
 
 
 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ KULTŪROS PAVELDO KOMISIJA 
 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

 

2016 m. spalio 28 d. Nr. V17-10(6.1.) 

Vilnius 

 

Posėdis vyko 9.00 val. iki 17.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Paveldo komisija) 

pirmininkė Evelina Karalevičienė 
Posėdžio sekretorė – Paveldo komisijos Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė 

Justina Ūsonytė  
Dalyvavo:  

Paveldo komisijos nariai – Adomas Butrimas, Gražina Drėmaitė, Augis Gučas, Deivydas 

Rimkevičius, Gediminas Rutkauskas, Nadežda Spiridonovienė, Nijolė Laužikienė.  
Paveldo komisijos darbuotojai – Rimantas Bitinas, Viktorija Gadeikienė, Gytis Oržikauskas, 

Anželika Vėžienė, Algimantas Gražulis.  

Kiti dalyviai – Vytautas Levandauskas (Vytauto Didžiojo universiteto profesorius), Vytautas 

Petrušonis (Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas), Rimgaudas Miliūkštis (Kauno 

savivaldybės vertinimo tarybos narys, kultūros paveldo ekspertas), Alvydas Pranas Steponavičius 

(KAUET ekspertas), Asta Naureckaitė (Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius), Irena 

Linčiuvienė (Kultūros paveldo departamentas), Laura Palainienė (Kultūros paveldo departamento 

Kauno skyrius), Nijolė Steponaitytė (SĮ „Kauno plano“ architektė), Nerijus Valatkevičius (Kauno 

miesto savivaldybė), Rymantė Gudienė (Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius), Lolita 

Rakevičienė (Kauno miesto savivaldybė), Meilė Nistelytė (SĮ „Kauno planas“), prof. Rimvydas 

Palys (Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas), Vaidotas Kuliešius (KAUET ekspertas), 

Renata Kepežinskienė (Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas), Giedrė 
Filipavičienė (VĮ „Lietuvos paminklai“).   

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 22149, buv. kodas U30) tvarkymo plano koncepcijos pristatymas. 

2. Kauno Naujamiesčio urbanistinio paveldo apsaugos problemos paveldosauginiu, 

ekonominiu ir socialiniu aspektais.  

3. Kauno modernizmo architektūros paraiškos UNESCO Preliminariam pasaulio paveldo 

sąrašui ir UNESCO pasaulio paveldo eksperto Jad Tabet pastabų pristatymas. 

4. Kauno Naujamiesčio architektūros objektų lankymas.  

 
1. SVARSTYTA. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 22149, buv. kodas U30) tvarkymo plano koncepcijos pristatymas. 

SIŪLYTA:  
1. Nustatyti 125 pastatų, kurie Naujamiesčio vertingųjų savybių apraše nurodyti kaip 

vertingųjų savybių požymių turintys statiniai, teisinį statusą.  
2. Kauno Naujamiesčio specialiajame paveldosaugos plane: 

2.1. pagrįsti pastatų aukštingumo didinimą ir įvairesnių architektūrinių išraiškų galimybes; 



2.2. tikslinti pastatų apšiltinimo reglamentavimą; 
2.3. numatyti naujų gatvių trasų formavimą.  
3. Apibrėžti sąvokas (urbanistinės struktūros statinys, vertingųjų savybių požymių turintys 

statiniai) arba jų atsisakyti.   

NUTARTA: pritarti 1, 3 siūlymams.  
 

2. SVARSTYTA. Kauno Naujamiesčio urbanistinio paveldo apsaugos problemos 

paveldosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais.  

SIŪLYTA:  
1. Kultūros ministerijai koreguoti „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles“, kad jos atitiktų Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo nuostatas.   

2. Kultūros paveldo departamentui ir Kauno Naujamiesčio specialiojo paveldosaugos plano 

rengėjams sprendiniuose prioritetą teikti ne naujos statybos, bet architektūros paveldo, ypatingai 

Kauno centrinių pašto rūmų, „Pažangos“ rūmų, „Pienocentro“ bei kitų paveldosaugoniu požiūriu 

svarbių objektų, pritaikymui.  

3. Kultūros paveldo departamentui nustatyti, kurių pastatų gatvės užstatymo išklotines 

sudarančius fasadus tikslinga saugoti numatant galimybes keisti šių pastatų aukštingumą ir 

integruoti esamus fasadus į naują architektūrą.  
4. Kultūros paveldo departamentui nustatyti, kurių pastatų gatvės užstatymo išklotines 

sudarančius fasadus ir esamą aukštingumą tikslinga saugoti.  

5. Kultūros paveldo departamentui suteikti Kauno pašto rūmams ir „Pažangos“ rūmams 

kultūros paminklo statusą.  
6. Kultūros paveldo departamentui atsižvelgti į urbanistinių tyrimų išvadas rengiant 

Naujamiesčio specialųjį paveldosaugos planą. Koreguoti vertingosiose savybėse nustatytas 

saugomas Naujamiesčio gatvių užstatymo išklotines, kad nebūtų išbalansuotas simetriškas foninis 

Laisvės alėjos užstatymo aukštis.  

7. Sudaryti darbo grupę dėl specialiųjų paveldosaugos planų rengimą reglamentuojančių 
teisės aktų ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens 

nustatymo kriterijų aprašo tobulinimo.  

8. Nustatyti Kauno Naujamiesčio sovietinio laikotarpio galimai vertingus objektus.  

9. Į Kauno Naujamiesčio paveldosaugos specialiojo planavimo procesą įtraukti vietos 

bendruomenes.  

NUTARTA: 1. pritarti 2, 9 siūlymams. 2. sudaryti darbo grupę dėl su apsaugos reikalavimų 
nustatymu susijusių teisės aktų tobulinimo.  

 
3. SVARSTYTA. Kauno modernizmo architektūros paraiškos UNESCO Preliminariam 

pasaulio paveldo sąrašui ir UNESCO pasaulio paveldo eksperto Jad Tabet pastabų pristatymas. 

 
4. Kauno Naujamiesčio architektūros objektų lankymas.  
Apžiūrėti objektai: 

1. Kauno centrinio pašto rūmai (u.k. 1133), Laisvės al. 102 

2. Lietuvos banko rūmai (u.k. 1127), Maironio g. 25/K. Donelaičio g. 85 

3.  A. Gylio ligoninės pastatas (u.k. 34857), V. Putvinskio g. 62 

4. VDU daugiafunkcinis centras, K. Donelaičio g. 58 

5. Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai (u.k. 15919), Laisvės al. 53 

6. Jono ir Gedimino Lapėnų daugiabutis namas (u.k. 32101), Kęstučio g. 38 

7. Privataus (buvusio Donskių) buto laiptinė (pastato u.k. 37775), Laisvės al. 27 

             

 



Papildomai apžiūrėta:  

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio (u.k. 1352) svečių namai „Monte Pacis“ 

(u.k. 22334), T. Masiulio g. 31  

 

   

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Evelina Karalevičienė 
 

 

   Posėdžio sekretorė                                                                                          Justina Ūsonytė  
  

 

 

 


