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
kompleksą sudarantis objektas (vakarų namas)
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27445
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, konstrukcijos, fasadai, kapitalinių sienų tinklas, langai ir lauko bei
vidaus durys, kapitalinių sienų tinklas, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, krosnys, rūsiai,
senas kiemo akmenų grindinys.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų su vidiniu kiemeliu.
Šiaurinis fasadas orientuotas į Literatų gatvę(F01-02).Fasado dažai išblukę, apsilupę(F02, F04). Visuose
gatvių (Literatų ir Rusų) fasaduose langai pakeisti(F01-04, F07). Pastato rytinėje dalyje yra praėjimas į
gretimą kiemą(F10). Praėjimo danga – lauko rieduliai ir betonas(F08), perdanga – mūrinė ant metalinių
sijų, tinkuota(F09). Kiemo vieno aukšto korpuso pietiniame fasade visi langai pakeisti(F11), fasadas
sutvarkytas. Kiti dviejų aukštų pastato kiemo fasadai dabar tvarkomi, daugelis langų pakeisti(F12-15).
Likęs vienas senas langas rytiniame fasade(F13). Lietaus vanduo nuo stogų nevestasd į lietaus
kanalizaciją (F16-17). Dviejų aukštų pastato stogo danga keraminės čerpės, vieno aukšto pastato –
skarda(F06, F11). Kiemo danga – lauko rieduliai ir dalis žalia veja dekoratyviniams augalams(F18).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
18 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)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

