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
2012-11___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 773
3. Adresas
Šv. Kazimiero 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:
Autentiški: tūris, vidaus kapitalinių sienų išplanavimas, fasadaų kompozicija ir dekoras, konstrukcijos
(pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos,
restauruoti stalių gaminiai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu (šiauriniu)
fasadu orientuotas į Šv. Kazimiero gatvę(F01). Gatvės fasade pirmame aukšte yra arkiniai langai ir
durys(F02-04), gaminiai pakeisti iįskyrus vienas senas duris(F05). Cokolis pažeistas drėgmės(F02).
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio, lietvamzdis sulaužytas(F06). Iš gatvės yra
pravažiavimas į kiemą (F07) su medinėmis varčiomis(F08-09). Pravažiavimo danga akmeninės
plytelės(F10), perdanga cilindrinis skliautas(F11). Kiemo (pietiame) fasade pirmame aukšte yra atvira
arkada(F12). Pirmame aukšte komercinės paskiries patalpos. Antrame aukšte langai pakeisti.
Vakariniame fasade visi langai pakeisti(F13). Šiauriniame fasade visi langai pakeisti(F14). Vakarinis
kiemo korpusas yra trijų aukštų(F15-16), su balkonu ant kolonų pietinėje dalyje. Fasade visi langai
pakeisti. Kieme lietaus vanduo nuo stogų nuveswtas į lietaus kanalizaciją, dalis stovų yra sulaužyta(F1718). Pastatų stogų danga – skarda. Kiemo danga – betoninės plytelės(F19).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2012 m.
19 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2012-11

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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