
 
 

 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 
          

                   2010-04___ Nr.__ 
             (data) 
          

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                                            namų kompleksas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                  10354 (27440 rytų namas, 27441 vakarų namas)  
3. Adresas                                  Pilies g. 17                                                   
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 
autentiškas tūris, stogo forma ir dangos medžiagiškumas, fasadai, jų kompozicija ir dekoras, langai ir 
lauko bei vidaus durys, kapitalinių sienų tinklas, konstrukcijos, medinė galerija. 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas     Gatvės (rytų) korpuso Pilies g. fasadas(F1, 
F2):_Ia. kairėje vartų pusėje vitrininis langas ir durys. Vartai seni – mediniai(F3). IIa. ir IIIa. po du 
langus ir balkoną. Langai mediniai. Pravažiavimo danga – betoninės plytelės, perdanga – cilindrinis 
skliautas su kryžminio skliauto segmentais(F4, F5, F6). Pravažiavime vienos durys ir niša. Kiemo Ia. 
fasade vienas pakeistas medinis langas, po juo – nusileidimas į rūsį(F7). Tarp lango ir pravažiavimo 
čerpėmis dengtas kontraforsas. IIa. trys nepakeisti mediniai langai. IIIa. langai pakeisti, mediniai. Virš 
trečio a. įrengta plastikine danga dengta terasa.. Stogo danga kiemo pusėje metalinė, į gatvę – keraminių 
čerpių(F8). Šiauriniame kiemo korpuse visi langai pakeisti, plastikiniai(F9). Per visą korpusą užstatyta 
trečias aukštas su medine fasado apdaila(F10). Stogo danga keraminių čerpių. Stoge įrengti trys 
plokštuminiai stoglangiai. Kaminas sutvarkytas. Vakariniame korpuse Ia. langai mediniai. IIa. medinis 
balkonas per visą fasado plotį. Langai pakeisti – plastikiniai. IIIa. langai pakeisti – plastikiniai. Stogo 
danga metalinė (čerpių imitacija). Įrengti 5 plokštuminiai stoglangiai, kaminas sutvarkytas. Tarp 
šiaurinio ir vakarinio korpusų esanti  Pilies g. Nr. 15 ugniasienės tinkas labai aptrupėjęs(F12). Kiemo 
danga – betoninės plytelės ir trinkelės(F13, F14). Kieme yra dvi arkos tarp šiaurinio korpuso ir Pilies g. 
Nr. 19 ugniasienės(F15, F16). Kieme auga du medžiai(F17).  
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 m. 18 nuotraukų         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2010-04      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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