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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Trakų g. 4
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 Trakų gatvės yra dviejų aukštų su
dviem kiemo fligeliais. Fasadas į Trakų gatvę simetriškas(F1, F2). Centre yra pravažiavimas į kiemą(F4).
Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F5), perdanga – cilindrinis skliautas(F6). Pravažiavime,
dešinėje pusėje yra durys. Abipus pravažiavimo yra parduotuvės su naujais vitrininiais langais ir
durimis. Kairėje fasado pirmame aukšte yra durys, vedančios į antro aukšto patalpas(restoraną). Antras
aukštas fasade rustuotas. Antrame aukšte langai su apvadais, nekeisti. Antrame aukšte yra du balkonai
ant metalinių sijų su metaliniais ažūriniais aptvėrimais. Virš pravažiavimo du langai, virš jų – kraiginis
frontonas(F3). Virš antro aukšto – puošnus karnizas. Šio korpuso kiemo fasade pirmame aukšte yra tik
pravažiavimo anga, antrame aukšte uždengta buvusio lango anga(F9). Stogo danga – keraminės čerpės.
Rytinio kiemo fligelio pirmame aukšte yra vienos medinės durys, antrame aukšte trys seni mediniai
langai(F10, F12). Fligelio tęsinys yra dviejų aukštų, tinkuotas, bet žemesnis už pastatą, esantį prie Trakų
gatvės(F14). Šis korpusas plane yra „karpytas“, ne vienodo pločio. Pietinėje šio fligelio dalyje pirmo
aukšto langai pakeisti, plastikiniai su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F13, F14). Antrame aukšte
langai nekeisti. Centrinėje dalyje pirmame aukšte langai plastikiniai su išorinėmis apsauginėmis
žaliuzėmis, durys plastikinės, antrame aukšte langai nekeisti(F15, F16). Pirmame aukšte įrengta medinė
stoginė. Fasadai sutvarkyti. Gale sklypo dešinėje yra atitrauktas korpusas, kuris yra apleistas(F24). Dalis
jo yra mūrinė, dalis medinė. Stogo danga – keraminės čerpės.
Vakarinis kiemo fligelis kiek ilgesnis už rytinį(F9). Pirmame aukšte yra plastikinės durys ir langas šalia
jų(F11) su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis. Antrame aukšte langai nekeisti. Siauresnėje korpuso
dalyje pirmame aukšte du langai nekeisti. Gale korpuso yra išoriniai betoniniai laiptai ant metalinių sijų į
antrą aukštą(F18). Po laiptais yra durys ir langas. Antrame aukšte yra medinės durys ir du plastikiniai
langai. Vienas lietvamzdis nuvestas į kanalizaciją, kitas nuvestas į kiemą(F17, F18). Prie šio korpuso
fasado kieme yra laiptai ir įėjimas į rūsį(F19). Stogo danga – keraminės čerpės.
Prie šiaurinės korpuso sienos stovi vieno aukšto gyvenamas statinys(F22). Dalis statinio gyvenama, dalis
negyvenama. Pastate langai nekeisti. Stogo danga – keraminės čerpės(F23). Dalis stogo yra be
dangos(remontuojama).
Gale kiemo (šiaurinėje dalyje) yra mediniai sandėliukai su šiferio danga. Kiemo danga – betoninės
trinkelės(F8, F21).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 - 2011 m.
25 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data
2011-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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(vardas ir pavardė)

