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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

1. Pavadinimas: Kauno rotušė. 

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1790. 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas): 2012-12-17;  Nr: KPD-SK-122.  

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 15. 

5. Valdytojas: - 

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. 

numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objekto statusas - Paminklas. 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -. 

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė 

labai pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 

  V   

* - Pažymėti - V. 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės 

taršos šaltinių nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę 

defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar 

atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos 

panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet 

jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini 

saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, 

aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių; 

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos 

priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka 

netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo 

sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to 

nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos    V   

2. Sienų konstrukcijos   V   

3. Sienų apdaila    V  

4. Stogo danga   V   

5. Stogo konstrukcijos   V   

6. Langai    V   



7. Durys    V   

8. Puošyba (jei yra)   V   

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., 

išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  

 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris - sudėtinis, sudarytas iš 2 a. 

kompaktinio, stačiakampio plano pagrindinio tūrio su rūsiais ir pastoge ir 6 tarpsnių bokšto R dalyje 

su 2 a. rūsiais (bokštas pastatytas XVI a. II p., 1771-1780 m. rekonstrukcijos metu suskaidytas į 5 

tarpsnius, užstatytas VI tarpsnis, dekoruotas). Stogo forma - pagrindinio tūrio - mansardinė trišlaitė, 

bokšto - profiliuoto daugiašlaičio šalmo formos; stogo danga - molio čerpių dangos tipas, bokšto 

šalmo skardos lakštų dangos tipas;  kiti stogo elementai - paauksuotos bokšto vėtrungės su 

rekonstrukcijos data, valstybės ir miesto herbais tipas; tinkuoto plytų mūro dūmtraukiai. Aukštų 

išplanavimas - rūsio sudėtinis išplanavimas su 3 pagrindinėmis patalpomis, suskaidytomis 2 eilėmis 

kvadratinių stulpų (pagrindinės rūsio patalpos sudalintos atitvaromis). I a. sudėtinis išplanavimas su 

3, kapitalinių sienų išskirtomis pagrindinėmis patalpų grupėmis ir dominuojančia XVIII a. patalpa 

Nr. 2 (I a. patalpos sudalintos atitvaromis). II a. sudėtinis išplanavimas su 3, kapitalinių sienų 

išskirtomis pagrindinėmis patalpų grupėmis ir dominuojančia patalpa Nr. 2 (didžiąja sale) (II a. 

dalis patalpų sudalintos atitvaromis). Kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos - rūsio išorinių 

sienų ir laiptinių nišos (dalis rūsio nišų restauruotos, atkuriant jas pagal išlikusius fragmentus 1969-

1973 m.); arkinis profiliuotų molio plytų portalas I a R. dalyje (iki bokšto statybos XVI a. II p. 

rotušės portalas buvo išorėje, restauruotas 1969 m.); arkinė įėjimo anga I a.; I a. nišos langų 

angokraščiuose (dalis nišų restauruotos, atkuriant jas pagal išlikusius fragmentus). Fasadų 

architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma. Fasadų architektūros tūrinės 

detalės - R frontonas, jungiantis pagrindinį tūrį ir bokštą, puoštas barokinės stilistikos voliutomis, 

baliustradomis; P fasado tariamasis rizalitas su trikampiu frontonu; P fasado prieangis iš 4 dorėninių 

kolonų ir balkono su tinkuoto plytų mūro atitvaromis ir kalvio darbo metalo tvorele; R fasado 2 

priestatėliai su balkonais abipus bokšto; fasadų apdaila ir puošyba - XVI a. mūro ir tinko liekanų 

atodangos, įėjimo ir langų angų, nišų fragmentai; P fasado įėjimo atodangoje esančios tinko 

liekanos su gotikinės tapybos fragmentu, vaizduojančiu Gediminaičių stulpus. 2018 m. 

Gedeminaičių stulpai atidengti, restauruoti. Konstrukcijos - akmenų mūro pamatas su molio plytų ir 

pavienių akmenų rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas, žr. 13.17; XVIII a. pabaigoje užpilti rotušės 

rūsiai buvo atkasti 1969-1973 m, dalis sienų atstatyta pastato restauracijos metu; būklė 

patenkinama; molio plytų mūro sienos; molio plytų mūro kryžminiai skliautai su ramstinėmis 

arkomis ir atraminiu stulpu rūsio patalpoje Nr. 5; XVI a. kryžminių ir cilindrinių rūsių skliautų 

fragmentai; molio plytų mūro cilindrinių ir kryžminių rūsio skliautų su ramstinėmis arkomis ir 

atraminiu stulpu tipas; tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai I a., tinkuoto plytų mūro kryžminiai 

skliautai su ramstinėmis arkomis ir atraminiu stulpu I a. tinkuoto plytų mūro cilindriniai polaiptiniai 

skliautai I a. patalpose; II a. tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai; XVIII-XIX a. stogo medinė 

gegninė-santvarinė konstrukcija; funkcinė įranga - XVIII a. pab. paradiniai laiptai L-1 su ąžuolinių 

lentų pakopų ir profiliuoto medinio ranktūrio tipu; molio plytų mūro laiptai su ąžuolinių lentų 

pakopų tipu į rūsį; pusapvaliai molio plytų mūro laiptai su lentų pakopų tipu sienos viduje; 

pusapvaliai molio plytų mūro laiptai su lentų pakopų tipu bokšto sienos viduje. Technologinė įranga 

- rotušės bokšto laikrodžio ciferblato tipas. Inžinerinė įranga - tualetai bokšto II, III tarpsnių R 

sienoje ir II a. patalpose. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo 

tipas; ąžuolinių lentų su kalvio darbo apkaustais dvivėrių R įėjimo durų tipas; ąžuolinių lentų su 

kalvio darbo apkaustais vienvėrių įėjimo ir rūsio durų tipas; II a. vestibiulio medinių įsprūdinių 

dvivėrių durų su tarpdurių ir viršdurių įsprūdinėmis plokštėmis ir drožinėtais apvadais tipas; II a. 

patalpų Nr. 5-9 ąžuolinių lentų su kalvio darbo apkaustais durų tipas; rotušės bokšto II, IV, V 

tarpsnių metalinės ažūrinės kalvio darbo tvorelės; metalinė ažūrinė kalvio darbo laiptų tvorelė II a. 

patalpoje Nr. 1 (vestibiulyje). Įmontuota įranga - 2 lieto ketaus kandeliabrai II a. vestibiulyje, 

papuošti reljefiniais ornamentais ir sujungti su laiptų tvorele; rotušės bokšto varpas, atlietas iš 

bronzos ir dekoruotas reljefiniais ornamentais, užrašais, šventųjų atvaizdais, varpo pakabinimo 

medinės konstrukcijos tipas; apšvietimo įranga - II a. patalpos Nr. 2 (didžiosios salės) sietynai; II a. 



patalpos Nr. 2 (didžiosios salės) sieninių šviestuvų tipas. Objekto būklė iš esmės nepakitusi, tačiau 

vietomis blogėja fasadų apdailos būklė – matomi tinko, dažų pažeidimai. Vidaus patalpų būklė gera, 

jos pritaikytos muziejaus, turizmo informacijos centro funkcijoms, įrengti laiptai į bokštą. 

 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

  V   

***- Pažymėti - V. 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nepakito. 

 

PRIDEDAMA: 
13. Fotofiksacija: 17 lapų. 

 

     
 

Kultūros paveldo skyriaus specialistė                                                              Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                   (parašas)                                                (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOFIKSACIJA. Kauno rotušė; Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 15. 

Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė. Data 2019-12-20 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


