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(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
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(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2012-10 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
pietų vakarų pastatas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26989
3. Adresas
Vokiečių g. 24
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
Autentiški: pastato tūris, stogo forma, kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūrinė
išraiška, medžiagiškumas. Autentiški rūsių ir kitų aukštų bei praėjimo skliautiniai perdenginiai, rūsių
langeliai, angos, įvairaus dydžio nišos su arkinėmis sąramomis.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kvartalo
viduje. Pastato fasadai yra tinkuoti, dažai išblukę(F01-02). Pietrytiniame fasade pirmame aukšte langų
angos užmūrytos, fasadas naujai nutinkuotas pirmo aukšto lygyje(F01). Antrame aukšte langai nekeisti.
Šiaurės rytų fasade antrame aukšte langai nekeisti, pirmame aukšte pakeistas vienas langas. Šiaurinėje
fasado dalyje yra siauras praėjimas į kitą kiemą(F04). Virš praėjimo yra mediniai atviri laiptai į antrą
aukštą(F03). Praėjimo danga betoninė(F05), perdanga cilindrinis skliautas(F06). Pastato pietvakarių
fasade pirmo aukšto lygyje tinkas nutrupėjęs(F07-09). Antro aukšto lygyje dažai išblukę(F07). Pietinėje
fasado dalyje yra naujai suremontuotas medinis priestatas pirmame aukšte su laiptais į antrą
aukštą(F09-10). Langai antrame aukšte nekeisti. Stogo danga keraminės čerpės. Kiemų dangos
gruntas(F12-13). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F14-16).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 16 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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