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Mielieji,
Tegu išsaugotas Lietuvos paveldas, tėvų ir protėvių vertybės bei tradicijos įkvepia
kilniems tikslams, suburia geriems darbams ir nuoširdžiam bendravimui.
Gražių Šv. Kalėdų švenčių, sėkmingų ir prasmingų ateinančių metų...
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktorius

Vidmantas Bezaras

Naujasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktorius
Š. m. gruodžio 4 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
(KPD) direktoriaus pareigas pradėjo eiti aplinkos apsaugos ekspertas,
geografas Vidmantas Bezaras, kuris laimėjo Kultūros ministerijos skelbtą
konkursą KPD direktoriaus pareigoms užimti. Primename, kad š.m. birželio
pabaigoje pasibaigus KPD vadovavusios Dianos Varnaitės kadencijai, laikinai
KPD direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis.
Daugiau

Pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos

sutartis

dėl

Lapkričio 30 d. Arkangelo konferencijų ir meno centre (Maironio g. 11,
Vilnius) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos iniciatyva
pasirašyta tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis dėl Povandeninio kultūros
paveldo apsaugos. Sutartį pasirašiusios šalys: Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos
transporto saugos administracija.
Daugiau

Lietuvos ir Lenkijos paveldo ekspertų susitikimas
Š. m. gruodžio 13-14 d. vyko Lietuvos paveldo ekspertų ir Lenkijos
Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos bei Lenkijos
nacionalinio kultūros paveldo užsienyje instituto POLONIKA ekspertų
susitikimas Vilniuje, skirtas kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų apžiūrai.
Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos susitikime atstovavo
Kontrolės skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė Audronė Vyšniauskienė,
Vilniaus skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius Gintaras Ivanavičius ir
vyriausioji specialistė Vikita Osadčaja.
Daugiau

www.kpd.lt
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Baigti Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios tvarkybos darbai
Artėjantį 250 metų jubiliejų Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia, pastatyta
vietos dvarininkų Zaleskių, sutiks atsinaujinusi ir pagražėjusi: šių metų
pabaigoje baigti šios bažnyčios statinių komplekso tvarkybos darbai, vykdyti
pagal projektą „Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso
aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“.
Daugiau

Suformuluotos rekomendacijos Vilniaus Didžiosios sinagogos
įpaminklinimo gairėms
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (LŽB) iniciatyva suburta Paveldo
patariamoji darbo grupė, kurią sudaro tarptautinio pripažinimo sulaukę žydų
paveldo ekspertai, suformulavo rekomendacijas Vilniaus Didžiosios sinagogos
įpaminklinimo gairėms, kurias LŽB rengia vykdydama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės protokolinį pavedimą.
Daugiau

Baigti Rėklaičių šeimos kapo antkapinio paminklo Alytaus Šv.
Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje restauravimo darbai
Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje restauruotas Rėklaičių šeimos
kapo antkapinis paminklas (u.k. 15470). Paminklo konservavimo ir
restauravimo darbus iniciavo Rėklaičių šeimos giminaitis Vytautas Ptakauskas.
Konservavimo ir restauravimo darbai pradėti š. m. balandžio mėnesį pagal
restauratorės Rūtos Glinskytės Kavaliauskienės parengtą ir Restauravimo
Tarybos patvirtintą programą.
Daugiau

Dalinis sklaidos ir leidybos projektų finansavimas – pasirodė dar
šešios naujos knygos
2018 m., Kultūros paveldo departamentui vykdant Nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio
finansavimo programą, buvo paremti 67 kultūros paveldo populiarinimo ir
pažinimo bei 21 leidybos projektai (5 iš jų – parengti spaudai). Informacija apie
Europos kultūros paveldo metų, Europos paveldo dienų, Europos žydų kultūros
dienų ir kitus dalinai finansuotus projektus metų bėgyje buvo nuolat skelbiama
Departamento internetinėje svetainėje ir Facebook paskyrose, šiuo metu visi
projektai jau yra sėkmingai įgyvendinti. O štai dalis knygų dar yra pakeliui iš
leidyklų bei spaustuvių, taigi, pristatome pastaruoju metu jau publikuotus
leidinius:
1. Preišegalavičienė, Lina. Tautinės modernybės architektas: Vladimiro
Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888-1932. Kaunas: Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus.
2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Lietuvos archeologijos
draugija.
3. Zabiela, Gintaras. Viršilienė, Jurgita. Atgimę piliakalniai. Lietuvos
archeologijos draugija.
4. Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija. Įgyvendinimo gairės.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.
5. Vėjo malūnai. VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos.
6. Plungės žydų takais. Plungės turizmo informacijos centras.
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Besibaigiantys Europos Kultūros paveldo metai
2018-ieji, Europos kultūros paveldo metai, žymi reikšmingą Europos brandos
etapą ir didėjantį kultūros paveldo svarbos suvokimą. Todėl šiais metais Lietuvoje
ir visoje Europoje vyko ypatingai daug įvairių iniciatyvų ir veiklų, pabrėžiančių
paveldo svarbą ir ryšius tarp valstybių. „Mūsų paveldas: kur praeitis pasitinka
ateitį“ toks šių besibaigiančių Europos Kultūros paveldo metų šūkis. Visoje
Lietuvoje suorganizuota beveik 300 renginių, kuriuose dalyvavo virš 30 tūkst.
žmonių.
Daugiau

Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019
Š. m. gruodžio 8 d., Rokiškis iš Marijampolės perėmė Lietuvos kultūros sostinės
titulą ir tai simbolizuojantį gintarinį medį. Dar 2015 m. Rokiškio savivaldybės
projektas „Kultūros vingiai – nuo Nemunėlio iki Nemuno“ tapo Kultūros
ministerijos vykdomo konkurso „Lietuvos kultūros sostinė“ nugalėtoju ir
Rokiškis buvo paskelbtas 2019 metų Lietuvos kultūros sostine.
Daugiau

Trijų Baltijos šalių leidinys „Aplankykime savo kaimynus“
Europos paveldo metams ir Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti trijų Baltijos šalių kultūros paveldo departamentai parengė bendrą
leidinį, reprezentuojantį trijų Baltijos šalių kultūros paveldą. Leidinio
pavadinimas „Aplankykime savo kaimynus. 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos
paveldo vertybių“ atspindi šio projekto tikslą – pažadinti visuomenės
susidomėjimą tiek savo, tiek kaimyninių Baltijos valstybių kultūros paveldu,
paskatinti jį pažinti aplankant leidinyje pristatytus bei kitus kultūros paveldo
objektus.
Daugiau

KLA

Europos Kultūros paveldo metams skirta specialioji rubrika
„Jogailaičiai. Kas jie?“
„Jogailaičiai. Kas jie?“ yra Kultūros paveldo departamento inicijuotas straipsnių
ciklas, skirtas Europos kultūros paveldo metams. Jame pristatoma dinastija ir jos
atstovai, vedybiniais, diplomatiniais ir kultūriniais saitais ženkliai prisidėję prie
daugelio Europos valstybių tapatybės susiformavimo. Jogailaičių kurtas
materialus ir nematerialus kultūros paveldas iki šiol ryškus ir atsekamas įvairių
Europos kraštų kultūros ir meno kūriniuose, architektūroje.
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Ką turiu žinoti apie prekybą antikvariniais daiktais?
Atsako Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus
vedėjas Robertas Motuzas ir Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių
poskyrio vedėja Audronė Arulienė.
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