
 
 

 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 
          

                   2011-12___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                           namų komplekso rytų namas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       33933     
3. Adresas                                  Subačiaus 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     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 – 

kompaktinis, stačiakampio plano, 2 aukštų, su mansarda (namas dalimi R fasado šliejasi prie gretimo 
pastato; prie fasadų yra naujai įrengtų mūrinių priestatų bei laiptų); stogo forma – mansardinė (-; būklė 
gera); dangos medžiaga – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 
mediniai tūriniai dvišlaičiai mansardos stoglangiai su skydais ( būklė patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – pleištinių 
sąramų V fasado I–II a. langų angos (kai kurios angos iš dalies rekonstruotos; būklė gera); stačiakampės 
V fasado mansardos stoglangių langų angos ( būklė gera.);  

fasadų apdaila ir puošyba – V fasado gelsvų plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas ir tarpaukštinė 
trauka (būklė gera); stoglangių medinių dekoratyvinių kiaurapjūvio elementų tipas ( būklė patenkinama); 
profiliuotų medinių lentelių skydų apkalimo „eglute" tipas (būklė patenkinama); R fasado tinko tipas (-; 
būklė patenkinama);  

konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); mansardinė stogo 
konstrukcija (netyrinėta); perdangos (netyrinėtos); funkcinė įranga - Š laiptinės betoniniai laiptai su 
metaliniais turėklais ir mediniais porankiais (būklė patenkinama); 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, stovi 
rytinėje kiemo pusėje. Fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F1). Pastatas pagrindiniu(vakariniu) fasadu 
orientuotas į kiemą. Prie pietinio pastato fasado įrengti dengti laiptai į antrą aukštą(F2). Fasade yra 
vienas langas.Vakarinio fasado  pirmame aukšte visi langai pakeisti (F3, F5), šiaurinėje fasado dalyje 
trys mažesni langai be dalinimų(F6-7). Prie fasado yra pristatytas mūrinis tinkuotas prieangis su balkonu 
antrame aukšte(F4). Balkono grotelės metalinės. Prie pastato yra pristatytas mūrinis dengtas įėjimas į 
rūsį(F7). Šiaurinėje fasado dalyje pristatyti atviri laiptai į antrą aukštą(F8-9). Laiptų pakopos betoninės 
ant metalinių sijų(F8), dengti skardiniu stogeliu(F9).  Antrame aukšte nekeisti šeši langai esantys 
šiaurinėje dalyje(F5-6). Pietinėje dalyje langai pakeisti. Mansardoje yra įrengta dešimt tūrinių 
stoglangiu su dvišlaičiais stogeliais(F1). Šiaurinėje dalyje ant stogo įrengtas papildomas tūrinis 
stoglangis(F19-20). Penkiuose stoglangiuose, pietinėje dalyje, langai pakeisti(F3), likusieji langai 
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nekeisti(F6). Pietiniame pastato fasade yra po vieną langą kiekviename aukšte(F10-12). Nekeistas tik 
antro aukšto langas. Trečiame aukšte prie fasado pritvirtintas skardinis ventiliacijos vamzdis(F10). Stogo 
danga skardinė. Vakarinis fasadas tinkuotas, padrikai įrengi langai(F15-16). Lietaus vanduo nuvestas 
ant kiemo dangos(F13-14). Priešais pastatą įrengta žalia veja, joje auga medžiai(F17-18). 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2011 m. 20 nuotraukų         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2011-12      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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