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I. BENDRIEJI KULTŪROSPAVELDOOBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30644
3. Adresas S. Konarskio g. 35A
4. Valdytojas________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/jurid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, t el. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________

II. KULTŪROS PAVELDOOBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
aukštis ir aukštingumas – 1 a. su pastoge ir rūsiu (pirminis tūris neišlikęs);
tūris – stačiakampio plano su portiku P fasade (pirminis tūris neišlikęs);
kapitalinės sienos – rūsio kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos – rūsio

švieslangių angos (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – portikas P fasade (būklė
patenkinama);

portiko frontoną remiančios 2 kolonos ir 2 puskolonės su kapiteliais, bazėmis, kaneliūromis (būklė
patenkinama);

konstrukcijos – pilnavidurių molio plytų ir akmenų mūro rūsio sienos (būklė patenkinama); rūsio
dalies skliautinė perdanga (būklė patenkinama);

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos,
literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektu – Sklypas, kuriame
stovi namas, iki XIX a. 2-os pusės priklausė Užvingio dvarui. Teritorija tarp dabartinių S. Konarskio, M.
K. Čiurlionio, K. Donelaičio ir Raseinių gatvių buvo išskirta iš buvusio Uvingio (Zakreto) dvaro ir
priskirta „Beržyno“ palivarkui. Nuo 1884 m. šio palivarko žemės priklausė dvarininkams
Zacharovičiams. Pirmaisiais XX a. metais „Beržyno“ palivarko savininkas A. Zacharovičius pardavė dalį
valdos, o už kelerių metų ir likusi jo žemė buvo išparceliuota varžytinėse atskirais sklypais.

Apie nagrinėjamą pastatą žinios siekia 19 a. vid. 1907 jo savininkė P. Andrejeva gavo leidimą
nugriauti esamus medinius balkonus ir terasas, pakeisti čerpių stogą skardiniu, pristatyti mūrinę
kolonadą, o patį pastatą nutinkuoti, nuėmus išorines dailylentes. Prieš pastatą buvo suprojektuotas
parteris, o už jo sodas su pasivaikščiojimo takais. Sklype buvo leista statyti oranžeriją, medinį ūkinį
statinį, ledainę, daržinę, skalbyklą ir karietinę su gyvenamuoju kambariu.

Po Antro pasaulinio karo name veikė vaikų darželis. 1959 m. pastatas kapitaliai remontuotas. 1986
m. Pastatas rekonstruotas, jame buvo įkurti Kompiuterių namai. Šiuo metu pastatas privatus.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su dviejų aukštų
dalimi centrinėje pastato dalyje(F01-03). Virš vieno aukšto dalių(abipus centro) įrengtos pastogės su
plokštuminiais stoglangiais(F02-04). Pastato centrinėje dalyje pietų pusėje yra kolonada(F06). Pastato
langai nekeisti , fasadai ištepti piešiniais ir užrašaias(F09-10). Cokolis daugelyje vietų aptrupėjęs(F09).
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos (F11-12). Pastato teritorijos šiaurinėje dalyje yra
buvęs parkas(F13), įrengta parkavimo aikštelė(F14). Stogas dengtas šiferiu. Prie pagrindinio įėjimo į
pastatą stovi sena (sovietmečio) šiukšledėžė(F15).



PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2016 m. 15 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04

(metai , mėnuo, diena)

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