KULTŪROS PAVELDO
DEPARTAMENTO NAUJIENLAIŠKIS
MIELI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAI,
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pristato pirmajį
naujienlaiškio Jums numerį.
Tvarkybos darbus ketinantiems pradėti nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų valdytojams koncentruotai pateikiame informaciją apie bendruosius
paveldosaugos reikalavimus, finansavimo galimybes, viešųjų subjektų
teikiamas paslaugas, gerosios praktikos pavyzdžius bei objekto valdytojui
privalomus įgyvendinti reikalavimus.
Tikimės, kad šis naujienlaiškis taps realiu pagalbininku bei paskatins Jus
puoselėti, prižiūrėti kultūros paveldą ir tuo didžiuotis. Juo pasirūpinti galime
tik bendromis pastangomis.
Naujienlaiškyje rasite specialiai Jums parengtos informacijos, kurios didžioji
dalis dar nebuvo niekur publikuota.
Jei turite pasiūlymų, pastebėjimų ar klausimų dėl naujienlaiškio, rašykite
el.paštu rutaevelina@heritage.lt arba skambinkite tel. 8-5-211 32 39, mob.
tel. + 370 612 11 876.

AKTUALU
KPEPIS supaprastina administracines procedūras
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kviečia aktyviau
naudotis „Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos“
(KPEPIS) paslaugomis. Nuo praėjusių metų rugpjūčio iki šių metų kovo per
KPEPIS buvo įvykdyta 891 paslaugų, neskaitant informavimo ir
konsultavimo, panašus skaičius paslaugų šiuo metu yra vykdomas.
Daugiau

Patvirtintas Kultūros paveldo departamento veiklos planas
Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-296 patvirtino Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos 2016 metų veiklos planą:
Daugiau
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Patvirtintas 2016 m. apskaitos dokumentacijos rengimo planas.
Atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių bei kultūros paveldo objektų valdytojų bei savininkų
apklausą, patvirtintas statinių, kuriems 2016 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas. Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktus šiame sąraše išvardintiems kultūros paveldo objektams rengia Kultūros paveldo centro
specialistai.
http://kpd.lt/news/2205/158/Patvirtintas-2016-m-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas/d,pagrindinis.html
Paprastesniems kultūros paveldo objektams apskaitos dokumentaciją rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių
skyrių specialistai – informacija pie šiuos objektus skelbiama: http://kpd.lt/news/2273/158/Patvirtintas-2016-mDepartamento-teritoriniu-skyriu-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas.html
Telšiuose paminėta Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių
apsaugos diena
Šių metų Lietuvos kultūros sostinėje Telšiuose balandžio 21 d. paminėta
Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena. Telšių
Žemaitės dramos teatre vykusiame renginyje dalyvavo Kultūros paveldo
departamento, savivaldybių atstovai, šalies paveldosaugininkai.
Daugiau

SĖKMĖS ISTORIJA
Prano Vaiciuškos vila prikelta naujam gyvenimui
Gydytojo, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Prano Vaiciuškos vilos
(u.k.37317, J. Janonio g. 46, Kačerginė, Kauno r. sav.) restauravimas yra
viena iš geriausių kultūros paveldo atgaivinimo istorijų Kauno rajone.
Privatus asmuo medinį avarinės būklės pastatą prikėlė naujam gyvenimui.
Kokia pastato būklė iki restauravimo, matyti iš Kultūros vertybių registre
esančių nuotraukų. Naujose nuotraukose ─ neatpažįstamas vaizdas.
Daugiau

PRAKTINIS GIDAS
Ką apie kultūros paveldo objektą turi žinoti norintis jį įsigyti asmuo?
Planuojantiems įsigyti kultūros paveldo objektą, kyla klausimų, nuo ko reikėtų pradėti, kokia informacija pasidomėti.
Kokius pirmuosius žingsnius reikėtų žengti būsimiesiems kultūros paveldo objektų savininkams? Konsultuoja Kultūros
paveldo departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Puidokas.
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Kas atlieka archeologinius tyrimus ir kiek jie kainuoja?
Atsako Margarita Janušonienė, Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė

Į ką reikia kreiptis, norint pradėti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte arba jo teritorijoje?
Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyr. specialistas
Sergejus Neverovas

Kur ir į ką kreiptis dėl želdinių priežiūros ir tvarkymo kultūros paveldo objekto teritorijoje?
Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyr. inspektorius Algirdas Remeikis
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