
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS  

2017 METŲ POSĖDŽIŲ NUTARIMAI 

 

 

1. 2017 liepos 13 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr. 55-8-1).  

 

1. Perduoti informaciją apie sklypo Santakos g. 11 archeologinius tyrimus Kultūros paveldo centrui ir 

trečiajai Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybai. Rekomenduojama rastas pastato liekanas 

išsaugoti ir eksponuoti, integruojant būsimo pastato viduje.  

2. Vykdant Radvilėnų plento rekonstrukciją, Tvirtovės laikotarpio pralaidas tvarkyti pagal 

paveldosaugos reikalavimus, remiantis kultūros paveldo eksperto rekomendacijomis. Ateityje 

kompleksiškai tikslinant Kauno Ąžuolyno parko (u. k. kultūros paveldo vertybių registre – 17381) 

vertingąsias savybes, prie jų priskirti Tvirtovės laikotarpio Radvilėnų plento pralaidas. 

3.    Pritarti pastato Vilniaus g. 21 (u. k. kultūros vertybių registre 35063) vertingųjų savybių tikslinimui. 

4.    Tikslinti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo 

kriterijų aprašą, priskiriant „vertingųjų savybių požymių turinčius objektus“ ir „urbanistinės struktūros 

objektus“ prie kitų statinių, paliekant jų apsaugos ar galimų pokyčių reglamentavimą Tvarkymo plano 

kompetencijai. Tačiau kartu būtina pakeisti Tvarkymo planų rengimą reglamentuojančias taisykles, 

numatant Tvarkymo planuose skyrių, kuriame būtų pateikiamas objektų vertės nustatymo pagrindimas. 

Objektų vertė turi būti pateikiama ne abstrakčiai, o diferencijuojant vertes pagal sociokultūriškai 

reikšmingus aspektus. 

 

2. 2017 m. spalio 5 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr. 55-8-2).  

1. Patikslinti  pastato, adresu Vilniaus g. 21 Kaune (u. k. 35063), vertingąsias savybes. 

2. Patikslinti  pastato, adresu Laisvės al. 3 Kaune , vertingąsias savybes ir teritorijos ribas. 

3. Patikslinti gyvenamojo namo, adresu Vaidilutės g. 3 Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas. 

 

3. 2017 m. lapkričio 10 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (protokolo Nr. 55-8-3).  

1. Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko pareigas skirti Vytautui 

Petrušoniui. Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko pavaduotojo 

pareigas skirti Rimgaudui Miliukščiui. 

2. Pritarti pastato Vilniaus g. 21 savybių vertingųjų aprašymo patikslinimui (nutarta, jog turi būti patikslinti 

Registruotos vertybės duomenys). 

3. Patikslinti gyvenamojo namo, adresu Vaidilutės g. 3 Kaune, vertingąsias savybes. 

4. Patikslinti  pastato, adresu Laisvės al. 3 Kaune , vertingąsias savybes. 

5. Patikslinti  buvusios bendrovės „Butas“ gyvenamojo namo, adresu Trakų g. 5 Kaune , vertingąsias 

savybes ir teritorijos ribas. 

6. Patikslinti  pastato, adresu L. Sapiegos g. 4 Kaune , vertingąsias savybes. 

 

4. 2017 m. gruodžio 8 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (protokolo Nr. 55-8-4).  

1. Pritarti pastato Vilniaus g. 21 savybių vertingųjų aprašymo patikslinimui (nutarta, jog turi būti patikslinti 

Registruotos vertybės duomenys). 

2. Patikslinti  buvusios bendrovės „Butas“ gyvenamojo namo, adresu Trakų g. 5 Kaune , vertingąsias 

savybes. 

3. Patikslinti  pastato, adresu L. Sapiegos g. 4 Kaune , vertingąsias savybes. 

4. Patikslinti  pastato, adresu Laisvės al. 3 Kaune , vertingąsias savybes. 

 

 

 


