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Pagrindiniai tikslai
1. Istorinių parkų paveldas Lietuvoje:
• aktualizuoti, atskleisti vertes;
• informuoti visuomenę ir rengti
edukacinius projektus;
• stabdyti istorinių parkų skaidymo
procesą;
• integruoti į Europos istorinių parkų
kontekstą bei išryškinti sąsajas su
kitomis Europos valstybėmis;
• atskleisti galimybes.

2. Žydų kultūros paveldas Lietuvoje:
• aktualizuoti, atskleisti vertes;
• supažindinti visuomenę;
• pabrėžti medinių sinagogų istorinę
vertę;
• atskleisti galimybes, integruoti į
kultūrinius maršrutus.

KPD veikla, sudarant prielaidas Kultūros keliams atsirasti Lietuvoje
• 1999 m. Europos paveldo dienų tema „Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje“
• 2001 m. birželio 8-13 d. seminaras „Apžvalginė ir situacijos įvertinimo misija.
Parkai ir sodai/Lietuvos kraštovaizdžiai” (http://www.kpd.lt/lt/node/915)
• 2002 m. Palangoje pradėtas konferencijų, skirtų Parkų ir sodų keliui, ciklas
• 2002 m. seminaras Vilniuje dėl Sereikiškių parko restauravimo
• 2004 m. birželio 3-5 d. Rietave – tarptautinė konferencija „Parkų ir sodų kelias:
istorinių želdynų apsauga, gaivinimas ir kultūrinis turizmas“
• 2004 m. rugsėjo 9-13 d. Europos paveldo dienų ir Europos Tarybos programos
“Žydų kultūros paveldo kelias Europoje" atidarymo proga Lietuvoje surengtas
tarptautinis ekspertų seminaras
• Nuo 2004 m. kasmet vyksta “Europos žydų kultūros paveldo dienos” renginiai
• 2004 m. Europos paveldo dienų tema: “Žydų kultūros paveldas Lietuvoje”
• 2005 m. rugsėjo 20-22 d. Vilniuje vyko tarptautinis seminaras "Kultūrinis
turizmas: kaip atskleisti kultūros paveldo vertes“ (http://www.kpd.lt/lt/node/914)
• 2005 m. Europos paveldo dienų tema „Europa, bendras paveldas. Kultūros
vertybės ir kultūrinis turizmas“
• 2007 m. Europos paveldo dienų tema „Europa. Bendras paveldas. Kultūros
keliai Lietuvoje” (http://www.kpd.lt/lt/node/114)
• Jaunųjų kraštovaizdžio architektų mokymai
• Trakų Vokės parko restauravimo galimybių studija

“Išmoktos” pamokos
• Nesuvoktos kultūros paveldo vertės, galimybės ir
nesuprastas ekonominis potencialas.
• Nesuprastos kultūrinio turizmo galimybės ir ekonominis
potencialas.
• Nesuprasta bendradarbiavimo visais lygiais (vietinio,
savivaldybės, rajonų, regionų ir kt.) svarba.
• Nesidalinimas informacija.
• Į projektą neįtraukiami visi galimi partneriai.
• Neturėjimas bendro tikslo ir aiškios strategijos bei
taktikos, kaip siekti užsibrėžto tikslo; neišdiskutavimas
su visais partneriais.
• Kultūros kelio sukūrimas – visų institucijų, partnerių,
pilietinės visuomenės bendradarbiavimo rezultatas. KPD
– tik vienas iš galimų partnerių.

