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
2011-11___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
pastatų komplekso (1102) vakarų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27493
3. Adresas
Subačiaus 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 valstybės saugomas
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:
tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „L“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge (būklė gera); stogo
forma – vienšlaitė (yra naujai įrengtų tūrinių stoglangių; būklė gera); dangos medžiaga – „olandiškų“
molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su
cilindriniu uždengimu tipas (dūmtraukiai atkurti per XX a. II p. restauraciją; būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas - kiemo fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus
tūrinius stoglangius; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – kiemo R ir Š fasadų medinės
atviros dengtos II a. galerijos tipas (galerija atkurta per XX a. II p. restauraciją pagal rastus sijų galus,
jų lizdus; būklė gera);
konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); stalių ir
kiti gaminiai - medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai atkurti per XX a. II p. restauraciją,
dauguma langų pakeista plastikiniais);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, su vienšlaičiu stogu,
stovi vakarinėje kiemo dalyje. Pastato fasadas(F1-2) yra tinkuotas ir dažytas. Per visą pastato ilgį yra
įrengta atvira medinė galerija. Fasade visi langai pakeisti. Stogo danga keraminės čerpės. Ant stogo yra
du seni tūriniai stoglangiai(F1). Kaminai tinkuoti, su užapvalintu ir apskardintu viršumi.Lietaus vanduo
nuvestas ant kiemo dangos(F5). Prie šiaurinės fasado dalies yra nedidelis plotas skirtas želdynams(F1).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2011 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2011-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

F1

F4

F2

F3

F5

