
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                    
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2010-07___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas    pastatų komplekso (26651) rytų   namas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                  26653    
3. Adresas                                  S. Skapo g. 8                        
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 Pastato 
tūris, autentiška kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai (autentiškos 
angos, dekoro elementai), autentiški rūsių skliautai 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas     Gatvės (pietinis) korpuso S. Skapo g. fasade I ir II 
aukštuose langai pakeisti, IIIa. pakeistas vienas langas(F1, F2, F3, F4). Kiemo fasaduose II ir III 
aukštuose yra mediniai balkonai-galerijos su mediniais turėklais. Gatvės korpuso kiemo fasade  langai ir 
durys pakeisti. Į kiemo pusę ant stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F5). Į gatvės pusę, ant stogo įrengtas 
nedidelis tūrinis stoglangis(F4). Rytinio kiemo korpuso fasade langai nekeisti. Šiaurinis korpuso fasadas 
apsilupęs, kai kur ištrupėjęs tinkas, prie sienos išvestas ilgas metalinis dūmtraukis iš pavėsinės(F8, F9), 
esančios prie šio korpuso(F8). Vakarinis kiemo korpusas yra keturių aukštų. Ketvirtame aukšte įrengtas 
medinis balkonas(F10, F11, F12). Kiemo gale,  prie vakarinio korpuso šiaurinės sienos yra dviejų aukštų 
mūrinis gyvenamas namas(F10, F12). Pravažiavimas į kiemą uždarytas mediniais vartais. Gatvėje, 
abipus pravažiavimo yra du vartų apsauginiai akmenys. Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas, 
danga – rieduliai ir šlifuoti akmenys(F13, F14, F15). Kiemo danga – betoninės trinkelės su riedulių 
juostomis(F16, F17, F18). Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. 
Lietaus vanduo surenkamas į lietaus vandens surinkimo kanalizaciją. 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 m. 22 nuotraukos         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2010-05      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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