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(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2011-02___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Skapo 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
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 prie Skapo gatvės yra trijų aukštų su
mansarda, dviem kiemo fligeliais. Fasadas į Skapo gatvę yra tinkuotas, antro aukšto langai su apvadais
ir nedideliais karnizais virš langų. Trečio aukšto langai su paprastesniais apvadais. Antrame aukšte trys
langai nekeisti, trečiame aukšte vienas langas nekeistas. Trečiame aukšte yra du balkonai su metalinėmis
grotelėmis. Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais. Pirmame aukšte, kairėje
pravažiavimo pusėje yra du vitrininiai langai ir durys(F1, F2, F3). Dešinėje pravažiavimo pusėje pirmo
aukšto langai nekeisti. Pravažiavime yra medinės vartų varčios(F4, F6). Pravažiavimo danga betoninė su
vandens nubėgimo grioveliu viduryje(F7), perdanga – plokščia, betoninė(F5). Pravažiavime yra senos
medinės dvivėrės durys į namo laiptinę(F8). Gatvės korpuso kiemo fasade yra du laiptinės langai.
Antrame aukšte langas pakeistas, išlaikant seną lango dalinimą, viršuje esantis langas senas(F9). Tinkas
kiemo fasado pusėje, dėl drėgmės poveikio aptrupėjęs(F19). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai. Stogo
danga – dažyta skarda.
Rytinis kiemo fligelis yra dviejų-trijų aukštų, tinkuotas. Fligelį sudaro dviejų ir trijų aukštų pastato dalys.
Dviejų aukštų dalis yra prie gatvės korpuso, trijų – gilyn į kiemą(F10, F13). Dviejų aukštų dalyje pirmo
aukšto langai nauji – mediniai, antrame aukšte langai nekeisti(F16). Trijų aukštų dalyje pirmo aukšto
langai su medinėmis langinėmis(F14). Antro aukšto langai pakeisti-mediniai(F15). Trečio aukšto langai
nekeisti(F13). Fligelio kiemo fasade pirmame aukšte naujos durys ir langas su langinėmis. Antrame ir
trečiame aukšte langai nekeisti(F11).
Vakarinis kiemo fligelis yra keturių aukštų. Pirmame aukšte langai pakeisti(F31).Kituose aukštuode
langai pakeisti – mediniai(F26).Antrame aukšte nepakeisti trys langai(F20). Ant stogo įrengti tūriniai
stoglangiai(F32). Stogo danga – dažyta skarda.
Prie pietinės fligelio sienos pristatytas trijų aukštų, su cokoliniu aukštu, pastatas(F20). Cokoliniame
aukšte yra šeši langai. Visi langai šiame pastate pakeisti – mediniai(F24), nekeisti tik laiptinių langai.
Antrame ir trečiame aukštuose įrengti du g/b balkonai su metaliniais turėklais(F25). Ant stogo įrengti
trys dideli tūriniai stoglangiai ir terasa(F28). Stogo danga – dažyta skarda. Lietaus vanduo nuvestas į
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lietaus kanalizaciją(F17, F29). Prie pietinės pastato sienos stovi dviejų aukštų mūrinis sandėlis(F33)
dengtas šiferio danga.
Rytinėje kiemo dalyje yra trijų aukštų pastatas(F35, F38). Pastate visi langai pakeisti. Pastato galuose
yra atviros laiptinės(F37,F40). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F39).
Pietinėje kiemo dalyje stovi trijų aukštų pastatas(F34, F35). Fasade visi langai pakeisti, antrame ir
trečiame aukštuose yra balkonai. Vakarinėje pastato dalyje yra siauras, keturių aukštų fligelis su
balkonais(F36).
Kiemo danga – ištrupėjęs asfaltas(F41). Medžių nėra.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 41 nuotrauka
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2011-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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(parašas)
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(vardas ir pavardė)
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