
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS 2020NUTARIMAI 

 

2020  sausio 21 d. (protokolo Nr. 55-8-1)  NUSPRĘSTA:  

 

1.Neįtraukti pastato Aukštaičių g. 68, Kaune, į Kultūros vertybių registrą. 

 

2.Pritarti pastato adresu Vilniaus g. 48 (u.k. 34579), vertingųjų savybių tikslinimui, pakeičiant vertingąją savybę 13.1.1. 

iš  ,,dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas“ į ,,dangos medžiaga – molinės čerpės ir jų tipas“ bei  išbraukti 

vertingąją savybę ,,kiti stogo elementai – pusapvaliai skardinti tūriniai švieslangiai“. 

Priimto sprendimo motyvai: Pateiktoje archyvinėje medžiagoje ir 2020 m. sausio mėn. darytose fotografijose matoma, 

jog stogo danga - molinės čerpės, o pusapvaliai skardinti tūriniai švieslangiai pakeisti apie 1989 m. keičiant pastato stogą, 

neišsaugant pirminiame pastato projekte numatytų architektūrinių elementų. 

 

3.Patikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą ,,Valstybinio Kauno radijo matavimo 

technikos mokslinio tyrimo instituto ,,Lira“ sienų tapybos ,,Idėja“ „. Vertinimo tarybos aktą papildant informacija apie 

pastatą, jo istorinę, dailės ir architektūrinę vertes.  Vertinimo tarybos akto projektą teikti svarstyti Kauno m. nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybai pakartotinai. 

 

4.Įtraukti pastatą K. Donelaičio g. 74 Kaune, į Kultūros vertybių registrą. Užsakyti parengti Kauno m. nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą. 

 

5.Pritarti siūlymui Kapsų g. atkarpos dalies įtraukimui Vertinimo tarybos aktų į 2020 m. I pusmečio planą. 

 

 

2020 vasario 27 d. (protokolo Nr. 55-8-2)  NUSPRĘSTA:  

 

1. Pritarti pastato Savanorių pr. 91 (u. k. 36074) vertingųjų savybių tikslinimui. 

 

2. Pritarti Darbo rūmų pastato (Vytauto pr. 79) (u. k. 32465) vertingųjų savybių tikslinimui, pakeičiant vertingąją savybes:  

1. Išbraukti vertingąją savybę 7.1.1.4 ,,kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių priešgaisrinių kopėčių, įrengtų prie 

kiemo V ir R fasadų, tipas“; 2 . Pažymėti Vertingųjų savybių pobūdžio derinį – Dailės, lemiantis reikšmingumą, svarbus. 

 

3. Atidėti klausimo Dėl pastatų Kęstučio g. 16 A ir Kęstučio 16 b paveldosauginio statuso svarstymą kitam Kauno m. 

nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos posėdžiui. 

 

4. Patikslinti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819), Jonavos g. 220 vertingąją savybę ,,Fasadų apdaila – šviesus faktūrinio 

tinko tipas“. Parengtą Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą pristatyti Kauno m. 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje. 

 

 

2020 kovo 12 d. (protokolo Nr. 55-8-3) NUSPRĘSTA: 

 

1. Pritarti pastato Savanorių pr. 91 (u. k. 36074) teisinės apsaugos nereikalingumo vietinio reikšmingumo lygmens 

objektui procedūrų iniciavimui. 

 

2. Pritarti Darbo rūmų pastato adresu Vytauto pr. 79, Kaune, patikslintoms vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms. 

 

3. Įsitraukti Vertinimo tarybos aktų projekto parengimą namui Gedimino g. 31 bei tame pačiame sklype esančių pastatų 

Kęstučio g. 16 bei Kęstučio g 16B  į Kauno miesto savivaldybės 2021 m. planuojamų parengti Kauno m. nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų planą. 

 

4. Siūlyti į Kultūros vertybių registrą įtraukti M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko galerijos pastatą 

(Nepriklausomybės a. 12 Kaune), nustatant aukštesnį nei vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

 

5. Patikslinti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819), Jonavos g. 220 Vertinimo tarybos akto projektą ir teikti jį svarstyti 

Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybai pakartotinai. 

 

2020 gegužės 4 d. (protokolo Nr. 55-8-4) NUSPRĘSTA: 

 



1. Pritarti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819) patikslintoms vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms. 

 

2.  Parengti atsakymą Kultūros paveldo departamentui bei ateityje numatyti patikslinti Teritorijos ribų planą. 

Nesiūlyti Teritorijos ribų plane šio bokštelio žymėti kaip vertingųjų savybių požymių turintį objektą ar formuoti 

kompleksą. Numatyti patikslinti 2008 m. teritorijos ribų planą, panaikinant netikslų žymėjimą ,,A“ sklypo 

rytinėje dalyje, nurodantį ,,nekilnojamąją kultūros vertybę“. 

 

 

2020 gegužės 29 d. (protokolo Nr. 55-8-5) NUSPRĘSTA: 

 

1.   Vertinimo tarybos posėdyje kviesti dalyvauti restauratorių R. Bridikį. Pristatyti pateiktas tyrimo išvadas dėl svarstomo 

langų tipo (autentiškumo) klausimą; 

2. Siūlyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus darbuotojams dar kartą peržiūrėti ir 

įvertinti Statybos darbų projektą ir nepritarti numatytų plastikinių langų sprendiniui, kuris smarkiai sumenkintų Chonelio 

Elkeso pastato, Kęstučio g. 8, (u.k. 44170) vertes. 

 

2. Patikslinti pastato, adresu Lietuvių g. 18, Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas bei teikti Vertinimo tarybos 

aktą svarstyti pakartotinai. 

 

3. Patikslinti namo Dainavos g. 5 (u. k. 16566), Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas bei teikti Vertinimo tarybos 

aktą svarstyti pakartotinai. 

 

4.  Patikslinti Operos solisto, karo topografo Antano Kučingio namo, Aušros g. 13, Kaune (u.k. 16578), Kaune, 

vertingąsias savybes ir teritorijos ribas bei teikti Vertinimo tarybai svarstyti pakartotinai. 

 

2020 birželio 18 d. (protokolo Nr. 55-8-6) NUSPRĘSTA: 

 

1.  Atidėti klausimą dėl Medicinos mokslų daktaro Chonelio Elkeso pastato, Kęstučio g. 8, (u. k. 44170) vertingųjų 

savybių tikslinimo. 

 

2. Pritarti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819) patikslintoms vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms. 

 

3. Perduoti klausimą dėl gaisrinės, vad. Ugniagesių rūmais (u. k. 32702), I. Kanto g. 1/ Nemuno g. 2  svarstyti 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vertinimo taryboms. 

 

       4.  Pritarti siūlymui pastatą K. Donelaičio g. 8 įtraukimui Vertinimo tarybos aktų į 2020 m. II pusmečio planą. 

 

2020 rugsėjo 25 d. (protokolo Nr. 55-8-7) NUSPRĘSTA: 

 

1. Pritarti leidėjo Jono Rinkevičiaus pastatų komplekso, susidedančio iš Namo ir Garažo adresu Lydos g. 3, Kaune 

vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

2. Pritarti Valstybės kontrolieriaus Jono Mašioto namo, adresu Lydos g. 4 Kaune vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

3. Pritarti siūlymui klausimo dėl pastato M .Valančiaus g. 19 iniciavimo svarstymą perduoti svarstyti Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiajai Vertinimo tarybai. 

 

4. Pritarti siūlymui klausimą dėl pastato Muitinės g. 13 iniciavimo įtraukti į Kultūros vertybių registrą  svarstymą 

perduoti svarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiajai Vertinimo tarybai. Siūlyti 

posėdyje dalyvauti Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko pavaduotojui R. 

Miliukščiui. 

 

5. Neinicijuoti pastato Raudondvario pl. 81 įtraukimo į Kultūros vertybių registrą procedūrų. 

 

2020 spalio 26 d. (protokolo Nr. 55-8-8) NUSPRĘSTA: 

 

1. Inicijuoti pastato Perkūno al. 11 įtraukimo į Kultūros vertybių registrą procedūrą. Parengus Vertinimo tarybos 

akto projektą su Teritorijos ribų planu jį svarstyti Kauno m. nekilnojamojo Kultūros paveldo Vertinimo taryboje. 

 



2. Pritarti Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato fasado, adresu Kaunakiemio g. 9 Kaune vertingosioms 

savybėms ir teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

3. Pritarti patikslintoms namo, adresu Lietuvių g. 18 Kaune vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms bei 

apsaugos zonai. 

 

 

2020 lapkričio 9 d. (protokolo Nr. 55-8-9) NUSPRĘSTA: 

 

1. Pritarti Mykolo ir Onos Chmieliaukų namo, adresu K. Donelaičio g.  45, Kaune vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

2. Pritarti Matildos ir Antano Zubrių namo, adresu K. Donelaičio g.  47, Kaune vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

3. Pritarti Benedikto ir Elenos Prekerių namo, adresu K. Donelaičio g.  49, Kaune vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

4. Pritarti Juozo Lukausko namo, adresu K. Donelaičio g.  53, Kaune vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, 

nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

5.  Patikslinti  namo, adresu K. Donelaičio g.  74, Kaune Vertinimo tarybos aktą ir teikti svarstyti pakartotinai. 

 


