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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2012-11 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
kompleksą sudarantis objektas (rytų namas)
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27446
3. Adresas
Literatų 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
Pastatų tūris, aukštingumas, stogų forma, konstrukcijos, fasadai, kapitalinių sienų tinklas, langai ir
vidaus durys, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, rūsiai, medžiagiškumas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra dviejų aukštų. Pagrindiniu
(šiauriniu) fasadu orientuotas į Literatų gatvę ir Volano gatvės galą(F01). Pirmame aukšte yra
komercinės paskirties patalpos (restoranas). Langai su medinėmis langinėmis(F02-03), nekeisti. Antrame
aukšte langai pakeisti(F04-05). Pirmame aukšte (kairėje nuo pravažiavimo) langai nekeisti(F06). Pastate
yra prava-iavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F07). Virš pravažiavimo antrame aukšte yra medinis
balkonas amt metalinių kronšteinų(F08). Pravažiavimo danga betoninė(F09), perdanga – cilindrinis
skliautas(F10). Gatvės korpuso kiemo pietinio fasado dažai apsilupę(F11-12), langai pakeisti. Dalis
fasado apkabinėta inžinerinėmis konstrukcijomis(F13-14). Šiaurine dalimi prijungtas prie gatvės korpuso
yra dviejų aukštų korpusas. Vakarinis jo fasadas sutvarkytas(F15), pietinis fasadas be langų(F16), rytinio
fasado dalis pirmo aukšto pertinkuota(F17), kita fasado dalis pirmame aukšte ir antras aukštas
apsilupęs(F17-18). Kiemo korpuso pietinis fasadas didesnėje dalyje pertinkuotas, bet nedažytas(F19-20).
Daugelis langų fasade pakeista. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Pastatų stogai dengti
keraminėmis čerpėmis. Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas į lietaus kanalizaciją ir ant kiemo
dangos(F21-25). Kiemai dalinai grįsti lauko rieduliais(F26-27), viename kieme dalinai įrengtos vejos su
dekoratyviniais augalais)F28).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
28
nuotraukos
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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