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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27985
3. Adresas
Kruopųg. 9
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, stačiakampio plano, 2 a. su pusrūsiu ir mansarda (XXI a. pr. iškeltas stogas,
įrengti plokštuminiai, tūriniai stoglangiai); stogo forma – dvišlaitė; kiti stogo elementai – gelsvų plytų
mūro dūmtraukiai su traukomis (visi, išskyrus PV dūmtraukį, paaukštinti; būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės,
segmentinių sąramų vidaus angos ir nišos (dalis angų užmūryta; būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PR fasado
pusrūsio durų angą; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - g/b balkonas su metalo tvorele
PR fasade (būklė patenkinama);
konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); gelsvų molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama);
mansardos medinės karkasinės konstrukcijos tipas (PR fasade apskardinta; būklė patenkinama, bloga); I,
II a. medinių sijinių perdangų tipas (būklė patenkinama); funkcinė įranga - pagrindinės PR ir ūkinės ŠV
laiptinių g/b laiptai su betono, mozaikinio betono proﬁliuotomis pakopomis (pagrindinės laiptinės pakopų
būklė gera, patenkinama, ūkinės - patenkinama); inžinerinė įranga - I, II a. ŠV patalpų glazūruotų koklių
krosnys su karūnomis (II a. patalpos krosnies apatinis tarpsnis permūrytas naujai; būklė gera,
patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - PR fasado istorizmo stilistikos medinės dvivėrės įsprūdinės durys
su įstiklinta viršutine dalimi ir kaltinėmis augalinių motyvų grotelėmis (būklė patenkinama); medinės
dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės vidaus durys, rankenos, proﬁliuoti apvadai (būklė gera, patenkinama); I a.
PR patalpos sieninė spinta su dvivėrėmis medinėmis įsprūdinėmis durimis (būklė patenkinama); PR
fasado I, II a., pagrindinės PR laiptinės, ŠV fasado II a., mansardos langų medinės konstrukcijos,
skaidymas, varstymo būdas, apkaustai, jų tipas (išskyrus ŠV fasado II a. plastikinį langą; būklė gera,
patenkinama, mansardos langų būklė bloga); PR fasado durų, vidaus durų viršulangių medinės
konstrukcijos ir skaidymas (būklė patenkinama, gera); medinių proﬁliuotų palangių tipas (dalis pakeista
plastikinėmis; būklė patenkinama); pagrindinės PR, ūkinės ŠV laiptinių ažūrinės metalo tvorelės su
proﬁliuotais mediniais porankiais (ūkinės laiptinės porankis neišliko, tvorelė išliko fragmentiškai; būklė
patenkinama, bloga); pagrindinės PR, ūkinės ŠV laiptinių dekoratyvios atitvarinės metalo tvorelės (būklė
patenkinama); konstrukcijų dekoras – plytų mūro rišamojo skiedinio siūlės (būklė patenkinama, bloga);
lubų, sienų, kolonų apdaila – I, II a. ŠV patalpų reljeﬁnis lubų karnizas ir rozetės (dalies patalpų lubų
dekoras neišliko arba uždengtas pakabinamomis lubomis; būklė patenkinama, gera); vidaus sienų, lubų
tinkas (būklė patenkinama); grindų danga - II a. ŠV patalpos medinių lentelių geometrinio ornamento
parketas (būklė gera); pagrindinės PR laiptinės spalvotų ornamentuotų keramikinių plytelių laiptų
aikštelių, prieangio grindys (būklė patenkinama, gera);
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žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais 25504 teritoriją);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija (16073, U1P, UR1);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda(F01).
Pastato gatvės fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras. Fasade pakeisti tik pirmo aukšto langai(F02).
Kiti langai nekeisti. Virš įėjimo durų g/b balkonas su kaltiniais turėklais(F03). Ant iškelti tūriniai
stoglangiai(F04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F05). Kiemo fasadas
netinkuotas, kai kur pakeisti langai(F06). Mansardinio aukšto fasadas apkaltas lentomis. Ant stogo
įrengti tūriniai ir plokštuminis stoglangiai(F07-08). Stogo danga – skardinė čerpių imitacija. Kaminai
netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo kieme nuvestas ant kiemo dangos(F09).

PRIDEDAMA:
9. Fotoﬁksacija
2015 m.
9 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2015-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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