Kultūros paveldo objekto
būkl÷s tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS PATIKRINIMO AKTAS
2010-04 Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas ____ namas, vad. Kapitulos namais___________________________________________
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas _______________646_________
3. Adresas ___ Pilies 4, Vilnius _________________________________________________________
4. Valdytojas _________________________________________________________________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu _____valstyb÷s saugomas____________
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris __________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas.
Bendrosios pastato vertingosios architektūrin÷s savyb÷s: tūris, stogo forma, stogo dangos
medžiagiškumas (keramikin÷s čerp÷s) fasadai ir jų dekoras, autentiškas medžiagiškumas bei
apdailos tipas, kapitalinių sienų tinklas, autentiškos langų ir durų angos (stačiakamp÷s ir
arkin÷s), langų r÷mų medžiagiškumas (medis), autentiškas langų skaidymo ir varstymo būdas
(langai pakeisti, skaidymo būdas išlaikytas, tačiau r÷mų storis ir profilis pakitęs), autentiški
dekoro elementai butuose. Bendra vertingųjų savybių būkl÷ gera.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas__Gatv÷s korpuso fasado (F1) Ia. langai pakeisti,
vitrininiai, IIa. langai pakeisti, mediniai, tradicinio dalinimo. Virš antro aukšto – renesanso mokyklos
atikas. Kiemo fasadas: kair÷je įvažiavimo pus÷je – pristatytas stiklinis priestatas (tambūras)(F2). IIa.
langas ir balkonin÷s durys pakeisti (balkono n÷ra)(F3). Stogo danga – skarda. Kaminai sutvarkyti,
galvut÷s apskardintos. Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F4), danga – betonas(F5). Vartų
varčios nekeistos, medin÷s(F6). Kiemo šiaurinis korpusas(F7) remontuotas – sutvarkytas fasadų tinkas,
pakeisti langai (mediniai), stogo danga (keramin÷s čerp÷s). Kaminai tinkuoti, galvut÷s apskardintos.
Įrengti trys nauji tūriniai stoglangiai, analogiški esamam, pakeisti išoriniai mediniai laiptai į antrą
aukštą(F8). Buvusių garažų vietoje įrengtos patalpos(F9). Palikti vieni garažo vartai, kitų vietoje įrengti
buvusios angos dydžio langai su durimis. Stogo danga – keramin÷s čerp÷s, stoge įrengti „velux“ tipo
stoglangiai. Rytinio kiemo korpuso šiaurin÷ dalis(F10) remontuota – sutvarkytas fasadų tinkas, pakeisti
langai (mediniai), perdengtas stogas (keramin÷s čerp÷s), sutvarkyti kaminai.. Rytinio korpuso vakarinio
fasado(F11) Ia. arkin÷se angose įrengti langai su durimis. IIa. langai pakeisti. Kiemo danga – betonin÷s
trinkel÷s. Greta Pilies g. 6 korpuso sienos kieme auga penki medžiai.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija __21 nuotrauka
10. Kiti dokumentai________ lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data ______ 2010-04_________________________
(metai, m÷nuo, diena)

_

_VSAA vyr. inž.__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

____Kęstutis Masaitis___
(vardas ir pavard÷)
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