
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS         

2020-03-12 D. (protokolo Nr. 55-8-3) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

NUSPRĘSTA:  

 

1. Pritarti pastato Savanorių pr. 91 (u. k. 36074) teisinės apsaugos nereikalingumo vietinio reikšmingumo 

lygmens objektui procedūrų iniciavimui. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Pastato įtraukimo į Kultūros vertybių registrą lėmė didelis Žaliakalnio 

bendruomenės noras išsaugoti mokyklos funkciją ir pabrėžti tęstinę pastato istoriją. Susipažinus su patikslinta 

Vertinimo tarybos akte pateikta pastato istorine ir architektūrine charakteristika siūloma  istorinę vertę įamžinti 

atminimo ar kitu memorialiniu ženklu šioje vietoje. Atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei kiekybinius 

retumo kriterijus pastatas 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. 

 

 

2. Pritarti Darbo rūmų pastato adresu Vytauto pr. 79, Kaune, patikslintoms vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei kiekybinius retumo kriterijus, šis 

pastatas 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 kriterijaus. 

 

3. Įsitraukti Vertinimo tarybos aktų projekto parengimą namui Gedimino g. 31 bei tame pačiame sklype 

esančių pastatų Kęstučio g. 16 bei Kęstučio g 16B  į Kauno miesto savivaldybės 2021 m. planuojamų parengti 

Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų planą. 

 

Priimto sprendimo motyvai:  Pastatų Kęstučio g. 16, Gedimino g. 31 (u.k. 10674) tame pačiame sklype 

esančių 3 Vertingųjų savybių požymių turinčių pastatų įvertinimas ir svarstymas formuoti kompleksą 

reikalauja platesnio tyrimo, dėl lėšų ir žmogiškųjų išteklių stygiaus jis bus atliekamas 2021m. stygiaus. 

Atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei kiekybinius retumo kriterijus, šis pastatas 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 kriterijaus. 

 

4. Siūlyti į Kultūros vertybių registrą įtraukti M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko galerijos pastatą 

(Nepriklausomybės a. 12 Kaune), nustatant aukštesnį nei vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Atsižvelgiant į svarbumo įtakos kriterijus bei kiekybinius retumo kriterijus, šis 

pastatas 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 kriterijaus 

 

5. Patikslinti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819), Jonavos g. 220 Vertinimo tarybos akto projektą ir teikti jį 

svarstyti Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybai pakartotinai. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Parengtas Vertinimo tarybos akto projektas neatitinka 2017 m. sausio 18 d. 

KPD prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. Į-11 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 

tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ aprašo nuostatų.  

 

 

 

 

 

 

 

 


