
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS  

2018 METŲ POSĖDŽIŲ NUTARIMAI 

 

 

1. 2018 m. vasario 2 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(55-8-1).  

1. Pritarti pastato, adresu Trakų g. 5, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

2. Pritarti pastato, adresu L. Sapiegos g. 4, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

3. Pritarti pastato, adresu Vaidilutės g. 3, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

4. Pritarti pastato, adresu Laisvės al. 3, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

5. Pasiūlyti įrašyti į Kultūros vertybių registrą du objektus. Vienas iš jų – Žaliakalnyje esanti Kauno 

tvirtovės laikų Kapsų gatvė, grįsta akmenimis. Kitas siūlomas objektas – pastatas V. Putvinskio g. 14.  

 

 

2. 2018 m. gegužės 30 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (55-8-2).  

1. Siūloma užsakyti miesto istorinės dalies, vad. Kauno Žaliakalnio 1-ąja (u. k. Kultūros vertybių registre 

31280) 2007 m. sausio 18 d. vertinimo tarybos akto Nr. KM-RM-02 tikslinimą. Patikslintą vertinimo 

tarybos aktą teikti svarstyti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. 

 

3. 2018 m. rugsėjo 7 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(55-8-3).  

1. Pritarti pastato, adresu V. Putvinskio g. 14, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

 

4. 2018 m. spalio 8 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(55-8-4).  

2. Pasiūlyti miesto istorinės dalies, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (u. k. Kultūros vertybių registre 31280) 

2007 m. sausio 18 d. vertinimo tarybos akto Nr. KM-RM-02 keitimo sprendinius, kurie esminiai nekeistų 

Kauno miesto savivaldybės I-ojo Žaliakalnio kultūrinio draustinio specialiojo plano. Patikslintą vertinimo 

tarybos aktą teikti svarstyti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. 

3. Pritarti, kad pastatui Miško g. 16 būtų parengtas vertinimo tarybos aktas, siūlyti pastatą įregistruoti į 

kultūros vertybių registrą bei suteikti jam teisinę apsaugą. 

4. Pritarti pastato, adresu V. Putvinskio g. 14, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. Kreiptis į Kultūros paveldo 

departamento Kauno skyrių, dėl sklype esančio garažo įtraukimo į Kauno miesto istorinė dalis, vad. 

Naujamiesčiu, vertinimo tarybos aktą. 

 

 

 

 

 

 


