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                   2011-04___ Nr.__ 
             (data) 
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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                            namas      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                       
3. Adresas                                  Trakų 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          
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 
 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastato Trakų gatvės fasadas yra dviejų aukštų, 
tinkuotas, dažytas(F1, F2, F3). Pirmame aukšte yra parduotuvių vitrinos(F4-F8). Keturios vitrinos yra 
mediniais langais, bet trys su plastikinėmis durimis. II aukšte penki langai pakeisti mediniai(F16), du 
nekeisti(F14), trys langai pakeisti plastikiniai su mediniais dalinimais(F15). Pirmame aukšte yra 
pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F9). Abipus pravažiavimo sienose yra apsauginiai vartų 
akmenys. Pravažiavimo perdanga – plokščia, betoninė(F10, F11), danga – betoninės trinkelės(F11, F12). 
Pravažiavime dvejos durys(F13). Ant stogo į Trakų g. pusę įrengti du tūriniai stoglangiai(F16) su 
plokščiais stogais. Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos(F15, F17).  Lietaus vanduo gatvėje nuvestas į 
lietaus kanalizaciją(F6). Korpuso kiemo fasadas tinkuotas, dalis dažyta, dalis išblukusi(F18, F19). 
Pirmame aukšte yra du langai, plastikiniai. Antrame aukšte septyni langai, įvairių formų ir dalinimų, 
pakeisti(F19, F21). Į kiemo pusę ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai ir du tūriniai 
stoglangiai(F19, F20). Pastato stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo kieme nuvestas į 
kiemą(42). 
Rytinis kiemo fligelis yra dviejų aukštų tinkuotas(F22). Šiuo metu fligelis remontuojamas(F22, F23), 
pagal 2010 metais išduotą statybos leidimą. Pirmame aukšte langai pakeisti, skirtingų  dalinimų ir 
spalvų(F23). Fligelio galas perstatytas naujai(F24), kadangi ši pastato dalis buvo avarinio stovio(F25, 
F26, F27). Antrame aukšte remonto metu pakeisti visi langai, mediniai. Ant stogo įrengti keturi tūriniai 
stoglangiai ir plokštuminiai stoglangiai(F22. F23). Pietinėje fligelio dalyje yra seni atviri terciniai laiptai 
į antrą aukštą(F21). Lietaus vandens surinkimo sistema dar nesutvarkyta. Stogo danga – naujos 
keraminės čerpės. 
Vakarinėje kiemo dalyje stovi dviejų aukštų pastatas su cokoliniu aukštu(F28). Pastato fasadas 
netinkuotas, geltonų plytų mūras. Pietinėje fasado dalyje pirmame aukšte du langai aptinkuoti(F29). 
Nutinkuotas ir cokolinis aukštas(F28, F29). Pirmo aukšto langai pakeisti – plastikiniai. Antrame aukšte 
šeši langai nauji mediniai(F29), trys langai seni(F33). Šiaurinėje dalyje prie pastato pristatytas mūrinis 
įėjimas į cokolinį aukštą(F34). Į pastatą veda mediniai laiptai(F36). Ant pastato stogo įrengti trys tūriniai 
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stoglangiai aptaisyti skarda(F31, F32, F37) ir plokštuminiai stoglangiai. Stogo danga – keraminės 
čerpės. Kaminai netinkuoti, jų galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuvedamas į kiemą(F34, F35) 
Tarp korpuso, esančio prie Trakų g. ir kiemo korpuso yra nedidelis dviejų aukštų statinys su naujais 
langais ir durimis(F38). Prie šiaurinės pastato sienos pristatyti mediniai sandėliukai(F40). Šiaurinėje 
kiemo dalyje stovi vieno aukšto su mansarda pastatas(F41). 
Kiemo danga – gruntas, kai kur išlikusi lauko riedulių danga(F44-F48). 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 - 2011 m. 48 nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2011-03      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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