
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2012-09___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                            Pastatų komplekso šiaurės pastatas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     26987     
3. Adresas                                  Trakų g. 8A                         
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 – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano 2 a. su pastoge; stogo forma – dvišlaitė (būklė 

gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (netyrinėta); kiti stogo elementai – 
plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); pastato R sienos plytų mūro ugniasienė (būklė gera);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – II a. stačiakampės 
langų ir durų angos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą anga: P fasade – segmentinė, Š fasade – 
stačiakampė (būklė gera);  

fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro profiliuotas karnizas Š, P fasaduose (būklė gera); II a. langų 
plytų mūro pleištinės sąramos (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro profiliuotas 
apvadas su spyna P fasade (būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos segmentinė plytų mūro sąrama Š 
fasade (būklė gera); I a. tinko tipas (būklė gera);  

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su cokoliu Š fasade (netyrinėta); plytų mūro 
sienos (būklė gera); tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų įvažiavimo į kiemą dalyje 
(būklė gera); gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai – medinių įsprūdinių dvivėrių 
durų tipas I a. R dalyje (1998 m. restauruotos; būklė gera); funkcinė įranga – mediniai laiptai su 
turėklais R dalyje (1998 m. restauruoti; būklė gera.); stalių ir kiti gaminiai – II a. langų medinės 
konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra dviejų aukštų, su mansarda(F01). 
Pietinio fasado pirmas aukštas tinkuotas, antras ne(F02-05). Dalis langų pakeista. Stoge įrengti 
plokštuminiai stoglangiai(F06-07). Pastate yra pravažiavimo anga(F08). Pravažiavimo danga betoninės 
trinkelės(F09), perdanga plokščia(F10). Pravažiavime yra metaliniai vartai(F11). Šiaurinio fasado 
pirmas aukštas tinkuotas(F12-13), antras aukštas netinkuotas. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. 
Rytinėje fasado dalyje pirmame aukšte įrengtas stiklinis priestatas(F14). Vakarinėje fasado dalyje langai 
nekeisti su metalinėm, su grotomis(F15). Lietaus vanduo nuvedamas ant kiemo dangos(F16). Kiemo 
danga prie pietinio fasado betoninių trinkelių(F17), prie šiaurinio fasado asfalto danga(F18-19). 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m.                  19 nuotraukų        
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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