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Kauno miesto savivaldybės tarybai

Į .............. Nr. ...............

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2022 METŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS
PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Nr.

1. Parengto projekto tikslai - atsižvelgiant į Paveldotvarkos programos lėšomis finansuotinų
objektų atrankos darbo grupės rekomendacijas siūloma patvirtinti 2022 metų Kauno miesto savivaldybės
(toliau – KMS) paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą. Tarybos sprendimo projektas
yra parengtas vadovaujantis KMS paveldotvarkos programos, patvirtintos KMS tarybos 2014 m. birželio 19
d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ III ir V
skyriuose nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į KMS paveldotvarkos programos lėšomis finansuotinų objektų
atrankos darbo grupės (toliau – darbo grupė) 2022 m. gegužės 5 d. posėdžio protokolą Nr. 55-15-1.
Finansuotinų objektų sąrašas ir konkretus finansavimo dydis yra pasiūlytas prašymus išnagrinėjusios darbo
grupės nutarimu. Dalinį Savivaldybės finansavimą siūloma skirti: 14 Savivaldybės nekilnojamosios kultūros
vertybių, kurios įtrauktos į 2021 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis
finansuojamų objektų sąrašą, jų tvarkybos darbus numatoma baigti 2022 metais; 30 kitų Savivaldybės
nekilnojamosios kultūros vertybių tvarkymui, iš kurių 4 medinės architektūros pastatai bei dalinai finansuoti
11 tvarkybos darbų projektų parengimą.

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.
Kauno miesto tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Kauno miesto
savivaldybės paveldotvarkos programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m.
birželio 19 d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos
patvirtinimo“ (toliau – Paveldotvarkos programa), III ir V skyriuose nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į
Paveldotvarkos programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos darbo grupės rekomenduotą
finansavimo dydį (2022 m. gegužės 5 d. posėdžio protokolas Nr. 55-15-1).
3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Patvirtinus Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų
objektų sąrašą būtų suteikta galimybė valdytojams pasinaudoti Paveldotvarkos programos parama
atnaujinant 44 reikšmingas Kultūros paveldo vertybes bei parengiant 11 tvarkybos darbų projektų.
4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių
pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą projektą.
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Priėmus teikiamą sprendimą nereikės keisti galiojančių teisės aktų.
6. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Rengiant projektą specialistų vertinimų ir (ar) išvadų negauta.
7. Būtinumas paskelbti Teisės aktų registre dėl norminio administracinio akto
įsigaliojimo.
Priimto Sprendimo skelbti teisės aktų registre nereikia.
8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma
reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis
reguliavimas.
Nėra.
9. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio
vertinimo išvada).
Projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
10. Projekto iniciatoriai ir jo autoriai ar autorių grupė.
Projekto iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo
skyrius, projekto autorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo
skyriaus vedėjas Saulius Rimas

Skyriaus vedėjas

A. Pancerovaitė, tel. 425261, el. p. agne.pancerovaite@kaunas.lt

Saulius Rimas
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