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 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
                             Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra    
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2010-06   Nr.____ 
             (data) 
          

Vilnius 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas                      1053    
3. Adresas                 Pilies g. 40, Vilnius     
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: 
Autentiški: tūris, aukštingumas, fasadai, langai, jų piešinys ir medžiagiškumas, lauko durys, kapitalinių 
sienų tinklas, konstrukcijos, vidaus durys, polichrominis ir architektūrinis dekoras, apdaila, IIa. 
autentiškas parketas, krosnis, rūsių skliautai, švieslangiai ir nišos.    
  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pastatas yra dviejų aukštų su nedideliu kiemeliu. 
Visi pastato fasadai tinkuoti. Pilies g. fasado Ia. langai ir durys yra nauji vitrininiai(F1, F3). IIa. langai 
nekeisti. Įvažiavimą į kiemą rėmina du piliastrai ir antablementas(F2). Pravažiavimo vartai mediniai(F2, 
F4). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas, danga – akmens trinkelės(F5, F6). Pravažiavimo 
dešinėje pusėje yra senos medinės durys į rūsį(F7). Kiemo danga – akmens trinkelės(F21). Kiemo 
fasaduose dalis langų yra pakeisti(F17), kiti langai yra nekeisti, seni(F18, F11). Kieme yra metaliniai 
laiptai(F9, F13, F15), vedantys į IIa. medinę uždarą galeriją(F10, F12, F14). Stogo danga – keraminės 
čerpės (F20). Dalis stogo dengta cinkuota skarda(F19). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F20, 
F22). Lietvamzdžiai suvesti į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją(F3, F21). 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2010 m.  22 nuotraukos  
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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