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 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 – 07   Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27042     
3. Adresas                           Užupio 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, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, susidedantis iš 2 a. su pastogėmis R, V, Š 
korpusų, su rūsiu po namo ŠV, PR dalimis (pastogėje įrengtos gyvenamosios patalpos su tūriniais ir 
“Velux” tipo stoglangiais; būklė gera); stogo forma – V, Š korpusų – dvišlaitė, R korpuso – vienšlaitė 
(būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai 
– tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės sąramos 
įvažiavimo į kiemą anga Š korpuse (būklė gera); 
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); 
konstrukcijos – lauko akmenų ir molio plytų mūro pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu plytų mūro 
cokoliu Š korpuso Š fasade (pamatas, rūsio sienos – netyrinėtos; ŠV rūsys užpiltas žemėmis; cokolio būklė 
gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); medinių sijų perdanga (netyrinėta); segmentinės sąramos 
arka V korpuso Š laiptinės patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė 
gera); funkcinė įranga – medinių laiptų su turėklais tipas V korpuso Š laiptinės patalpoje, R korpuso V 
laiptinės patalpoje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas 
(dalies langų medžiagiškumas ir skaidymas pakitęs; būklė gera); medinių dvivėrių įsprūdinių durų su 
įstiklinta dalimi tipas Š korpuso V fasade, V korpuso R fasade (būklė gera); medinių dvivėrių vartų tipas 
Š korpuso Š fasade (būklė gera;); konstrukcijų dekoras – profiliuotų medinių gegnių galų tipas Š korpuso 
P fasade (būklė gera); 
grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas – I-II a. medinių lentų grindų tipas V korpuso Š laiptinės 
patalpoje, R korpuso V laiptinės patalpoje (būklė gera); 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504); 
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P;  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra dviejų aukštų, stovi prie tilto į Užupį. 
Fasadais orientuotas į Užupio gatvę ir Vilnelės upę(F01-05). Fasaduose visi langai pakeisti, fasadai 
tinkuoti. Stogas debgtas keraminėmis čerpėmis(F06-07). Kaminai tinkuoti. Lietaus vanduo nuo stogo 
nuvestas į lietaus kanalizacują(F08). Uųžupio gatvėje yra pravažiavimo į kiemą vartai su medinėmis 
varčiomis(F09). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F10), perdanga – cilindrinis tinkuotas 
skliautas(F11). Kiemo fasadai(F12-15), tinkuoti, dažyti įvairiomis spalvomis, langai pakeisti. Stoguose 
įrengti plokštuminiai ir tūriniai stoglangiai(F13-16). Pietinis kiemo fasadas dalinai tinkuotas 9antro 
aukšto lygyje, kita dalis plytų mūras(F17). Kieme cokolis paveiktas drėgmės, vietomis atsilupę 
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dažai(F19). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F21). Kiemas dewngtas betoninėmis 
trinkelėmis, palei pastatus lauko rieduliu dangos juosta(F20-22). 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    22  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-05    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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