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
2010-06 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas
3. Adresas
Pilies g. 32 / Literatų 1, Vilnius
4. Valdytojas

673

(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:
Autentiški: pastato tūris, kapitalinių sienų vidaus išplanavimas, fasadų kompozicija ir dekoras,
konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai ir mediniai perdengimai, stogo
konstrukcija), medžiagos.
___________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1, F37) ir
Literatų g. fasadas(F38) tinkuoti. Pilies g. kairė Ia. fasado pusė prie pravažiavimo apdailinta
glazūruotomis plytelėmis(F2), didelis vitrininis langas, šalia – durys. Dešinėje įvažiavimo pusėje langai
ir įėjimo durys ištisinio stiklo, be dalinimų(F3). II aukšte pakeistas tik vienas langas (virš pravažiavimo),
visi kiti nekeisti. Literatų g. fasade visi langai pakeisti(F4). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis
skliautas(F10), pravažiavimo danga – lauko rieduliai ir akmens trinkelės(F9, F11). Kiemo danga –
akmens trinkelės(F12). Pravažiavime yra seni medinės vartų varčios(F8, F18). Pilies g. korpuso kiemo
fasade IIa. yra pakeisti(plastikiniai) du arkiniai langai. Literatų g. korpuso kiemo fasade Ia. yra senos
geležimi kaustytos durys į rūsį ir arkinis langas su geležinėmis langinėmis(F15, F16, F24, F30). Kiemo
gale yra mūriniai laiptai su medinėmis pakopomis(F31), mūriniais stulpais ir plačiomis arkomis vedantys
į IIa. arkinę galeriją(F27, F28, F29, F32). Antrame aukšte langai pakeisti. Galerijoje ir po ja esantys
langai nekeisti(F33). Pietinio pastato korpuso(F34) Ia. langai nekeisti, vienas su medinėmis langinėmis.
IIa. langai pakeisti(plastikiniai) su dalinimo imitacija(F34). Dalis karnizo pažeista drėgmės, nusilupę
dažai, aptrupėjęs tinkas(F23). IIa. dešiniame kampe išlikę du nepakeisti arkiniai langai(F20). Įėjus į
kiemą, dešinėje pusėje yra senos medinės laiptinės durys(F13, F19), šalia jų yra senos medinės durys į
rūsį, esantį po pietiniu korpusu(F14). Pastato stogo danga – keraminės čerpės(F35). Ant visų kiemo
korpusų stogų išlikę seni tūriniai stoglangiai(F35, F36) dengti keraminėmis čerpėmis. Ant stogo į Pilies
g. pusę yra du seni tūriniai stoglangiai, Į Literatų g. pusę vienas didelis senas tūrinis stoglangis(F7)
dengtas keraminėmis čerpėmis. Stoglangiai su trikampiais frontonėliais(F37). Kaminai aptinkuoti,
kamonų galvutės apskardintos. Lietaus vandens surinkimo stovai gatvėje ir kieme prijungti prie lietaus
vandens surinkimo kanalizacijos.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 39 nuotraukos
10. Kiti dokumentai ___lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data ______ 2010-05_________________________
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.____________
(aktà áforminusio asmens pareigø pavadinimas)

______________
(parašas)

(vardas ir pavardë)

__ Kęstutis Masaitis____
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