
2021 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS 

Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! 

Projekto tikslai: 

1. Populiarinti Pikelių kultūros paveldą, kaip ypač svarbią Europos paveldo  vertybę; 

2. Puoselėti Pikelių miestelio istorinę atmintį, svarbų dėmesį skiriant šioje vietovėje esantiems 

kultūros paveldo objektams; 

3. Plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo paţinimą ir sklaidą; 

4. Prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo; 

5. Aktualizuoti kultūros paveldo istorinį atminimą paveldo dienų metu; 

6. Siekti supaţindinti platesnę visuomenę su Pikelių  kultūros paveldu; 

7. Didinti Pikelių patrauklumą Europos turistams bei atskiriems ţmonėms, besidomintiems kultūros 

paveldu; 

8. Supaţindinti su Pikelių  kultūros paveldo objektais ir istorija renginio dalyvius. 

 

     Projekto uždaviniai: 

1. Supaţindinti visuomenę apie Pikelių Švč. Trejybės baţnyčios atliktus darbus per 2020/2021 

metus; 

2. Pristatyti Pikelių baţnyčios šventoriaus koplytstulpio kopiją, ją pašventinti; 

3. Supaţindinti dalyvius su medţio droţybos ypatumais, dalyvaujant restauratorius, medţio meistro 

Dovydo Ušinsko paskaitoje  „Medinio paveldo restauravimo subtilybės“; 

4. Surengti medinės maţosios liaudies architektūros ţinovių – Gabijos Surdokaitės-Vitienės ir 

Aldonos Kuprelytės paskaitas apie Ţemaitijai ir kitiems Lietuvos regionams būdingas koplytėles, 

koplytstulpius, stogastulpius ir kryţius, jų prieţiūrą; 

5. Paklausyti paskaitos apie  medinių baţnyčių tyrimus; 

6. Supaţindinti renginio dalyvius su apie Europos paveldo dienų ištakomis ir svarba; 

7. Pakviesti  į renginį Pikelių gyventojus, sakralinio meno, paveldo mylėtojus iš Maţeikių ir kitų 

rajonų; 

8. Skleisti informaciją apie renginį tiesioginės transliacijos metu;  

9. Parengti straipsnį rajoninėje spaudoje; 

10. Paklausyti sakralinės muzikos koncerto; 

11. Paruošti fotografijų parodą; 

12. Sukviesti renginio dalyvius prie krikščioniško vaišių stalo „Agapės“. 

        

        Europos paveldo dienoms skirtas renginys vyko rugsėjo 26 d., kartu su tradiciniais Šv. Mykolo 

Arkangelo atlaidais. Renginio metu pristatyti baţnyčios tvarkybos darbai visuomenei. Atliktus darbus 

pristatė  parapijos klebonas Gintaras Lengvinas ir Maţeikių rajono savivaldybės paveldosaugininkė Rūta 

Končiutė-Mačiulienė bei  darbus vykdţiusios bendruomenės vadovas. Į renginį atvyko Telšių vyskupas 

Algirdas Jurevičius, taip pat ir tvarkybos darbus finansiškai parėmusios AB ORLEN Lietuva generalinis 

direktorius Michal Rudnicki ir jo padėjėja,  KPD Telšių-Tauragės skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė su 

bendradarbėmis.  Išklausytos paskaitos. Pašventintas naujai pastatytas koplytstulpis.  Paţiūrėta fotografijų 

paroda. Dalyviai klausėsi sakralinio Liudo Mikalausko koncerto. Renginio pabaigoje per Agapę dalyviai 

vaišinosi tradiciniais valgiais, bendravo. Renginys transliuotas tiesiogiai, siekiant skleisti informaciją apie 

Pikelių  kultūros paveldą Europos paveldo dienų metu.  Padėkota rėmėjams ir renginio finansuotojams.  

 

Projekto finansavimas:   


