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Europos kultūros paveldo metų aktualijos ir renginiai
2018-ieji – Europos Parlamento ir Europos Komisijos paskelbti Europos
kultūros paveldo metais – tampa puikia proga atskleisti pilną kultūros paveldo
potencialą. Tad visoje Europoje jau įsibėgėja kultūros paveldui skirtos
iniciatyvos ir renginiai. Lietuvoje Europos kultūros paveldo metų atidarymo
renginys įvyko Vilniaus knygų mugėje organizuotoje diskusijoje „Europos
kultūros paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kartoms“.
Daugiau

Kviečiame susipažinti su Lietuvos kario kryželio tipinio
restauravimo projektu
Norėdamas palengvinti Lietuvos karių kapų sutvarkymo procesą, 2017 metais
Departamentas finansavo Lietuvos kario kryželio tipinio restauravimo projekto
parengimą. Projektas skirtas autentiškų betoninių kryželių restauravimui. Šiuo
projektu rekomenduojame naudotis tiems, kurie tvarko savanorių kapus, ypač,
kur sunykę kryželiai ir reikia pagaminti naujus
Daugiau

Mokyklų edukacijai skirtas projektas, supažindinantis su
reikšmingiausiais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais
Valstybės atkūrimo šimtmečiui bei Europos kultūros paveldo metams skirtas
virtualus projektas „100 lankytinų kultūros paveldo objektų“ kviečia mokyklas
ir jaunimą keliauti po savo kraštą, pažinti istoriją ir paveldą per materialius,
lankytinus objektus.
Daugiau

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kultūros paveldo
departamento ir Policijos departamento
Šios sutarties tikslas yra užtikrinti glaudesnį ir veiksmingesnį
bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje, laiku užkertant kelią ir
išvengiant neįkainojamų kultūros paveldo objektų netekčių.

Daugiau
Patvirtintas Kultūros paveldo departamento
apskaitos dokumentacijos rengimo planas

2018

m.

Teikiame Jums susipažinti objektų, kuriems 2018 m. bus rengiama apskaitos
dokumentacija sąrašus.

Daugiau
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Seinų kunigų seminarijoje atidaryta lietuviška menė
2018 m. vasario 18 d. įvyko iškilmingas restauruotos menės Seinų kunigų
seminarijoje atidarymas. Daug garbingų svečių ir bendruomenė susitiko Šv.
Mišiose, po to vyko restauruotos lietuviškos menės bei Trakų istorijos muziejaus
parengtos ekspozicijos atidarymas.

Daugiau
Konsultacinis susitikimas su Lietuvos evangelikų liuteronų ir
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčių konsistorijų atstovais
Susitikimo tikslas – aptarti nekilnojamojo religinio paveldo apsaugos ir
restauravimo klausimus, bei prisimenant Reformacijos 500-ųjų metinių
minėjimą, vykusį dar pernai, pabendrauti rūpimais ir svarbiais klausimais.

Daugiau
Pristatome naujausius Kultūros paveldo departamento dalinai
finansuotus leidinius
Kviečiame skaityti intelektualo Mikalojaus Vorobjovo biografiją, Kazokiškių Švč.
Mergelės Marijos Nugalėtojos stebuklų knygą, leidinį apie Šilalės krašto žydų
istoriją ir paveldą, Pranciškonų Lietuvoje istoriją ir kelionių vadovą po Tauragės
kraštą.

Daugiau
Bendros UNESCO Pasaulio paveldo
patariamosios misijos ataskaita

centro

ir

ICOMOS

Patariamosios misijos tikslas buvo įvertinti ir patarti dėl dviejų plėtros projektų,
esančių Vilniaus istorinio centro teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, tolimesnio
vystymo.

Daugiau

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas dėl leidimų atlikti tvarkybos darbus
išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas dėl nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros
vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo
Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas, patvirtinantis Paveldo tvarkybos
reglamentų taisyklių pakeitimus
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