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                   2014– 07   

             (data) 
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       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas       

3. Adresas
    15838     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Jogailos g. 8                                                      

                          (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 – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, 6 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu V fasadu 
orientuotas į Jogailos g., formuojantis ištisinį perimetrinį gatvės R pusės užstatymą (būklė gera); stogo 
forma – dvišlaitė; Š, P sparnų – vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas– skardos 
lakštų stogo dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – pusapskritės formos tūrinis stoglangis namo 
Š dalyje (būklė patenkinama); gelsvų plytų mūro ugniasienės Š, P fasaduose (būklė gera); gelsvų plytų 
mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – įvažiavimo į kiemą 
stačiakampė anga V dalyje (būklė gera); pusapskritė niša įvažoje V dalyje (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų 
architektūros tūrinės detalės – erkeriai V fasade (būklė gera; balkonai V, R fasaduose, P sparno Š fasade 
(būklė gera); laiptuoto kontūro tinkuoto plytų mūro parapetas su namo statybos data „1914“ V fasade (-; 
būklė gera); 

konstrukcijos – pamatas su lauko akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis ir plytų mūro cokoliu, dengtu 
tašytomis akmens plokštėmis V, R fasaduose (pamatas – netyrinėtas; cokolio, rūsio sienų būklė gera; 
gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); gelsvų plytų mūro cilindriniai skliautai rūsio patalpoje Nr. R-9 
(būklė gera); gelsvų plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų rūsio patalpoje Nr. R-8 (būklė gera); 
perdanga (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – lenkti „U“ raidės formos g/b 
laiptai su profiliuotomis juodo mozaikinio betono pakopomis V laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir 
kiti gaminiai – balkonų ažūrinės metalinės tvorelės V, R fasaduose, P sparno Š fasade (būklė gera); 
ažūriniai metaliniai laiptų turėklai su mediniais porankiais ir apsauginėmis metalinėmis atitvaromis V 
laiptinės patalpoje (būklė gera); V laiptinės aikštelių medinės tvorelės (būklė gera); langų medinių 
konstrukcijų ir skaidymo tipas (išlikę Š, V laiptinių, R fasado pavieniai langų mediniai gaminiai; būklė 
patenkinama); dvivėrės medinės įsprūdinės durys su viršlangiu, dekoruotos reljefiniais ornamentais V 
fasade, I a. V laiptinės patalpoje (būklė gera); V laiptinės įėjimo medinės tarpdurių įsprūdos (būklė gera); 
vidaus dvivėrės medinės įsprūdinės durys su reljefiniu dekoru II-VI a. (išlikę pavieniai mediniai gaminiai; 
būklė patenkinama); 

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro piliastras su kapiteliu I a. V laiptinės patalpoje 
(būklė gera); įmontuota įranga – medinė sieninė spinta su įsprūdinėmis durimis ir reljefiniu deroru 
patalpoje Nr. 3 (būklė gera); lubų, sienų apdaila – gipsiniai sienų, lubų lipdiniai V laiptinės patalpoje, 
patalpose Nr. 3, 1 (būklė gera); grindų danga – geometrinio rašto medinio parketo grindys patalpose Nr. 
1, 5, 3 (būklė gera); ornamentuotų, spalvotų keramikinių plytelių grindys V laiptinės patalpoje (būklė 
gera); 
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žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 

25504); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

    4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 

 

 Pastatas yra šešių aukštų, pagrindiniu fasadu 
orientuotas į Jogailos gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos su didelėmis 
vitrinomis(F02).Gatvės fasade kai kurie langai pakeisti. Balkonai vietomis yra aptrupėję(F02-06). 
Įvažiavimas į kiemą be varčių(F10-11). Įvažiavimo danga – asfaltas(F07), perdanga – plokščia 
betoninė(F08). Įvažiavimo sienos išteptos, kai kur nutrupėjęs tinkas(F09). Kiemo fasadai lygūs, kai kurie 
langai ir durys pakeisti(F12-18). Kieme įrengti ventiliaciniai vamzdžiai ant fasadų sienų(F17-18). 
Įrengtos papildomos plastikinių rėmų stiklinės durys(F19). Kiemo danga – asfaltas(F20). Lietaus vanduo 
nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F21) ir ant kiemo dangos(F22). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.      22 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-07    

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

    Kęstutis Masaitis 








