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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - Zoknių aviacijos bazės angaras,
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 30648 (buvęs kodas S1054),
3. Adresas – Aerouosto g. 11A, Šiauliai.
4. Valdytojas - Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė, Aerouosto g. 11A, LT77103, Šiauliai, tel. 8-41-592104.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris – 2004-03-10,

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas –
statinio tūrinė erdvinė kompozicija, tūris, stogo forma, stogo konstrukcija (monolitinio
gelžbetonio santvaros su skresinėmis sijomis ir kevalu), stogo dangos konstrukcijos ir medžiagos
tipas, stogo metalinė tvorelė – nepakitę, būklė – gera.
Angaro planas, kapitalinės sienos – nepakitę, būklė – gera, (vėlyva neautentiška nefunkcionali
silikatinių plytų mūro siena vartų kairėje pusėje – nugraiuta, pakeičiant lengvos konstrukcijos,
skaidrių plastiko lakštų horizontaliai darinėjamais vartais). Autentiški langai, rėmų skaidymas jų
medžiagiškumas – nepakitę, būklė – bloga (kai kur trūksta langų stiklų, langų rėmai supuvę).
Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija, vartų autentiškos angos ir autentiška
vartų sekcija (išsaugota vartų keitimo metu) – nepakitę, būklė – gera.
Konstrukcijos: pamatai, pastato konstrukcija – monolitinio gelžbetonio sienos su fachverko
kolonomis ir sijomis, jų medžiagiškumas – nepakitę, būklė – gera.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas - 1935 m. pastatytas, vieno aukšto,
stačiakampio plano, monolitinio gelžbetonio sienų su fachverko kolonomis ir sijomis, lenkto
stogo dengto rulonine danga pastatas. Šiaurės rytų fasade įrengti dveji vartai su angomis.
Autentiški vartai buvo puslankiai pakabinami, rankiniu būdu varstomi. Vartų išlikusi tik viena
sekcija. Varstymo mechanizmo – neišliko, vartai pakeisti 2006 m., 2002 m. pakeista stogo
danga. Pagal UAB „Projektavimo centras“ statinių Aerouosto g. 11A, Šiauliuose nugriovimo

projektą numatoma nugriauti neautentiškus priestatus šiaurės vakariniame bei pietvakarių
fasaduose. Bendra pastato būklė – gera.
9. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data – 2011 kovo 29 d.
(metai, mėnuo, diena)
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