
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS          

2021-06-17  (protokolo Nr. 55-8-8) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

 

1. NUSPRĘSTA: Pritarti  Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Musteikio namo, adresu K. 

Donelaičio g. 15, Kaune, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektui, 

vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo lygmenį. 

 

Pažymėtina kad:  pastatas K. Donelaičio g. 15 patenka į parengtos nominacinės bylos „Modernusis Kaunas: 

Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“ (angl. Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919–1939), 

nominuojamą teritoriją. 

 

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: Numatyti patikslinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą A. 

Lapino namui, adresu Laisvės al. 30/ Nepriklausomybės a. 1 (u. k. 32175), Kaune. 

 

3. NUSPRĘSTA: Pritarti namo, adresu Trakų g. 3, Kaune, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 

tarybos akto projektui, vertingosioms savybėms ir teritorijos riboms, nustatant vietinį reikšmingumo 

lygmenį. 

 

Pažymėtina kad:  pastatas Trakų g. 3 patenka į parengtos nominacinės bylos „Modernusis Kaunas: 

Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“ (angl. Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919–1939), 

nominuojamą teritoriją. 

 

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: Atidėti pastato A. Smetonos al. 19, Kaune  įtraukimo į Kultūros vertybių registrą, iki 

bus parengta  nekilnojamojo Kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketa. 

 

 


