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
2013 – 07 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatų komplekso, vad. Gureckių rūmais, Pietų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26364
3. Adresas
Dominikonų 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 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:
tūrinė erdvinė kompozicija – kompaktinio tūrio, trapecijos formos plano, 3 aukštų su pastoge, Š
fasado dalimi jungiasi su Pietų–rytų pastatu; stogo forma – šlaitinė; stogo dangos medžiaga - molinių
čerpių tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukis (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir Š fasadų langų ir
durų stačiakampės angos; Š fasado I a. vartų anga su segmentine sąrama (R fasado I a. lango ir durų
angos pakeistos; būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R fasado I a.
pakeistas lango ir durų angas, R fasado stoglangius, Š fasado tūrinius stoglangius); fasadų apdaila ir
puošyba – R ir Š fasadų pastogės profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera);
tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija
(netyrinėta);vidaus dekoras – R korpuso II a. tinkas su polichrominiu dekoru (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K); reljefas, žemėjantis P ir PV kryptimis;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi kiemo pietinėje
dalyje, šiaurinis fasadas orientuotas į kiemą(F3), visi langai pakeisti, ant stogo įrengtas tūrinis
stoglangis(F3-5). Rytinis fasadas orientuotas į Gaono gatvę(F1). Šiame fasade visi langai pakeisti.
Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F2).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-07

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

