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
2012-05 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Statinių komplekso, vad. Franko namais, šiaurės vakarų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27293
3. Adresas
Didžioji g. 1, Švarco g. 2
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 – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (prie P fasado pristatytas naujas
priestatas - prieangis; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molinių
čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta); stogo elementai – R
plytų mūro ugniasienė (netyrinėta);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, kolonos, sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir
durų angos, P fasado I a. anga su segmentine sąrama, gotikos laikotarpio Š fasado I a. tinkuota niša su
segmentine sąrama, apskritų ir arkinių nišų juosta (-; būklė gera); įvažiavimo į kiemą anga segmentine
sąrama (būklė gera);
fasadų architektūros tūrinės detalės – plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė gera); fasadų apdaila
ir puošyba – Š fasado pokarnizinė tinko trauka (būklė gera); tinkas; Š fasado I a. eksponuojama dalis
plytų mūro (būklė gera);
konstrukcijos – akmenų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė
patenkinama); rūsio plytų mūro cilindrinė perdanga (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera);
įvažiavimo į kiemą angos plytų mūro lėkšta cilindrinė perdanga; I ir II a. perdangos (netyrinėta); stogo
konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (būklė
gera);
vidaus dekoras – tinkas su XIX a. pr., vid. polichrominiu dekoru II a. patalpoje Nr. 8;
želdynai ir želdiniai – pavieniai lapuočiai medžiai statinių komplekso kieme;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P;
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai
tinkuoti(F01). Dalyje fasado pirmame aukšte atidengtas autentiškas plytų mūras(F02). Pravažiavimo į
kiemą angoje yra medinės varčios(F03). Stogo danga keraminės čerpės, stoge įrengti plokštuminiai
stoglangiai(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

F1

F2

F4

F3

F5

