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
2012-03 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
1058 (pastato rūsys)
3. Adresas
Didžioji g. 21
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
Plane - netaisyklingų stačiakampių formų, tarpusavyje sujungtų skirtingo dydžio patalpų eilė, išsidėsčiusi
išilgai Didžiosios gatvės (p.v.-š.r. kryptimi), su gotikiniais cilindriniais skliautais. Rūsių sienos
paįvairintos langeliais, angomis, įvairaus dydžio nišomis su arkinėmis sąramomis.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda(F01).
Pastato fasadai tinkuoti. Pagrindinio (rytų) gatvės fasado pirmo aukšto komercinių patalpų langai ir
durys pakeisti(F02). Antro ir trečio aukštų langai pakeisti mediniai(F03). Ant stogo įrengti trys tūriniai
stoglangiai(F01). Lietaus vanduo nuo stogo nevedamas į lietaus kanalizaciją(F10). Kiemo(vakariniuose)
fasaduose langai pakeisti, daugelis langų be dalinimų(F04, 07). Pietinio fasado pirmo aukšto langai
pakeisti plastikiniai(F08) su grotomis ant langų. Antrame ir trečiame aukštuose langai ir balkoninės
durys pakeisti, plastikiniai(F06). Balkonai ir g/b su metaliniais turėklais(F05-07). Ant stogo įrengti du
tūriniai stoglangiai(F13). Vakariniame fasade langai pakeisti(F07). Šiauriniame fasade l;angai
pakeisti(F09). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F11). Stogo danga keraminės
čerpės(F14). Kiemo danga betoninės plytelės(F12).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 14 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F13

F11

F12

F14

