
 
 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 – 08    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27429     
3. Adresas                           Užupio g. 13                                                                            
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: 
tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atviro tūrio, „U“ raidės formos plano, dviejų aukštų su pastoge, 

dviem šoniniais PV ir PR korpusais, vienaukščiu PR korpuso priestatu ir rūsiu ŠV dalyje (būklė 
patenkinama) stogo forma – dvišlaitė, PV, PR korpusų ir PR korpuso priestato – vienšlaitė (būklė 
patenkinama), dangos medžiaga – molinių čerpių tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – raudonų 
plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); ugniasienės V ir R dalyse (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – langų ir 
durų stačiakampės angos (būklė patenkinama); segmentinės sąramos vartų anga Š fasade (būklė bloga); 
pleištinės sąramos nišos PR korpuso II aukšto patalpos Nr. 1 Š sienoje (būklė gera); pleištinės sąramos 
durų angos rūsio R dalyje (būklė patenkinama); 

fasadų architektūrinis sprendimas – klasicizmo stilistika, fasadų architektūros tūrinės detalės – II 
aukšto galerijos medinės perdangos ir vienšlaitis stogelis P fasade  (būklė avarinė); fasadų apdaila ir 
puošyba – vainikuojantis tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas, tarpaukštinės tinkuoto plytų mūro 
profiliuotos traukos Š fasade (būklė patenkinama); I aukšto langus puošiančios rakto motyvais ir sienas 
skaidančios horizontalios rustų pločio tinko braukos Š fasade (būklė patenkinama); II aukšto langų 
juostiniai profiliuoti tinkuoto plytų mūro sandrikai Š fasade (būklė patenkinama); langų profiliuoti tinko 
apvadai Š fasade (būklė bloga); tinko tipas (būklė patenkinama); 

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė bloga); 
medinių sijų perdangos tipas II a. ŠV dalyje (netyrinėta); plytų mūro cilindriniai skliautai rūsio P, V, Š 
dalyse ir Š fasado tarpuvartėje (būklė patenkinama); medinės gegninės konstrukcijos tipas (būklė 
patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė 
bloga); medinių dviejų varčių langinių tipas Š fasade (būklė gera); medinių įsprūdinių dviejų varčių durų 
tipas Š fasade ir tarpuvartės ŠV dalyje (būklė patenkinama); 

vidaus dekoras – PR korpuso II aukšto patalpos Nr. 1 V, Š, R sienų tapybos fragmentai (netyrinėta); 
laiptų pakopų danga – vienos maršos rūsio mediniai laiptai ŠV dalyje (būklė bloga); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; akmenų grindinio fragmentas kiemo P dalyje (būklė 
patenkinama); 

Pirminė paskirtis – gyvenamoji, komercinė; 
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – U1 Vilniaus senamiesčio teritorija (TRP, 
2008 m.); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra dviejų aukštų. Ilgą laiką pastatas buvo 
apleistas, nanaudojamas(F01,02). Šiuo metu vykdomi pastato tvarkymo darbai(F03-01).  
 



 
 

 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    11  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-08    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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