
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 Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 30645
3. Adresas K. Vanagėlio g. 11
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 – kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (buvusį 1 a. sandėlį, prisišliejusį iš

PV pastato pusės, pagal detalųjį planą siūloma nugriauti; būklė bloga); stogo forma – dvišlaitė, ŠR
fasado erkerio - trišlaitė (būklė avarinė); kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai (būklė
patenkinama);

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – fasadų I a.
stačiakampės langų angos (ŠR fasado anga užmūryta, dalis ŠV ir PR fasadų langų angų pakeistos; būklė
patenkinama); stačiakampės ŠR fasado erkerio angos (būklė gera); arkinės ŠR ir ŠV fasadų I a. durų
angos (ŠR fasado durų anga užmūryta; būklė patenkinama); arkinės fasadų II a. langų angos (PV fasado
ŠV pusės anga užmūryta; būklė patenkinama); ovalo formos ŠR ir PV frontonų langų angos (būklė
patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dalis fasadų angų
pakeistos, užmūrytos ar iškirstos naujos; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠR
fasado erkeris (būklė gera); fasadų kampiniai plytų mūro kontraforsai (būklė patenkinama); fasadų
apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė avarinė);

konstrukcijos – plytų mūro pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės
rūsio perdangos tipas (būklė avarinė); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); medinės gegninės stogo
konstrukcijos tipas (būklė avarinė); funkcinė įranga – vidaus laiptai (būklė bloga); stalių ir kiti gaminiai
– fasadų medinės langų konstrukcijos ir skaidymo tipas (dauguma langų konstrukcijų neišliko; būklė
avarinė);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus
senamiesčio (16073, U1P, UR1) bei Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K)
teritorijas.

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra visiškai apleistas(F01-06). Stalių
gaminiai languose išlaužyti(F07-10). Cokolis yrantis(F11). Stogo konstrukcijos nėra(F12-13).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2016 m. 13 nuotraukų
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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