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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas  Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ir namų komplekso rytų  namas  
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas      1082     
3. Adresas                                  Vokiečių  g. 20                        
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, sudaro 3 korpusai; stogo forma – dvišlaitė – centrinės dalies, Š dviaukščio 

korpuso ir P triaukščio korpuso – vienšlaitė; stogo dangos medžiagos tipas – čerpės;  
kapitalinės sienos – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – nišos ir angos P korpuso 

laiptinėje, sienoje su bažnyčia (būklė patenkinama); nišos ir angos rūsiuose (būklė bloga); langų ir durų 
angos I ir II a. kiemo fasaduose, langų angos II a. Š fasade (būklė patenkinama);  

fasadų apdaila ir puošyba – atidengti fasado reljefinio mūro ir tapybos fragmentai, eksponuojantys 
įvairius pastato statybos laikotarpius (būklė gera);  

konstrukcijos – pamatai - akmens ir plytų mūro (būklė patenkinama); sienos – plytų mūro (būklė 
patenkinama); perdenginiai – cilindriniai mūriniai skliautai rūsiuose ir virš pravažiavimų (būklė 
patenkinama ir bloga); stalių ir kiti gaminiai – mediniai vidaus laiptai ir jų turėklai su baliustromis, 
medinė galerija su baliustromis virš įvažiavimo iš kiemo pusės (būklė patenkinama); klasicistinių langų 
tipas su skaidymu; metalinės ažūrinių vartų varčios (būklė patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų, fasadai tinkuoti. 
Pagrindinis fasadas orientuotas į Vokiečių gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties 
patalpos(F02-03). Langai vitrininiai. Antrame aukšte langai pakeisti. Pravažiavimas į kiemą(F04) su 
metalinėmis varčiomis(F16). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F05), perdanga cilindrinis 
skliautas(F06-07). Gatvės korpuso kiemo fasade antrame aukšte esantis balkonas įstiklintas(F08), stoge 
įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminas apskardintas(F13). Kiemo fasade visi langai pakeisti(F09-11). 
Kieme esančio korpuse stoge įrengti plokštuminiai ir tūrinis stoglangiai(F12). Pastato danga keraminės 
čerpės(F12-13). Kiemo danga betoninės trinkelės(F14). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus 
kanalizaciją(F15). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 16 nuotraukų       
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-10      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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