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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 05    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas       

3. Adresas
    27975     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  J. Basanavičiaus g. 11                                                   

                          (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: 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Pastato 
tūris, siluetas, kapitalinių sienų tinklas, konstruktyvinė schema bei išlikuios XVIII – XIXa. vid. patalpų 
planinės struktūros,medžiagiškumas; gatvės fasadas su mansardinio aukšto elementais, senaisiais tūrinių 
švieslangių langų rėmais ir dekoru; gatvės ir kiemo fasadų langų ritmas, frontonai ir karnizai, 
dūmtraukių sistema su kaminais, medinė stogo konstrukcija; mūriniai įvažiavimo vartai. 

 

 Pastatas yra dalinai vieno, dalinai dviejų aukštų su 
mūrine mansarda, pagrindiniu (pietiniu) fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F1-3). Pastato 
vakarinės dalies pirmame įrengti dideli vitrininiai langai(F5-6). Langai pakeisti. Rytinėje dfalyje 
išlikusios senos langų angos. Centrinėje fasado dalyje yra mūrinė mansarda(F7). Abiejose mūrinės 
mansardos pusėse stoge įrengti tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogais(F9-10). Kiemo fasadai 
tinkuoti. Šiaurinio fasado rytinėje dalyje  stoge įrengta tūrinė mansarda(F13). Šiaurinio fasado centre 
yra dviejų aukštų dalis su tūriniais stoglangiais ant stogo(F13). Šiaurinio fasado vakarinėje dalyje fasado 
dažai apsilupę(F20). Šioje pastato dalyje stoge įrengti įvairių dydžių tūriniai stoglangiai(F15-18). Stogo 
danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas ant šaligatvio ir liemo dangų(F6,22,23). 
Kai kurie lietvamzdžiai yra sulamdyti(F22). Kieme įrengti vejos plotai su augalais, praęjimai iškloti 
betoninėmis plytelėmis(F13, 21). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.     23 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-04      

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

    Kęstutis Masaitis 
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