
 
 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 vakarų namas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       33932     
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 – 

pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge (namas P ir V fasadais glaudžiasi prie gretimų 
pastatų; prie Š fasado šliejasi mūrinis 1 a. naujas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė 
(stogo R ir Š pusėje naujai įrengti tūriniai ir „Velux“ tipo stoglangiai; būklė gera); dangos medžiaga – 
molio čerpių dangos tipas (R fasado pusėje stogo danga pakeista skardine; būklė patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas ( būklė patenkinama);  
fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (P fasado ir dalis Š 

fasado karnizo neišliko; būklė patenkinama); tinko tipas (namo fasadai naujai pertinkuoti; būklė gera);  
konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės sijinės 

tarpaukštinės perdangos (-; būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas stovi vakarinėje kiemo dalyje, plane „L“ 
formos. Rytinis fasadas(F1-2)  atsuktas į pagrindinį kiemą. Pirmame aukšte yra vienas langas ir 
pristatytas prieangis su durimis. Langai pakeisti, plastikiniai. Šiaurinio fasado tinkas aptrupėjęs, dažai 
išblukę(F3-5). Pirmame aukšte vykdomi remonto darbai(F4). Antrame aukšte langai pakeisti, plastikiniai. 
Pietinės pastato dalies stogo danga keraminės čerpės, kai kur aptrupėjusios(F11-12). Kaminai geltonų 
plytų.Vienas kaminas tinkuotas(F11), kiti netinkuoti. Vienas kaminas gerokai apiręs(F12). Ant stogo yra 
senas nedidelis tūrinis stoglangis(F11).  
Vakarinės pastato dalies rytinis fasadas(F7) tinkuotas, langai pakeisti plastikiniai(F8-10). Pirmame 
aukšte ant langų įrengtos apsauginės žaliuzės(F8). Pastato stogo danga metalinė, čerpių imitacija. Stoge 
įrengti du plokštuminiai stoglangiai(F7, F13). Kaminas aptaisytas skydais ir sutvirtintas metaliniais 
kampuočiais(F13). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant kiemo dangos(F3, F5). Kiemo danga gruntas 
ir ištrupėjęs asfaltas(F25).  
Priešais šiaurinį pastato fasadą stovi dviejų aukštų sandėliukai. Dalis jų suremontuoti(F14-24). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2011 m. 25 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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