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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 11333
3. Adresas:
Sodų g. 1, Vilkaviškio m.________________________________________________________________
4. Valdytojas Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka, tel. (8 342) 53 842_________________
(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,
2001 m., Kultūros paveldo departamento internetiniame tinklalapyje (www.kpd.lt/heritage) esantis
aprašas.
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. tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su mansarda, mezoninais V, R
fasaduose ir rūsiu V dalyje (rekonstrukcijos metu stogas pažemintas; būkl÷ patenkinama;) stogo
forma – dvišlait÷ (2009, būkl÷ gera;); Stogo forma – nepakitusi, bet patikrinus, įvertinus esamą
situaciją bei apklausus bibliotekos darbuotojus, galima teigti, kad stogo būkl÷ tikrai n÷ra
patenkinama – būtent po atlikto stogo remonto per stogą liūčių metu (ir kai tirpsta sniegas) pro
stogą į patalpas prad÷jo b÷gti vanduo (prieš remontą vanduo pro stogą neb÷go): bibliotekos
darbuotojų teigimu, šiaur÷s rytin÷je pastato pastog÷je liūčių metu per lubas, sienas vanduo per
lentutes b÷ga kaip duše (kadangi lubos ir sienos apkaltos medžio lentut÷mis, liūties padarinių
šiuo metu nematyti, tik patalpoje yra dr÷gna). Vanduo pro stogą b÷ga ir pietin÷je pus÷je
esančiose mansardose (pal÷p÷se). Šiuo metu pietvakarin÷je mansardoje, kampe, pad÷ti kibirai
lietaus vandeniui sutek÷ti, nuo sienų nupl÷štos medžio lentut÷s (foto Nr.6, 7, 8), kad b÷gantis
vanduo ne sunktųsi per visus plyšius, o gal÷tų nub÷gti tiesiai į padedamus kibirus. Kad pro stogą
b÷ga vanduo ir sienose kaupiasi dr÷gm÷, matyti iš pastato išor÷s fotonuotraukų (pastato išor÷s
foto Nr. 11, 12, 13) ir iš pastato vidaus antrojo aukšto fotonuotraukų Nr. 3, 4, 21 – sienos, lubų
kampai nuo dr÷gm÷s pel÷ja, tinke susidarę „pūsl÷s“ – prieš stogo remonto to nebuvo). Be to,
esama lietvamzdžių sistema nepilnai atlieka savo funkciją, nes tokiam pastatui yra per menka:
vandens latakai siauri, nepaj÷gia surinkti viso lietaus vandens, visam pastatui įrengti tik 4 siauri
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lietaus nutek÷jimo vamzdžiai, tod÷l lietaus latakų ir lietvamzdžių sudūrimo vietose pastato sienų
plytos, tinkas nuo pastovios dr÷gm÷s sueiž÷jęs ir išbyr÷jęs, sienos d÷m÷tos (foto Nr. 3, 9, 11).
•

1.2. aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (2009 m., būkl÷ gera;), sienų angos – P, V ir
R fasadų pirmo aukšto segmentinių sąramų langų ir durų angos (2009 m., būkl÷ gera; rūsio
pleištinių sąramų langų angos V fasade (2009 m., dalis angų užmūrytos; būkl÷ patenkinama; ) –
nurodytos vertingosios savyb÷s – nepakitę.

•

1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistika (2009 m., būkl÷ patenkinama;);
fasadų architektūros tūrin÷s detal÷s - mezoninai su trikampiais frontonais V, R fasaduose (2009
m., būkl÷ gera;) P fasado betoninių lauko laiptų su aikštele ir sienel÷mis tipas (2009 m. būkl÷
gera;); fasadų apdaila ir puošyba – fasadų tinkuotos plytų mūro traukos (2009 m., būkl÷ gera; );
P, V ir R fasadų pirmo aukšto profiliuotų plytų langų ir durų angokraščiai (2009 m., būkl÷ gera;);
raudonų plytų mūro ment÷s su stačiakamp÷mis nišomis fasadų kampuose (būkl÷ gera;); pirmo
aukšto langų įgilintos įsprūdos, šonuose įr÷mintos plytų mūro apvadu polangiuose (2009 m.,
būkl÷ gera;) – nurodytos vertingosios savyb÷s – nepakitę.

•

1.4. konstrukcijos - pamatas (netyrin÷ta; 2009 m.); plytų mūro cokolis, užsibaigiantis
profiliuotų raudonų plytų mūro eile (būkl÷ gera; ); raudonų plytų mūro sienos (Š fasado,
mansardos bei mezoninų tinkuotos; būkl÷ gera;); perdangos (netyrin÷ta; 2009 m.);
funkcin÷ įranga - dviejų maršų, medinių laiptų tipas (būkl÷ patenkinama;) P fasado medinių
įsprūdinių, dviv÷rių durų su viršulangiu tipas (būkl÷ gera;); konstrukcijų dekoras – fasadų
plytų mūro iškiliosios riev÷tos rišamojo skiedinio siūl÷s (būkl÷ patenkinama;) – nurodytos
vertingosios savyb÷s – nepakitę. Stalių ir kiti gaminiai - pirmo aukšto langų medinių
konstrukcijų ir jų skaidymo tipas – stalių gaminiai, medin÷s konstrukcijos ir jų skaidymo
tipas – nepakitę, apraše nurodoma, kad langų būkl÷ yra gera, tačiau yra abejonių, ar
patys langai yra įstatyti kokybiškai, nes sud÷jus naujus langus, mūro sienos aplink
langus, palang÷s prad÷jo pel÷ti. Iš to galima daryti prielaidą, kad dedant langus gal÷jo
būti palikti vadinamieji „šalčio tiltai“).

8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: 2001-2002 m. buvo rekonstruotas pastato stogas,
restauruota pastato išor÷ (vidus liko nerestauruotas-neremontuotas). Bibliotekos darbuotojų teigimu,
rekonstruotas stogas nepateisino lūkesčių, nes pastato eksploatacija kai kuriais atvejais tapo
sud÷tingesn÷: po liūčių, tirpstant sniegui, pro stogą teka vanduo. Vandeniui „surinkti“ patalpose statomi
kibirai, kitos talpos (foto Nr.6). Antrajame aukšte esančių patalpų lubų kampai nuo besikaupiančios
dr÷gm÷s pel÷ja, sienos, langų angokraščių tinke susidarę „pūsl÷s“ (foto Nr. 20). Centrinio fasado
trikampio frontono šonuose esantys kvadratinio plano bokšteliai (kolonos) nuo dr÷gm÷s aptrup÷ję (foto
Nr. 6, 12, 13). Nuo dr÷gm÷s „pūsl÷tos“ sienos yra ir pirmajame pastato aukšte (foto Nr. 1, 2, 20).
Pirmajame aukšte pel÷ja patalpų lubų kampai (foto Nr. 3, 4). Apskritai, patalpos yra labai dr÷gnos,
pastate n÷ra jokios v÷dinimo sistemos. Per menka stogo lietvamzdžių sistema, kuri per liūtis nepaj÷gia
surinkti viso lietaus vandens. Būtina atlikti pastato vidaus remontą, nes patalpos remontuotos labai
seniai (1978 m.). Skaitytojų aptarnavimo sal÷je beveik nuo trečdalio patalpos absoliučiai nešyla
radiatoriai, sienos čia peršąla, nuo jų nukritęs tinkas, jos supel÷ję (foto Nr. 15, 16, 17, 18, 19). Langai
virš šių radiatorių per šalčius iš patalpos vidaus apsitraukia ledu. N÷ra ventiliacijos WC patalpose, kur
sienos dr÷ksta, pel÷ja ir krinta tinkas (foto Nr. 22). Tinkas nubiręs skaitytojų sal÷je nuo sienų už knygų
lentynų (foto Nr. 23, 24). Skaitytojų sal÷je esantis parketas visiškai susid÷v÷jęs (foto Nr. 25, 26, 27).
Pastato būkl÷ – patenkinama, pastato stogo būkl÷ – bloga. Aplinkos būkl÷ – nepakitusi._________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 13 pastato išor÷s ir 31 pastato vidaus skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų
į kompaktinę plokštelę)__________________________________________________________________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-12-06
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

