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1. NUSPRĘSTA:  
 

1.   Vertinimo tarybos posėdyje kviesti dalyvauti restauratorių R. Bridikį. Pristatyti pateiktas tyrimo 

išvadas dėl svarstomo langų tipo (autentiškumo) klausimą; 

2. Siūlyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus darbuotojams 

dar kartą peržiūrėti ir įvertinti Statybos darbų projektą ir nepritarti numatytų plastikinių langų 

sprendiniui, kuris smarkiai sumenkintų Chonelio Elkeso pastato, Kęstučio g. 8, (u.k. 44170) vertes. 

 

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. Pagrindinio fasado dvigubi langai, sprendžiant pagal 

furnitūrą, staktą, gali būti originalus. Šio pastato vertės neginčijamai svarbios, jis taip pat patenka Į UNESCO 

Pasaulio paveldo sąrašą, kuriame pateikiami Preliminarios paraiškos (Tentative List) objektai-kandidatai . 

 

2. NUSPRĘSTA: Patikslinti pastato, adresu Lietuvių g. 18, Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos 

ribas bei teikti Vertinimo tarybos aktą svarstyti pakartotinai. 

 

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. NUSPRĘSTA: Patikslinti namo Dainavos g. 5 (u. k. 16566), Kaune, vertingąsias savybes ir 

teritorijos ribas bei teikti Vertinimo tarybos aktą svarstyti pakartotinai. 

 

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. 

 

4.  NUSPRĘSTA: Patikslinti Operos solisto, karo topografo Antano Kučingio namo, Aušros g. 13, 

Kaune (u.k. 16578), Kaune, vertingąsias savybes ir teritorijos ribas bei teikti Vertinimo tarybai 

svarstyti pakartotinai. 

 

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. 

 

 

 


