
 

 

 
 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 

          
                   2014 – 07    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Prekybos namai      

3. Adresas
    27032     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Gedimino pr. 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: 

tūris – kompaktiškas, trapecinio plano 4 a. su atikiniu aukštu ir rūsiu; stogo forma – lėkšta 
piramidinė; dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų stogo dangos tipas (netyrinėta); kiti stogo 
elementai – metalinių konstrukcijų stiklinio piramidinio švieslangio tipas (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų nišos – IV a. patalpų sienų nišos su 
pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (2000 m. I a. Š fasado 
vitrinų angos rekonstruotos); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado I a. nišos dviejų amūrų skulptūrinė 
kompozicija (būklė gera); 

konstrukcijos – monolitinio betono pamatas su rūsio sienomis (pamatas, rūsio sienos – netyrinėtos); 
molio plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio, I-IV a. tinkuoto monolitinio g/b sijinė perdanga (būklė gera); 
rūsio, I-IV a. tinkuoto monolitinio g/b stačiakampio skerspjūvio stulpai (būklė gera); medinių gegninių 
stogo konstrukcijų tipas (netyrinėta); funkcinė įranga - I a. vidaus betoninių laiptų tipas (antpakopių 
medžiagiškumas pakitęs; būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų skaidymas (pakeisti 
naujais keičiant medžiagiškumą); 

lubų apdaila – IV a. metalinių konstrukcijų spalvoto stiklo švieslangis (būklė gera). 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 

25504, A1610); 
Artimiausios supančios

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

 aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 

 

 Pastatas yra penkių aukštų, stovi tarp trijų gatvių. 
Pagrindinis fasadas orientuotas į Gedimino pr. Pastatas yra komercinės paskirties. Fasadai sutvarkyti, 
langai pakeisti(F01-05). 

 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m. 5 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-04     

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

    Kęstutis Masaitis 




