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                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2012-09___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                            Pastatų komplekso pietų pastatas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     26986     
3. Adresas                                  Trakų g. 8                         
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, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, susidedantis iš R ir V 3 a. korpusų su 

pastoge ir rūsiu po pastato V, PV, R dalimis (1997 m. rytinio korpuso I a. patalpos pritaikytos kavinei, 
projekto autorius architektas R. Jarmalavičius; būklė gera); stogo forma – P dalyje – dvišlaitė, V, R – 
vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (netyrinėta); 
kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); pastato R, V sienų plytų mūro 
ugniasienės (būklė gera);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų 
ir durų angos, V korpuso R fasado, R korpuso Š fasado, I a. patalpų sienų nišos (dalis durų ir langų angų 
rekonstruotos, užmūrytos; būklė patenkinama); pusapskritė įvažiavimo į kiemą anga, rūsio durų anga V 
dalyje (būklė gera); segmentinės nišos I, III a. (būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas – klasicizmo, istorizmo laikotarpių fasadų architektūrinio 
sprendimo visuma (dalis I a. langų ir durų angų rekonstruotos; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės 
detalės – tinkuoto plytų mūro kontraforsas R korpuso V fasade (būklė gera);  

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); 
medinių sijų perdangos ir medinių lentų vožtinių lubų tipas R korpuso I a. patalpose Nr. 16-4, 17-4, 17-5 
(būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai V korpuso rūsio patalpose, R korpuso I a. patalpoje Nr. 16-
1 (būklė gera); tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis įvažiavimo į kiemą dalyje, 
patalpose Nr. 16-3, 17-6 (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų R korpuso rūsio 
patalpoje (būklė gera); tinkuoti plytų mūro kryžminiai skliautai patalpoje Nr. 16-2 (būklė gera); gegninė 
stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – mediniai laiptai su turėklais V korpuse (būklė 
patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – medinių įsprūdinių dvivėrių durų tipas (būklė gera); medinių, 
įsprūdinių, dvivėrių durų su viršulangiu tipas (būklė gera). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra trijų aukštų, visi fasadai tinkuoti. 
Pagrindinis (pietinis) fasadas orientuotas į Trakų gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties 
patalpos, langai ir durys pakeisti, vienos durys nekeistos(F02-03). Antrame ir trečiame aukštuose langai 
pakeisti(F04-05). Pravažiavimas į kiemą(F06) yra su metalinėmis varčiomis(F07-08). Pravažiavimo 
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danga betoninės trinkelės(F09), perdanga cilindrinis skliautas(F10-11). Gatvės korpuso kiemo fasade 
nekeistas tik vienas langas trečiame aukšte(F12). Vakarinio fligelio visi langai pakeisti(F13-17). 
Šiaurinio fligelio fasado dažai išblukę, fasadas dalinai pažeistas drėgmės(F18). Ant stogo įrengti tūriniai 
stoglangiai(F17, F19). Rytiniame fligelyje visi langai pakeisti(F20-24). Lietaus vanduo nuo stogų 
nuvedamas ant kiemo dangos(F26-28). Kiemo danga lauko rieduliai, pakraščiai iškloti betoninėmis 
trinkelėmis(F25). 
 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m.       28 nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-09      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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