Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2014 m. vasario 28d. įsakymu Nr. ĮV-138

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius
(dokumento sudarytojo (-ų) duomenys)

KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APŽIŪROS AKTAS
_2015-12-_Nr. ____
(data)
_Elektrėnai_
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo vietovės apskaitos duomenys:
Pavadinimas – Semeliškės, unikalus kodas – 17106.
1. Apskaitos duomenys: Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių
(NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2013-02-18; Nr.: 02-53; Tipas: Dokumentas;
Pranešimas
2. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba
jų apsaugos zonoje. 2013-02-18; Nr.: 02-52; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1995-07-10 įsakymas Nr. 103 „Dėl objektų
įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“;
2. Apžiūrai naudotų kultūros paveldo vietovės apskaitos ir kitų dokumentų duomenys
Kultūros vertybių rsgistro duomenys.____________________________________________________
3. Duomenys apie paskutinę atliktą apžiūrą
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius duomenų neturi.________
4.Kultūros paveldo vietovės vertingųjų savybių būklė ir jų pokyčiai
Semeliškių miestelio – urbanistinės vietovės saugojimo elementai - gatvių tinklas, aikštės planas,
beveik trikampė aikštė. Miestelio įkūrimo data - 1377 m. Miestelis nebūdingo tipo; linijinio plano.
Toks planas susidarė iš dalies dėl gamtinių sąlygų, nepalankių sudėtingesniam gatvių tinklui klostytis,
iš dalies dėl lėtos ūkinės miestelio plėtotės. Linijinę plano formą lemia dominuojantis TrakųAukštadvario kelias, o paryškina išplatėjusios gatvės pavidalo trikampė aikštė. Saugomi aikštės
planas, užstatymo fragmentai. Planas linijinis, savaiminės raidos. Tūrinė erdvinė kompozicija iš esmės
susiklostė iki XIX a. pabaigos. Šalia trijų pagrindinių gatvių sankryžos yra beveik trikampė aikštė
(susidarė iš paplatėjimo posūkyje). Miestelyje yra 8 gatvės: Trakų, Vievio, J. Basanavičiaus, Strėvos,
Nestrėvaičio, Šilo, Užupio ir Ežero. Gatvių ilgį sudaro 6,8 km. Gatvių trasos gerai dera prie kalvotos
ir raižytos vietovės.
Visos miestelio gatvės asfaltuotos, tik J. Basanavičiaus grįsta akmenimis.
Urbanistinės vietovės būklė patenkinama.

5. Kultūros paveldo vietovę supančios aplinkos (apsaugos zonos) kultūrinio kraštovaizdžio būklė ir jo
pokyčiai
Daugiausia miestelyje fiksuojama pastatų rekonstrukcija. Naujos statybos nefiksuotos.____________
6. Paveldosaugos reikalavimų pažeidimai kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje
Per nagrinėjamą laikotarpį nustatyti pažeidimai vykdant statybos darbus nenustatyti. Žemės kasimo
darbai vykdomi archeologų priežiūroje.
Pastebima, kad sparčiausiai keičiamos smulkios architektūrinės detalės: furnitūra, langų ir fasadų
medžiagiškumas, skaidymo tipas ir pan.
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys įtaką kultūros paveldo vietovės būklės
pokyčiams
8. Kiti duomenys
PRIDEDAMA:
1. Fotofiksacija,11 lapai.

Aktą sudarė
Vyriausioji valstybinė inspektorė
(pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

Loreta Bukoveckienė
(vardas ir pavardė)

