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Kultūros paveldo departamento
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įsakymu Nr. Į-780

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO
2010 METŲ PROGRAMOS (04 07) PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

Tikslas
2
1. Skleisti
žinias apie
kultūros
paveldą,
vykdyti
pagrindines
tarptautines
programas,
bendradarbiauti
su kitomis
Baltijos jūros
šalimis
kultūros
paveldo srityje.

Uždaviniai
3
1.1. Užtikrinti
Lietuvos
dalyvavimą
tarptautinių
organizacijų
rengiamose
programose ir
projektuose bei
aktyvią veiklą
Baltijos jūros
regiono šalių ir
tarpvalstybinio
bendradarbiavimo
kultūros paveldo
apsaugos srityje.

Priemonės
4
1.1.1. Teikti metodinę pagalbą
savivaldybėms, koordinuoti ir
organizuoti Europos paveldo
dienų programos vykdymą
Lietuvoje. Dalyvauti Europos
Tarybos Kultūros kelių
instituto rengiamuose
projektuose, ET, ICCROM,
ASCE programų veikloje.
Rengti pasitarimus dėl galimo
tarptautinio bendradarbiavimo,
UNESCO Pasaulio paveldo
objektų (vietovių) valdymo ir
apsaugos ir dalyvauti užsienio
šalių rengiamuose
pasitarimuose.

Priemonių vykdymas
5
1.1.1.1. Seminarų apie Kultūros paveldo
departamento vykdomas nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo,
apsaugos ir finansavimo programas, paveldosaugos
aktualijas, kartu skatinant atsakomybę už paveldo
išsaugojimą, organizavimas miestų ir rajonų
paveldosaugos sistemos specialistams, kultūros ir
švietimo
įstaigoms,
visuomeninėms
organizacijoms bei kultūros paveldo objektų
valdytojams.
UNESCO pasaulio paveldo objektų integruoto
valdymo plano ir apsaugos dokumentų rengimas.
1.1.1.2. Rengimasis Europos paveldo dienoms.
Informacijos dėl Europos paveldo dienų rengimas.
Europos paveldo dienų organizavimas Lietuvos
savivaldybių teritorijose. Dokumentinio filmo,
skirto Europos paveldo dienoms, sukūrimas,
demonstravimas.
1.1.1.3.
Dalyvavimas
ET
programose:
konsultacijos su EKKI ekspertais dėl kultūros kelių
aktualizavimo, priemonių įgyvendinimo ir sklaidos
Lietuvoje; galimybių studijos dėl Trakų Vokės

Valstybės
biudžeto lėšos
(Lt)
6
39000,00

48000,00

42000,00

2
parko restauravimo pristatymas, įgyvendinant
EKKI programą „Parkų ir sodų kelias“ Lietuvoje;
Žydų kultūros paveldo dienos organizavimas,
įgyvendinant EKKI programą „Žydų kultūros
paveldo kelias Europoje“ Lietuvoje; dalyvavimas
Garsiausių Europos kapinių asociacijos (ASCE)
veikloje.
1.1.1.4. Tarptautinės konferencijos apie Lietuvos
medinį paveldą Europos paveldo kontekste
organizavimas, vykdant Kultūros ministro 2008 m.
sausio 24 d. įsakymą Nr. ĮV-30 (Žin., 2008, Nr.
15-536).
1.1.1.5. Bendradarbiavimas su Lenkijos, Ukrainos,
Baltarusijos ir kitų šalių kultūros paveldo
departamentais nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos klausimais.
1.1.1.6. Organizavimas ir/ar dalyvavimas kituose
tarptautiniuose renginiuose, skirtuose Europos ir
Lietuvos kultūros paveldo pristatymui ir Lietuvos
kultūros paveldo apsaugos klausimų nagrinėjimui.

4.

5.

6.

7.
8.

Iš viso 1.1.1
1.1.2. Pirmininkauti Baltijos
jūros regiono šalių kultūros
paveldo monitoringo grupei.
Dalyvauti specializuotų darbo
grupių veikloje.

Pirmininkavimas
BJRŠ
kultūros
paveldo
monitoringo grupei. Su pirmininkavimu susijusios
informacijos, talpinamos internetinėje svetainėje,
rengimas ir tvarkymas. Dalyvavimas Baltijos jūros
regiono šalių veikloje kultūros paveldo srityje:
monitoringo grupės pasitarimai bei BJRŠ darbo
grupių pasitarimai, nagrinėjant povandeninio
kultūros paveldo, pakrančių paveldo, pastatų
priežiūros, istorinių miestų, jaunimo paveldo
edukacijos, nelegalios archeologijos, bažnyčių
mikroklimato, parkų ir sodų, pilių griuvėsių
priežiūros, fortifikacijų pritaikymo, pramoninio
paveldo, šiuolaikinės architektūros istorinėje
aplinkoje temas.

30000,00

30000,00

40000,00

229000,00
137000,00

9.

10.

11.

1.2. Informuoti
visuomenę apie
kultūros paveldą, jo
apsaugos procesus,
užtikrinti galimybę
jį pažinti ir saugoti.
Dalinai finansuoti
pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo
programų projektus.

3
1.2.1. Pateikti informaciją apie
kultūros paveldo apsaugą
žiniasklaidoje ir vykdyti jos
monitoringą. Palaikyti
internetinę svetainę, papildant
jos duomenis. Propaguoti
kultūros paveldo objektus.

1.2.2. Skatinti paveldosauginės
literatūros leidybą. Leisti
leidinius apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą,
esantį užsienyje.
1.2.3. Dalinai finansuoti
nekilnojamojo kultūros
paveldo pažinimo sklaidos ir
atgaivinimo projektus.

Visuomenės informavimas apie kultūros paveldo
apsaugą spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.
visuomenės
informavimo
priemonėse,
žiniasklaidos monitoringas. Internetinės svetainės
palaikymas. Visuomenės švietimas apie kultūros
paveldą ir jo pažinimą dalyvaujant iš KPD dalinį
finansavimą gavusių projektų renginiuose (t. y.
vykdant pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų
kontrolę), platinant informacinę medžiagą,
demonstruojant dokumentinius filmus ir kt.

34000,00

Paveldosauginės literatūros leidyba ir leidinių,
vykdant LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimą Nr. 784 (Žin., 2008, Nr. 91-3634) bei
kultūros ministro 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr.
ĮV-30 (Žin., 2008, Nr. 15-536), leidyba.

200000,00

200000,00

Viso:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

800000,00

