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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. 42, Vilnius
4. Valdytojas

1055

(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: Pastato
planinė erdvinė kompozicija, tūris, aukštingumas, siluetas, kiemo erdvė susiformavusi iki XIX a.
pabaigos; skliautai pirmo aukšto patalpose, rūsiuose ir pravažiavimuose; iki XIX a. pabaigos
suformuotas kapitalinių sienų tinklas ir jose išlikusios angos ir nišos, dūmtraukių sistema; pastato
medžiagiškumas, tinkas ir pieštinis dekoras bei išlikę XIX a. stalių gaminiai (filinginės durys ir kiemo
fasadų langų rėmai); XIX a. pab. Laiptinės (teracinės laiptų pakopos ir aikštelės su metaliniais turėklais,
keramikinių plytelių grindys); gatvės fasado visuma – visi išlikę konstruktyviniai ir dekoro elementai:
angų ritmas, tarpaukštinė trauka, rustuotė ir koralų imitacija, II ir III aukštų langų apvadai, karnizai,
tarpaukštinės traukos, kaminai; kiemo fasade: angų ritmas, karnizai, balkonai su metaliniais turėklais,
filinginės durys, XIX a. pab. langų rėmai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pastatas yra dviejų aukštų su nedideliu kiemeliu. Šį
vidinį kiemą su Pilies gatve ir kitu, rytiniu kiemu jungia du pravažiavimai su vartais. Visi pastato fasadai
tinkuoti. Pilies g. fasado(F1) Ia. langai ir durys yra nauji vitrininiai(F3). IIa. ir III a. langai pakeisti(F2).
Įvažiavimą į kiemą iš Pilies g. angoje yra metaliniai ažūriniai vartai(F4, F8). Pravažiavimo perdanga –
dalis cilindrinis skliautas, dalis plokščia perdanga(F5, F6, F7). Pravažiavimo danga – betonas(F6).
Kiemo danga – asfaltas(F17). Kiemo fasaduose visi langai pakeisti(F9, F10, F11, F 12, F13, F14, F15).
Kiemo fasaduose yra seni balkonai su metalinėmis grotelėmis(F13, F16). Rytiniame kiemo korpuse yra
pravažiavimas į rytinį kiemą, esantį už šio korpuso(F18). Šio pravažiavimo perdanga – cilindrinis
skliautas(18, F19), danga – betonas(F 22). Pravažiavime yra seni mediniai vartai(F20, F 21). Pastato
stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo, kiemo fasaduose, įrengti tūriniai stoglangiai(F13, F27).
Kaminai aptinkuoti, galvutės apskardintos(F28). Lietvamzdžiai suvesti į lietaus vandens surinkimo
kanalizaciją, ne visi tvarkingi(F 23, F 24, F 25, F 26).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 28 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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