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 Namas, vad. Mokslininkų
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15895
3. Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 9
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:
Pastatas kampinio L raidės formos plano, sudarytas iš dviejų korpusų ir kampinio bokšto. Šiaurės
rytų korpusas stačiakampio plano, 4 aukštų su pusrūsiu. Pietryčių korpusas pailgo stačiakampio plano su
kvadratinio plano priestatu p.v. kampe, 5 aukštų, š.r. dalyje yra 2 a. arkinis pravažiavimas. Bokštas yra
pietrytiniame kampe, kvadratinio plano, 6 aukštų su mezoninu ir antstatu (belvederiu) su smaile. Name
yra 4 paradinės ir 5 ūkinės laiptinės.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra penkių aukštų, fsadai tinkuoti(F0111). Pastato kampe yra bokštelis su smaile(F05). Daugelis langų fasaduose pakeisti. Gatvės fasaduose
pirmame aukšte yra dideli arkiniai langai(F06-07). Fasaduose yra balkonai su baliasinomis(F02,08).
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F12, 14). Kieme yra žalia veja su medžiais(F1921) ir teniso kortais(F22).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2016 m.
22 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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