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                   2014 – 09    

             (data) 
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(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Eusėjaus Zeliko Ž uko nama s     

3. Adresas
    1069     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Pylimo g. 49                                                                                          

                          (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 – kompaktinis, pailgo stačiakampio plano 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu ŠR fasadu 
orientuotas į Pylimo g., formuojantis ištisinį perimetrinį gatvės užstatymą (būklė gera); stogo forma – 
dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo 
elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su profiliuotais karnizais tipas (būklė gera); plytų mūro 
ugniasienė PR dalyje (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs; būklė gera); sienų angos – 
stačiakampių, segmentinių sąramų langų angos (dalis ŠR, PV fasadų I a. langų angų rekonstruota, pagal 
1961 m. projektą; būklė gera); stačiakampės su nusklembtais kampais įvažiavimo į kiemą anga centrinėje 
namo dalyje (būklė patenkinama); 

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų 
architektūros tūrinės detalės – keturių toskaninio orderio puskolonių plokščias portikas, užbaigtas 
trikampiu frontonu ŠR fasade (būklė gera); 

konstrukcijos – pamatas su rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu ŠR fasade (pamatas, rūsio 
sienos – netyrinėtos, cokolio būklė gera); perdanga (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); medinės 
gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir 
skaidymo tipas (išlikę pavieniai gaminiai II a. PV, ŠR fasaduose; būklė patenkinama); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610K); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 
16073, U1P.  

 

 Pastatas dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu 
orientuotas į Pylimo gatvę(F01). Gatvės fasado centre yra portiklas su trikampiu frontonu(F02). Fasade 
daugelis langų pakeisti, bet neišlaikytas langų skaidymas. Pirmame aukšte yra komercinės paskirties 
patalpos(F03). Cokolis gatvės fasade pažeistas drėgmės(F04-06). Gatvės fasado centre yra 
pravažiavimas į kiemą(F06). Varčių nėra, angokraščiai aptrupėję(F07). Pravažiavimo danga – asfaltas, 
perdanga – plokščia betoninė(F09). Kiemo fasaduose (F10-12) daugelis langų pakeisti. Vietomis fasado 
tinkas aptrupėjęs, lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F13). Stoge įrengti tūriniai(F14) ir 
plokštuminiai (F15) stoglangiai. Stogo danga – keraminių čerpių. 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.    15  nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-09    

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

    Kęstutis Masaitis 






