Ku ltūros paveldo objekto
būklės tikrinim o tai syklių pried as

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
(dokum ento sudarytojo pavadinim as)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2016 – 04

Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Pastatų komplekso pirmas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28114
3. Adresas
Aukštaičių g. 3
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/j urid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, b uveinė, kodas, t el. num eris)

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 – sudėtinio tūrio, artimo kvadratui plano, 1 a. su stačiakampio plano 2 a. ŠV dalimi, su
pusrūsiu (2007 m. rekonstrukcijos metu stogas paaukštintas, įrengtos mansardos); stogo forma –
bokštelio – keturšlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – bokštelio skardinių čerpių dangos
tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – bokštelio dvišlaičiai tūriniai stoglangiai (būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – fasadų stačiakampės durų ir
langų angos su segmentinėmis, pleištinėmis sąramomis (V fasado rūsio langų angos sumažintos, Š fasade
vietoj lango angos įrengta durų anga, dalis angų užmūrytos; būklė patenkinama); V fasado stačiakampė
švieslangio anga su segmentine sąrama (užmūryta ; būklė bloga); P fasado, bokštelio V, P fasadų nišos
(būklė gera); vidaus patalpų segmentinių sąramų nišos (būklė gera);
fasadų architektūros tūrinės detalės - kvadrato plano 3 tarpsnių bokštelis V dalyje (būklė gera);
rizalitas P fasade, užsibaigiantis trikampiu frontonu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – P, Š, V
fasadų reljefinis plytų mūro dekoras (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu Š fasade (pamatas netyrinėtas; cokolio
būklė gera); geltonų plytų mūro sienos (būklė gera); cilindriniai plytų mūro skliautai ant metalinių sijų
pusrūsio PR dalyje (būklė gera); cilindrinis plytų mūro skliautas pusrūsio PR dalyje (būklė gera);
tinkuoto plytų mūro vidaus patalpų segmentinės sąramos (būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno aukšto su antru aukštu dalyje
pastato. Pastato fasadai netinkuoti, geltonų plytų, langai ir durys pakeisti. Pastatas sutvarkytas, jame
įsikūrusi vaikų ugdymo įstaiga(F01-08).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2016 m.
8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2016-04
(metai , mėnuo, di ena)

Vyr. inž.
(aktą įform inusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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