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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2012-05  Nr.____ 

             (data) 
          

Vilnius 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          namas    `  
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       1054     
3. Adresas                                  Didžioji  g. 15                        
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     ____________  _ 
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   
 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas prie Didžiosios gatvės yra trijų 

aukštų su mansarda(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F02-03). Fasade visi 
langai pakeisti, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai. Pravažiavimas į kiemą yra su medinėmis 
varčiomis(F04). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F05-06), perdanga cilindrinis skliautas(F07-
08). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai su mediniais 
turėklais(F09), langai fasade pakeisti. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F10). Kiemo šiaurinis 
korpusas yra trijų aukštų, fasadai tinkuoti, kai kurie langai pakeisti(F11-14). Pirmame aukšte prie fasado 
pristatytas nedidelis priestatas su plastikiniais langai ir durimis(F15). Cokolis kai kur pažeistas 
drėgmės(F24).  Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F16, F23). Vakariniame kiemo korpuse antrame ir 
trečiame aukštuose yra balkonai su mediniais turėklais, pirmame aukšte didelis langas(F17). Pietinis 
kiemo korpusas yra dviejų aukštų, tinkuotas(F18-19). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai su 
balkonėliais(F20-22). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės trinkelės(F27). Kieme prie 
pastatų yra išlikę apsauginiai akmenys(25-26). Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas ant kiemo 
dangos(F28-29). 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 29 nuotraukos         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-05      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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