
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2011-05___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                            namas      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                       
3. Adresas                                  Savičiaus g. 6                        
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          
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 
 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas XX a. pabaigoje buvo kapitališkai 
remontuotas.  Pastatas  trijų aukštų, visi fasadai yra tinkuoti(F1, F2, F3). Savičiaus g. korpuse I aukšte 
yra įsikūrusios komercinės įstaigos, langai ir durys mediniai(F6, F7). Fasadas pirmame aukšte 
perdažytas, vietomis tinkas nutrupėjęs(F5). Virš pirmo aukšto fasado dažai išblukę. Pirmame aukšte yra 
pravažiavimas į kiemą(F8) su metaliniais vartais. Virš pravažiavimo, antrame ir trečiame aukštuose yra 
balkonai(F4). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F9), perdanga – cilindrinis skliautas(F10). 
Pravažiavime yra durys į komercines patalpas ir langas(F11). Gatvės korpuso kiemo fasado centre yra 
laiptinė(F12, F13, F14, F18). Iš abiejų laiptinės pusių yra balkonai su mediniais turėklais(F15, F16, 
F17). Visi kiemo fasadai perdažyti, sutvarkyti. Vakarinio kiemo korpuso dalis langų yra naujai 
pakeisti(F19-F22). Šiaurinėje fasado dalyje yra atviri laiptai į rūsį(F36).  Šiauriniame kiemo korpuse, 
antrame ir trečiame aukštuose yra balkonai su metaliniais turėklais(F23-F26). Langai pakeisti tik 
antrame aukšte. Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F27). Rytiniame kiemo korpuse visi langai 
pakeisti(F28, F29). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F30, F31). Visų korpusų stogų danga – 
keraminės čerpės. Kiemo danga – betoninės trinkelės(F35). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas į gatvę, 
lietvamzdžiai netvarkingi(F7), kieme lietaus vanduo nuvestas į kiemą(F32-F34).
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2011 m.         36 nuotraukos       
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2011-05      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 
 
 
 
 

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