
 

 

 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 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 – 09   

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Igno Oginskio rūmų pastatų komplekso Rūdninkų g. pastatas   

3. Adresas
    26200     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Rūdninkų g. 8                                               

                          (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: 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Pastato tūris, planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai, gotikiniai skliautuoti rūsiai, pirmojo 
aukšto patalpų kryžminiai skliautai, r. flygelio didžiosios patalpos skliautai su ramstinėmis arkomis, 
besiremiančiomis į centrinį stulpą. 

 

 Pastatas yra dviejų aukštų trijų aukštų, pagrindiniu 
(šiaurės vakarų) fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F01). Fasade daudelis langų pakeisti. Fasado 
cokolis vietomis yra aptrupėjęs(F02-04). Fasado centre yra įvažiavimas į kiemą(F05) su medinėmis 
varčiomis(F06-08). Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F09), perdanga – cilindrinis kryžminis 
skliautas(F10). Pravažiavimo sienų dažai apsilupę(F11). Kiemo pusėje pravažiavime įrengtos metalinės 
varčios(F12). Kiemo fasade daugelis langų pakeisti(F13-14). Pirmame aukšte yra kolonados(F15-16). 
Kai kurių kolonų apačios aptrupėjusios(F17). Ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F18). Stogo danga – 
keraminės čerpės. Šiauriniame kiemo fligelyje pirmame aukšte dideli langai su geležinėmis grotomis. 
Antrame aukšte langai pakeisti, ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F19). Pietinio kiemo fligelio langai 
nekeisti, antrame aukšte per pusę uždengti(F20). Pietinėje fasado dalyje yra mediniai vartai(F21). 
Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F22). Kiemo danga betoninės plytelės, pietinėje 
kiemo dalyje įrengta veja(F21, F23). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.               23 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-09     

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

    Kęstutis Masaitis 
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