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I.BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas - Marijampol÷s Rygiškių Jono gimnazija.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 10502.
3. Adresas - Marijampol÷., Kauno g.7.
4. Naudotojas - Marijampol÷s Rygiškių Jono gimnazija, tel. (8 343) 916 22.
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Paskelbtas saugomu Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190.
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris. 2007-08-21 Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-406.
II.KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas:
gimnazija yra mūro sienų, tinkuota, trijų aukštų su keturšlaičiu stogu, pastatyta 1870m.
Rekonstruota 1890 m.,1960m. ir 1977m. Pastato vertingosios savyb÷s: fasadų architektūros tūrin÷s
detal÷s- stačiakampio plano rizalitas V fasade; keturi piliastrai R fasado dalyje; profiliuoti langų
apvadai ir langų apvadai su sandrikais; durų portalas R fasade; karnizai; centrin÷s dalies dveji
vidaus laiptai su monolitinio terazo antpakop÷mis, tinkuoto mūro tur÷klais su mediniais porankiais
(būkl÷ gera).Vidaus patalpų architektūrin÷s detal÷s – kolonos ir piliastrai su profiliuotais karnizais
ir cokoliu pirmo aukšto hole; pirmo aukšto laiptin÷s arkada; atitvarin÷s metalin÷s grotel÷s
laiptin÷se; antro aukšto arkiniai pra÷jimai; laiptų aikštelių terazinių plytelių grindys (būkl÷ gera).
Vidaus patalpos tinkuotos( būkl÷ patenkinama). Stogo konstrukcija medin÷. Stogo gegn÷s
vietomis dr÷ksta d÷l neįrengtos ventiliacijos. Gimnazijoje mok÷si žymūs tautinio atgimimo,
visuomen÷s, kultūros, mokslo ir valstyb÷s veik÷jai.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Rygiškių Jono gimnazijos pastato būkl÷ yra
gera. Pastato vertingosios savyb÷s, palyginti su ankstesnio patikrinimo aktu, yra nepablog÷jusios.
Reikalinga įrengti ventiliaciją, kad nesikauptų dr÷gm÷ pastog÷je.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija. Trys fotografijos
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data 2011 m. gruodžio 14 d.
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