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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1092
3. Adresas
Rūdninkų g. 16
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:
tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, 3 a. su rūsiais po ŠR ir ŠV korpusais bei pastoge,
pagrindiniu ŠV fasadu orientuotas į Rūdninkų g.; stogo forma – ŠV korpuso – dvišlaitė, kiemo korpusų –
vienšlaitė (XX a. pab.-XXI a. pr. įrengti tūriniai ir "Velux" tipo stoglangiai); stogo dangos medžiaga molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs; būklė patenkinama); sienų angos,
nišos – ŠV korpuso stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga (būklė gera); segmentinių sąramų rūsių vidaus
durų angos, nišos (dalis angų užmūryta; būklė patenkinama); gatvės ŠV korpuso I a. patalpos pusapskritė
niša (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės ŠV korpuso ŠV fasado ir kiemo ŠR, PR, PV fasadų
architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus ŠV korpuso ŠV fasado I a., PV korpuso ŠR fasado I a. ir ŠR
korpuso PV fasado I a. angas bei PV korpuso ŠR fasado II, III a. balkonus; būklė patenkinama); fasadų
architektūros tūrinės detalės - ŠV korpuso ŠV fasado g/b balkonai su metalo tvorelėmis (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su plytų-akmenų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų
būklė gera); plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera); rūsio, I a. patalpos plytų mūro cilindriniai skliautai
(būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - ŠV korpuso ŠV, PR fasadų II, III a., PV korpuso ŠR fasado ir ŠR
korpuso PV fasado langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalies langų medžiagiškumas
pakeistas; būklė gera);
buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – pastato vieta teritorijos PR dalyje;
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais 25504 teritoriją);
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija
(16073, U1P, UR1)
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda, pagrindiniu
fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F1). Pirmame aukšte yra komercinės paskiries patalpos. Fasade visi
langai ir durys pakeisti(F2). Cokolis vietomis pažeistas drėgmės(F3-4). Ant stogo įrengti tūriniai
stoglangiai(F5-6). Pravažiavimas į kiemą su metalinėmis varčiomis(F8-9). Pravažiavimo danga –
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betoninė(F10), perdanga plokščia, betoninė(F11). Gatvės fasade lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant
šaligatvio(F12). Gatvės korpuso kiemo fasade langai pakeisti, įstiklintos balkonų angos antrame ir
terčiame aukštuose(F13-14). Vakarinėje fasado dalyje yra įėjimas į rūsį(F15). Cokolis pažeistas drėgmės,
tinkas vietomis nubyrėjęs(F16-17). Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F18). Virš pirmo aukšto langų
nubyrėjęs tinkas(F19). Aptrupėjęs karnizo tinkas(F21). Kiemo korpuso fasade pakeisti pirmo ir antro
aukšto langai(F20). Cokolis pažeistas drėgmės, tinkas aptrupėjęs(F22-23). Lietaus vanduo nuo stogų
kieme nuvestas ant kiemo dangos(F17, F24). Stogo danga keraminių čerpių. Kiemo danga betoninės
trinkelės, kiemo gale įrengta veja su augalais.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 24 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)

