
KAUNO MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS          

2021-09-28  (protokolo Nr. 55-8-12) PASITARIMO NUTARIMAI 

 

1. NUSPRĘSTA:   Pritarti namo (u. k. 16772), Aukštaičių g. 29, Kaune, Vertinimo tarybos aktui, 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 kriterijus. 

 

2. NUSPRĘSTA:  Pritarti Stepono ir Elžbietos Daugvilų namo (u. k. 16955),  adresu Kauno al. 7 Kaune, 

Vertinimo tarybos aktui, 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 kriterijus. 

 

3. NUSPRĘSTA:   Pritarti Botanikės Marijos Laukaitienės namo (u. k. 16947), adresu K. Grybausko g. 20, 

Kaune, Vertinimo tarybos aktui, 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 kriterijus. 

 

4. NUSPRĘSTA:   Pritarti atnaujintam Pergalės gamyklos administracinio pastato, adresu Kaunakiemio g. 5 

Kaune, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktui, panaikinant vertingąją savybę 7.1.1.5 ,,PV 

fasado įėjimų medinės įsprūdines dvivėres stiklintos durys” bei sumažinant apibrėžtų teritorijos ir apsaugos 

zonos ribų planą aplink administracinį pastatą. Kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos, siūlant pavesti Kultūros paveldo centrui patikslinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 

tarybos akto projektą. 

 

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 (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.) ir amžiaus cenzo požymių patikros 

kriterijaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 2 punktu 

Kultūros paveldo objekto teritorijos ir kultūros paveldo vietovės ribos apibrėžiamos remiantis istorinių ir kitų tyrimų 

duomenimis, taip, kad sutaptų su esamų sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis arba kitokiomis 

nekilnojamųjų daiktų, gamtinių ar antropogeninių elementų ribomis. 

 


