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
2011-10 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
34363
2. Kult ros vertybi registro unikalus kodas
3. Adresas
Šv. Mykolo g. 6, Vilnius (šiaurinis korpusas)
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
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

valstybės saugomas

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 3 aukštų su pastoge; stogo forma – trišlaitė; dangos
medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų
dūmtraukių tipas (būklė patenkinama.);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama);
apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė gera); tinkuoto plytų
mūro stačiakampio profilio trauka PR fasade (būklė gera); tinko tipas (būklė patenkinama, bloga);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės
gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais 25504 teritoriją);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis
(16073, U1P, UR1).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Trijų aukštų pastatas yra kiemo gilumoje,
šiaurinėje pusėje. Fasadai tinkuoti(F1, F2, F8). Fasado tinkas aptrupėjęs, pažeistas drėgmės(F3, F4).
Pietinio fasado pirmame aukšte langai pakeisti – plastikiniai(F4). Antrame ir trečiame aukštuose fasado
centre yra g/b balkonai su metaliniais turėklais(F5). Antrame aukšte langai ir balkono durys pakeisti –
plastikiniai. Trečiame aukšte balkono durys ir kairys langas pakeisti – plastikiniai, dešinys langas
nekeistas(F5, F6). Rytiniame fasade pirmame aukšte yra vienas langas(plastikinis)(F10). Antrame aukšte
vienas langas nekeistas, kiti du nauji – plastikiniai(F9). Trečiame aukšte visi trys langai pakeisti –
plastikiniai. Stogo danga – keraminės čerpės(F8). Kaminai molio plytų, netinkuoti. Lietaus vanduo
nevedamas į kiemus(F7, F8). Kiemo danga – lauko rieduliai(F7).

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

2010-05 - 2011-10_______________
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.____________
(akt

forminusio asmens pareig pavadinimas)

______________
(parašas)

__ Kęstutis Masaitis____

(vardas ir pavard )
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