
 

 

 
 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 

          
                   2013-07  

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
Vilnius 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Pastatų komplekso, vad. Sulistrovskių rūmais, vakarų pastatas   

3. Adresas
     26654     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                Skapo g. 4                                           

                          (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 – pusiau atviras, L raidės plano, 2 a. su pastoge ir rūsiu (V pastato dalis - laiptinė pristatyta 

XIX a. pab.; būklė gera); stogo forma – sudėtinė, šlaitinė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – pastato, 
PR stogelio skardos lakštų tipas; tūrinio arkinio stoglangio tipas; plytų mūro dūmtraukių tipas; 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, stačiakampės langų, durų angos, nišos sienose; 
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų 

architektūros tūrinės detalės – PR fasado prieangio stogelio metalinė konstrukcija bei ją remianti 
metalinė ornamentuota paspara (būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos – akmenų, plytų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio 
būklė gera); rūsio akmenų ir plytų mūro sienos (netyrinėta); I, II a. plytų mūro sienos (būklė gera); 
perdenginiai - rūsių patalpų plytų mūro cilindrinė perdanga su liunetėmis (netyrinėta); stogo 
konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga – glazūruotų koklių krosnys I ir II a. patalpose; funkcinė 
įranga – V laiptų vieta, Š medinių laiptų vieta; stalių ir kiti gaminiai – vidinių medinių įsprūdinių durų 
tipai, išorinių medinių įsprūdinių durų su įstiklintu švieslangiu tipas (būklė gera); medinių langų 
medžiagos ir skaidymo tipas (būklė gera) 

 

  Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu 
(pietiniu) fasadu orientuotas į Universiteto gatvę(F1). Fasade visi langai pakeisti. Cokolis vietomis 
pažeistas drėgmės(F8). Kiemo(rytinis) fasadas tvarkingas, langai pakeisti(F2). Pastato vakarinis fasadas 
tvarkingas, langai pakeisti(F3). Pastato stogo danga – skarda, kaminai tinkuoti(F4-5). Lietaus vanduo 
nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F6-8). 

PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.         8 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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