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
2010-07___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
15821
3. Adresas
Šv. Jono g. 9
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
Teritorijos: nuo Šv. Jono g. pusės – aklina mūrinė tinkuota tvora su arkine barokinio portalo formos
įvažiavimo anga ir mediniais vartais, stiegėmis dengtu stogeliu, gatvės pusėje angos šonuose sudvejinti
piliastrai, viršuje pusapskritės arkos raktas, vidaus kiemo pusėje – arkinės nišos (tūris, forma, medžiagų
tipai). Statinio: tūris, stogo forma, stogo dangos konstrukcija, dangos tipas (stiegės), fasadų
architektūrinis sprendimas, fasadų detalės ( karnizai, arkinės nišos, siauras vertikalus įstrižoje arkinėje
angoje įmontuotas langas), fasadų apdaila (tinkas, medžiagos tipas), aukštų išplanavimas (autentiškos
kapitalinės sienos, pertvaros, sienų angos), konstrukcijos (dviejų lygių rūsio ir I aukšto skliautiniai
perdenginiai, sienų autentiškos angos, nišos, stalių ir kitų medžiagų gaminiai (langai, durys, jų medžiaga
– medis), patalpų visumos sprendinys.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Namas prie šv. Jono g. trijų aukštų, tinkuotas,
tinkas Ia. pažeistas drėgmės. Gatvės fasade(F1) langai nekeisti, mediniai. Ia. langai su medinėmis
langinėmis. Kiemą nuo gatvės skiria mūrinė tvora su mediniais vartais(F2). Šio korpuso kiemo fasade
langai nekeisti. II ir III aukštuose yra betoniniai balkonai ant metalinių sijų su mediniais turėklais(F3).
Balkonų metalinės sijos pažeistos korozijos, nutrupėjęs nuo jų tinkas(F4, F5). Siauresnėje namo dalyje II
ir III aukštuose įrengti g/b balkonai su metaliniais turėklais(F6, F7). Šioje pastato dalyje langai ir
balkonų durys pakeisti, mediniai. Pirmame aukšte yra praėjimas į gretimą, šv. Jono g. 7, namo
kiemą(F8). Kiemo gale stovintis korpusas suremontuotas, langai ir durys pakeisti. Šiame korpuse ant
stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F10, F11). Kieme įrengta veja su dekoratyviniais augalais ir
medžiais(F12, F13). Takas kieme išgrįstas betoninėmis trinkelėmis(F14, F15). Pastatų stogų danga –
keraminės čerpės, kaminai sutvarkyti. Kieme lietaus vanduo nuleidžiamas į kiemą(F8), gatvės fasade – į
gatvę(F1).
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PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 16 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-05
(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

F11

F12

F13

F14

F15

F16

