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(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2013-07 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Viešbučio pastatų komplekso viešbučio pastatas (pietų pastatas)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
28027
3. Adresas
Aušros Vartų g. 29
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
tūris – pusiau atviras, L raidės formos plano, 3 a. su pastoge ir pusrūsiu (Geležinkelio g. korpuse iš kiemo
pusės užstatytas IV a.; būklė patenkinama); stogo forma – trišlaitė, tariamųjų rizalitų – dvišlaitė (būklė gera); kiti
stogo elementai – raudonų ir geltonų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); tūrinių pusapskričių
stoglangių iš R, PR ir P pusių tipas (dalis stoglangių sunaikinta, kitų pakeista forma; būklė bloga);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinių sąramų fasadų I–III
a. langų angos (pakeista dalis angų kiemo fasaduose, P ir V fasadų I a., užmūrytos V fasado P pusės I ir II a.
langų angos; būklė patenkinama); segmentinių sąramų langų angos R ir P fasadų tariamųjų rizalitų frontonuose,
V fasado frontone (būklė patenkinama); segmentinių sąramų P, R ir PR fasadų pusrūsio langų ir durų angos
(būklė gera); segmentinių sąramų R, P ir V fasadų laiptinių durų angos (R fasado laiptinės durų anga pakeista;
būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas - Š, R, PR, P ir V fasadų istorizmo laikotarpio plytų stiliaus
architektūrinio sprendimo visuma (pusrūsio ir I a. fasadai nutinkuoti vėliau; būklė patenkinama); fasadų
architektūros tūrinės detalės – tariamieji rizalitai su bokšteliais ir dvišlaičiais frontono stogeliais P ir R
fasaduose (būklė gera); II a. erkeris kampinėje P ir R fasadų nuosklemboje (būklė gera); fasadų apdaila ir
puošyba – kiemo fasadų plytų mūro arkatūra puoštas karnizas (kiemo Š fasado karnizas pažeistas užstatant IV a.;
būklė bloga);
konstrukcijos – pamatai (netyrinėti); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta);
pagrindinių laiptinių „Akermano“ skliautinės perdangos (apžiūrėta Š laiptinė; būklė gera); perdangos
(netyrinėtos); funkcinė įranga – pagrindinių laiptinių laiptai su metaliniais turėklais ir mediniais porankiais
(apžiūrėta Š laiptinė; būklė patenkinama); V laiptinės medinių laiptų ir turėklų tipas (būklė patenkinama); stalių
ir kiti gaminiai – medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalis langų pakeista plastikiniais nesilaikant
vieningo fasadų langų skaidymo; būklė bloga)
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra trijų aukštų, stovi Aušros Vartų ir
geležinkelio gatvių kampe(F1). Pastato gatvių fasadų pirmas aukštas yra tinkuotas, antras ir trečias aulštai
raudonų plytų(F1-4). Fasaduose kai kurie langai pakeisti. Karnizų detalėse yra ištrupėjusių plytų(F5). Stogo
danga – šiferis, stoge įrengti stoglangiai(F6). Kiemo fasadas(šiaurinis ir vakarinis) tinkuoti(F7-8), kai kurie
langai pakeisti. Karnizai yra paveikti drėgmės, aptrupėję(F9-11). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo
dangos(F15-17). Vakarinio pastato fasado pirmas aukštas tinkuotas, kiti raudonų pltų(F12-13). Cokolio tinkas ir
plytos vietomis nubyrėję(F14). Kieme yra veja ir asfaltuotas privažiavimas automobiliams(F18).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 18 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-07

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

