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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pastatas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15964
3. Adresas
Rūdninkų g. 13
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: Autentiška
pastato erdvinė, kapitalinių sienų planinė struktūra, stogo forma, fasadų architektūrinė išraiška su senųjų
angų ritmu, sienų nišos, gotokinis, barokinis ir klasicistinis mūras, rūsių, kitų aukštų patalpų skliautiniai
perdengniai, mediniai perdenginiai (reprezentacinėje menėje), rūsių nišos, langeliai, įėjimo angos.
Autentiškas medžiagiškumas. Reprezentacinės menės autentiška XVI a. vid. sieninė tapyba.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, sąlyginai susidedantis
iš dviejų statiniųF2-3). Pagrindiniu (pietryčių) fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F1). Fasade langai
pakeisti restauracijos metu, mediniai. Fasado dažai daugelyje vietų apsilupę(F4-5). Fasado centre yra
įvažiavimo į kiemą anga su metalinėmis varčiomis(f6). Abipus pravažiavimo stovi apsauginiai vartų
akmenys(F7). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės, perdenginys plokščias, betoninis. Pravažiavimo
sienų tinkas nutrupėjęs, dažai apsilupę(F11). Kiemo šiaurė vakarų fasadas tinkuotas(F12) su medine
galerija antrame aukšte(F12-15). Kiemo pietvakarių fasadas tinkuotas, langai mažose atentiškose angose
nekeisti(F16-18). Prie šio fasado yra prieduobė su su įėjimo durimis į rūsį(F19-20). Kiemo gale esančio
korpuso fasadai tinkuoti, langai nekeisti.(F21). Korpuso šiaurės vakarų fasade langai yra tikantarme ir
trečiame aukštuose(F22). Cokolis paveiktas drėgmės(F22-23). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant
gatvės ir kiemo dangų(F25). Pastato stogo danga keraminių čerpių, stoge yrengti plokštuminiai
stoglangiai(F26-27). Kiemo danga betoninės trinkelės(F28).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m.
28 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-07

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

