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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  - Rėkyvos dvaro ūkinis pastatas,                                                                              

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas -  31210,                                                         

3. Adresas – Poilsio g. 16, Šiauliai                                                                                       

4. Valdytojas –  Privatus asmuo  
                     (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

 

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas                                 

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris – 2006-04-25,                                     
 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS 

DUOMENYS 

 

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

vertingosios savybės: tūris – kompaktinis, vieno aukšto, nepakitę, būklė - patenkinama 

(pietvakarių fasade stogo kraštas – išlinkęs), stogo forma – dvišlaitis, dengtas molinėmis 

čerpėmis, dalinai pakitęs – kai kur čerpių trūksta, būklė – bloga,  kapitalinės sienos – sienų 

tinkas, dalinai pakitęs, pietvakarių fasade dalis tinko nutrupėjusi, fasadas apipaišytas 

aerozoliniais dažais, būklė – bloga,  fasadų architektūrinis sprendimas – ŠR ir PV „plytų 

stiliaus“ fasadai, dalinai pakitę, langų ir durų angos – užkaltos, kai kur išlikę langų rėmai (be 

stiklų, supuvę), šiaurės rytiniame fasade, mansardoje yra neužsandarinta durų anga pro kurią 

galima patekti į pastato vidų, būklė – bloga,   konstrukcijos – pamatai, plytų mūro sienos, stogo 

konstrukcija, pakitę, raudonų plytų mūras kai kur ištrupėjęs, šiaurės rytų fasade ištrupėjusi dalis 

forntono mūro, čerpių stogas dalinai deformuotas, būklė – bloga.      

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas -   buvęs kumetyno pastatas, statytas 1928 m. , 

rekonstruotas -1976 m. įrengiant jame restoraną. Tai stačiakampio plano vieno aukšto pastatas 

dvišlaičiu, dengtu molinėmis čerpėmis stogu. Fasadai dekoruoti traukomis, karnizais, piliastrais 

išryškintas galinių fasadų frontonas. Langai išdėstyti tolygiai, ritmiškai. Virš langų – iškilios 

arkinės sąramos. Pastato kampuose – neaukšti kontraforsai. Pastato tūrinė bei fasadų  

kompozicija būdinga šio tipo liaudies architektūros statiniams, dekoras būdingas 20 a. pr. 

eklektikai. Planinė pastato kompozicija pakitusi, dekoro elementų viduje nėra. Paskirtis  - 

komercinė. Pastatui 2010-02-24 nustatytas juridinis faktas – areštas, kuriuo apribota 

disponavimo teisė.  Bendra statinio būklė –  bloga.                                                                 
 

 

 



 

 

9. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data – 2011 balandžio  13 d.                                              
                                                                                         (metai, mėnuo, diena) 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  

Architektūros   ir   urbanistikos   skyriaus 

Paveldosaugos   poskyrio   vyr.   specialistė                      ______________                   Laura Palaimienė 
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 


