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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Statinių ansamblio rytų  n amas     

3. Adresas
    29976     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Tilto g. 1                                                                                 

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

    valstybės saugomas   

 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

tūris – pusiau atviro tūrio, „L“ raidės formos plano, susidedančio iš stačiakampio plano centrinės 
dalies ir šoninio PR flygelio, 1 a. su pastoge ir rūsiu po centrine namo dalimi (išskyrus pastogėje įrengtas 
patalpas); stogo forma – mansardinė, flygelio trišlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos 
tipas – molio čerpų dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (išliko 4 
dūmtraukiai, vidinė dūmtraukių sistema netyrinėta; būklė patenkinama); 

aukštų išplanavimas – abipus pastato centre esančių vestibiulio ir salės dviem eilėmis anfiladine 
tvarka išdėstytos patalpos (anfiladinis išplanavimas išliko iš dalies); sienų angos – stačiakampės langų ir 
durų angos (angų vietos, dydis įvairiais laikotarpiais iki 1940 m. buvo keičiamos; būklė patenkinama); 
segmentinės durų angos rūsio patalpose (durų anga rūsio patalpoje Nr. 1 užmūryta; būklė patenkinama); 
nišos - stačiakampės nišos PV fasade (būklė patenkinama); arkinės ir stačiakampės nišos vidaus 
patalpose (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų 
architektūros tūrinės detalės - centrinis rizalitas su reljefine lipdyba dekoruotu segmentiniu frontonu ŠV 
fasade (būklė gera); salės iškyša PR fasade (būklė gera); betoniniai tripusiai laiptai prie centrinio įėjimo 
ŠV fasade (būklė patenkinama); 

konstrukcijos - pamatas su akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė 
patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera); XVII a. pab. - XVIII a. pr. plytų mūro 
cilindriniai skliautai rūsio patalpose (būklė gera); „Akermano“ skliautai rūsio patalpose (būklė gera); 
perdanga tarp I aukšto ir pastogės (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti 
gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); medinių įsprūdinių vienvėrių ir 
dvivėrių su viršlangiais ir be jų, vidaus ir išorės durų tipai (būklė gera); 

lubų, sienų apdaila – I a. patalpų sienų ir lubų tinkas su polichromine tapyba; 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  
interjeras – salės interjero su sienų lipdyba ir polichromine tapyba visumos sprendinys (būklė gera); 

 

 Pastatas yra vieno aukšto su mansarda, fasadai 
tinkuoti. Pagrindiniu fasadu orientuotas į kiemą (F02-03). Pietinis fasadas remiasi į Tilto gatvę(F01). 
Tilto gatvės fasade cokolis aptrupėjęs(F04-05), lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio ir kiemo 
dangos(F06). Fasaduose langai pakeisti. Stogo danga keraminių čerpių. Kaminai tinkuoti, galvutės 
apskardintos(F11). Kieme daug želdynų (F07, 08, 10, 12). 

 
 
PRIDEDAMA: 
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9. Fotofiksacija      2014 m.       12  nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2014-04    

 
 
Vyr. inž.                                                                   ______________            
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

    Kęstutis Masaitis 




