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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 07   

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Pastatų komplekso, vad. Pociejų rū mais, pietų pastatas   

3. Adresas
    26359     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Dominikonų  g. 11                                                   

                          (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 – pusiau uždaro tūrio, netaisyklingos U raidės formos plano, kurį sudaro 
2 a. ŠR, PR ir PV korpusai, su pastogėmis ir rūsiu po PR korpusu (ŠR ir PV korpusai ŠV dalimis jungiasi 
su Šiaurės pastatu; būklė gera); stogo forma – ŠR ir PV korpusų – dvišlaitė, PR korpuso – vienšlaitė 
(būklė gera); stogo dangos medžiaga - molio čerpių tipas; 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – fasadų langų ir durų 
stačiakampės angos, PR korpuso ŠV fasado durų anga, ŠR korpuso PV fasado I a. langų angos 
stačiakampės su segmentinėmis sąramomis (PR korpuso ŠV fasado I a. viena lango anga ir PV fasado I 
a. dauguma lango angų pakeistos, PV korpuso ŠR fasado I a. viena lango anga ir PV fasade I a. visos 
langų angos pakeistos, nustatant angų autentiškumą remtasi 1963 m. restauravimo projektu; būklė gera); 
įėjimo į rūsį stačiakampė su segmentine sąrama anga, I-II a. vidaus durų angos (nustatant angų 
autentiškumą remtasi 1963 m. restauravimo projektu; būklė gera); 

fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso ŠV fasado pusapvalis laiptinės rizalitas (būklė 
gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera); fasadų pastogių tinkuoti plytų mūro 
profiliuoti karnizai (būklė gera); PV korpuso ŠR fasado ir ŠR korpuso PV fasado tinko traukos po II a. 
langais (būklė gera); ŠR korpuso PV fasado tinkuoti plytų mūro profiliuot karnizai virš I-II a. langų angų 
(būklė gera); ŠR korpuso ŠV fasado II a. kampo tinko rustavimas (būklė gera); ŠR korpuso ŠV fasado II 
a. langų profiliuoti tinko apvadai, palangės ir trikampis bei pusapskričiai sandrikai (būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); 
rūsio akmenų ir plytų mūro sienos, I-II a. plytų mūro sienos (būklė gera); PR korpuso rūsio patalpos Nr. 
7 plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); medinės 
gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga - PR korpuso laiptų į II a. vieta (būklė 
gera); PR korpuso plytų mūro laiptai į rūsio patalpą (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - landų medinės 
konstrukcijos ir skaidymo tipas; 

 Pastatas yra dviejų aukštų, stovintis sklypo 
gilumoje, pietvakariniu fasaduorientuotas į Stiklių gatvę(F1). Fasade visi langai pakeisti. Visi kiemo 
fasadai sutvarkyti, langai ir durys pakeisti(F2-3). Pastato stogo danga dalinai keraminių čerpių(F4), 
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dalinai skarda(F5). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F6) ir į lietaus 
kanalizaciją(F7). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F8). 
 

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

  

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

                                      2013-07     

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

    Kęstutis Masaitis 
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