Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2010-04___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27434
3. Adresas
Bernardinų g. 5
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 Pastato
tūris, stogo konstrukcija, fasadų kompozicija ir dekoras, autentiški elementai, durų ir langų angos,
įvažiavimo vartai ir varteliai, abi laiptinės kieme, koklių krosnis IIa. ir gatvės korpuse, jų
medžiagiškumas, skliautiniai rūsiai, jų medžiagiškumas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas dviejų aukštų, tinkuotas. Gatvės fasade
langai mediniai, nekeisti(F1, F2). Cokolis pažeistas drėgmės. Lietaus vanduo surenkamas į kanalizaciją.
Įvažiavimo į kiemą vartai mediniai(F3). Pravažiavimo danga – betonas ir asfaltas, perdanga – cilindrinis
skliautas(F4). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte yra atviras medinis balkonas. Fasade langai
nekeisti. Gatvės korpuso stoge į gatvę ir į kiemo pusę įrengti plokštuminiai stoglangiai(F3, F6, F7).
Kieme esančiame vakariniame vieno aukšto fligelyje langai pakeisti, su apsauginėmis žaliuzėmis išorėje.
Ant stogo įrengtas sudvejintas tūrinis stoglangis(F5, F7). Už šio fligelio, prie gretimos posesijos
ugniasienės stovi mediniai garažai(F10). Kiemo gale yra medinė laiptinė(F9).
Kiemo rytinio dviejų aukštų korpuse langai pakeisti(F9). Kieme lietaus vanduo nuvestas į kiemą.
Kiemo danga – asfaltas(F8, F9). Pastato stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai sutvarkyti, tinkuoti,
galvutės apskardintos.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 10 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

