KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
NAUJIENLAIŠKIS
AKTUALU
Kauno modernizmo architektūros vertė – išsiskyrimas iš
laiko dvasios konteksto
Šiuo metu Kauno miesto savivaldybė buria ekspertų darbo grupę, kurie
pradės rengti paraišką (nominacinę bylą), kad Kauno modernizmo
architektūra būtų įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Apie tai
kalbamės su Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo
skyriaus vedėju Sauliumi Rimu ir vyr. specialiste Andrijana Filinaite.
Daugiau

Totorių paveldas Lietuvoje
Šiais metais švenčiame 620 metų nuo tada, kai totoriai buvo apgyvendinti
mūsų šalies teritorijoje. Lietuvos totoriai ─ pirmoji musulmoniška
bendruomenė Rytų Europoje. Apie totorių paveldą kalbamės su Vilniaus
apskrities totorių bendruomenės pirmininke doc. dr. Galina Miškiniene.
Daugiau

Pradėti Vilniaus choralinės sinagogos tvarkybos darbai
Šiuo metu pradedami vykdyti Vilniaus Choralinės sinagogos (Pylimo g. 39,
Vilnius) parapeto ir stogo tvarkybos bei avarinių vidaus elektros laidų
pakeitimo naujais darbai. Šiemet taip pat planuojamas parapeto, dalies stogo
remontas, dekalogo restauravimas, gaisrinės signalizacijos, žaibosaugos
įrengimas.
Daugiau

Kultūros vertybių registre ─ trys nauji piliakalniai
Ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos posėdyje teisinė apsauga suteikta trims naujiems
piliakalniams: Batėgalos piliakalniui Jonavos raj., Gegužinių
piliakalniui Kaišiadorių raj. ir Pelėšiškių piliakalniui Birštono sav.
Visus juos surado archeologas Egidijus Šatavičius.
Daugiau
Teisinė apsauga suteikta Užušilių piliakalniui su gyvenviete
Ketvirtoji (archeologinė) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė Užušilių piliakalnį su
gyvenviete, esantį Užušilių kaime, Ukmergės rajone. Pasak vertinimo
tarybos pirmininko, archeologo dr. Gintauto Zabielos, tokių senovės
gyvenviečių rajone ir jo apylinkėse žinoma labai nedaug.
Daugiau
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Vilniuje vyko oficialus Lietuvos Respublikos ir Lenkijos
Respublikos delegacijų susitikimas
Daugiau
Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios Adamo Gottlobo
Casparini vargonai ─ neįkainojamos vertės
Daugiau
Baigėsi Europos paveldo
fotografijų konkursas
Daugiau

dienoms

skirtas

moksleivių

Surengtas kultūros kelio „Jogailaičių Europa“ pasitarimas
Daugiau
Tęsiamas Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas dėl
Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiuje
Daugiau

SĖKMĖS ISTORIJA
Sutvarkytas Marijampolės mokytojų seminarijos pastatų
kompleksas
Sėkmės istorijos - pavyzdinio restauravimo bei pavyzdingos priežiūros ir
išradingo pritaikymo bei naudojimo, saugant kultūros paveldą Marijampolės
apskrityje atvejis: įvykdyti ir priimti Marijampolės mokytojų seminarijos
pastatų komplekso ( u.k. 16679) 2 pastatų – Mažųjų rūmų ( u.k. 23244) ir
Didžių rūmų ( u.k. 23245), esančių Marijampolėje, Vytauto g. 45 ir 47, vidaus
patalpų tvarkybos darbai, pritaikant abu istorinius pastatus meno mokyklai.
Daugiau

PRAKTINIS GIDAS
Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų tvarkymo
rekomendacijos
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė
patariamojo pobūdžio Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų
tvarkymo rekomendacijas, skirtas žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių
vietos sklypų valdytojams ar jų įgaliotiems atstovams, atsakingiems už šių
sklypų tvarkymą.
Daugiau
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