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I.

Pavadinimas Dvaro rūmai, Dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas
Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 30190 (15939)
Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Instituto al.2
Valdytojas privatizuotas butais
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į
kultūros vertybių registrą, saugomas valstybės
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-08-29 Nr.ARP11-22
1.
2.
3.
4.
5.

II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
architektūrinė, autentiškumas (pagal dosjė); vertingi elementai: fasadų architektūrinis sprendimasfasadų architektūros tūrinės detalės: š.,p. ir centrinis r. fasado rozalitai; fasado atvira medinė
veranda; fasado balkonai ir jų turėklai; fasadų apdaila: tinkas, tinko rustai, horizontalios profiliuotos
tinko juostos; II a. langai su apvadais, palangės, laužtiniai sandrikai, pleištinių sąramų imitacija
tinke, pusapskritiminiu motyvu apjungti sandrikai, langų nišos, apvadai ir kt.; aukštų išplanavimas –
kapitalinės sienos; konstrukcijos: perdenginiai, stogo konstrukcija, funkcinė įranga : centrinės
laiptinės laiptai su turėklais, š.rozalito laiptai su turėklais, p.rozalito laiptai su turėklais; krosnys,
kaminai; stalių ir kt.medžiagų gaminiai: sienų paneliai, langų tipai, durų tipai; patalpų detalės ir
apdaila- arch. detalės: portalai, lubų sienų dekoras, apdaila, parketas, keramikinės plytelės, ,
centrinio rozalito vestibiulio interjeras, II a. buto Nr.1 interjeras. Esama būklė-pastato išorė: akmenų
mūro pamatų tinkas daugelyje vietų sutrūkęs, atšokęs, nutrupėjęs; sienų tinkas atsilupęs ir gabalais
nutrupėjęs, daug kur sutrūkęs, pastato spalva vietomis visai nusitrynusi; kai kurios lauko durys
sutvirtintos lentgaliais, dažytos seniai; lietvamzdžiai nuo žemės pakelti aukštai, todėl pastato cokolis
palei žemę drėksta ir yra ištrupėjęs; medinė veranda vakariniame fasade II a. iš abiejų pusių
sutvirtinta (prikalta) kitos spalvos durimis; esama būklė-pastato vidus: laiptinių sienų tinkas
daugelyje vietų nutrupėjęs, patamsėjęs, turėklai nutrinti, bendro naudojimo koridoriai užgriozdinti
spintelėmis, dėžėmis, II a. daugelyje vietų drėksta lubos ir sienos, todėl gadinamas lubų ir sienų
dekoras, matosi sienų sutrūkimai, viskas labai apleista. III a. 4 buto plytų mūro siena į laiptinės pusę
išardyta, atsiradusi anga uždengta juoda medžiaga, panašia į brezentą.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 2- būklė pablogėjo

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija - 2 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. gegužės 9 d.
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