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1. Kauno miesto dalis - 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. 

2. Kauno senamiestyje Vilniaus gatvėje 2021-07-12 buvo pradėta gatvės grindinio 
rekonstrukcija ketinant atnaujinti požemines komunikacijas bei sutvarkyti išsiklaipiusį 
paveldinį gatvės grindinį. 

3. Paaiškėjo, kad pagal projektą numatyta tašytus akmenis nulyginti: apipjaustyti grindinio 
akmenis taip išlyginant jų paviršių, t.y. siekiant technologiškai palengvinti gatvės tiesimo 
darbus nutarta suvienodinti grindinio akmenų storį. Vertingąja savybę pripažinto tašytų ir 
lauko akmenų grindinio akmenys būtų panaudoti tik kaip medžiaga naujo grindinio 
įrengimui. Manytina, kad taip apdorotas grindinys prarastų savo autentiškumą ir paveldinę 
vertę. Todėl Viešojo intereso gynimo fondas (toliau - VIG Fondo) pateikė skundą įvairioms 
kompetentingoms institucijoms. 

4. Skundas iš esmės buvo motyvuotas tuo, kad Kauno senamiesčio Vilniaus gatvės ir jos prieigų 
dangos - tašytų ir lauko akmenų grindiniai su tašytų akmenų gatvių bortais - yra KVR 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 
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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. 

5. Atlikęs tyrimą pagal VIG Fondo skundą Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius 
(KPD) 2021-09-01 pareikalavo stabdyti Vilniaus gatvės esamų tašytų akmenų nulyginimo 
darbus.

6. Kauno miesto savivaldybės administracija (KMSA) tokį reikalavimą apskundė 
administraciniam teismui ir paprašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti 
minėtą reikalavimą ir leisti toliau vykdyti darbus.

7. Teismas 2021-10-21 nutartimi atsisakė tenkinti tokį KMSA prašymą akcentuodamas 
negrįžtamo paveldo vertybių sunaikinimo pavojų.

8. KMSA teismo nutartį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau šis 
apeliaciją atmetė ir pliko galioti pirmos instancijos teismo nutartį.

9. Teisme nagrinėjamoje byloje visada yra galimybė suinteresuotoms bylos šalims sudaryti 
taikos sutartį, tačiau tokiu atveju išlieka pavojus, kad remiantis ūkiniais bei ekonominiais 
interesais, tačiau nepaisant paveldo išsaugojimo galimybių, gali būti pažeistas viešasis 
interesas.

10. Todėl VIG Fondas kreipėsi į Lietuvos architektų rūmus pakviesdamas ginti viešąjį interesą 
architektūros srityje (tokia šios institucijos teisė numatyta Architektūros įstatyme) ir pasiūlė 
jiems nemokamą Advokato pagalbą siekiant įsitraukti į nagrinėjamą bylą.

11. Po tam tikrų derybų Lietuvos architektų rūmai su pasiūlymu sutiko ir su Advokatu sudarė 
neatlygintino atstovavimo sutartį.

12. Advokatas 2021-11-19 kreipėsi į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu Lietuvos architektų 
rūmus įtraukti trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kaip viešąjį interesą architektūros srityje 
atstovaujančią instituciją.

13. Teismas tokį prašymą 2021-11-25 nutartimi atmetė. Teismo motyvas - Lietuvos architektų 
rūmai turi teisę ginti viešąjį interesą inicijuodami savarankišką bylą, bet įstatyme nėra 
numatyta jų teisė prašyti įtraukti juos trečiuoju asmeniu. Toks teismo argumentas labai 
keistas, kadangi teisė inicijuoti viešojo intereso gynimo bylą yra gerokai platesnė, negu 
trečiojo suinteresuotojo asmens teisė dalyvauti procese, todėl šios teisės ribojimas mažesnės 
apimties teisių gynyboje kelia pagrįstų abejonių. Deja, tokia nutartis apeliacine tvarka 
neskundžiama.

14. Esant susiklosčiusiai situacijai naują prašymą į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė Viešojo 
intereso gynimo fondas, kuris yra suinteresuotas procedūriškai, nes jo skundo pagrindu buvo 
taikytas vykdytų darbų sustabdymas.

15. Teismas 2021-12-09 nutartimi patenkino šį prašymą, todėl VIG Fondas šiuo metu yra byloje 
trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

16. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje abi bylos šalys (KMSA ir KPD) pateikė prašymus jį atidėti 
suteikiant galimybę sudaryti taikos sutartį. Nurodyta, kad bus įrengta bandomoji gatvės 
atkarpa ir tada bus vertinama, ar toks sprendinys tenkina paveldosauginius interesus.

17. Teismo posėdis, kuriam turėtų būti pateiktas galimas taikus susitarimas tarp Kauno miesto 
savivaldybės administracijos ir Paveldo departamento, paskirtas 2022-05-03 13:00 val. 
Regionų apygardos administraciniame teisme Kauno rūkuose (A. Mickevičiaus g. 8A). 

18. Bandomoji Vilniaus gatvės atkarpa jau yra įrengta ties Kauno Katedra.
19. KPD yra teismo procesu suinteresuota šalis.
20. Be to, tiek pati KPD institucija, tiek jos administracijos vadovai, tiek KPD atstovaujantys 

asmenys administracine priklausomybe susiję su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 
kuriai šiuo metu vadovauja kultūros ministras Steponas Kirys, kuris į šias pareigas atėjo prieš 
tai dirbęs Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigose.
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21. Ši aplinkybė sudaro prielaidas abejoti Kultūros ministro nešališkumu bei jo galima įtaka 
KPD, kaip suinteresuotos proceso šalies, vertinimo objektyvumui sutinkant su siūlomais 
projektiniais sprendiniais ir tuo pagrindu sudarant taikos sutartį su KMSA.

22. Todėl reikalingas nepriklausomas paveldosauginis vertinimas, kuriuo būtų pagrindas remtis 
siūlant teismui pritarti arba nepritarti taikos sutarties patvirtinimui nagrinėjamoje byloje.

 Dėl išdėstytų motyvų prašau: 
sudaryti nepriklausomų architektų-specialistų, turinčių pripažintą paveldosauginę patirtį ar 
kompetenciją, grupę (komisiją), kuri pateiktų savo išvadą dėl įrengtos bandomosios Kauno 
Senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio rekonstrukcijos atkarpos tinkamumo 
paveldosauginiu asp ektu.

VIG Fondo vadovas:  ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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