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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1150  

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas): 2011-12-12;  Nr: KPD-SK-37. 

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19 

5. Valdytojas: - 

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu:  Paminklas 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-03-23 Nr. 55-16-4 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 
V     

* - Pažymėti - V. 

 

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės 

taršos šaltinių nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę 

defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar 

atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos 

panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet 

jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini 

saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, 

aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių; 

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos 

priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka 

netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo 

sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to 

nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos  V     

2. Sienų konstrukcijos V     

3. Sienų apdaila V     

4. Stogo danga V     



5. Stogo konstrukcijos V     

6. Langai  V     

7. Durys  V     

8. Puošyba (jei yra) V     

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., 

išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  
 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:  Saugoma Tūrinė erdvinė kompozicija - 3 aukštų, su 

daliniu 4 aukštu, pastoge ir rūsiu. Pusiau uždaro plano su dviem nedideliais dviaukščiais fligeliais šonuose ir centruotais 

rizalitais fasaduose - būklė gera; stogo forma - plokščia - būklė gera; kiti stogo elementai - variniai ventiliacijos 

kaminėliai – būklė gera; metalinis kaminėlis – būklė gera; fligelių antstatai - 2 vnt.; būklė gera; metaliniai įstiklinti 

antstatų stogeliai - 2 vnt.; būklė gera; lietaus nubėgimo sistema - būklė gera; betono laiptų tipas – būklė gera. Aukštų 

išplanavimas - mišrus - būklė netyrinėta; kapitalinės sienos - gelžbetonio monolito pagrindinių sienų tinklas - būklė 

netyrinėta; sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos – būklė nepakitusi; rūsio langų šviesduobės su metalinio 

vamzdžio turėklais - būklė gera; ventiliacijos angos su metaliniais gaubtais su grotelėmis - būklė netyrinėta. Fasadų 

architektūrinis sprendimas - fasadų kompozicija - modernizmo stiliaus, funkcionalizmo stilistikos, fasadai simetriškos 

kompozicijos, horizontaliai suskaidyti langų juostomis, vertikaliai akcentuotomis centrinėmis dalimis - būklė gera; 

fasadų architektūros tūrinės detalės - V, Š, R, P fasadų rizalitai - būklė gera; V, Š, R, P fasadų portalai su plokščiais 

stogeliais - būklė gera; V, Š, R, P fasadų teraciniai išorės laiptai - būklė gera; fasadų apdaila ir puošyba - tinko 

medžiagos tipas – būklė gera; cokolio ir portalų granitinio tinko tipas – būklė netikrinta; V fasado portalo keramikinių 

plytelių apdaila - būklė gera; fasadų spalvinis sprendimas - būklė gera; baltų glazūruotų keramikinių plytelių panelių 

antstatuose tipas – būklė netikrinta. Konstrukcijos - pamatai - juostiniai, betono – būklė netyrinėta; perdangos - 

gelžbetoninės plokštės – būklė netyrinėta. Funkcinė įranga - pagrindiniai vidaus teraco laiptai su grindjuoste, ąžuolu 

faneruotais turėklais su teraco apatine dalimi, apvalaus profilio ąžuoliniu porankiu ir metalinėmis laikančiomis 

konstrukcijomis - būklė netyrinėta; Š ir P dalies teraco laiptai su grindjuostėmis, ąžuolu faneruotais turėklais su teraco 

apatine dalimi, apvalaus profilio ąžuoliniu porankiu ir metalinėmis laikančiomis konstrukcijomis – būklė netikrinta; 

teraco laiptai su grindjuostėmis ir metaliniais turėklais iš rūsio į 1 a. – būklė netikrinta; sukti betono laiptai rūsyje – 

būklė netikrinta; teraco laipteliai su grindjuostėmis Š ir P tambūruose – būklė netikrinta; V tambūro teraco laipteliai – 

būklė netikrinta; sukti teraco laiptai su grindjuoste iš 2 a. koridoriaus į antstatą – būklė netikrinta; teraco laipteliai 

antstatuose – būklė netikrinta; teraco laipteliai su grindjuoste iš 3 a. koridoriaus į terasą – būklė netikrinta; teraco 

laipteliai su grindjuoste iš 319 patalpos į terasą – būklė netikrinta; užapvalinti teraco laipteliai su grindjuostėmis iš 305 

ir 318 patalpų į terasą – būklė netikrinta; sukti betono laiptai su grindjuoste iš 4 a. į pastogę – būklė netikrinta;  teraco 

laipteliai 4 a. koridoriuje – būklė netikrinta; betono laiptai iš 4 a. ant stogo – būklė netikrinta;  keleivinis liftas su lifto 

šachta nuo rūsio iki 4 a., kabina, įstiklintomis metalinėmis atitvaromis ir mašinų skyriumi pastogėje – būklė netikrinta; 

krovininis liftas su lifto šachta nuo rūsio iki 3 a., kabina, įstiklintomis metalu kaustytomis durimis ir mašinų skyriumi 4 

a. – būklė  netikrinta; plačios ir siauros teraco palangės – būklė netikrinta; technologinė įranga - metalinė komutatorinė 

spinta su įmontuotais AEG vokiečių firmos elektros įrengimais - ampermetru, voltmetru, generatoriumi – būklė 

netikrinta; atviro ir uždaro tipo traukos spintos su keramikiniais ventiliatoriais – būklė netikrinta;  šarvuotos traukos 

spintos su keramikiniais ventiliatoriais – būklė netikrinta; inžinerinė įranga - apšildymo įranga - radiatoriai – būklė 

netikrinta; keramikiniai elektros jungtukai ir rozetės – būklė netikrinta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų rėmų 

tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas – būklė netikrinta; vidaus langų rėmų tipas - medžiagiškumas 

(medis), profilis, skaidymas – būklė netikrinta; spalvoto metalo langų furnitūra – būklė netikrinta.  V fasado ąžuolinės 

įstiklintos keturių varčių lauko durys - būklė gera; V fasado tambūro ąžuolinės įstiklintos dviejų varčių durys - būklė 

gera; Š ir P fasadų ąžuolinės įstiklintos dviejų varčių su nevarstomomis šoninėmis dalimis ir įstiklintu viršlangiu lauko 

durys - 2 vnt.; būklė gera; Š ir P tambūrų ąžuolinės dvivėrės įstiklintos durys - 2 vnt.; būklė netyrinėta; R fasado ir 

tambūro ąžuolinės įstiklintos dviejų varčių su nevarstomomis šoninėmis dalimis ir įstiklintu viršlangiu lauko durys - 2 

vnt.; būklė gera; spalvoto metalo lauko ir tambūrų durų furnitūra - būklė gera. Medinių įstiklintų ir neįstiklintų vidaus 

durų tipas – būklė netikrinta; medinių profiliuotų vidaus durų angokraščių apkalų tipas – būklė netikrinta; vidaus durų 

furnitūra – būklė netikrinta; metalinės slėptuvių durys – būklė netikrinta; lenktos metalinės pagrindinės laiptinės langų 

apsauginės grotelės su teraco apatine dalimi ir ąžuoliniu porankiu (3 vnt.) būklė nepakitusi; spalvoto metalo 

priešgaisrinės apsaugos durelės 1 - 4 a. koridoriuose (4 vnt.; būklė nepakitusi; bronziniai elektros skydeliai - būklė 

nepakitusi; spalvoto metalo ventiliacijos angų grotelės – būklė netyrinėta; spalvoto metalo skydeliai – būklė netikrinta; 

keramikinių ventiliacijos angų grotelių tipas – būklė netikrinta. Patalpų architektūrinės detalės - stačiakampės nišos 

sienose – būklė nepakitusi; sieninės spintos – būklė netikrinta; stačiakampės stacionarios tumbos glazūruotų plytelių 

paviršiumi ir balto stiklo ir glazūruotų plytelių stalviršiu – būklė netikrinta; lubų paskliautės - būklė netikrinta; vidaus 

dekoras - prof. J. Šimkaus (1873 - 1944) memorialinė lenta - būklė netikrinta; Nepriklausomybės karų savanorio, pulk., 



inž., chemijos dr. , Tyrimų laboratorijos viršininko J. Vėbros (1901 - 1994) memorialinė lenta – būklė nepakitusi; I-ojo 

Lietuvos cheminės technologijos mokslų dr., Technologijos fakulteto dekano prof. dr. J. Purėno (1908 - 2003) 

memorialinė lenta – būklė nepakitusi; įmontuota įranga - keramikinių keturkampių užapvalintais kampais ant stovų su 

laikikliais kriauklių tipas - būklė netikrinta; keramikinių keturkampių užapvalintais kampais, ant stovų su laikikliais, 

vonelių tipas - būklė netikrinta; keturkampės keramikinės su pakelta sienele kriauklės tipas - būklė netikrinta; mažos 

keramikinės kriauklės, pakabinamos ant sienos tipas - būklė netikrinta; bronziniai 1-3 čiaupų kranai (1 čiaupo 21 vnt., 2 

čiaupų 22 vnt., 3 čiaupų 53 vnt.; - būklė netikrinta; spalvoto metalo dušo galvutės ant konsolių (3 vnt.; - būklė 

netikrinta; stacionarūs vienpusiai siauri ir platesni laboratoriniai stalai su balto stiklo ir baltų glazūruotų plytelių 

stalviršiais, vandentiekio sistema ir praustuvais su bronziniais čiaupais (63 vnt.; - būklė netikrinta; stacionarūs 

laboratoriniai stalai po traukos spintomis su baltų glazūruotų plytelių stalviršiais ir technologine įranga (51 vnt.; - būklė 

netikrinta; stacionarūs dvipusiai laboratoriniai stalai su medine apatine dalimi ir vientisos dangos stalviršiu, bronziniais 

kranais ir kita technologine įranga (10 vnt. - būklė netikrinta; medinės įmontuotos lentynos bibliotekoje - būklė 

netikrinta; sienų apdaila - baltų glazūruotų plytelių sienų panelių tipas (11x11cm, 15x15cm; -- būklė netikrinta; tambūrų 

granitinio tinko apdailos tipas - būklė netikrinta; apšvietimo įranga - apvalūs mažesni ir dideli matinio stiklo šviestuvai -

 būklė netikrinta; kubo formos matinio stiklo šveistuvai - būklė netikrinta; apvalūs matinio stiklo sieniniai šviestuvai -

 būklė netikrinta; signalinė lemputė - būklė netikrinta; grindų danga - teraco plytelių su juodo teraco apvadu ir 

grindjuoste danga (25x25cm, apvadas - 13 cm;  būklė netikrinta; baltų ir pilkų keramikinių plytelių, suklotų šachmatine 

tvarka su lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; baltų keramikinių plytelių su pilku apvadu ir lenkta 

grindjuoste danga (15x15 cm, 30x30 cm; - būklė netikrinta; raštuotų 4 pilkų plytelių ir 1 pilkos plytelės kvadratais baltų 

keramikinių plytelių fone su pilkų plytelių apvadu ir lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; raštuotų 4 

pilkų keramikinių plytelių kvadratų baltame fone, su apvadu ir lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; 

geltonų ir raudonų keramikinių plytelių, suklotų šachmatine tvarka, su lenkta grindjuoste danga (15x15cm; - būklė 

netikrinta; ąžuolinio parketo grindys, suklotos „eglute“, su grindjuoste (7x30 cm,7x40 cm, 7x45 cm, 8x35 cm, 8x45 cm; 

- būklė netikrinta. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - mokslinė. Vidaus patalpose esančios vertingosios 

savybės netikrintos. 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

  V   

***- Pažymėti - V. 

 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga. 

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 6 lapai. 
 

 
  

 

 

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė        ____________                    Dovilė Miliukštė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                (parašas)                                                (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Kultūros vertybės kodas: 1150 

 

 
Nr. 1 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija             

                         Fotografavo          Danguolė Jonušaitė                                                Data 2021-11-05 

 

 

Nr. 2 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija   

                         Fotografavo              Danguolė Jonušaitė                                       Data 2021-11-05 



 Kultūros vertybės kodas: 1150 

 
 

Nr. 3 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                                             Data 2021-11-05 

  

 

 

  

Nr. 4 Pavadinimas    Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo        Danguolė Jonušaitė                            Data 2021-11-05 

  



                 

 

  

Nr. 5 Pavadinimas    Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                            Data 2021-11-05 

  

 

 

  

Nr. 6 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo   Danguolė Jonušaitė                                                 Data 2021-11-05 

  



  

 

  

Nr. 7 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                                     Data 2021-11-05 

  

 
 

  

Nr. 8 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo        Danguolė Jonušaitė                             Data 2021-11-05 

  



 

 

  

Nr. 9 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                             Data 2021-11-05 

  

 

 

  

Nr. 10 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                 Data 2021-11-05 

  



 

 

 

  

Nr. 11 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo  Danguolė Jonušaitė                       Data 2021-11-05 

  

 

 

  

Nr. 12 Pavadinimas   Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija 

Fotografavo   Danguolė Jonušaitė                        Data 2021-11-05 

  

Kultūros vertybės kodas: 1150 

 


