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
2015 – 08 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27430
3. Adresas
Užupio g. 17
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:
tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingos „U“ raidės formos plano, trijų aukštų su pastoge ir rūsiu
(būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, P dalies – vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos
medžiaga – molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro
dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir
durų stačiakampės angos (kai kurios užmūrytos, pakeistas langų dydis P ir V fasaduose; būklė
patenkinama); V fasado apskritos pastogės langų angos (būklė patenkinama); įėjimo į rūsį anga su
segmentine sąrama PV dalyje (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas – istorizmo stilistikos fasadų architektūrinio sprendimo visuma
(dauguma langų pakeista; Š fasado būklė gera, kitur būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės
detalės – tariamasis rizalitas, užsibaigiantis parapetu Š fasade (būklė gera); gelžbetoniniai tinkuotais
profiliuotais pakraščiais balkonai su profiliuotomis gembėmis ir metaline ažūrine tvorele Š fasade (būklė
gera); V fasado gelžbetoniniai balkonai (būklė bloga);
konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu Š fasade
(pamatas netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinių sijų perdangos (netyrinėta); plytų
mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų rūsio P dalyje (būklė patenkinama); medinės gegninės
konstrukcijos (netyrinėta); funkcinė įranga - medinių vidaus laiptų tipas (būklė gera); stalių ir kitų
medžiagų gaminiai – tariamojo rizalito lango medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (viršutiniai langai
pakeisti; būklė patenkinama.); medinių įsprūdinių dviejų varčių vidaus durų su viršulangiu tipas (būklė
gera); medinių įsprūdinių dviejų varčių vidaus durų tipas (būklė gera); medinių įsprūdinių vienos varčios
laiptinės sieninės spintos durų tipas (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – į V žemėjantis reljefas; kultūrinis sluoksnis (namas patenka į
Vilniaus miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji;
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073,
U1P).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų. Gatvės fasadas
tinkuotas(F01). Gatvės fasade pirmame aukšte du langai nekeisti, kiti nauji(F01-02). Balkonai antrame ir
trečiame aukštuose tvarkingi(F03). Cokolis paleo gatvę paveiktas drėgmės, vietomis apsilupęs(F01-02).
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas i lietaus kanalizaciją(F01). Kiemo fasadai netinkuoti, geltonų
plytų(F04-05). Kiemo fasade daugelis langų pakeisti, nekeisti tik keli pirmo aukšto langai(F04-05).
Kiemo korpuse ant stogo įrengtas didelis tūrinis stoglangis(F05). Stofgo danga keraminių čerpių. Kieme

lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F06). Kiemo danga – gruntas(F07). Kieme įrengtas betononių
plytelių šaligatvis.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2015 m. 7 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2015-08
(met ai , mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įform inusio asmens pareigų p avadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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