
 
 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 
          

                   2015 – 04    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27431     
3. Adresas                           Polocko g. 1                                                                                   
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, L raidės plano, susidedantis iš 2 korpusų: stačiakampio 3 aukštų Š korpuso su 
cokoliniu aukštu P dalyje ir netaisyklingos formos stačiakampio V korpuso, su pastoge ir rūsiu (rūsys 
rekonstruotas; būklė patenkinama); stogo forma – Š korpuso – dvišlaitė, V korpuso – vienšlaitė (būklė 
patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); pusapskritis 
tūrinis stoglangis Š korpuso P dalyje (būklė patenkinama); ugniasienė Š korpuso V dalyje (būklė 
patenkinama); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės, 
stačiakampės Š, V korpusų langų ir durų angos (būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado tariamojo 
rizalito pusapskritės langų angos (būklė patenkinama); stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga Š korpuse 
(būklė patenkinama); 
fasadų architektūrinis sprendimas – istorizmo stilistikos fasadų architektūrinio sprendimo visuma; 
fasadų architektūros tūrinės detalės – tariamasis rizalitas Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); 6 
balkonai su ažūrine metaline tvorele Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); betoniniai laiptai su plytų 
mūro sienele V korpuso R dalyje (būklė patenkinama); 
konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (netyrinėta); plytų 
mūro sienos (būklė patenkinama); medinių sijų perdanga (netyrinėta); medinė gegninė stogo konstrukcija 
(netyrinėta); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų Š korpuso įvažiavimo į kiemą angoje 
(būklė patenkinama); funkcinė įranga - monolitinio teraco vidaus laiptai V korpuso R dalyje (būklė 
patenkinama); monolitinio teraco vidaus laiptai su metaliniais ažūriniais turėklais ir mediniais 
profiliuotais porankiais Š korpuso P dalyje (dalis cokolinio a. turėklų pakeista; būklė patenkinama); 
stalių ir kiti gaminiai – medinės įsprūdinės dviejų varčių durys V korpuso R fasade ir Š korpuso Š fasade 
(būklė patenkinama); medinės sieninės spintos su įsprūdinėmis dviejų varčių vidaus durimis V, Š 
korpusuose I-III aukštuose (būklė patenkinama); 
lubų, sienų apdaila – sieninės tapybos fragmentai Š korpuso II a. laiptinėje (būklė bloga); grindų, laiptų 
pakopų danga ar jos medžiaga – I-III a. spalvoto teraco plytelių laiptų aikštelių danga Š korpuse (būklė 
bloga); 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją); 
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija (16073, U1P).  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra trijų aukštų, fasadai netinkuoti, 
geltonų moliuo plytų(F01-02). Gatvės fasade daugelis langų pakeisti, neišlaikyta langų rėmų spalvinė 
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vienybė. Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F03). Cokolis aptrupėjęs(F03-04,12). 
Fasado centre yra pravažiavimo į kiemą vartai su metalinėmis varčiomis(F05-06). Fasade esantčių 
balkonų plokštės aptrupėjusios(F07-10). Lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvio dangos(F12-13). Kiemo 
fasadai netinkuoti(F14-16). Daugelis langų pakeisti neišlaikant spalvos ir langų skaidymo. Dalis kiemo 
cokolio tinkuota(F17). Kaminai geltonų plytų, tinkas aptrupėjęs(F18-19). Kiemo danga – asfaltas(F20). 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    20  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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