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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2012-11 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso šiaurės namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
1083
3. Adresas
Vokiečių g. 22
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 apibūdinimas
tūris – pusiau atviras, 3 tarpusavy sujungtų korpusų, 2 aukštų; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos
medžiagos tipas – čerpės;
kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir durų
angos fasaduose (būklė patenkinama);
konstrukcijos – pamatai – akmens ir plytų mūro (būklė gera); sienos – plytų mūras (būklė
patenkinama); perdenginiai – plytų mūro cilindriniai skliautai virš rūsio (būklė gera);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi – sakralinė ir gyvenamoji paskirtis.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Vokiečių gatvę(F01). Pastato pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, jų langai
ir durys pakeisti(F02-03). Antro aukšto langai nekeisti(F04-05). Fasado viduruje yra pravažiavimas į
kiemą(F06) su metalinėmis varčiomis(F07). Pravažiavimo danga – smėlis su mediniu lentų takeliu(F08).
Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Gatvės fasade lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į
lietaus kanalizaciją(F10). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte langai nekeisti(F11-12), ant
stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F13). Kiemo šiaurinio fligelio langai nekeistiŪF14), ant stogo
įrengti plokštuminiai stoglangiai(F15), kaminai tinkuoti. Kiemo pietinis fligelis yra vieno aukšto, langai
nekeisti(F16). Prie šiaurinio fligelio pristatytas vieno aukšto pastatas(F17). Kieme įrengta medinė dviejų
aukštų terasa(F18). Kiemo danga betoninės trinkelės(F19-20). Lietaus vanduo nuo stogų kieme nuvestas į
lietaus kanalizaciją(F21). Stogų danga – keraminės čerpės.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2012 m.
21 nuotrauka
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2012-11

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)
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