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
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. 5
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 U raidės formos. Pagrindinis
korpusas yra kiemo gale(pietinėje pusėje). Pastato fligelių galai yra prie Skapo gatvės. Kiemą nuo gatvės
skiria mūrinė tvora su metaliniai kaltiniais vartais(F1, F2, F3). Virš centrinio trijų aukštų kiemo korpuso
yra mezoninas su balkonu(F5). Kairėje ir dešinėje mezonino ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai
stoglangiai(F13, F4). Korpuso pirmo aukšto langai pakeisti – plastikiniai. Antrame ir trečiame aukštuose
langai pakeisti – mediniai(F14, F15, F17). Nekeisti tik antro aukšto laiptinių langai. Virš visų įėjimo
durų įrengti metalinio karkaso su banguotų lakštų danga stogeliai. Stogo danga – keraminės čerpės.
Kairėje koepuso esantys kaminai tinkuoti, kiti netinkuoti.Lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją.
Rytinis fligelis yra dviejų aukštų(F8). Kiemo fasade pirmame aukšte yra vienos įėjimo durys su stogeliu.
Fasade šeši langai pakeisti (pirmame a. plastikiniai, antrame – mediniai). Trys langai nekeisti. Stogo
danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti. Lietaus vanduo nuvestas i lietaus kanalizaciją.
Vakarinis fligelis yra trijų aukštų(F6). Pirmame aukšte langai pakeisti – plastikiniai(F16), antrame ir
trečiame aukštuose pakeisti – mediniai. Pirmame aukšte yra dvejos įėjimo durys (vienos senos, kitos
pakeistos)(F6, F9). Pietiniame fligelio kampe, prie įėjimo durų yra užkalta arkinė buvusi anga(F9).
Fligelio Skapo gatvės fasade langai pakeisti – mediniai. Lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją.
Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F6). Kaminai tinkuoti.
Kieme, prie tvoros stovi medinis sandėlis(F10). Kiemo danga – lauko rieduliai, takeliai išgrįsti
betoninėmis trinkelėmis(F12).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2011 m. 17 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data
2011-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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