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 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra 

 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013-07 

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
Vilnius 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

               Viešbučio pastatų komplekso virtuvės-skalbyklos pastatas (šiaurės pastatas)  

3. Adresas
      28028     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Aušros Vartų  g. 29                                                 

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

     valstybės saugomas   

 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas   
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 1 a. su pastoge (XX a. II p. prie šiaurinio fasado buvo 

pristatytas ir iki 1976 m. nugriautas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė ( būklė 
gera); kiti stogo elementai –tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė bloga); sienų angos, nišos – stačiakampės langų 
angos (dalis angų Š, R ir P fasaduose užmūryta ar pakeista; būklė bloga); stačiakampė durų anga P 
fasade (būklė patenkinama); 

fasadų apdaila ir puošyba –lizenos, formuojančios stačiakampes fasadų nišas (būklė patenkinama); 
fasadų tinko tipas (būklė bloga); V ir R fasadų skydų apkalimo medinėmis lentomis tipas (būklė bloga); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos – pamatai (netyrinėti); plytų mūro sienos (būklė avarinė); stogo konstrukcija 
(netyrinėta); perdanga (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas 
(dalis langų pakeista; būklė bloga); 

 

  Pastatas yra vieno aukšto, stovi kieme. Visi 
pastato fasadai tinkuoti, vietomis tinkas nutrupėjęs, pastato mūras turi įtrulimų. Fasaduose langai 
pakeisti, plastikiniai. Kaminų tinkas nutrupėjęs, vieno kamino galvutės plytos nubyrėjusios. Pastato 
frontonai apkalti medinėmis lentomis, stogo danga – šiferis(F1-7) 

PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 7 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-07      

 
 
Vyr. inž.                                                                   ______________         
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

         Kęstutis Masaitis 
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