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 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 
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 šiaurės namas    

3. Adresas
    29639     

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 – atviro tūrio, netaisyklingos L formos plano su nusklembtu ŠR kampu, 4 a. su rūsiu (būklė 
patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – geltonų plytų mūro 8 
dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 7 pusapskritimių tūrinių švieslangių tipas (būklė patenkinama); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – P, V fasadų II–IV a. ir Š, R fasadų bei 
ŠR kampo II–III a. stačiakampės langų ir durų angos (P ir V ugniasienėse iškirstos naujos angos, Š 
fasade vietoj buvusios lango angos iškirsta durų anga; būklė patenkinama); Š, R fasadų, ŠR kampo IV a. 
bei frontonų langų angos su trapecinėmis sąramomis (būklė patenkinama); laiptinės vidaus IV a. angos 
su trapecinėmis sąramomis (būklė patenkinama); 

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų 
architektūros tūrinės detalės – Š, R fasadų ir ŠR kampo tariamieji rizalitai su laužtiniais frontonais (būklė 
patenkinama); Š, R fasadų ir ŠR kampo II-IV a. balkonai su tinkuoto plytų mūro laužtinių formų 
pasparomis ir dekoratyviais metaliniais turėklais (būklė patenkinama); R fasado pagrindinio įėjimo 
užapvalintas teraco laiptas (būklė patenkinama); 

konstrukcijos – pamatas su Š, P ir V fasadų tinkuotu plytų mūro bei R fasado granito plokščių cokoliu 
(pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė patenkinama); 
perdangos (netyrinėta); stogo konstukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptai su metaliniais 
turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama); 

inžinerinė įranga – III a. baltų koklių krosnis su karūna (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – R fasado 
medinės dvivėrės, stiklintos durys su viršlangiu, dekoruotos raižytine įsprūda bei stilizuoto augalinio 
motyvo metalinėmis grotelėmis (durų rankena pakeista; būklė patenkinama); V, P fasadų bei Š, R fasadų 
II-IV a. langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (daugelis langų visiškai ar iš dalies pakeisti; būklė 
patenkinama); R laiptinės III-IV a. langų metaliniai uždarymo mechanizmai ir rankenėlės (kitų langų 
uždarymo mechanizmai netyrinėti; būklė patenkinama); vidaus medinės dvivėrės ir vienvėrės įsprūdinės 
durys su apvadais (būklė patenkinama); Š ir R fasadų stogo dekoratyvi metalo tvorelė su kaltiniais 
elementais (būklė patenkinama); Š ir R fasadų karnizo geometriniu ornamentu dekoruotos metalo 
pasparos (būklė patenkinama); R fasado metalinė memorialinė lenta su užrašu „ŠIAME NAME 1910-
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1920 M. GYVENO GUDŲ RAŠYTOJAS, MOKSLININKAS IR VISUOMENĖS VEIKĖJAS VACLOVAS 
LASTAUSKAS - VLASTAS“ (būklė gera); 

vidaus dekoras – laiptinės IV a. augalinio motyvo lipdytinis karnizas (būklė patenkinama); III a. 
patalpos lubų plafono rozetė (netyrinėta); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – teraco 
laiptai ir kelių spalvų teraco geometriniu ornamentu dekoruotos laiptinės aikštelės (būklė patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius bei asmenybes – šio namo I 
aukšte (butas nenustatytas) 1910-1916 m. (?) gyveno rašytoja Marija Ivanauskaitė - Lastauskienė - 
Lazdynų Pelėda (1872-1957 m.) su vyru - istoriku, mokslininku ir visuomenės veikėju Vaclovu Lastausku 
- Lastovskiu (?). 1915 m. gyveno ir Marijos sesuo Sofija Ivanauskaitė - Pšibiliauskienė - Lazdynų Pelėda 
(1867 - 1926 m.).  

 

 Pastatas yra keturių aukštų, stovi Pylimo ir K. 
Kalinausko gatvių kampe.Rytinis fasadas orientuotas į Pylimo gatvę(F1-2). Daugelis fasado langų 
pakeisti(F3-5). Nekeisti tik pietinėje fasado dalyje trečio aukšto langai(F5) ir laiptinės langai(F6). 
Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F7). Šiaurinis fasadas orientuotas į K.Kalinausko 
gatvę(F8-9,11). Fasade nekeisti tik du trečiame aukšte esantys langai(F10). Pirmame aukšte yra 
komercinės paskirties patalpos. Prie vakarinio fasado pirmame aukšte yra nedidelis priestatas(F12). 
Fasade yra trys balkonai, tinkas daugelyje vietų nutrupėjęs(F12-14). Pietinio (kiemo) fasade daugelis 
langų pakeisti, tinkas stipriai nutrupėjęs(F15-16). Fasado cokolis pažeistas drėgmės, aptrupėjęs(F17). 
Kiemo vakariniame fasade dalis langų pakeista(F18). Pietinis pastato fasadas be langų, tinkuotas(F19-
20). Lietaus vanduo gatvės fasaduose nuvestas į lietaus kanalizaciją(F22), kieme ant kiemo dangos(F21). 
Kiemo danga – betonas ir betoninės plytelės(F23). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.       23 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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