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1. NUSPRĘSTA:  Inicijuoti pastato Perkūno al. 11 įtraukimo į Kultūros vertybių registrą procedūrą. 

Parengus Vertinimo tarybos akto projektą su Teritorijos ribų planu jį svarstyti Kauno m. 

nekilnojamojo Kultūros paveldo Vertinimo taryboje. 

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 Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato fasado, adresu 

Kaunakiemio g. 9 Kaune vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, nustatant 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. 

 

 

3. NUSPRĘSTA: Pritarti patikslintoms namo, adresu Lietuvių g. 18 Kaune vertingosioms savybėms ir 

teritorijos riboms bei apsaugos zonai. 

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. 

 


