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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 grindinio akmenis apipjaustyti ir taip 
suvienodinant akmenų storį technologiškai palengvinti gatvės tiesimo darbus. Tokiu būdu 
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. 

4. Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius (toliau - Atsakovas, KPD) 2021-09-01 
pareikalavo stabdyti Vilniaus gatvės tašytų akmenų nulyginimo darbus.

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

6. Teismas 2021-10-21 nutartimi atsisakė tenkinti tokį KMSA prašymą, akcentuodamas 
negrįžtamo paveldo vertybių sunaikinimo pavojų, t.y. ir galimą viešojo intereso pažeidimą.
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7. Nagrinėjamoje byloje Pareiškėjas ir Atsakovas išreiškė valią ginčą dėl Kauno Senamiesčio 
grindinio išspręsti taikiai. Tuo pagrindu Teismas 2022-01-27 teismo posėdį atidėjo. 

8. Taikus ginčo išsprendimas nagrinėjant teisminius ginčus yra galimas įvairiomis procesinėmis 
priemonėmis ir ne tik sudarant taikos sutartį, bet ir bylą išsprendžiant ar nutraukiant kitais 
pagrindais (pavyzdžiui, pripažįstant skundą, geranoriškai patenkinant skundo reikalavimą, 
atsiimant skundą ar pan.). 

9. Tačiau tokie ginčo išsprendimo būdai ne visada atitinka viešąjį interesą bei teisės 
reikalavimus. ABTĮ 55 str. 2 dalyje inter alia nustatyta, kad „teismas nepriima šio straipsnio 
1 dalyje nurodytų subjektų paduoto pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui 
ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus”. 

10. Taigi, net siekiant ginčą sureguliuoti taikiai, išlieka pavojus, kad taikus ginčo išsprendimas 
gali būti pasiektas remiantis ūkiniais bei ekonominiais interesais, tačiau nepaisant paveldo 
išsaugojimo galimybių. Taip gali būti pažeistas viešasis interesas.

11. Byloje kaip įrodymas yra pateikta 2021-08-18 Lietuvos architektų rūmų Kauno regioninės 
architektūros tarybos išvada, kurios rezoliucinėje dalyje suformuluotos tokios nagrinėjamai 
bylai aktualios specialistų išvados: 

1) Autentiško grindinio tašytų akmenų pjovimas yra vertingųjų savybių pažeidimas. Tašyti 
akmenys yra rankų darbo kūriniai, negalima prarasti autentiškumo, tai yra formų, 
paviršių tekstūros, kitų parametrų. 

2) Privalu gatvės važiuojamoje dalyje išsaugoti autentiškos medžiagos vientisumą, 
nesuskaidant važiuojamosios dalies į atskiras juostas, neįvedant kitų dangų, ne pjaustant, 
o perrenkant autentiško grindinio akmenis, kad iš esamų sudėti lygesnį grindinį, laikantis 
projekte nurodytų tarpų dydžio (iki 7 mm), sukoncentruojant jį judėjimui būdingose 
vietose (sankryžose), pritaikant saugiai judėti žmonėms su negalia. 

3) Projektinėje dokumentacijoje gatvės centrinėje dalyje suprojektuota judėjimo juosta 
skirta žmonėms su negalia negali sutapti su specialiojo transporto važiuojamąja dalimi, 
negali sutapti su gyventojų transportų srautais, neįgaliųjų žmonių atžvilgiu tai ypatingai 
nesaugus eismo sprendimas. Tikslinga numatyti galimybes esminiams pėsčiųjų ir 
neįgaliųjų srautams judėti ne atskirtyje, bet drauge, lygiais naujos dangos šaligatviais, 
išsprendžiant saugius ir patogius patekimus į pastatus, lauko kavinių zonas atitraukiant 
nuo pastatų. 

4) Reikalinga parengti gatvės su priklausiniais funkcinio zonavimo, srautų sureguliavimo 
galimų įveikimo konversijų detalią projektinę dokumentaciją. 

12. Ieškodamos taikaus bylos išsprendimo galimybių Atsakovas pasiūlė įrengti pavyzdinę 
Vilniaus gatvės atkarpą, kurią Pareiškėjas galėtų įvertinti paveldosauginio priimtinumo 
prasme. Pareiškėjas su tuo sutiko. 

13. Šiuo metu bandomoji gatvės atkarpa jau paklota ties Kauno Katedra. 

14. Byloje būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistas viešasis interesas net ir tuo atveju, jeigu šalys 
nutartų sudaryti taikos sutartį. Kaip minėta, taikos sutarties sudarymą lemia bandomosios 
gatvės atkarpos priimtinumas paveldosauginiu aspektu. 

15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 
straipsnio 5 dalimi, nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų 
ar vietovių vertingąsias savybes nustato <…> Departamento ir savivaldybių sudarytos 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – vertinimo tarybos). <…> 
Departamento vertinimo tarybos sprendžia dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio 
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nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių nustatymo, teritorijos ribų apibrėžimo ir 
nacionalinio, regioninio ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms nustatymo, apsaugos reikalingumo, apsaugos nekilnojamosioms kultūros 
vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų tikslinimo.

16. Pagal bylos duomenis tiek Vilniaus gatvės, tiek Kauno senamiesčio vertingąsias savybes 
nustatė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečioji nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo taryba. Todėl Departamentas įpareigotinas pateikti šios vertinimo 
tarybos išvadą dėl įrengtos bandomosios Kauno Senamiesčio Vilniaus gatvės grindinio 
rekonstrukcijos atkarpos tinkamumo paveldosauginiu aspektu.

17. Taip pat VIGF kreipėsi į Kauno regioninę architektūros tarybą, Lietuvos architektų rūmus, 
Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrių ir paprašė, kad šios organizacijos sudarytų 
ekspertų grupę ir pateiktų savo išvadas dėl šios bandomosios gatvės atkarpos. Šio dokumento 
kopija pateikta ir Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui, kuris jau anksčiau kritiškai 
pasisakė dėl ketinimo supjaustyti Kauno Senamiesčio grindinį.

18. Gauti atsakymai bus pateikti teismui. 

 Dėl išdėstytų motyvų prašau: 
įpareigoti pareiškėją Kultūros paveldo departamentą, pateikti Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos išvadą dėl įrengtos bandomosios Kauno Senamiesčio Vilniaus gatvės 
grindinio rekonstrukcijos atkarpos tinkamumo paveldosauginiu aspektu. 

Priede: VIGF 2022-03-23 Prašymas pateikti specialistų išvadas dėl bandomosios Kauno senamiesčio 
grindinio rekonstrukcijos atkarpos vertinimo.

VIG Fondo vadovas:  ADVOKATAS SAULIUS DAMBRAUSKAS
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