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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. 38, Vilnius
4. Valdytojas

675

(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: tūris, plano konfigūracija, vidaus kapitalinių sienų išplanavimas, fasadų kompozicija ir
dekoras, konstrukcijos (pamatai, išorės ir vidaus kapitalinės sienos, skliautiniai perdengimai, mediniai
perdengimai, stogo konstrukcija), medžiagos, stalių gaminiai, koklių krosnis, atidengtas ir neatidengtas
polichrominis dekoras.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pastatas yra ilgas, siauras, susidedantis iš kelių
korpusų. Pagrindinis Pilies g. gatvės dviejų aukštų korpuso fasadas(F1) tinkuotas, II aukštas su dekoro
elementais. Ia. langai, abipus pravažiavimo, vitrininiai, ištisinio stiklo su mediniais apvadais. I aukšte
veikia suvenyrų parduotuvės. Antrame aukšte langai nekeisti(F6). Pravažiavimo į kiemą perdanga –
cilindrinis skliautas(F5), danga – lauko rieduliai su betoninių plytelių juosta viduryje(F11).
Pravažiavime yra metaliniai ažūriniai vartai(F4). Šio korpuso kiemo fasade yra du lanagi virš
pravažiavimo. Jie pakeisti., imituojantys esamų langų dalinimą(F2, F3). Šiauriniame ir pietiniame kiemo
korpusuose langai pakeisti, mediniai(F7, F8). Viduryje šių korpusų yra antrus aukštus jungianti čerpėmis
dengta segmentinė arka(F3). Šio vakarinio kiemo danga – lauko rieduliai su betoninių plytelių juosta
viduryje(F13). Pro kiemo rytinėje dalyje esančią pravažiavimo angą(F21) patenkama į kitą, rytinį kiemą,
kurio danga – lauko rieduliai ir betoninės trinkelės(F19). Šio pravažiavimo perdanga – cilindrinis
skliautas(F12), danga – lauko rieduliai(F14). Šio kiemo šiaurinėje ir rytinėje dalyje stovintis dviejų
aukštų su mansarda korpusas tinkuotas(F16, F17). Beveik visi šių korpusų langai (išskyrus 2 langus
šiaurinio korpuso Ia.(F22). Rytinio korpuso pietinis fasadas netinkuotas(F18). Ant šių korpusų stogų
įrengti tūriniai stoglangiai(F17, F22). Šio korpuso stogo danga – skardinė čerpių imitacija(F23). Rytinį
kiemą nuo gretimo kiemo skiria mūrinė tvora su metaliniais vartais(F16). Visų pastatų(išskyrus rytinį
korpusą, esantį rytiniame kieme) stogo danga – keraminės čerpės, lietvamzdžiai suvesti lietaus vandens
surinkimo kanalizaciją.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 23 nuotraukos
10. Kiti dokumentai ___lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data ______ 2010-05_________________________
(metai, mėnuo, diena)

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

______________
(parašas)

__ Kęstutis Masaitis____
(vardas ir pavardė)
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