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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas Kėdainių ligoninės pastatų komplekso antras ligoninės pastatas
Kultūros vertybių registro unikalus kodas 32756
Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Basanavičiaus 18, Kėdainiai
Valdytojas
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu registrinis
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris
II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano, 1 a. su palėpe- būklė gera; - stogo forma –
keturšlaitė- būklė gera; kiti stogo elementai – keturių raudonų plytų mūro dūmtraukių, dekoruotų
profiliuotais karnizais su pokarniziniais dantukais tipas - būklė patenkinama; pusapskritimių tūrinių
švieslangių tipas - būklė patenkinama; aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas -būklė
patenkinama; - sienų angos – segmentinių sąramų langų ir durų angos -būklė gera; fasadų
architektūrinis sprendimas - istorizmas, plytų stilius - būklė patenkinama; fasadų apdaila ir puošyba
– ŠR ir PR kampų rustuoti plytų mūro piliastrai su stačiakampėmis nusklembtais kampais nišomis
bazėse -būklė gera; pastatą perimetru juosiantis raudonų plytų mūro profiliuotas karnizas su dviejų
eilių plytų mūro laiptuotais pokarniziniais dantukais -būklė patenkinama; durų ir langų angų
raudonų plytų mūro reljefinės segmentinės sąramos su spynomis - būklė gera; FF Nr. 30-31; 2009
m.); vienos eilės plytų mūro polanginė trauka -būklė patenkinama; vienos eilės plytų mūro trauka
virš cokolio - būklė patenkinama; konstrukcijos - pamatas su skaldyto akmens ir raudonų plytų
mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; raudonų plytų mūro su rievėtomis
siūlėmis sienos būklė patenkinama; stogo konstrukcija (netyrinėta); pirminė istoriškai susiklosčiusi
paskirtis - visuomeninė. Amžius -1900 m. (?)
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastato būklė gera.
PRIDEDAMA.
9. Fotofiksacija – 4 vnt.
9. Kiti dokumentai
10. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.
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(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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(Vardas ir pavardė)

