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                      (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            statinių kompleksas      
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas ____651 (namas 26646, tvora su vartais 26647)  
3. Adresas ___Pilies g. 9 / Skapo g. 12, 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 
Namas: tūris, autentiška sienų planinė struktūra, autentiški skliautiniai ir medinės konstrukcijos 
perdenginiai, autentiškos konstrukcijos, jų medžiagų tipai, fasadų architektūriniai sprendiniai, 
fasadų dekoro elementai, restauruota ir atidengta sienų ir lubų polichromija. Tvora su vartais: 
tūris, tvoros planinė konfigūracija, architektūriniai sprendiniai.  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas__ Gatvės korpuso  fasadas(F1-3): Ia. 
langai nauji vitrininiai, pakopos prie durų naujos akmeninės; IIa. langai nekeisti mediniai, 
tradicinio skaidymo. Stogas dengtas molio čerpėmis. Lietaus vandens nuvedimo stovai 
sukanalizuoti, tvarkingi. Kiemo fasade yra metaliniai laiptai į antrą aukštą(F4). Stogo danga 
keraminės čerpės, dalis stogo dangos yra skarda, įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminas 
netinkuotas, galvutė neapskardinta(F5). Šiaurinis kiemo korpusas(F6-9) atremontuotas. 
Ugniasienė į Pilies g. 7 kiemą netinkuota(F10). Langai nauji mediniai, stogo danga keraminės 
čerpės, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F11-12)i ir vienas tūrinis stoglangis(F23). 
Kaminai netinkuoti, tvarkingi, galvutės apskardintos. Lietaus vandens nuvedimo stovai 
sukanalizuoti. Beveik per visą korpuso ilgį padaryta prieduobė(F13). Tvora iš kiemo pusės 
netinkuota(F14). Vartai tinkuoti, medinės vartų varčios naujos(F15). Kiemo danga lauko 
akmenys ir plytelės(F16-17). Kieme auga vienas medis, įrengta vieta žemaūgiams 
dekoratyviniams augalams(F18). Fasadas ir tvora Skapo gatvėje tinkuoti(išpaišyti grafiti)(F19-
22). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija   30 nuotraukų   
10. Kiti dokumentai____  lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  ______ 2010-04________________ 

                                                                                                   (metai, mėnuo, diena) 
 

    
                  VSAA vyr. inž.__________               ______________            __Kęstutis Masaitis___  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                 (parašas)                           (vardas ir pavardė) 
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