
 

 

 
 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 
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 

        Statinių ansamblio šiaurė s namas     

3. Adresas
    29978     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Tilto g. 1/Vrublevskio 2     __                                             

                          (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 – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto su pastoge (iki XX a. pr. namas buvo L raidės 
formos plano, priestatai ŠV ir PV fasaduose pristatyti po 1980 m.); stogo forma – keturšlaitė ; dangos 
medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos 
(angų vietos, dydis įvairiais laikotarpiais iki 1940 m. buvo keičiamos; būklė patenkinama); 

fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro tinkuotas profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos - pamatas su cokoliu (netyrinėta); plytų mūro tinkuotos sienos (būklė gera); medinė 
perdanga (netyrinėta); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); 

 

 Pastatas yra vieno aukšto su mansarda (F01). 
Pagrindiniu fasadu orientuotas į Vrublevskio gatvę. Pastate įyra komercinės paskirties patalpos. Šiaurinė 
pastato dalis netvarkyta (F02, 06), langai ir durys nekeisti. Pastato stogo danga keraminių čerpių, 
kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F07). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizacioją 
(F03). Kieme yra želdynai, danga – betoninės plytelės ir gruntas (F05, 08). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.              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 




