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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 07    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Nuomojamųjų  namų  komplek so pietų  namas    

3. Adresas
    29640     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Pylimo g. 5                                                    

                          (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, stačiakampio plano, sudaryto iš 2 a. su rūsiu V ir siauresnės R dalies, su 1 a. 
stačiakampio plano R ir V priestatais (V priestato V fasado dalis užmūryta; būklė patenkinama); stogo 
forma – vienšlaitė, valminė (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro 4 dūmtraukių 
tipas (būklė patenkinama); Š fasado centrinės dalies kampų du tinkuoto plytų mūro smailėjantys 
dekoratyviniai bokšteliai (būklė patenkinama); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – Š fasado stačiakampės langų ir durų 
angos (Š fasado V pusėje buvusi lango anga pakeisa į durų angą, prie jos pristatyti laiptai; būklė 
patenkinama); Š fasado centrinės dalies segmentinės sąramos rūsio durų anga (būklė patenkinama); 
rūsio vidaus pleištinės sąramos durų angos (viena anga permūryta; būklė patenkinama); 

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų 
architektūros tūrinės detalės – R priestato R fasado medinio prieangio tipas (būklė patenkinama); Š 
fasado tariamasis rizalitas su laužtiniu frontonu (frontono būklė bloga); 

konstrukcijos – lauko akmenų pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (būklė patenkinama); V dalies 
Š fasado įėjimo į rūsį lauko akmenų mūro cokolis (būklė patenkinama); tinkuotos plytų mūro sienos 
(būklė patenkinama); perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus 
laiptai su metaliniais ornamentuotais turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama); stalių ir kiti 
gaminiai – Š fasado laiptinės bei frontono langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė 
patenkinama); Š fasado centrinės dalies medinės įsprūdinės, stiklintos durys su viršlangiu (būklė 
patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – teraco laiptai ir kelių spalvų teraco plytelėmis 
geometriniu ornamentu dekoruotos laiptinės aikštelės (būklė gera) 

 Pastatas yra dviejų aukštų, stovi sklyo gilumoje, 
šiauriniu (pagrindiniu) fasadu orientuotas į K. Kalinausko gatvę(F1). Fasade langai ir durys pakeisti. 
Prie vakarinio pastato fasado pristatytas vieno aukšto priestatas, virš kurio yra įrengta terasa(F2). 
Vakariniame fasade visi langai pakeisti. Pietinis fasadas tinkuotas, prie kraigo ir kaminų tinkas dalinai 
nutrupėjęs, pirmas aukštas išteptas dažais(F3, F6). Stogas vienšlaitis, stogo danga – skarda(F4). Pastato 
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karnizai vietomis aptrupėję(F5). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F7). Kiemo danga 
– betoninės trinkelės(F8).  
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.     8 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-07     

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

 Kęstutis Masaitis 
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