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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Savičiaus g. 7
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 _______________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Savičiaus gatvę(F1, F2). Fasadas tinkuotas. Pirmame aukšte yra visuomeninės paskirties
patalpos(kavinė). Pirmo aukšto langai dideli – vitrininiai(F3, F4). Antro aukšto langai pakeisti, mediniai.
Dešinėje fasado pusėje, antrame aukšte eksponuojamas senas mūras(F5). Kairėje fasado pusėje yra
pravažiavimas į kiemą ir balkonas virš jo(F6). Pravažiavimo perdanga – netinkuotas cilindrinis
skliautas(F10, F11), danga – betonas. Pravažiavimo dešinėje pusėje yra įgilinta žemiau pravažiavimo
lygio arkinė anga su durimis(F12), kairėje pravažiavimo pusėje eksponuojamas senas mūras(F13).
Kiemo fasadas tinkuotas, pirmame aukšte tik įėjimo durys į pastatą su keraminėmis čerpėmis dengtu
stogeliu, antrame aukšte langai pakeisti mediniai(F7). Dešinėje pusėje yra atviri lauko laiptai į antrą
aukštą su skarda dengtu stogeliu(F8). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengtas tūrinis
stoglangis ir įtraukta nedidelė terasa su balkonu()F9). Kaminas tinkuotas, galvutė apskardinta.
Vakariniame kiemo fligelyje langai pakeisti, mediniai(F14). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo
įrengti du tūriniai stoglangiai su plokščia danga. Prie pietinės fligelio sienos, pagal 2005 metais išduotą
statybos leidimą, pristatytas dviejų aukštų pastatas(F18, 15). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo
įrengtas sudvejintas tūrinis stoglangis(F15). Priestato fasadas į Savičiaus g. 5 kiemą netinkuotas, geltonų
plytų(F17). Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas į gatvę ir į kiemą. Kiemo danga – betonas ir
asfaltas(F16).
PRIDEDAMA:
2011 m.
18 nuotraukų
9. Fotofiksacija
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2011-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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