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
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 530
3. Adresas
Karmelitų g. 3
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 – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 3 a. su rūsiu ir pastoge (būklė gera); stogo forma –
dvišlaitė (XX a. pab.-XXI a. pr. įrengti tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo dangos medžiaga - molio
čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – Š fligelio tinkuoto plytų mūro ugniasienė (būklė
gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – ŠV fligelio ŠV
fasado eksponuojamo gotikinio namo smailiaarkės, apskritos nišos, pusapskritė langelio anga (būklė
gera); rūsio, I a. patalpų segmentinių, pleištinių, pusapskričių sąramų angos, nišos (būklė gera);
segmentinės sąramos įvažiavimo į kiemą anga (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas - PR fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus
neautentiškas langų angų vietas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR fasado
įvažiavimo angos portalas, sudarytas iš 2 tinkuoto plytų mūro piliastrų ir juos apjungiančio profiliuoto
karnizo, dengto molio čerpėmis (būklė patenkinama); Š fligelio tinkuotas plytų mūro kontraforsas,
dengtas molio čerpėmis (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera); rūsio plytų mūro
cilindriniai, kryžminiai skliautai (būklė gera); rūsio plytų mūro segmentinė, pusapskritė sąramos (būklė
gera); I a. patalpų tinkuoto plytų mūro cilindriniai, kryžminiai skliautai su liunetėmis (būklė gera); I a.
plytų mūro įėjimo į rūsį angos iškyša (būklė gera); buvusios įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų
mūro ramstinė arka (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro ramstinės arkos (būklė
patenkinama); funkcinė įranga - plytų mūro rūsio laiptai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - PR fasado
langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalies langų medžiagiškumas pakeistas; būklė
patenkinama); PR fasado medinių dvivėrių dvisluoksnių vartų tipas (būklė patenkinama);
1.1.5. vidaus dekoras – I a. medinės drožiniais dekoruotos sijos (DR1214) (būklė gera); lubų, sienų,
kolonų apdaila – I a. lubų reljefiniai gipso lipdiniai (būklė gera);
buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – tinkuoto plytų mūro siena su nišomis Š
teritorijos dalyje (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais 25504 teritoriją);
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artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija (16073, U1P, UR1);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Karmelitų gatvę(F1). Fasadas nudažytas skirtingomis spalvomis(F1-4). Fasado šiaurinėje
dalyje atidengtas buvusio pastato frontonas(F3). Fasade daugelis langų pakeisti(F1-6). Cokolis vietomis
ištrupėjęs(F7). Įvažiavimas į kiemą aprėmintas portalu(F8) su medinėmis varčiomis(F9-10).
Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F11), perdanga – skliautas(F12). Portalo kraštai
apdaužyti(F13). Pravažiavimo sienų tinkas suskilinėjęs ir aptrupėjęs, sienos išteptos dažais(F14-15).
Kiemo fasaduose daugelis langų pakeista(F16-18). Kiemo fasado šiaurinėje dalyje atidengtas buvusio
namo frontonas(F19). Pastato stogo danga – keraminės čerpės, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F6,
F20-21). Kiemo danga – betoninės plytelės ir veja(F22). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant
šaligatvio ir kiemo dangų(F23-24).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m.
24 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)

