KULTŪROS PAVELDO
DEPARTAMENTO NAUJIENLAIŠKIS
AKTUALU
Patvirtintas kultūros paveldo tvarkybos projektų finansavimo
sąlygų aprašas
Dalinamės informacija apie Kultūros ministerijos patvirtintą ES priemonę kultūros
paveldo tvarkybai. "Šiai konkursinei priemonei projektus galės teikti viešieji ir
privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus. Pagal Aprašą
remiama veikla – viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto
tvarkybos darbaI <...>, užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir
prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės
dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus bei sukuriant naujus
lankytojų srautus".
Daugiau

Pakeistos Paveldotvarkos programos
programos rengimo taisyklės

paraiškų

teikimo

ir

Daugiau

2017 m. – nauja KPEPIS paslauga
2017 metų pradžioje, naudojant KPEPIS sistemą, Kultūros paveldo departamentas
pakvies registruotis juridinius asmenis teikti prašymus gauti informaciją apie
periodinius pasitarimus, konsultacijas, seminarus, konferencijas.

Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo
fakulteto pastatas pasitinka atnaujintais fasadais

mokslų

Po aštuonerius metus trukusių fasadų tvarkybos (restauravimo) darbų Klaipėdos
universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto (S.Nėries g. 5, Klaipėda)
pastatas pasitinka lankytojus pastebimai atnaujintas ir tuo pačiu metu ─ išlaikęs
autentišką architektūrinę vertę.
Daugiau

Baigtas Marijampolės Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios vidaus
tvarkybos darbų etapas Baigtas trejus metus trukęs svarbus Marijampolės
bazilikos tvarkybos darbų etapas ─ Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios vidaus
tvarkybos (remonto ir restauravimo) darbai. Peržengus bažnyčios slenkstį, atsiveria
naujai išpuoselėtos erdvės, atkurtas autentiškas interjero dekoras.
Daugiau
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Restauruoti Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vargonai
Vakar Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros bazilikos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ─ 842) vargonų
tvarkybos darbus priėmė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Restauravimo taryba.
Daugiau

Palangos Tiškevičių forume - pasiūlymas jungtis į visą Lietuvą
kuriančią bendruomenę
Vakar Palangos gintaro muziejaus koncertų salėje vyko forumas „Tiškevičių paveldas
Lietuvoje: sėkmės istorijos ir naujos galimybės“. Forumą organizavo Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros asociacija | LNTPA, bendradarbiaudama su Palangos
miesto savivaldybe. Projektą iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos
Daugiau

Gausus paveldosaugininkų būrys susirinko į respublikinį
seminarą
Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose (Šalčininkų raj.) lapkričio 16-17 d. vyko
Respublikinis paveldosaugininkų seminaras.
Daugiau

SĖKMĖS ISTORIJA
Senoji Pivašiūnų klebonija sulaukė restauravimo
2016 m. pabaigoje baigti trejus metus trukę Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso senosios klebonijos pastato (unikalus
kultūros paveldo objekto kodas ─ 33145) restauravimo ir pritaikymo viešojo
kultūrinio turizmo reikmėms darbai.
Daugiau

PRAKTINIS GIDAS
Šiemet privatiems kultūros paveldo objektų valdytojams išmokėta
virš 400 tūkst. eurų kompensacijų
2016 m. taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektų rengimo, konservavimo
restauravimo darbų kompensavimui buvo skirta 412 870 eurų, iš jų 184 409 eurų
išmokėta metų pradžioje tiems valdytojams, kuriems nepakako lėšų 2015 metais.
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Ar galima senojo miesto vietoje vykdyti statybos darbus, neatlikus archeologinių tyrinėjimų, jeigu
numatomų darbų vietoje buvusi dauba prieš daugelį metų buvo užpilta atvežtiniu gruntu?
Atsako Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyresnioji valstybinė inspektorė Margarita Karūnienė.
Daugiau
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