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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 09    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas su tvora      

3. Adresas
    37     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Arklių g. 4                                                    

                          (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: 

tūris – sudėtinis, sudarytas iš dviejų, sujungtų mūrine tvora, korpusų: Š – 2 a. su rūsiu, pastoge bei P 
– 2 a. su ugniasiene iš PV, rūsiu ir pastoge (1998, 2003 m. Š, P korpusuose įrengti tūriniai stoglangiai, 
patalpos pastogėse, kieme pastatyti priestatai TRP 3, 4, stogu uždengtas vidinis kiemelis suprojektuojant 
papildomą pastatą su rūsiu TRP 2; būklė patenkinama); stogo forma – korpusų – vienšlaitė, tvoros – 
dvišlaitė (būklė gera); stogo dangos medžiaga - P korpuso, tvoros molio čerpių dangos tipas (būklė 
gera); kiti stogo elementai – Š, P korpusų ŠV frontonų tinkuoti plytų mūro parapetai (P korpuso 
parapetas dengtas molio čerpėmis; būklė gera); P korpuso tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė 
gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (P korpuso iš dalies pakitęs; būklė gera, 
patenkinama); sienų angos, nišos – pusapskričių, segmentinių sąramų vidaus angos, nišos (būklė gera, 
patenkinama); 

fasadų apdaila ir puošyba – korpusų, tvoros fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 2003 
m. rekonstruotas angas, dalis angų atkurta remiantis 1978 m. architektūriniais tyrimais; būklė 
patenkinama); 

konstrukcijos - pamatas su molio plytų-akmenų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio 
sienų būklė gera); molio plytų-akmenų mūro sienos (Š korpuso ŠV fasade 1978-1984 m. panaudotos 
naujos restauracinės plytos; būklė gera); korpusų rūsių, I a. tinkuoti plytų mūro kryžminiai, cilindriniai 
skliautai su ramstinėmis arkomis, liunetėmis (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti 
gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera); funkcinė įranga - P korpuso iš 
rūsio į II a. laiptai (medžiagiškumas netyrinėtas; būklė gera); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais 25504 teritoriją); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija (16073, U1P, UR1); Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (25504, A1610) 

PRIDEDAMA: 

 Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, 
pagrindiniu (kiemo) fasadu orientuotas į kiemą. Kiemas pirmo aukšto lygyje užstatytas pastatu. Pastato 
šoninis (vakarinis) fasadas orientuotas į Arklių gatvę(F01).  Prie pastato prijungta tvora, kuri dabar yra 
vidinio pastato siena, vartų vietoje įrengtas langas(F03). Tvoros tinkas vietomis ištrupėjęs(F02-03). 
Patato langai pakeisti, pirmame aukšte su metalinėmis grotomis(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas 
ant šaligatvio dangos, lietvamzdžiai apsaugoti(F04-05). Vakarinio fasado pastogėje, nišų vietoje įrengti 
langai(F06). Toge įrengti trys tūriniai ir plokštuminis stoglangiai(F08). Stogo danga keraminių čerpių, 
kaminai sutvarkyti(F07-08). 

9. Fotofiksacija      2013 m. 8 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-09     

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

    Kęstutis Masaitis 
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