
Ku ltūros paveldo objekto
būklės tikrinimo tai syklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016 – 04 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROSPAVELDOOBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Statinių komplekso tvora su vartais
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30730
3. Adresas J. Basanavičiaus g. 36
4. Valdytojas________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/jurid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, t el. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________

II. KULTŪROS PAVELDOOBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – 2 dalių tvora, įrengta abipus Administracinio pastato, iš ŠV pusės ribojanti teri toriją, su 2

įvažiavimo vartais ir 2 pėsčiųjų varteliais; stogo forma – tvoros, PV dalies įvažiavimo vartų stulpų
frontonėlių – dvišlaitė;

fasadų architektūros tūrinės detalės – vartų ir tvoros molio plytų mūro rustuoti stulpai; vartų užbaigti
trikampiais frontonėliais (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera); tinkuoto
plytų mūro paprasto profilio ir profiliuoti tvoros karnizai , reljefinės plokštumos (būklė gera);

konstrukcijos – pamatas su molio plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); molio
plytų mūro sienos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – dviejų varčių metaliniai ornamentuoti įvažiavimo
vartai tvoros ŠR, PV dalyse (būklė gera); metaliniai ornamentuoti pėsčiųjų varteliai tvoros ŠR, PV dalyse
(būklė gera); metalinės vartų grotelės tvoros PV dalyje (būklė gera);atitvaromis ir mediniais profiliuotais
porankiais (būklė patenkinama);

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Tvora stovi abipus administracinio
pastato(F01). Tvora tinkuota, sy rustuotais stulpais greta įvažiavimų ir praėjimo(F02-04). Tvara ir
stulpai yra apskardinti. Tvoroje įrengti dveji vartai su metalinėmis orvamentuotomis varčiomis(F05-07)
ir varteliai su metaline varčia(F08).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2016 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-04

(metai , mėnuo, diena)

Vyr. inž. ______________ Kęstutis Masaitis
(aktą įform inusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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J. Basanavičiaus 36


