
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS  

2019 METŲ POSĖDŽIŲ NUTARIMAI 

 

 

1. 2019 m. sausio 2 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr.  55-8-1).  

1. Pritarti sklype K. Petrausko g. 34, Kaune, esančio baseinėlio išardymui. 
2. Vertinimo taryba neprieštarauja, kad liepa esanti sklype K. Petrausko g. 34 būtų nupjauta, tačiau šį 

klausimą būtina suderinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriumi. 

3. Vertinimo taryba nesiūlo pastato Laisvės al. 29, Kaune, įrašyti  į Kultūros vertybių registrą. 

 

2. 2019 m. vasario 27 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (protokolo Nr.  55-8-2).  

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

savybes. 

 

3. 2019 m. kovo 13 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr.  55-8-3).  

1. Patikslinti pastato Vytauto pr. 1, Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas. 

2. Pritarti pastato, adresu Miško g. 16, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

3. Pritarti pastato, adresu K. Donelaičio g. 61, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

4. Pritarti pastato, adresu K. Donelaičio g. 57, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms bei 

siūlyti objektui nustatyti regioninio reikšmingumo lygmenį. 

5. Patvirtinti atnaujintą Kauno Ąžuolyno parko (u. k. 17381) teritorijos ribų planą ir patikslintą vertinimo 

tarybos aktą. 

6. Pritarti Bendrovės „Butas“ namo (u. k. 42759), patikslintoms vertingosioms savybėms. 

 

 

4. 2019 m. kovo  26 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr.  55-8-4). 

1. Pritarti pastato, adresu Vytauto pr. 1, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

 

5. 2019 m. gegužės 22 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos 

posėdyje nutarta (protokolo Nr.  55-8-5).  

1. Pritarti pastato adresu Kęstučio g. 8, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

2. Pritarti pastato adresu K. Donelaičio g. 51, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

3. Pritarti pastato adresu K. Donelaičio g. 55, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

4. Pritarti pastato adresu K. Donelaičio g. 63, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

 

 
6. 2019 m. birželio 15 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (protokolo Nr.  55-8-6).  

4. Pritarti pastato adresu Kęstučio g. 16, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

5. Pritarti pastato adresu Laisvės al. 5, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti jam 

teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

6. Pritarti pastato adresu A. Mickevičiaus g. 15, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, 

suteikti jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 



 

7. 2019 m. spalio 11 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje nutarta 

(protokolo Nr.  55-8-7).  

1. Pritarti pastato adresu Kęstučio g. 16, Kaune vertinimo tarybos akto perdavimui Kultūros paveldo 

departamento trečiajai nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybai. 

2. Pritarti pastato Darbo rūmų pastato adresu Vytauto pr. 79, Kaune, vertingosios savybės pakeitimui. 

3. Vertinimo taryba nesiūlo pastato Žemaičių g. 16, Kaune, įrašyti  į Kultūros vertybių registrą. 

4. Numatyti Vertinimo tarybos aktų rengėjams ateityje tikslinant aktus atsižvelgti į 2019-08-05 d. KPD 

rašte Nr. 2-1823 pateiktas pastabas. 

5. Vadovautis 2019-09-25 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-607, rengiant Kauno miesto 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų projektą. 

6. Pritarti pateiktoms pastaboms dėl termino ,,urbanistinės struktūros statiniai“ ir teikti jas Kauno 

miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo Tarybos vardu. 

 

8. 2019 m. lapkričio 6 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

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

1. Pritarti pastato adresu Gedimino g. 45, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, suteikti 

jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

2. Pritarti pastato adresu V. Putvinskio g. 32, Kaune, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, 

suteikti jam teisinę apsaugą bei nustatyti vietinio reikšmingumo lygmenį. 

9. 2019 m. lapkričio  15 d. Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdyje 

nutarta (protokolo Nr. 55-8-9).  

1. Neįtraukti pastato Totorių g. 18, Kaune, įtraukimo į Kultūros vertybių registrą. 

2. Pritarti pastato adresu Savanorių pr. 91, vertingųjų savybių tikslinimui, išbraukiant vertingąją savybę 

,,3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis –mokykla.“. 

3. Neįtraukti pastato Žemaičių g. 16 Kaune,  į Kultūros vertybių registrą. 

 

 
 

 

 

 

 

 


