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
Subačiaus 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. KULTÛROS PAVELDO OBJEKTO BÛKLËS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų. Gatvės fasadas(F1)
tinkuotas. Pirmo aukšto langai nekeisti, su metalinėmis grotomis. Antro aukšto langai nekeisti, aprėminti
puošniais apvadais(F1, F2). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į gatvę. Pravažiavime į kiemą yra
mediniai vartai(F3, F4). Pravažiavimo šonuose įstatyti apsauginiai akmenys((F4). Pravažiavimo danga –
betoninės plytelės, perdanga – kryžminis skliautas(F5, F6, F7). Prie pravažiavimo angos sienos tinkas
apsilupęs(F3). Gatvės korpuso kiemo fasade langai nekeisti(F9). Kiemo pusėje ant stogo yra senas tūrinis
stoglangis(F13). Kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos(F13). Stogo danga dalinai aptrupėjusi(F13).
Vakarinis kiemo korpusas dviejų aukštų, tinkuotas(F10, F11). Daugelis langų fasade pakeisti. Vienas
langas nekeistas(F16). Pirmame aukšte yra du plastikiniai langai(F15). Kiti langai mediniai. Kaminai
sutvarkyti(F14). Dalis šio pastato turi vakarinį fasadą, kuris išeina į pastato Subačiaus g. 3 kiemą(F36).
Pirmas aukštas yra netinkuotas, restauruotas. Nuo pirmo aukšto iki kraigo fasadas tinkuotas.
Pietinis (galinis) kiemo korpusas dviejų aukštų, su galerija antrame aukšte(F31). Galerijos pagrindas
g/b, turėklai mediniai. Galeriją dengia stogelis(pastato stogo tęsinys). Ant šio korpuso stogo vietoje
dviejų senų tūrinių stoglangių(F19), 2005 buvo įrengtas didelis „vitrininis“ stoglangis(F20). Priduodant
objektą dalis vitrinos buvo priengta skydu(F21), vėliau jis buvo nuimtas ir atvertas visas balkonas(F22,
F23). Stogo danga pakeist įrengiant naują tūrinį stoglangį.
Rytinis kiemo korpusas dviejų aukštų, tinkuotas(F24). Daugelis langų pakeisti, mediniai. Pirmame aukšte
nekeisti du langai(F30). Antrame aukšte nekeisti trys langai(F29). Visas fasadas apaugęs vijokliais(F28).
Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai su balkonėliais(F25, F26).
Visų korpusų stogo danga – keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuvedamas į kiemą(F32, F33, F34).
Kiemo danga – betoninės plytelės(F35). Kieme auga vienas medis(F10).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 36 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data
2011-02
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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