
 
 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

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

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2015 – 04    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Geležinkelio valdybos pastatų komplekso terasa    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     28011     
3. Adresas                           Mindaugo g. 12                                                                                   
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, 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: 
tūris – trikampio plano terasa su tvora ir R atramine siena, po R terasos dalimi įrengtos I a. patalpos 

(vidaus patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama); stogo forma – sutapdinta (būklė patenkinama); 
išplanavimas – R patalpų kapitalinių sienų tinklas; 
fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus ŠR fasado užmūrytą 

lango angą; būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė patenkinama); 
konstrukcijos – pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė 
patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); V, Š ir R terasos dalies tinkuotų plytų mūro 
stulpelių ir metalinių grotelių tarp jų tvora (būklė patenkina); Š ir V tinkuoto plytų mūro vartų stulpai su 
metalinėmis varčiomis tarp jų (būklė patenkinama); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Terasa yra J.Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių 
kampe. Į terasą patenkama iš Mindaugo gatvės. Terasos danga betoninės plytelės(F04).  Terasa aptverta 
ažūrine tvorele tarp mūrinių stulpelių. Po terasa įrengtos komercinės paskirties patalpos(F03). Terasos 
tinkas aptrupėjęs, dažai išblukę(F01,03,08). Tinkas ant mūrinių stulpelių nutrupėjęs(F06-07). Stulpelių 
galvutės apskardintos.  
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    19  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

Vyr. inž.                                                                   ______________                Kęstutis Masaitis 
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)
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