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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Namų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28108
3. Adresas
Šv. Stepono g. 30
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 – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su pusrūsiu ir pastoge; stogo forma – dvišlaitė;
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – ŠV fasado I a. stačiakampės langų
angos;
fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 uždari prieangiai dengti dvišlaičiais stogeliais PV fasade; V
prieangio kampų tinkuotos plytų mūro puskolonės (būklė gera); uždarų prieangių PV fasade laiptų su
betono-akmenų mūro atraminėmis sienelėmis tipas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – pastogių ir
frontonų šlaitų tinkuotas plytų mūro proﬁliuotas karnizas (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė gera); perdanga (netyrinėta); stogo
konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - ŠR fasado I a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo
tipas (būklė patenkinama);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra vieno aukšto su pusrūsiu ir
pastoge(F01-03). Pastatas stovi statmenai Šv. Stepono g., galiniu fasadu orientuotas į gatvę, langai
pirmame aukšte nekeisti, cokoliniame aukšte plastikiniai(F01). Fasade įrengta atminimo lenta(F16). PR
fasade langai pakeisti, skirtingo skaidymo(F02-03). Fasadas vietomis perdažytas. Dalis PV fasado
perdažyta(F05-06), langai pakeisti, skirtingo skaidymo. Šiaurinis uždaras prieangis su atraminėmis
sienutėmis sutvarkytas(F09-10), pietinis – netvarkytas(F07-08). Stogo danga – šiferis(F13-14), plytiniai,
netinkuoti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo gruntinės dangos(F15).

PRIDEDAMA:
9. Fotoﬁksacija
2015 m.
16 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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