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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     Pastatų komplekso pietų pastatas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     28016     
3. Adresas                           Užupio g. 2                                                                            
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 – sudėtinis, susidedantis iš 4–ių 1 a. su pastogėmis korpusų ir rūsiu po pastato PV dalimi : 
stačiakampio plano – PV, ŠR, netaisyklingo stačiakampio plano – PR, kurie formuoja uždarą vidaus 
kiemą ir trapecinio plano – Š korpusų (PV, ŠR, Š korpusų pastogėse įrengtos gyvenamosios patalpos, 
tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo forma – Š, ŠR, PR – trišlaitė, PV korpuso – dvišlaitė (būklė gera); 
dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – gelsvų 
plytų mūro dūmtraukių, suskaidytų tarpsniais, tipas (būklė gera); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – langų ir durų angos su 
segmentinėmis, pleištinėmis sąramomis (dalis langų angų rekonstruota; būklė gera); langų angos su 
pusapskritėm sąramom Š korpuso ŠV fasade (būklė gera); pusapskritė niša PV korpuso I a. centrinės 
dalies patalpoje (būklė gera); durų angos su segmentinėmis sąramomis rūsio patalpose Nr. 1-3 (būklė 
patenkinama); 
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros 
tūrinės detalės – plytų mūro trikampio formos frontonai su profiliuotu plytų mūro karnizu PV korpuso 
PV, ŠR fasade (būklė gera); plytų mūro frontonėliai su segmentinėmis viršūnėmis, akcentuotomis 
profiliuotu plytų mūro karnizu ŠR korpuso PR fasade (būklė gera); 
konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis pastato PV dalyje (pamatas - 
netyrinėtas; rūsio sienų būklė gera); rausvų gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro 
cilindriniai skliautai su liunetėmis rūsio patalpose Nr. 2-3, I a. centrinės dalies patalpose - tinkuoti (būklė 
gera); plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų I a. PV, Š, ŠR dalyse, rūsio patalpoje Nr. 1 (būklė gera); 
medinių sijų perdangos tipas I a. PR dalies patalpoje (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos 
tipas (Š, ŠR, PV korpusų – netyrinėta; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų 
tipas (būklė gera); 
patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro segmentinė sąrama PV korpuso I a. P dalies 
patalpoje (būklė gera); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas (susidedantis iš dviejų korpusų) yra vieno 
aukšto su mansarda. Pastatai stovi prie Užupio gatvės(vieno aukšto F01) ir Vilnelės upės krantinės(su 
frontonais šiarinėje ir pietinėje dalyje F03,11). Pastato fasadai yra netinkuoti, raudonų plytų(F01-12).  
Prie upės krantinės įrengta kavinės lauko teras(F02). Vakariniame ir pietiniame fasade langai pakeisti su 
medinėmis išorinėmis langinėmis. Rytiniame fasade dalis langų nekeisti su metalinėmis 
grotomis(F05,07). Šiaurinėje vieno aukšto pastate stoge įrengti tūriniai dvišlaičiai stoglangiai(F07). 
Vakariniame vieno aukšto pastato fasade langai pakeisti, stoge irengti du tūriniai stoglangiai(F08-09). 
Šiauriniame vakarinio korpuso fasade įrengtas didelis langas su durimis ir nuleidžiamomis apsauginėmis 
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žaliuzėmis(F11).  Stogo danga sutvarkyta, dengta keraminėmis čerpėmis, kaminai sutvarkyti(F13). 
Llietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant dangos(F14). Pastato prieigos dengtos betoninėmis 
plytelėmis(F14,15). 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    15  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-07   

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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