
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS          

2021-01-21 D. (protokolo Nr. 55-8-2) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

 

1. NUSPRĘSTA:  Pritarti Kauno miesto savivaldybės 2021 m. I pusmečio planuojamų parengti Kauno 

miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų plano projektui.  

 

2. NUSPRĘSTA: Patikslinti  namo, adresu Vaistinės skg. 3, Kaune Vertinimo tarybos aktą, siūlant 

nustatyti regioninį 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 kriterijus. 

 

3. NUSPRĘSTA:  

 Atsižvelgiant į pastabas patikslinti Žydų pradinės mokyklos, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 30, 

Kaune, Vertinimo tarybos aktą ir teikti svarstyti pakartotinai; 

 Siūlyti aukštesnį nei vietinį objekto lygmenį bei formuoti pastatų kompleksą susidedantį iš Žydų 

realinės gimnazijos bei Žydų pradinės mokyklos. 

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 kriterijus. 

 

 

4. NUSPRĘSTA: 

 Kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministeriją dėl tarnybinės pagalbos ir teisinės 

konsultacijos rengiant Vertinimo tarybos akto projektą pastatui Perkūno al. 11. 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją su siūlymu keisti Nekilnojamojo kultūros paveldo 

Vertinimo tarybos akto formą bei nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų 

aprašą numatant suniokotų, sunaikintų ar neišlikusių vertingųjų savybių išsaugojimo galimybes. 

 


