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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Namas                              

3. Adresas
    27040            

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Tilto g. 27           __                                             

                          (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, 2 aukštų su mansarda; stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo 
elementai – 5 mediniai tūriniai su dvišlaičiais stogeliais stoglangiai (būklė patenkinama); plytų mūro 
dūmtraukių tipas (būklė bloga); 

išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (po II pasaulinio karo namą skaidant į mažesnius butus plano 
struktūra pakeista); sienų angos – pusapskritė langelio anga PR fasado frontone (būklė gera); 
stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus PR, PV ir ŠR fasadų durų angas, ŠV fasado I a. užmūrytą 
lango angą, bei dalį angų vidaus kapitalinėse sienose, kurios po II pasaulinio karo namą skaidant į 
mažesnius butus užmūrytos, iškirstos naujos angos, netyrinėta); nišos - stačiakampės ir arkinės sienų 
nišos vidaus patalpose (netyrinėta); 

fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado balkonas, paremtas 4 suporintomis plytų mūro 
tinkuotomis kolonomis (būklė bloga); ŠR fasado balkonas, paremtas keturiais keturkampio skerspjūvio 
plytų mūro tinkuotais stulpais (po II pasaulinio karo tarpai tarp stulpų užmūryti, balkone pastatytas 
medinis priestatas; būklė patenkinama); PR fasado atvirų gelžbetoninių laiptų į mansardą tipas (būklė 
bloga); PR fasado laiptus remianti plytų mūro tinkuota iškyša (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir 
puošyba – iš tinko suformuoti profiliuoti ŠR ir ŠV fasadų II a. ir PV fasado langų ir PV fasado balkono 
durų apvadai (būklė patenkinama); iš tinko suformuotas profiliuotas PV fasado I a. elementas, 
imituojantis lango apvadą (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas PV, ŠV ir ŠR fasadų 
karnizas (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas ŠV ir PR fasadų frontonų karnizas (būklė 
patenkinama); plytų mūro tinkuotas profiliuotas PR fasado karnizas po laiptus remiančia iškyša (būklė 
patenkinama); PV ir ŠR fasadų plytų mūro tinkuoti balkonų tvorelių stulpai (būklė patenkinama); 

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos 
kapitalinės sienos –(būklė patenkinama); medinės tinkuotos pertvarinės sienos (netyrinėtos; būklė 
patenkinama); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - 
mediniai laiptai į mansardą (kiti laiptai, namo centrinėje dalyje, netyrinėti; būklė patenkinama); stalių ir 
kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dalis I a. langų 2010 m. pakeisti į 
plastikinius; būklė patenkinama); medinių dvivėrių ir vienvėrių įsprūdinių durų tipai (būklė bloga); 
medinių dvivėrių įsprūdinių sulankstomų vidinių langinių tipas (būklė patenkinama); metalinės 
ornamentuotos PV ir ŠR fasadų balkonų tvorelės (būklė patenkinama); 

lubų, sienų apdaila – tinko tipas (būklė patenkinama); grindų dangos medžiaga, jos tipas - medinių 
lentų grindų tipas mansardos patalpose (kitų patalpų grindys netyrinėtos; būklė patenkinama); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504); 



 2 
želdynai ir želdiniai – apsodinimo pavieniais medžiais pobūdis (netyrinėta); 
upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – kūdros vieta; 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

    Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P;  

 

 Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, kiek 
atitrauktas nuo Tilto gatvės(F01). Pietiniame fasade balkonas paremtas keturiomis mūrinėmis 
kolonomis(F02). Kolonų tinkas aptrupėjęs(F03). Pats balkonas papildomai paremtas medine 
konstrukcija(F04). Balkono turėklai pradėję irti(F05). Stoge įrengti keturi tūriniai stoglangiai(F06). 
Cokolis aptrupėjęs(F07-08), vietomis paremontuotas(F09). Šiauriniame fasade esančio balkono angos 
tarp atramų užmūrytos(F11-12). Balkone pastatytas medinis priestatas(F12-13). Stoge yra vienas tūrinis 
stoglangis. Rytiniame fasade yra įrengti laiptai, vedantys į antrą ir mansardinį aukštus(F14-15). 
Fasaduose daugelis langų pakeisti. Stogo danga – šiferis, kaminai geltonų plytų, netinkuoti. Kiemo danga 
-  gruntas(F17-18), prie namo esančioje teritorijoje auga medžiai, yra nedideli vejų plotai(F19). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.  19    nuotraukų      
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 








