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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2011-11 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
pastatas
2. Kult ros vertybi registro unikalus kodas
3. Adresas
4. Valdytojas

Šv. Mykolo g. 14, Vilnius
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
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:
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pastatas yra dviejų aukštų, stovi Šv. Mykolo ir
Bernardinų gatvės kampe(F4). Pagrindinis fasadas orientuotas į Šv. Mykolo gatvę(F1-F3). Fasadų
pirmas aukštas rustuotas. Antro aukšto fasado tinkas lygus, langai su apvadais. Visi pirmo aukšto langai
su dvivėrėmis medinėmis langinėmis. Pirmame aukšte kairėje pusėje esančių komercinės
paskirties(parduotuvės) du langai ir durys pakeisti mediniai. Dešiniau jų esančios nekeistos durys(F11).
Dar dešiniau esantys du langai nekeisti(F8). Abipus pravažiavimo yra dvejos dvivėrės nekeistos
durys(F9, F10). Antrame aukšte yra du balkonai. Vienas betoninis(F14) kitas apkaltas medinėmis
lentomis(F13). Balkonų turėklai lieti špižiniai. Bernardinų g. fasade pirmame aukšte yra keturi nekeisti
langai su langinėmis. Vieno lango vietoje yra užmūryta anga. Antrame aukšte esantys penki langai
pakeisti, mediniai(F5). Ant stogo į Šv. Mykolo gatvės pusę yra septyni plokštuminiai stoglangiai(F17,
F18), į Bernardinų g. pusę ant stogo yra penki plokštuminiai stoglangiai. Pravažiavimo varčios senos
medinės(F15). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas, danga betoninės plytelės(F16). Kiemo
fasadai tinkuoti. Beveik visi kiemo fasaduose esantys langai pakeisti(F22-F30). Ant stogo į kiemą pusę
įrengti plokštuminiai ir tūriniai stoglangiai. Ant namo korpuso stogo prie Bernardinų g. į kiemo pusę
įrengtas tūrinis stoglangis su balkonu(F31). Pastato stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga
betoninės trinkelės. Gatvės pusėje ir kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F19-F21, F28,
F29).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010-2011 m. 31 nuotrauka
10. Kiti dokumentai ___lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-05 – 2011-10_________
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.____________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

__ Kęstutis Masaitis____
(vardas ir pavardė)
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