
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS         

2020-06-18 D. (protokolo Nr. 55-8-6) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

 

1. NUSPRĘSTA: Atidėti klausimą dėl Medicinos mokslų daktaro Chonelio Elkeso pastato, 

Kęstučio g. 8, (u. k. 44170) vertingųjų savybių tikslinimo. 

 
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.  

 

2. NUSPRĘSTA: Pritarti Laidotuvių rūmų pastato (u.k. 32819) 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. NUSPRĘSTA: Perduoti klausimą dėl gaisrinės, vad. Ugniagesių rūmais (u. k. 32702), I. Kanto 

g. 1/ Nemuno g. 2  svarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

vertinimo taryboms. 

 

Priimto sprendimo motyvai: Nors 2008 m. šio pastato dokumentaciją ir Vertinimo tarybos aktą rengė bei 

partvirtino Kauno m. nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo taryba, vadovaujantis 2019-10-17 d. KPD 

prie Kultūros paveldo departamento įsakymo Nr. Į-279, 5 p. Kultūros paveldo departamento prie KM 

sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos atlieka funkcijas dėl regioninio ir nacionalinio 

reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ir vietovių. 

 

       4.  NUSPRĘSTA: Pritarti siūlymui pastatą K. Donelaičio g. 8 įtraukimui Vertinimo tarybos aktų į 

2020 m. II pusmečio planą. 

 

 

 


