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Projekto rengėjas - Kultūros ministerija.
Projekto tikslas: įrašyti į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą
(toliau – Sąrašas) kultūros paminklą  Kauno centrinio pašto rūmus (u. k. Kultūros vertybių
registre – 1133, Kaunas, Laisvės al. 102,).
Dabartinė situacija. Šiuo metu Kauno centrinio pašto rūmus nuosavybės teise valdo AB
Lietuvos paštas. Tai išskirtinės istorinės ir kultūrinės vertės kultūros paveldo objektas,
reprezentuojantis Kauno modernizmo architektūrą, kurios išskirtinė visuotinė vertė pagrįsta
nominacinėje UNESCO byloje „Modernusis Kaunas: Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“.
Šis objektas turi būti prieinamas visuomenei lankyti ir pažinti.
Esmė.
Kauno centrinio pašto rūmai bus įtraukti į Sąrašą, taip bus užtikrinta kultūros paminklo
(nacionalinio reikšmingumo lygmens) apsauga, turės teigiamos įtakos jo tvarkybos efektyvumui,
informacijos sklaidai, Lietuvos istorijos pažinimui, turizmo plėtrai. Į Sąrašą įtraukiami tik Kauno
centrinio pašto rūmai, neįtraukiant šio pastato priklausinių  kitų statinių (ūkinių pastatų, praėjimo
posto, kitų inžinerinių statinių).
Priėmus Nutarimo projektą, esant būtinybei nekilnojamąją kultūros vertybę valstybei
paimti visuomenės poreikiams, teisingai atlyginant savininkui AB Lietuvos paštas, gali prireikti
papildomų valstybės biudžeto lėšų. Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta Nutarimo projekte
nurodyto pastato rinkos vertė – 1,8 mln. Eur (Nekilnojamojo turto registre registruotas kaip
pastatas – įstaiga, unikalus numeris 1993-4013-7026). Priklausinių rinkos vertė – 38,2 tūkst.
Eur.
Kultūros ministerija, įgyvendindama Vyriausybės pasitarimo protokolinį sprendimą
(2021-02-03) parengė Kauno miesto centrinio pašto ir Klaipėdos miesto centrinio pašto
įveiklinimo galimybių studijas.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Derinimas.
 Be pastabų suderinta su Valstybine kultūros paveldo komisija, VĮ Turto banku, Susisiekimo
ministerija, kuri pažymėjo, kad AB Lietuvos pašto lūkestis yra, kad Kauno centrinio pašto
rūmai būtų perleidžiami valstybės nuosavybėn tik kartu su priklausiniais (kaip vientisas
kompleksas).
 Finansų ministerija suderino be pastabų, tačiau atkreipė dėmesį, kad Nutarimo projekto
priede pertekline laikytina informacija apie valstybei priklausančias akcijas (100% akcijų
Lietuvos Respublika).
 Į AB Lietuvos pašto pastabą dėl būtinybės perimti valstybės nuosavybėn pagrindinį pastatą
– įstaigą su priklausiniais neatsižvelgta Derinimo pažymoje pažymint, kad į Sąrašą įrašomas
kultūros paminklas – Kauno centrinio pašto rūmai, o priklausiniai nėra kultūros paveldo
vertybės (išskyrus priestatą, kuris plane pažymėtas 1B3p.). Priklausinių perėmimo valstybės
nuosavybėn klausimas šiuo Nutarimo projektu nesprendžiamas.
Dalykinio vertinimo išvada:
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 Teikiamas projektas patikslintas atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
pastabas ir pasiūlymus, pateiktus išvadoje Nr. NV –2193.
 Teisės grupė pastabų ir pasiūlymų išvadoje Nr. NV –2627 neteikia.
 Teikiamą projektą siūloma svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.
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