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 2021-07-16 pateikiau skundą „Dėl kultūros paveldo objekto - Kauno senamiesčio - 
vertingosios savybės - Vilniaus gatvės grindinio” Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros 
ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo 
departamento Kauno teritoriniam padaliniui, Lietuvos architektų rūmams, Lietuvos architektų 
rūmų Kauno regioninei architektūros tarybai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, 
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui. 
 Minėtame skunde nurodžiau, kad Kauno miesto dalis, vadinama Kauno senamiestis 
(unikalus objekto kodas 20171), yra nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomas Kultūros 
vertybių registro (toliau - KVR) objektas. Šio KVR objekto vertingąja savybe (7.2.1.5.) inter alia 
yra pripažintos Kauno senamiesčio Vilniaus ir jos prieigos gatvių dangos: tašytų ir lauko akmenų 
grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais. 
 Taip pat nurodžiau, kad Kauno senamiestyje Vilniaus gatvėje 2021-07-12 pradėta gatvės 
grindinio rekonstrukcija ketinant atnaujinti požemines komunikacijas bei sutvarkyti išsiklaipiusį 
paveldinį gatvės grindinį. 
 Taip pat nurodžiau, kad viešoje erdvėje paskelbta informacija, kad, pagal projektą 
numatyta tašytus akmenis nulyginti – nupjauti, nudeginti paviršių ir minimaliai nusklembti 
briaunas (https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/29/miestas/seniausioje-kauno-gatveje-netrukus-
prasides-ilgai-lauktas-kapitalinis-remontas/), įrengus bei atnaujinus visas reikiamas 
komunikacijas po žeme, į savo vietas bus grąžinti nulyginti esami grindinio akmenys (https://
kaunas.kasvyksta.lt/2021/07/12/eismas/darbai-jau-prasideda-aklinai-uzdaryta-pagrindine-kauno-
senamiescio-gatve-foto/). Pasidomėjus nurodytu sprendiniu paaiškėjo, kad ketinama apipjaustyti 
(arba nušlifuoti) grindinio akmenis išlyginant jų paviršių, t.y. siekiant technologiškai palengvinti 
gatvės tiesimo darbus bus bandoma suvienodinti grindinio akmenų storį. „Nulyginto” maždaug 1 
kvadratinio metro grindinio pavyzdys yra paklotas Rotušės aikštėje ties M.Valančiau gatvės 
kampu prie Senojo pašto pastato sienos. 
  
 Savo skundą grindžiau esminiu motyvu, kad Kauno senamiesčio Vilniaus gatvės ir jos 
prieigų dangos - tašytų ir lauko akmenų grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais - yra KVR 
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objekto vertingoji savybė; kol šis statusas nėra pakeistas bet koks fizinis poveikis siekiant 
pakeisti esamo grindinio akmenų požymius juos nulyginant ar kitaip apdorojant yra grubus 
šios vertingosios savybės pažeidimas. Panaikinus tašytų grindinio akmenų šimtmečiais 
susiformavusią, kultūros nugludintą paviršinę tekstūrą būtų pažeista esminė šių elementų savybė, 
o toks naujai suformuotas gatvės grindinys nebetektų paveldinės vertės. Fizinis poveikis grindinio 
akmenims būtų galimas tik tokiu atveju, jeigu vertingąja savybe būtų pripažintas grindinio 
medžiagiškumas, bet ne pats grindinys. Ketinimas įgyvendinti tokį sprendinį yra nusikalstamas 
Kauno senamiesčio paveldo naikinimas. 

 Taigi remdamasis išdėstytais motyvais skunde prašiau: 
1. Nedelsiant sustabdyti Kauno Senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukcijos 

sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių bei kitaip juos 
fiziškai apdoroti, įgyvendinimą;

2. Pagal kompetenciją ir suteiktus įgalinimus imtis teisės aktuose nustatytų priemonių nutraukti 
kėsinimąsi pažeisti Kauno senamiesčio, kaip nacionalinio reikšmingumo valstybės saugomo 
Kultūros vertybių registro objekto, vertingąją savybę - tašytų ir lauko akmenų grindinių su 
tašytų akmenų gatvių bortais fizinį apdorojimą.

 Kultūros paveldo departamentas bei kitos kompetentingos institucijos svarsčiusios skundą 
ne kartą išsakė pritarimą skunde išdėstytiems motyvams, tačiau jokių realių veiksmų nesiėmė. 
Tuo tarpu Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnai viešoje erdvėje neslepia, kad 
grindinys vis tiek bus supjaustytas (ar net jau yra pjaustomas), o savo trumpą oficialų atsakymą į 
skundą motyvuoja Projekto sprendinių suderinimu su visomis reikiamomis institucijomis.  
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė neturėtų toleruoti valstybinių institucijų 
bejėgiškumo ir pasyvumo esant akivaizdžiam teisės ignoravimui. Todėl prašau inicijuoti 
administracinį patikrinimą dėl Kauno Senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio 
rekonstrukcijos sprendinio, kuriuo siekiama fiziškai nulyginti grindinio akmenų paviršių 
bei kitaip juos fiziškai apdoroti, atsisakymo ir užkardyti žalos Valstybei ir Kauno miesto 
paveldui padarymą.

Priede:
1) Kauno architektų rūmų Kauno regioninės architektų tarybos išvada;
2) Kultūros paveldo departamento, Kauno teritorinio skyriaus raštas;
3) Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus raštas. 
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