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                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2014 – 04    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas su galerija                             

3. Adresas
    767            

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Tilto g. 10                                                       

                          (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 – kompaktiškas, lenkto plano, dviejų aukštų su pastoge ; stogo forma – dvišlaitė ; dangos 
medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuoto 
plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – 
stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus iškirstas, rekonstruotas angas gatvės ŠR fasade, kiemo PV 
fasade; būklė gera); ŠR įvažiavimo į kiemą segmentinės sąramos anga (būklė patenkinama); 

fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR vartų portalas, užsibaigiantis profiliuotu tinkuoto plytų mūro 
karnizu su čerpių stogeliu (būklė patenkinama); kiemo PV fasade II a. medinės atviros galerijos su 
profiliuotų baliustrų tvorele tipas (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro dorėninio stiliaus kolonos ant 
postamentų, remiančios kiemo galeriją P dalyje –(būklė patenkinama); kiemo galerijos Š dalies medinių 
kolonų ant mūrinių postamentų tipas (būklė patenkinama); kiemo galerijos medinių laiptų su profiliuotų 
baliustrų turėklais tipas (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – profiliuotas tinkuoto plytų 
mūro pastogės karnizas (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė patenkinama); 

konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio 
būklė bloga); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); perdanga (netyrinėta); medinės gegninės stogo 
konstrukcijos tipas (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir 
skaidymo tipas (dalies langų medžiagiškumas pakeistas, išlaikant skaidymą; būklė patenkinama); 

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – teritorijos P dalyje – buvusio P korpuso 
tinkuoto plytų mūro posesijinė siena su stačiakampėmis ir segmentinių sąramų nišomis (būklė 
patenkinama); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – lauko akmenų grindinio tipas kieme (būklė patenkinama); 
kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais; 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

    4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija (16073, U1P).  

 Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu 
stovi prie Tilto gatvės(F01-02). Gatvės fasade langai pakeisti(F01-04). Cokolis yra paveiktas drėgmės, 
aptrupėjęs(F05-06). Įvažiavimas į kiemą(F07) yra su metalinėmis varčiomis(F08-09). Įvažiavimo danga 
yra betoninių plytelių(F10). Pravažiavimo perdanga plokščia betoninė(F11). Kiemo fasade antrame 
aukšte yra medinė galerija(F12-14). Dalis galerijos paremta ant plytų mūro kolonų(F15), dalis ant 
medinių kolonų(F16). Mūrinių kolonų apčia apsilupusi(F17). Medinės kolonos nedažytos(F18). Į galeriją 
veda dveji mediniai laiptai(F19-20). Galerijų apačia apkalta lentomis(F21-22). Balkonų turėklai iš 
tekintų baliasinų(F23-24). Po galerijomis praėjimai iškloti plytomis(F25) ir betoninėmis plytelėmis(F26). 
Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai tinkuoti(F27-28). Stoge yra įrengti nedideli 
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stoglangiai(F29-30). Kiemas dalinai yra dengtas lauko rieduliais(F31), dalinai asfaltu(F32). Lietaus 
vanduo nuvestas ant šaligatvių ir kiemo dangos. 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.       32   nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2014-04    

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

    Kęstutis Masaitis 










