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(data)

Vilkaviškis___
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų kompleksas (32406). Ūkinis pastatas__________
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 32407
3. Adresas:
Vytauto g. 4, Vilkaviškis ___________________________________________________________
4. Valdytojas K.Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapija, Bažnyčios g. 28, K. Naumiestis, Šakių r.
sav., tel. (8 345) 57 338.___________________________________________________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: detalus aprašas, esantis Kultūros paveldo
departamento internetiniame tinklalapyje www.kpd.lt/heritage ; Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2008-10-08 aktas Nr. KPD-RM881.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas.
Vertingosios savyb÷s:

•

1.1.1. tūris – stačiakampio plano, 1 a. (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 45-48; 2008 m.); stogo forma –
piramidin÷ (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 45-48 ; 2008 m.);

•

1.1.2. išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būkl÷ patenkinama; -; 2008 m.); sienų angos, nišos –
stačiakamp÷s langų ir durų angos (-; būkl÷ bloga; FF Nr. 45-48; 2008 m.);

•

1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stilistika (-; -; FF Nr. 45-48; 2008 m.); fasadų
kompozicija - plokštuminiai decentralizuoti PV ir ŠR fasadai (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 45-48; 2008
m.); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (-; būkl÷ bloga; FF Nr. 45-48; 2008 m.);

•

1.1.4. konstrukcijos - pamatai su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatai netyrin÷ti, cokolio būkl÷
patenkinama; -; 2008 m.); plytų mūro sienos (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 46-48; 2008 m.); stogo medin÷
gegnin÷ konstrukcija (netyrin÷ta; -; 2008 m.);

•

3. pirmin÷ ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – ūkin÷.

Nurodytos vertingosios savyb÷s per 4 metus praktiškai nepakitę. Stogo gegnin÷ konstrukcija nors netyrin÷ta, tačiau
stogo ,dangos būkl÷ – bloga (tokia pat bloga ji užfiksuota ir 2008 m. pastato fotonuotraukose)
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8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Pastatas yra nenaudojamas, jo būkl÷ – mažiau, kaip
patenkinama: tinkas nuo pastato fasadų daugelyje vietų nubyr÷jęs, stogo danga – molin÷s čerp÷s – vos
laikosi (ŠR pus÷je čerp÷s ištrup÷ję ir šioje vietoje krituliai patenka į pastato vidų). Aplinkos būkl÷
(ankstesn÷ – nenurodyta) – patenkinama (aplink pastatą – šienaujama pieva).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 7 skaitmenin÷s fotonuotraukos (įrašytos į CD)___________________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data: 2012-08-03
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

