
 
 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 10    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas       

3. Adresas
    27990     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Aguonų g. 18                                                    

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

    valstybės saugomas   

 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

tūrinė erdvinė kompozicija – kompaktinio tūrio, stačiakampio plano, 4 aukštų su pastoge ir rūsiu 
(būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (netyrinėta); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir V fasadų langų, durų 
ir įvažiavimo į vidaus kiemą angos su segmentinėmis sąramomis, vidaus durų – stačiakampės (būklė 
patenkinama); 

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus pakeistus langus, R 
fasade įrengtas naujas įėjimas, V fasade - tūrinis stoglangis; būklė patenkinama); fasadų architektūros 
tūrinės detalės - R fasado laiptinės rizalitas (būklė gera); V fasado 3 tariamieji rizalitai su atikiniais 
frontonais (būklė gera); V fasado II-IV a. balkonai su ornamentuotais metaliniais turėklais (R fasado 
laiptinės rizalito III a. balkonas neišliko; būklė patenkinama); įvažiavimas į vidaus kiemą (būklė gera); 

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); 
plytų mūro sienos (būklė patenkinama); tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į vidaus kiemą 
vad. Akermano perdanga (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - 
betoniniai laiptai su metaliniu turėklu ir mediniu porankiu (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - R 
ir V fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (dauguma langų pakeisti; būklė patenkinama); 
V fasado II-IV a. balkonų medinių dvivėrių, iš dalies stiklintų, durų tipas (dauguma durų pakeista; būklė 
patenkinama); kiemo laiptinės vidaus medinės, dvivėrės, įsprūdinės, sieninės spintos durys (būklė 
patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus senojo 
miesto vietą su priemiesčiais 25504, A1610K; Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, U1P, UR1;  

 

 Pastatas yra keturių aukštų. Fasadas tinkuotas, 
pirmas aukštas rustuotas(F1). Fasado pirmas aukšats dalinai nudažytas(F1-2). Cokolis pažeistas 
drėgmės, plytos nubyrėjusios(F3). Įvažiavimo į kiemą (F4)kraštai apdaužyti. Įvažiavimo danga ištrupėjęs 
asfaltas(F5). Perdanga plokščia bgelžbetoninė(F6). Įvažiavimo sienų tinkas nutrupėjęs(F7-8). Kiemo 
fasadai geltonų plytų netinkuoti(F9-10). Kiemo danga asfaltas ir betoninės plytelės(F12). Lietaus banduo 
nuostogų nuvestas ant kiemo ir šaligatvių dangų(F11, F3).  

PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 12 nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-10     

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

    Kęstutis Masaitis 






