
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS 2020-01-21 D. 

(protokolo Nr. 55-8-1) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

NUSPRĘSTA:  

 

1. Neįtraukti pastato Aukštaičių g. 68, Kaune, į Kultūros vertybių registrą. 

Priimto sprendimo motyvai: Pastatas Aukštaičių 68 Kaune, atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei kiekybinius 

retumo kriterijus, neatitinka Lietuvos Kultūros ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-453 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymo 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 ,,Dėl nekilnojamųjų kultūros 

vertybių vertinimo atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ nustatyto reikšmingumo (svarbumo – įtakos kriterijus, 

rodantis svarbą visuomenės ir valstybės vystymosi, kultūros sklaidos procesams; retumo – kiekybinis kriterijus, kuriuo 

apibūdinamas negausiai išlikęs ar nedažnai pasitaikantis objektas ar vietovė, unikalumo – kokybinis ir kiekybinis 

kriterijus, kuriuo apibūdinamas nepasikartojančios, išskirtinės objekto ar vietovės savybės.) požymių patikros 

kriterijaus.  

Pažymėtina, kad pastatas yra valstybės saugomos vietovės Kauno m. istorinės dalies vad. Žaliakalniu (u.k. 

22148) teritorijoje, kurio aktą gali keisti Kultūros paveldo departamento Vertinimo taryba.  

 

2. Pritarti pastato adresu Vilniaus g. 48 (u.k. 34579), vertingųjų savybių tikslinimui, pakeičiant vertingąją 

savybę 13.1.1. iš  ,,dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas“ į ,,dangos medžiaga – molinės čerpės ir 

jų tipas“ bei  išbraukti vertingąją savybę ,,kiti stogo elementai – pusapvaliai skardinti tūriniai 

švieslangiai“. 

Priimto sprendimo motyvai: Pateiktoje archyvinėje medžiagoje ir 2020 m. sausio mėn. darytose fotografijose matoma, 

jog stogo danga - molinės čerpės, o pusapvaliai skardinti tūriniai švieslangiai pakeisti apie 1989 m. keičiant pastato 

stogą, neišsaugant pirminiame pastato projekte numatytų architektūrinių elementų. 

 

3. Patikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą ,,Valstybinio Kauno radijo 

matavimo technikos mokslinio tyrimo instituto ,,Lira“ sienų tapybos ,,Idėja“ „. Vertinimo tarybos aktą 

papildant informacija apie pastatą, jo istorinę, dailės ir architektūrinę vertes.  Vertinimo tarybos akto 

projektą teikti svarstyti Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pakartotinai. 

 

4. Įtraukti pastatą K. Donelaičio g. 74 Kaune, į Kultūros vertybių registrą. Užsakyti parengti Kauno m. 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Pastatas, K. Donelaičio g. 74, Kaune, atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei 

kiekybinius retumo kriterijus, atitinka Lietuvos Kultūros ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-453 ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 ,,Dėl nekilnojamųjų 

kultūros vertybių vertinimo atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ nustatyto reikšmingumo (svarbumo – įtakos 

kriterijus, rodantis svarbą visuomenės ir valstybės vystymosi, kultūros sklaidos procesams; retumo – kiekybinis 

kriterijus, kuriuo apibūdinamas negausiai išlikęs ar nedažnai pasitaikantis objektas ar vietovė, unikalumo – 

kokybinis ir kiekybinis kriterijus, kuriuo apibūdinamas nepasikartojančios, išskirtinės objekto ar vietovės 

savybės.) požymių patikros kriterijus.  

Pažymėtina, kad pastato vertingiausia dalis – visas pagrindinis į K. Donelaičio g. atsuktas fasadas yra saugomas 

kaip valstybės saugomos Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (u.k. Kultūros vertybių registre 

22149), vertingoji savybė (vertingųjų savybių požymių turintis objektas).  

 

 

5. Pritarti siūlymui Kapsų g. atkarpos dalies įtraukimui Vertinimo tarybos aktų į 2020 m. I pusmečio 

planą. 

 

 

 

 

 

 


