KETURRAČIAI – XXI AMŽIAUS
GRĖSMĖ PILIAKALNIAMS

Pasibaigė prieš keletą metų
prasidėjusi byla, prie kurios ženkliai
prisidėjo Kultūros paveldo
departamento (KPD) darbuotojai.
Atkaklaus paveldosaugininkų darbo
atomazga – susektas ir išaiškintas
daugelį metų nelegalia prekyba
archeologiniais radiniais bei
antikvariniais daiktais internetinės
prekybos svetainėje „eBay“ prekiavęs
Vilniaus rajono gyventojas A.V.

Atšilus orams, sujudus motociklų,
keturračių transporto priemonių
savininkams, vėl iškilo grėsmė
gražiausiuose gamtos kampeliuose
stūksantiems piliakalniams. Nors
kultūros paveldo objektų tipinės
lankymo taisyklės draudžia važinėti
kultūros paveldo objektų teritorijose
ne keliais ir statyti jas tam tikslui
neskirtose ar atitinkamais ženklais
nepažymėtose vietose, vis dar
pasitaiko neatsakingų vairuotojų,
apgadinančių piliakalnius.
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MUZIEJUOSE VERTYBĖS
TAMPA SAUGIOS, TAČIAU
PRARANDA ISTORINĘ
APLINKĄ
KPD Tauragės skyrius užbaigia
stebėsenos ciklą, fiksuodamas
daugiausia bažnytinio meno vertybių
pokyčius, atsiradusius per
pastaruosius penkerius metus.
Nustatyta, kad trys Jurbarko Švč.
Trejybės bažnyčioje saugotos
kilnojamosios kultūros vertybės
perduotos Kauno arkivyskupijos
muziejui.
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DRUSKININKŲ „POILSIS“
LAUKS RESTAURATORIŲ
Druskininkiečiams ir kurorto
svečiams puikiai pažįstama skulptūra
“Poilsis” (autorius – Juozas Kėdainis)
- ant betoninio postamento sėdinčios
ir prie knygos palinkusios moters
figūra. Pastaruoju metu iš ketaus
sukurtos skulptūros būklė
pablogėjusi, ją būtina tvarkyti.
Birželio 29 d. KPD Alytaus skyriaus
specialistai, patikrinę skulptūros
„Poilsis" būklę, Druskininkų
savivaldybės administracijai išsiuntė
reikalavimą atlikti šiuos darbus pagal
Restauravimo tarybos patvirtintą
programą ir užtikrinti dailės paveldo
objekto fizinės būklės stabilumą.
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NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ
STEBĖSENOS APŽVALGA

KULTŪROS PAVELDO
OBJEKTAI IEŠKO
NAUJŲ ŠEIMININKŲ

2019 m. Kultūros vertybių registre
(KVR) buvo 13565 registriniai
objektai. Per praėjusius metus
Kultūros paveldo departamento
(KPD) teritoriniai skyriai apžiūrėjo
2169 registrinius objektus. Nustatyta,
kad iš šių patikrintų objektų būklė
labai pablogėjo 14-oje, būklė blogėja
– 145-iuose, būklė nepakito – 1677iuose, būklė gerėja – 198-iuose, o
būklė labai pagerėjo – 52-uose
objektuose. Šie patikrinti objektai
sudaro 16 proc. visų registrinių
objektų.

„Kaip kintanti demografinė situacija
ir naujas požiūris į socialinius
klausimus bei jų sprendimo būdus
paliečia kultūros paveldą, galima
būtų iliustruoti Jurbarko rajono
savivaldybės pavyzdžiu: čia
pastaruoju metu be naudotojų liko
du dideli kultūros paveldo objektai.
Kam pritaikyti dabar
nenaudojamus didžiulius pastatus
kaimo vietovėse – klausimas, ne tik
keliantis didelį susirūpinimą, bet ir
nelengvai išsprendžiamas“, - sakė
KPD Tauragės skyriaus vyresnioji
valstybinė inspektorė Margarita
Karūnienė.
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PILKAPIŲ PLĖŠIKAI SUGRĮŽO Į AUKŠTAITIJĄ
Atokiuose Rytų Aukštaitijos miškuose esantys Čepeliškių I ir II pilkapynai
(Zarasų rajone, Salako seniūnijoje) buvo savavališkai, nusikalstamai
iškasinėti 2003 metais. Tuomet nukentėjo ne tik jie, kastuvais ir metalo
ieškikliais buvo išniekinta keliolika Rytų Aukštaitijos pilkapynų. Šiemet
gegužės mėnesį KPD Utenos skyriaus pavelsosaugininkai suaktyvino
monitoringą – patikrino daugelį Rytų Aukštaitijos pilkapynų ir vėl
užfiksavo nesenas kasinėjimo žymes. Informuota policija. Tikimasi ir
geranoriškos piliečių pagalbos pastebėjus, kad pardavinėjami radiniai,
kurie gali būti iš pilkapyno, kuris datuojamas IX – XII amžiais.
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VAGYSTĖS IŠ KOPLYTĖLIŲ
Raseinių rajono, Ariogalos seniūnijos, Padubysio kaimo gyventoja pastebėjo
dingusią iš jos sodyboje ant medžio pakabintos koplytėlės Nukryžiuotojo
skulptūrinę grupę. Išsiaiškinta, kad yra pavogtos Kultūros vertybių registre
registruoto nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – koplytėlės prie
medžio su ornamentuotu kryželiu ir Nukryžiuotojo skulptūrine grupe
skulptūros. Koplytėlė prie medžio datuotina XX a. pradžia. Apie dingusias
skulptūras informuota policija. Šiemet tai jau ne pirma vagystė iš koplytėlių.
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