
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2021-08-23 nuotolinis posėdis 

2021 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. 

 

1. Namų, esančių Kauno m. sav., Kauno m., J. I. Kraševskio g. 28, 28A, vertinimo ir tikslingumo 

rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos jiems 

suteikimo klausimas.  

 

Papildoma informacija: 

Statusas – namai, esantys Kaune, Kraševskio g. 28, 28A, patenka į valstybės saugomos kultūros 

paveldo vietovės – Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148), teritoriją. Kauno 

miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (u. k. 22148), apsaugos reglamente namas, esantis Kaune, 

Kraševskio g. 28A priskirtas III kategorijai, namas, esantis Kaune, Kraševskio g. 28, priskirtas IV 

kategorijai.  

Klausimo svarstymo motyvas – Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo 

centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą 

Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 

redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų 

rengimo plano“. Gauta Kultūros paveldo centro  išvada dėl pastatų vertės.  

 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno tvirtovės 1-ojo forto 

(u. k. 26350), esančio Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., duomenų Kultūros vertybių 

registre tikslinimo.  

 

Papildoma informacija: 

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.  

Statusas – valstybės saugomas. 

Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis 

fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis, siūloma tikslinti Kauno 

tvirtovės 1-ojo forto (u. k. 26350) duomenis Kultūros vertybių registre, formuojant iš pavienio kultūros 

paveldo objekto - Kauno tvirtovės 1-ojo forto (u. k. 26350) kompleksinį objektą, suteikiant apsaugą 

13-ai kompleksinių dalių: 1) Kauno tvirtovės 1-ojo forto kareivinėms (42993), 2) Kauno tvirtovės 1-

ojo forto užnugario kaponieriui (42994), 3) Kauno tvirtovės 1-ojo forto poternai (42995), 4) Kauno 

tvirtovės 1-ojo forto centriniam šaudmenų sandėliui (42996), 5) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiauriniam 

šaudmenų sandėliui (42997), 6) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam šaudmenų sandėliui (42998), 7) 

Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam puskaponieriui (42999), 8) Kauno tvirtovės 1-ojo forto 

šiauriniam puskaponieriui (43000), 9) Kauno tvirtovės 1-ojo forto šiauriniam užnugario šaudmenų 

sandėliui (43001), 10) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietiniam užnugario šaudmenų sandėliui (43002), 

11) Kauno tvirtovės 1-ojo forto kontreskarpinės sienos šiaurinei daliai (43003), 12) Kauno tvirtovės 1-

ojo forto šiaurinei priešturminių pabūklų slėptuvei (43004), 13) Kauno tvirtovės 1-ojo forto pietinei 

priešturminių pabūklų slėptuvei (43005), nustatant vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo 

lygmenį, teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. 

 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kauno tvirtovės 

tiltų per Marvelės upelį su kelio atkarpa kompleksui (45609), esančiam Kauno m. sav., Kauno 



m., S. Dariaus ir S. Girėno g., Julijanavos g., Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., 

Šiltnamių g., suteikimo. 

 

Papildoma informacija: 

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.  

Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis 

fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga, publikacijomis,  siūloma suteikti apsaugą 

Kauno tvirtovės tiltų per Marvelės upelį su kelio atkarpa kompleksui (45609), susidedančiam iš 

kompleksinių dalių: 1) Kauno tvirtovės kelio atkarpos (45610), esančios Kauno m. sav., Kauno m., S. 

Dariaus ir S. Girėno g., 2) Kauno tvirtovės pirmo tilto per Marvelės upelį (45611), esančio Kauno 

rajono sav., Ringaudų sen., Kazliškių k., 3) Kauno tvirtovės antro tilto per Marvelės upelį (45612), 

esančio Kauno rajono sen., Ringaudų sen., Kazliškių k., nustatyti vertingąsias savybes, regioninį 

reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. 

 

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (44844), 

esančiam Kauno m. sav., Kauno m., Vaistinės skg. 3, suteikimo. 

 

Papildoma informacija: 

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.  

Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis 

fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, ikonografine medžiaga siūloma, suteikti apsaugą Namui (44844), 

esančiam Kauno m. sav., Kauno m., Vaistinės skg. 3, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį 

reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.  

Pastatas yra Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), vertingųjų savybių 

požymių turintis objektas. Klausimas dėl apsaugos suteikimo Namui (44844) svarstyti teikiamas 

pakartotinai (svarstytas III-iosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2020-11-09 

posėdyje (protokolo Nr. VT-3-174), nutarta pasiūlyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir perduoti 

svarstyti Kauno m. savivaldybės sudarytai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. Kauno 

miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje klausimas svarstytas 2021-01-21 posėdyje, 

grąžintas, siūlant pastatui nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį). 

 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Žydų pradinei 

mokyklai (44855), esančiai Kauno m. sav., Kauno m., Karaliaus Mindaugo pr. 30, suteikimo. 

 

Papildoma informacija: 

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.  

Teikiamu svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis surinkta 

archyvine medžiaga, fotofiksacija, vizualiniais tyrimais, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis, siūloma 

suteikti apsaugą Žydų pradinei mokyklai (44855), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį 

reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. 

Pastatas yra Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22149), vertingųjų savybių 

požymių turintis objektas. Klausimas dėl apsaugos suteikimo Žydų pradinei mokyklai (44855) 

teikiamas svarstyti pakartotinai (svarstytas III-iosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 

2020-12-07 posėdyje (protokolo Nr. VT-3-176), nutarta pasiūlyti vietinį reikšmingumo lygmenį ir 

perduoti svarstyti Kauno m. savivaldybės sudarytai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai. 

Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje klausimas svarstytas 2021-01-21 

posėdyje, grąžintas, siūlant nustatyti aukštesnį nei vietinis reikšmingumo lygmuo).  

 


