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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vištyčio aliejin÷ su technologine įranga
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 28266
3. Adresas:
Taikos g. 21, Vištyčio mstl., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav..____________________________________
4. Valdytojas _Domicel÷ Černiauskien÷, Taikos g. 21, Vištytis__________________________________
(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: Kultūros vertyb÷s pagrindinio dosj÷ aprašas,
2003 m.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas:
Dosj÷ esančios fotonuotraukos nespalvotos, nekokybiškos, tod÷l kai kurias detales palyginti ir įvertinti
galimą būkl÷s skirtumą yra labai sunku. Dosj÷ nurodyti vertingi elementai ir dalys: 1) tūris – nepakitęs
(foto Nr. 3); 2) stogo forma – nepakitusi (foto Nr. 2, 3) ; 3) dangos medžiagiškumas – nepakitęs (foto Nr.
3)‘; 4) fasadai – nepakitę (foto Nr. 2, 3); 5) kapitalin÷s sienos – tos pačios; 6) konstrukcijos (santvaros
sijos) – nepakitę; 7) girnos – nepakitę (foto Nr. 4, 5, 6); 8) keptuv÷ – nepakitusi (foto Nr. 7); 9) krosnis su
kaminu – nepakitę (8, 9, 10);10) piltuv÷ su anga ir indu (įrengti apatiniame statvolyje) – nepakitę (foto
Nr. 15, 18); 11) krumpliaratis – nepakitęs (foto 11, 12, 13, 14) ; 12) du statvoliai – nepakitę (foto Nr. 15,
17).
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Aliejin÷s pastatas nepakitęs – jame nuo 2003 m.
nebuvo atliekami jokie tvarkymo-remonto darbai. Savininkų teigimu, yra būtina keisti pastato stogą.
Pastato būkl÷ – patenkinama. Visa technologin÷ įranga yra išlikusi. Statvoliai (tikriausiai ir kitos
medin÷s dalys) yra stipriai pažeisti kirvarpų (foto Nr. 15, 16, 17, 18), jų būkl÷ – bloga. Krosnies būkl÷ –
bloga. Girnų būkl÷ (pačių akmens girnapusių, ne konstrukcijų) – gera.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 18 skaitmeninių fotonuotraukų ( įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-10-18
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷___________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

