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
2010-05___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Šiltadaržio g. 3
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
vertybių registrą

siūloma į Vilniaus vietinį kultūros

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
Prie Šiltadaržio gatvės stovintis trijų a. pastato
pagrindinis (rytinis) Šiltadaržio g. fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras(F1, F2). Žvelgiant į fasadą
dešinėje durų pusėje Ia. langai nekeisti. Kairėje pusėje langai su išorinėmis apsauginėmis
žaliuzėmis(F3). Po visu pastatu yra rūsys, kurio langai su prieduobėmis yra pagrindiniame gatvės fasade.
Langai nekeisti. II ir III aukštuose langai pakeisti, mediniai. Įėjimo durys pakeistos, medinės. Virš įėjimo
durų įrengtas plastikinis stogelis. Priešais namą prie gatvės įrengta veja, apmūryta akmenimis. Joje auga
didelis medis. Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras(F5, F6). Visi kiemo fasade esantys langai
pakeisti išskyrus rūsio langus ir laiptinės langus. Kiemo fasade esančios durys nekeistos. Pastate yra
pravažiavimas į kiemą, vartai – metaliniai, ažūriniai(F4). Pravažiavimo perdanga – mūriniai cilindriniai
skliautai ant metalinių sijų(F7). Pravažiavimo danga – betininės plytelės(F8). Pravažiavime yra du
langai, nekeisti. Pravažiavimo sienos tinkuotos, tinkas apačioje aptrupėjęs(F9). Pastato stogo danga –
keraminės čerpės. Šiltadaržio g. fasade kairėje namo dalyje stoge įrengtas didelis tūrinis stoglangis su
dviem langais ir durimis į nedidelį balkonėlį ant stogo. Dešinėje namo pusėje stoge įrengti trys tūriniai
stoglangiai(F10, F11). Kiemo pusėje stoge įrengti du tūriniai pusiau įtraukti stoglangiai su dvišlaičiais
stogeliais ir du pilnai įtraukti stoglangiai(F17). Gatvės fasade lietaus vanduo nuvedamas į kanalizaciją,
kieme nuleidžiamas į kiemą.
Kiemo korpusas yra dviejų aukštų, tinkuotas. Langai pakeisti, plastikiniai(F14, F15, F16). Stogo danga –
keraminės čerpės. Stoge įrengti 5 tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais. Lietaus vanduo nuo stogo
nuleidžiamas į kiemą.
Kiemo danga – betoninės plytelės(F12, F13). Kiemo gale yra nedidelė veja.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 17 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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(vardas ir pavardė)
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