
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2010-07___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                                            namas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                  15819    
3. Adresas                                  Šv. Jono g. 5                        
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu      valstybės saugomas   
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 
 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 
 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Pastato 
tūris, autentiška kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai, vidaus patalpų 
XIX a. pab. autentiška polichrominė tapyba, autentiški rūsių skliautiniai perdenginiai, I aukšto išlikę 
skliautų fragmentai, gotikinių rūsių langeliai, praėjimo ir įlipimo angos, įvairaus dydžio nišos su 
arkinėmis sąramomis. 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas     Gatvės korpuso Šv. Jono g. fasadas 
restauruotas(F1), pirmame aukšte atidengtų angų vietoje įrengtos nišos su arkinėmis sąramomis(F2), 
antrame aukšte atidengtas senas mūras(F3), trečias aukštas tinkuotas. I ir II a. langai pakeisti, mediniai, 
trečiame aukšte langai nekeisti. Ant stogo į gatvės pusę yra  tūrinis stoglangis su puošybos 
elementais(F4). Korpuso kiemo fasadas(F5) restauruotas. Ia. yra didelis medinis  arkinis langas(F6). II 
ir III aukštuose langai nekeisti. Virš antro aukšto lango atidengta nedidelė niša.Šv. Jono g. su vidiniu 
kiemu jungia pravažiavimas. Pravažiavime įrengti dveji mediniai vartai – Gatvės fasade(F7) ir kiemo 
fasade(F8). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas, danga – betoninės trinkelės(F8). Kiemo 
danga – lauko rieduliai(F9). Kieme, prie mūrinės tvoros, įrengta vieta dekoratyviniam gėlynui(F9). 
Kiemo pietvakarinio korpuso fasadas tinkuotas. Antrame ir trečiame aukštuose yra g/b pagrindo 
galerijos su mediniais turėklais(F10). Šiame fasade prie gatvės korpuso II ir III aukštuose yra po vieną 
didelį medinės konstrukcijos arkinį langą. Kiti šiame fasade langai pakeisti. Virš trečio aukšto galerijos 
yra stogelis(F11).  Kiemo gale stovinčio trijų aukštų korpuso fasadas(F12) tinkuotas, langai pakeisti. 
Trečiame aukšte įrengta nedidelė terasa. Šio namo kiemą, nuo gretimo šv. Jono g. 7 kiemo skiria mūrinė 
tvora su arkinėmis nišomis(F13). Tvora dengta keraminėmis čerpėmis. Visų pastatų stogo danga – 
keraminės čerpės(F14, F15). Stoge įrengti „velux“ tipo stoglangiai. Kaminai sutvarkyti. Lietaus vandens 
nuvedimas prijungtas prie lietaus kanalizacijos. 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 m. 15 nuotraukų         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2010-05      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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