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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas - Rėkyvos dvaro koplyčia,
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 31209,
3. Adresas – Poilsio g. 1A, Šiauliai
4. Valdytojas – Rėkyvos Šv. Juozapo darbininko parapija, į. k. 302426329, Poilsio g. 1A,
Rėkyva, Šiauliai, tel. 8686 08362
(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 – kryžminis vienanavis su trisiene apside ir bokštu virš šiaurinio
fasado – nepakitęs, būklė gera, stogo forma – dvišlaitis, dengtas skarda, nepakitęs, būklė – gera,
aukštų išplanavimas – sienų tinkas, durų anga, apskritos angos sienose – nepakitę, būklė – gera,
fasadų architektūrinis sprendimas – turintis modernizmo stiliaus bruožų – nepakitęs, būklė –
gera, fasadų apdaila – tinko tipas, nepakitęs, būklė – patenkinama (kai kur nusilupę balti
fasadiniai dažai), konstrukcijos – pamatai, mūrinės išorės sienos, stogo konstrukcija – nepakitę,
būklė – gera (stogo konstrukcija – neįvertinta).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas - dvaro laikotarpiu šis pastatas buvo kalvė.
1935 m. statinys visiškai pakeistas įrengiant jame bažnyčią. 1991 m. atliktas pastato
kompleksinis remontas. Pastatas mūrinis, tinkuotas, dengtas skarda. Paskirtis - sakralinė.
Bendra statinio būklė – gera.
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
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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