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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatų kompleksas (32406). Kunigų seminarijos pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 2462
3. Adresas:
Vytauto g. 4, Vilkaviškis ___________________________________________________________
4. Valdytojas AB Žemkalnija, Vytauto g. 4, Vilkaviškis, tel. (8 342) 20 381;___________________
(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:
Pastaba. Pastato būkl÷ tikrinama pagal Kultūros paveldo departamento internetiniame tiklalapyje esančius

duomenis. Į tinklalapį neįkeltos kai kurios vertingųjų savybių turinčių pastato architektūrinių elementų,
detalių fotonuotraukos (trūksta Nr, 21, Nr. 29-43 fotonuotraukų). Vertingosios savyb÷s nustatytos ir
įvertintos pagal pateiktus vertingųjų savybių aprašus.
•

1.1.1. tūris – U formos plano, sudaryto iš 2 flygelių ir centrin÷s dalies su rizalitu, 3a., rizalitas – 4 a.
(1965 m. Š fasado centrin÷je dalyje pristatyti 3 a. priestatai; būkl÷ patenkinama, bloga; FF Nr. 7-13; 2008 m.);
stogo forma – dvišlait÷ (-; būkl÷ gera; FF Nr. 7-12; 2008 m.);

Būkl÷ – nepakitusi.

•

1.1.2. išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būkl÷ patenkinama; -; 2008 m.); sienų angos, nišos – ŠR
fasado IV a., P fligelio ŠV ir PR fasadų III a. arkin÷s langų angos (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 9-10, 12,
18-19, 34; 2008 m.); stačiakamp÷s langų ir durų angos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 7-17, 20; 2008 m.); I a. V
koridoriaus ir II-III a. V fligelio laiptin÷s arkin÷s durų angos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 31-32 ; 2008 m.); IV a.
centrin÷s dalies rizalito profiliuotos nišos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 13, 17; 2008 m.); IV a. centrin÷s dalies
rizalito stačiakamp÷s nišut÷s (-; būkl÷ gera; FF Nr. 13, 17-18; 2008 m.); I a. V flygelio laiptin÷s ir P
patalpos arkin÷s nišos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 29-30; 2008 m.);

Būkl÷ – nepakitusi.
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•

1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stilistika (-; -; FF Nr. 7-14; 2008 m.); fasadų
apdaila ir puošyba – menamas rizalitas su stačiakampiu portalu, dekoruotu profiliuotu karnizu bei
suporintomis ment÷mis (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr. 13-14; 2008 m.); suporinti ir viengubi rustuoti
piliastrai su profiliuotais kapiteliais, skaidantys fligelių fasadus, žymintys kampus (-; būkl÷
patenkinama; FF Nr. 7-13, 20-21; 2008 m.); tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas (-; būkl÷
patenkinama; FF Nr. 7-13, 17-18, 22-23; 2008 m.); tinkuoto plytų mūro tarpaukštin÷s traukos ir
palangin÷s juostos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 7-14, 20, 22-23; 2008 m.); III a. P fligelio ŠV ir PR fasadų
arkinių langų sandrikai (-; būkl÷ gera, patenkinama; FF Nr. 9-10, 12, 19; 2008 m.); tinko tipas (-; būkl÷
patenkinama; FF Nr. 7-24; 2008 m.);

Būkl÷ – nepakitusi.

•

1.1.4. konstrukcijos - pamatai su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatai netyrin÷ti, cokolio būkl÷
patenkinama; FF Nr. 8-13, 21, 24; 2008 m.); plytų mūro sienos (-; būkl÷ patenkinama; -; 2008 m.); stogo
medin÷ gegnin÷ konstrukcija (netyrin÷ta; -; 2008 m.); funkcin÷ įranga - V, R flygelių ir centrin÷s dalies
vidaus laiptai su betoniniais tur÷klais ir mediniais porankiais (-; būkl÷ gera; FF Nr. 25-28 ; 2008 m.);

Būkl÷ – nepakitusi.

•

1.1.5. patalpų architektūrin÷s detal÷s – I a. V fligelio P patalpos dvi ir II a. R flygelio Š patalpos šešios
dor÷nin÷s kolonos –(-; būkl÷ gera; 1AP1, 2AP1, FF Nr. 35-37; 2008 m.); II a. R fligelio Š patalpos
stačiakampių kolonų eil÷ (-; būkl÷ gera; 2AP1, FF Nr. 38; 2008 m.); I a. V fligelio P patalpos tinkuoti
plytų mūro piliastrai su profiliuotais kapiteliais (-; būkl÷ gera; 1AP1, FF Nr. 39; 2008 m.); II a. centrin÷s
dalies koridoriaus tinkuotos plytų mūro ment÷s (-; būkl÷ gera; 2AP1, FF Nr. 40; 2008 m.); I a. PR
patalpos dekoratyvios nišos (-; būkl÷ gera; FF Nr. 41; 2008 m.); stačiakamp÷s dekoratyvios nišos
lubose II a. R fligelio Š patalpoje (-; būkl÷ gera; FF Nr. 42; 2008 m.); grindų, laiptų pakopų danga ar
dangos medžiaga - teraco-betono laiptai ir laiptin÷s aikštel÷s V laiptin÷je (-; būkl÷ patenkinama; FF Nr.
27-28; 2008 m.); teraco laiptai ir laiptin÷s aikštel÷s centrin÷je ir R laiptin÷se (-; būkl÷ patenkinama; FF
Nr. 25-26; 2008 m.); I a. centrin÷s dalies geometrinio ornamento teraco grindys (-; būkl÷ patenkinama;
FF Nr. 43-44; 2008 m.). );

Būkl÷ – nepakitusi.

8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Pastate veikia siuvimo įmon÷, kurioje dirba apie 290
žmonių. Pastato būkl÷ – gera: pakeistas pastato stogas, sud÷ti nauji langai, tačiau būtina atlikti pastato
pamatų hidroizoliaciją: visas lietaus nuotekų vanduo geriasi į žemę aplink pastatą (foto Nr. 20). Trūksta
lietaus vandens nub÷gimo latakų šiaurin÷je pastato pus÷je – rytinio fligelio ir prie jo esančio priestato
kampas dr÷ksta, byra tinkas, cokolin÷je dalyje matyti besikaupiančios dr÷gm÷s ir druskų d÷m÷s ( foto
Nr. 15, 16; pietin÷je pastato pus÷je, foto Nr. 19). Dr÷gm÷ kaupiasi ir pastato rūsyje (foto Nr. 56-58). Nors
aplinkos būkl÷ 2008 m. aprašuose nenurodoma, tačiau įvertinus ją vizualiai, neatrodo, kad ji šiuo metu
gali būti pakitusi.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 58 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÷)

