Ku ltūros paveldo objekto
būklės tikrinim o taisyklių pried as

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

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2016 – 04

Nr.____

(data)

Vilnius
(u žpildym o viet a)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Statinių komplekso administracinis namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12680
3. Adresas
J. Basanavičiaus g. 36
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/j urid inio asm ens pavadinimas, tei sinė forma, b uveinė, kodas, tel. 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 – kompaktinis, stačiakampio formos plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (PR fasadas sujungtas su
priestatu, pastogėje įrengtos patalpos su plokštuminiais stoglangiais); stogo forma – dvišlaitė;
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (planinė struktūra pakitusi, įrengta naujų pertvarinių
sienų; būklė gera); sienų angos, nišos - segmentinės sąramos PV įėjimo į rūsį anga (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR fasadą su
rekonstruotomis angomis, ŠR fasadas iš dalies rekonstruotas XX a. I p.; būklė gera); fasadų architektūrinės
tūrinės detalės – galinių ŠR, PV fasadų rizalitai su trikampiais frontonais (būklė gera); ŠV fasado tariamasis
rizalitas, užbaigtas tinkuotų plytų mūro mezoninu, dekoruotu piliastrais, skulptūrinėmis vazomis ir reljefiniu
herbu (būklė gera); ŠV fasado 2 stačiakampiai balkonai su lieto ketaus ornamentuotomis pasparomis ir
tvorelėmis (būklė gera); ŠV pusėje - stačiakampio plano formos kampiniai vienaaukščiai tūriai su
ornamentuotomis lieto ketaus tvorelėmis ir skulptūrinėmis vazomis (būklė gera);
konstrukcijos – lauko akmenų ir molio plytų mūro pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu cokoliu
(pamatas netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera, cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos su lauko
akmenų mūro fragmentu PR fasade (būklė gera); tinkuotų plytų mūro cilindriniai rūsio skliautai;
segmentinės sąramos arka rūsio patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė
gera); funkcinė įranga – ŠV, PR laiptinių gelžbetoniniai laiptai su atitvaromis ir mediniais profiliuotais
porankiais (pakopų danga nauja; būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra kompleksiškai sutvarkytas, langai
pakeisti. Pastatas yra administracinės paskiries (F01-04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus
kanalizaciją, išlikę seni lietvamzdžių stovai(F05-06). Pastato aplinka – žalia veja su augalais(F03).

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

2016-04
(metai , mėnuo, di ena)

J. Basanavičiaus 36
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