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I.BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas - Šv. Marijos Magdaliet÷s bažnyčia.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas – 30567.
3. Adresas - Marijampol÷s sav., Šunskų sen., Šunskų mstl.
4. Tvarkytojas 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. 2005-08-07 kultūros vertyb÷s pagrindinis
dosj÷.
II.KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas:
Bažnyčia pastatyta 1865 m. raudonų plytų mūro su šlaitiniu stogu yra vienbokšt÷, viennav÷,
stačiakampio plano su mažesnio pločio presbiterija (būkl÷ patenkinama). Stogo konstrukcija
medin÷ (būkl÷ gera), danga skardos( būkl÷ gera). Apsid÷s šonuose esantys zakristijų tūriai platesni
ir žemesni už pagrindinį bažnyčios tūrį. Dviejų tarpsnių bokštas yra fasado centre. Bažnyčios tūris
užbaigiamas trikampiais frontonais, kurių kampuose kyla nedideli bokšteliai su smailiuk÷mis
(būkl÷ patenkinama). Bažnyčios interjere navą nuo presbiterijos skiria smailiaark÷ anga, kurios
šonuose įmontuoti du altoriai (būkl÷ patenkinama). Centrinis altorius yra orderin÷s kompozicijos,
stovi penkiasien÷s apsid÷s gale. Prienavį nuo pagrindin÷s erdv÷s skiria trijų medinių smail÷jančių
arkų arkada virš kurios yra vargonų choras su ampyro stiliaus vargonų prospektu (būkl÷
patenkinama). Už vargonų įrengti laiptai į bokštą (būkl÷ patenkinama). Grindys plačių medinių
lentų, dažytos (dažai vietomis susid÷v÷ję).Ggrindys prie altoriaus mozaikin÷s, betoninių plytelių
(būkl÷ patenkinama).
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Šunskų mstl. Šv. Marijos Magdaliet÷s
bažnyčios būkl÷ yra patenkinama. Bažnyčios vertingosios savyb÷s, palyginti su ankstesnio
patikrinimo aktu, yra nepablog÷jusios. Reikalinga atlikti bažnyčios grindų, sienų ir lubų tinko
atnaujinimą.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija. Viena fotografija.
10. Kiti dokumentai. N÷ra.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data 2012 m. rugs÷jo 17 d.
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