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
2010-07___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
S. Skapo g. 6
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
Dviejų a. pastato pagrindinis (pietinis) S. Skapo
g. fasadas tinkuotas. I a. rustuotas. Cokolis pažeistas drėgmės. Gatvės korpuso Ia. nenaudojamas,
apleistas, langai nekeisti(uždengti skydais). II a. langai pakeisti(F1, F2, F3, F4). Gatvės korpuso kiemo
fasade langai nekeisti. Fasadas pažeistas drėgmės, apsilupę dažai, nutrupėjęs tinkas(F9, F10, F13).
Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F5). Vakarinis kiemo korpusas negyvenamas, apleistas, išardyti
tarpaukštiniai perdenginiai(F14, F15, F20). Rytinis kiemo korpusas suremontuotas, langai pakeisti. Ant
stogo įrengti įtraukti tūriniai stoglangiai(F11, F12). Šio korpuso kaminų galvutės apskardintos, bet pačių
kaminų tinkas aptrupėjęs. Pastatų stogo danga keraminės čerpės, dalis gatvės korpuso dengta skarda.
Pastato lietvamzdžiai sutrūkę, aplankstyti, kieme lietaus vanduo nuleidžiamas į kiemą(F21).
Pravažiavimo į kiemą vartai mediniai. Pravažiavimo perdanga plokščia, betoninė(F8), danga – betoninė,
ištrupėjusi(F7). Pravažiavime yra dvejos senos durys(F22, F25). Kiemo danga – ištrupėjęs betonas,
gruntas(F16). Kiemo gale stovi dviejų aukštų mūrinis sandėlių pastatas(F17, F19). Prie rytinio korpuso
šiaurinės dalies pristatytas medinis (lentų) statinys(F18).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 25 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

