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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso 

meno mokyklos rūmai  

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10418.  

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

patvirtintas): 2014-06-09 Nr. KPD-AV-725 

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27A.  

5. Valdytojas: Turto patikėjimo teise Kauno kolegija, a.k. 111965284      

(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: 2016-06-21 Nr. 55-16-27. 
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: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno 

tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso meno mokyklos rūmų vertingosios savybės:  tūris -

 kompaktinis stačiakampio plano, 2 aukštų su mansarda ir pastoge - būklė gera; stogo forma - pusvalminė, 

PV fasado frontono - dvišlaitė - būklė gera ;dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos lakštų stogo 

dangos tipas (stogas buvo dengtas čerpių danga, XX a. 5-6 d-mečiais pakeista į skardos dangą; būklė 

gera); kiti stogo elementai - aštuoni plytų mūro dūmtraukiai (krosnys išardytos, išlikę neveikiantys 

dūmtraukiai; dūmtraukiai restauruoti 2006-2009 m. -  būklė gera;); apžvalgos aikštelė, įrengta stogo 

centrinėje dalyje (aikštelė rekonstruota, netyrinėta). Išplanavimas - I, II a. ir mansardos koridorinis 

išplanavimas su II a. aula, kurios P dalis paaukštinta (aukštų išplanavimas ir aulos tūris nepakitęs; 

netyrinėta); kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas – būklė netyrinėta; sienų angos, nišos - fasadų I, II 

a., mansardos stačiakampės, kvadrato formos langų, durų angos - būklė netyrinėta; ŠV, PR fasadų frontonų 

rombo formos langų, dalies apskritimo formos langų angos – būklė netyrinėta; PV fasado frontono stogo 

švieslangių angos, kuriančios aulos P dalies antrinį apšvietimą - būklė netyrinėta; PV, ŠR fasadų I a. 

stačiakampės nišos - būklė gera; laiptų aikštelės tarp I ir II a. stačiakampės nišos su apskritiminėmis 

sąramomis – būklė netikrinta. Fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma - 

būklė gera; fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado portikas su trikampiu frontonu, paremtu 

keturiomis toskaninio ordelio apvalaus skerspjūvio kolonomis – būklė gera fasadų apdaila ir puošyba - PV 

fasado memorialinė lenta su lietuviškais ir rusiškais įrašais: „Šiame name 1922-1940 m. dirbo Kauno meno 

mokyklos įkūrėjas, dailininkas prof. Justinas Vienožinskis“ (būklė gera.). Konstrukcijos - pamatas su tašyto 

akmens mūro cokoliu (cokolis buvo netinkuotas, dabar didesnė dalis užtinkuota; plytų mūro sienos (-; būklė 

gera.); stogo dangos konstrukcija - medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija keista per 

rekonstrukciją, netyrinėta); funkcinė įranga - vidaus teraco pakopų laiptai tarp I, II a. ir mansardos (-; 

netyrinėta;); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų skaidymo tipai (nauji langai pagaminti 

atkuriant autentišką skaidymą, varstymas pakitęs;būklė gera); medinės langų staktos, vidaus palangės (nauji 

langai įdėti išlaikant senąsias staktas; būklė netikrinta); vidaus laiptų metaliniai turėklai su mediniais 

porankiais (-; netyrinėta) žalvarinės durų rankenos tarp I a. koridoriaus ir patalpos (rankenos įstatytos į 

neautentiškas duris; netyrinėta;);. Patalpų architektūrinės detalės - aulos balkonas su medine ažūrine 

tvorele (-; netyrinėta;); aulos P dalies portalą išryškinantys piliastrai (-; netyrinėta;); lubų, sienų apdaila - 

aulos paaukštintos P dalies įstiklintas lubų plafonas, papuoštas dekoratyvine medine saule, sienų viršų 

juosiantis antablementas (-; netyrinėta;); lubų, sienų, kolonų tinko tipas (-; netyrinėta;); auloje kabanti 

memorialinė lenta su užrašu „Lietuvos / Meno Mokyklos Įsteigėjui / ir jos pirmajam Direktoriui / JUSTINUI 

VIENOŽINSKIUI / Už pakeltą triūsą šį rūmą statant, / taip pat / pirmajai MOKYTOJŲ TARYBAI / P. 

ČIURLIONIUI, V. DIDŽIOKUI, A. GALDIKUI, / P. GALAUNEI, P. KALPOKUI, J. ŠILEIKAI, / K. 

ŠKLERIUI, ir IGN. ŠLAPELIUI. / Už nenuilstamą darbą sunkiose aplinkybėse / Mokyklai besikuriant / 

tariame širdingą AČIU. / Meno Mokyklos Klausytojai. / Kaunas / MCMXXIV / Balandžio 11 d.” . Kauno 

meno mokyklos statinių komplekso pagrindinio pastato - meno mokyklos rūmų nepakitusi, labai gera.. 

Vidaus erdvės netikrintos dėl šalyje paskelbto Covid 19 pandemijos.  

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: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno 

tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso aplinka tvarkinga, prižiūrima. 

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 2 lapai. 
 

 
  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kultūros vertybės kodas: 10418 

 

 

Nr. 1 Pavadinimas               Kauno meno mokyklos statinių  meno mokyklos rūmai    

Fotografavo                  K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė        Data  2021-04-29 

 

 
Nr. 2 Pavadinimas               Kauno meno mokyklos statinių ir meno mokyklos rūmai    

Fotografavo                  K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė        Data  2021-04-29 



 

 
Kultūros vertybės kodas: 10418 

 

 

Nr. 3 Pavadinimas               Kauno meno mokyklos statinių ir meno mokyklos rūmai    

Fotografavo                  K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė        Data  2021-04-29 

 

 
Nr. 4 Pavadinimas               Kauno meno mokyklos statinių meno mokyklos rūmai    

Fotografavo                  K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė        Data  2021-04-29 



 


