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

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015 – 08 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROSPAVELDOOBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso vartai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28132
3. Adresas Užupio g. 15
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 - dviejų stulpų, apjungtų pusapskrite arka vartai, jungiantys Namą Užupio g. 15 ir Namą Užupio

g. 17 (būklė gera); stogo forma - dvišlaitė, keturšlaitė; kiti stogo elementai - laužyto kontūro frontonas
(būklė gera);

sienų angos, nišos - pusapskritės sąramos vartų anga (būklė gera); Š fasado apskrita, dekoruota
profiliuotu apvadu niša su reljefiniu kryžiumi ir data „1900“ (būklė gera);

fasadų apdaila ir puošyba - Š fasado tinkuoto plytų mūro karnizas, reljefinė trauka, angos apvadas
(būklė gera); tinko tipas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); plytų
mūro sienos (būklė gera); funkcinė įranga - Š fasado 2 akmeniniai stulpeliai-stabkūliai (būklė
patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - metalinis ornamentuotas kryžius (būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Vartai stovi prie Užupio gatvės tarp 15 ir 17 namų.
Vartų konstrukcija mūrinė tinkuota, debgta skarda. Prie vartų stovi vartų apsauginiai akmenys(F03-04).
Vietimis vartų apačioje aptrupėjęs tinkas.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2015 m. 4 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08

(metai , mėnuo, diena)

Vyr. inž. ______________ Kęstutis Masaitis
(aktą įform inusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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Užupio 15


