
 
 

 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 šiaurės namas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       27461     
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 – 
uždaras, trapecijos formos plano su keturkampio plano vidiniu kiemu, 2 a. su pastoge ir rūsiais (prie R ir 
kiemo fasadų šliejasi keletas naujai įrengtų priestatų; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (Š ir R 
bei kiemo V ir P fasadų pusėse yra XX a. pab. – XXI a. pr. įrengtų tūrinių ir „Velux“ tipo stoglangių; 
būklė gera); dangos medžiaga – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 
geltonų plytų mūro dūmtraukių tipas (dalis dūmtraukių pakeista; būklė patenkinama);  
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – rūsio patalpų 
segmentinių ir pleištinių sąramų durų angos ir sienų nišos (būklė gera); XVII a. stačiakampės Š fasado II 
a. langų angos (daugumos angų vieta buvo keičiama įvairiais laikotarpiais, dalis angų atstatyta į 
buvusias vietas po linijiniais sandrikais; būklė patenkinama); segmentinės sąramos P ir pusapskritė Š 
fasado įvažiavimo į kiemą vartų angos (būklė patenkinama);  
fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado rizalitas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – Š 
fasado ir R fasado Š dalies II a. langų tinkuoto plytų mūro linijiniai profiliuoti sandrikai (būklė 
patenkinama); Š fasado V dalies tinkuoto plytų mūro profiliuotų palangių traukų tipas (autentiškų 
palangių traukų neišliko, dalis jų atkurta remiantis architektūriniais tyrimais); tinkuoto plytų mūro 
profiliuotas pastogės karnizas, P fasade dekoruotas smulkiais dantukais (būklė patenkinama); XVII pr. Š 
sienos polichromija, tapyto ornamentinio dekoro fragmentai (1999 m. daryti Š fasado polichrominiai 
tyrimai, 15.2; būklė bloga); sienų tinkas (būklė bloga);  
konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų būklė 
patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); rūsio patalpų Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plytų mūro 
cilindriniai skliautai (yra išlikusių cilindrinių skliautų ir kitose rūsio patalpose; būklė gera); medinės 
sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė patenkinama); įvažiavimo vartų tinkuotų plytų mūro cilindrinis 
skliautas su liunetėmis ir nerviūromis (būklė patenkinama); I a. patalpų Nr. 2, 3, 5 tinkuotų plytų mūro 
cilindriniai skliautai (skliautuotų lubų yra išlikę ir kitose I a. patalpose; būklė patenkinama); Š fasado 
tinkuotų plytų mūro kontraforsai (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - 
I a. laiptinių Nr. 1, 2 medinių laiptų tipas (būklė bloga); stalių ir kiti gaminiai – Š fasado V pusės II a. 
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langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai atkurti pagal XVII a. pr. analogus, remiantis 
architektūriniais tyrimais, žr. 15.2; būklė gera);  
lubų, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų sienų tinkas (dalyje patalpų rasta XVIII pr., XIX a. pr. 
tapybinio augalinių motyvų frizo fragmentų); 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų, stovi šiaurinėje kiemo 
dalyje, trapecijos formos plano su keturkampiu vidiniu kiemu. Pietinis namo fasadas(F1-2) yra tinkuotas. 
Fasado dažai išblukę, tinkas daugelyje vietų yra nubyrėjęs(F4-10). Langai fasade yra pakeisti, 
plastikiniai, skirtingo skaidymo(F2). Lietaus vanduo nevedamas ant kiemo dangos(F8-9), lietvamzdžiai 
aplamdyti. Centrinėje fasado dalyje yra pravažiavimas į vidinį kiemą(F10). Pravažiavimo perdanga - 
tinkuotų plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis ir nerviūromis(F12-15), tinkas daugelyje vietų 
nubyrėjęs. Pravažiavimo danga – asfaltas(F11). Pravažiavime sienų tinkas nubyrėjęs. 
Pastato rytinio fasado dažai išblukę, pirmas aukštas naujai nutinkuotas(F38-40). Fasade langai pakeisti. 
Šiaurinėje fasado dalyje pirmame aukšte yra pristatytas prieangis, apkaltas plastikinėmis dailylentėmis ir 
dengtas skardine čerpių imitacijos danga(F42). Virš prieangio antrame aukšte yra balkonas. Ant stogo 
įrengti įvairūs tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F44-45). Lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo 
dangos(F46). Šiaurinio fasado(F47) dažai išblukę, tinkas daugelyje vietų nubyrėjęs. Cokolis pažeistas 
drėgmės. Prie fasadų esančių kontraforsų tinkas vietomis nubyrėjęs, plytos paveiktos drėgmės. Ant stogo 
yra vienas tūrinis ir vienas plokštuminis stoglangis(F48). Stogo danga keraminės čerpės, dalinai 
tvarkyta. 
 Kiemo šiauriniame fasade antrame aukšte virš pravažiavimo yra nedidelis langelis(F16), pakeistas. 
Kairėje pravažiavimo pirmame aukšte yra dvivėriai metaliniai vartai į patalpą(F17), dešinėje naujai 
pastatytas prieangis su vienašlaičiu stogeliu(F18). Stogo danga keraminės čerpės, kaminai 
netinkuoti(F16). Kiemo rytinio fasado(F19) dažai išblukę, tinkas vietomis nubyrėjęs(F22-23). Fasade 
pakeisti du langai antrame aukšte(F20, F22). Prie šio fasado įrengta vieta želdiniams(F20).  Dalis 
kaminų tinkuoti su apskardintom galvutėm(F21). Kiemo pietinio fasado dažai išblukę, tinkas daugelyje 
vietų nubyrėjęs(F24-26). Prie fasado naujai pastatyti atviri mediniai laiptai į antrą aukštą(F26-28). 
Langai fasade pakeisti, mediniai. Ant stogo esantis kaminas netinkuotas apskardinta galvute(F29). Stoge 
įrengtas plokštuminis stoglangis(F30). Kiemo vakarinio fasado dažai išblukę, tinkas nubyrėjęs(F31-32). 
Langai ir durys pakeisti(F31-33). Ant stogo įrengti dviejų tipų tūriniai stoglangiai(F31-32, F34). 
Kaminai netinkuoti, apskardintom galvutėm(F34). Kieme vienas lietvamzdis prijungtas prie lietaus 
vandens surinkimo kanalizacijos(F36), kitais lietvamzdžiais lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo 
dangos(F23, F33, F35). Kiemo danga asfaltas(F37). 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2011 m. 48 nuotraukos        
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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