Kul tūro s paveldo objekto
būklės tikrinim o t ai syk lių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dok umento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2016 – 08

Nr.____

(data)

Vilnius
(užpil dymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10367
3. Adresas
A. Jakšto g. 9
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. nu meris/ juridinio asmen s pavadinimas, teisinė forma, buvei nė, 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:
Pastatas trijų aukštų su pusrūsiais, simetriškos ašinės kompozicijos, H raidės formos plano, trijų
korpusų: du kampiniai korpusai formuoja siaurą, gilų paradinį kiemą prie gatvės, trečiasis yra kvartalo
gilumoje. Kairiajame sparne yra salė, kituose korpusuose - įstaigos. Pastate yra įvairaus dydžio patalpų salė per du šiaurinio korpuso aukštus.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų. Pastato fasadai
netinkuoti, geltonų apdailinių plytų(F01-09). Fasaduose langai nekeisti. Pastato šiaurinio ir pietinio
korpusų kampuose natro aukšto balkonai sutvarkyti(F05-06). Trečio aukšto balkonai blogos būklės(F05,
11). Šiaurinio korpuso kampe yra senos durys(F10). Kvartalo gilumoje esančiame fasade yra senos
įėjimo durys(F04). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant šaligatvio dangos(F12) ir lietaus
kanalizaciją(F13-14). Ant vieno lietvamzdžio stovo yra išlikęs senas revizijos dangtis(F15). Kiemo
fasadai be puošybos, geltonų plytų(F16-19). Stogo danga – cinkuota skarda(F20). Kaminai netinkuoti.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2016 m.
20 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2016-08
(metai, m ėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įformi nusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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