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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27984     
3. Adresas                           Kruopųg. 7                                                                                   
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, 3 a. su pusrūsiu ir pastoge (XX a. pab. namo stogo kraigas 

paaukštintas, įrengti tūriniai stoglangiai); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos 
lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – gelsvų plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas 
(dalis paaukštinta; būklė patenkinama); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – I, II a. ir PR, ŠR fasadų pusrūsio 
stačiakampės langų, balkonų angos, netinkuotų fasadų – su pleištinėm sąramom (ŠR fasado I a. anga 
reonstruota; būklė gera); III a. segmentinių sąramų langų angos (ŠR fasade viena anga rekonstruota; 
būklė patenkinama); PR, ŠR fasadų stačiakampės durų angos (būklė gera); 

fasadų architektūros tūrinės detalės - tariamieji rizalitai PR fasade (būklė gera); tinkuoti 
gelžbetoniniai balkonai su lietomis metalo tvorelėmis PR fasade (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba 
– PR fasado tinkuoti plytų mūro profiliuoti langų angų apvadai (II a. - su įkomponuotais skrituliais, III a. 
- apjungti su grublėtu tinku dekoruotomis spynomis ir tiesialinijiniais tinkuotais plytų mūro profiliuotais 
sandrikais; būklė gera); PR fasado durų medinis stačiakampio profilio ir virš durų įrengto lango medinis 
„laužyto" k ontūro profiliuotas apvadas (būklė patenkinama); PR fasado II a. langų angų tiesialinijiniai 
tinkuoti plytų mūro profiliuoti sandrikai, apačioje dekoruoti dantukų eile (būklė gera); ŠR fasado III a. 
langų angų tinkuoti tiesialinijiniai plytų mūro profiliuoti sandrikai (būklė gera); PR fasado tinkuotas 
plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas, dekoruotas geometriniais elementais (būklė gera); ŠV fasado 
plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė patenkinama); PR fasado I, II a. langų tinkuotos plytų 
mūro stačiakampės palangių nišos (būklė gera); PR fasado tinkuotos plytų mūro profiliuotos 
tarpaukštinės traukos (būklė gera); ŠV, ŠR fasadų plytų mūro tarpaukštinės traukos: tarp I ir II a. - 
vienos plytų eilės su dantukais, tarp II ir III a. - mišraus įkomponavimo, derinant trumpines, profiliuotas 
ir kampu mūrytas plytas (būklė patenkinama); PR fasado III a. langų angų tinkuotos plytų mūro 
profiliuotos palangių traukos su stilizuotomis, varžtų galvučių motyvo detalėmis (būklė gera); apibus PR 
fasado III a. centrinio lango išsidėstę tinkuoti plytų mūro geometriniai ornamentai: profiliuoti 
apskritimai su vertikaliomis lygaus paviršiaus juostomis (būklė gera); PR fasado centrinio tariamojo 
rizalito tinkuoti plytų mūro rustai (būklė gera); PR fasado P kampo tinkuota plytų mūro mentė (būklė 
gera); ŠR fasade įkomponuotas tinkuotas, profiliuotų plytų apvadu dekoruotas rondelis su statybos data 
„1893“ (būklė patenkinama); PR fasado tinko tipas (cokoliniame aukšte imituojantis langų angų sąramas 
ir sienų rustus; būklė gera); 

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu PR fasade (pamatas netyrinėtas; cokolio 
būklė gera); gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); perdangos (netyrinėtos); betoninės pusrūsio 
prieduobės PR, ŠR fasaduose (būklė gera); funkcinė įranga - laiptinės teraco laiptai su aikštelėmis 
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(pakopos užapvalintais kraštais; būklė patenkinama); laiptinės turėklai su kaltine metalo tvorele (būklė 
gera); stalių ir kiti gaminiai - PR fasado įėjimo medinės konstrukcijos viršlangis ir skaidymas (būklė 
gera); PR fasado vidaus durų angos ir virš jos įrengto lango medinių profiliuotų apvadų tipas (būklė 
patenkinama); ŠR, ŠV fasado III a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė patenkinama); 
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 
(16073, U1P, UR1); Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (25504, A1610); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra trijų aukštų su pusrūsiu(F01-02). 
Gatvės fasadas tinkuotas, nudažytas, daugelis langų pakeisti. Nekeisti tik laiptinės langai(F03). Pusrūsyje 
langai su apsauginėmis žaliuzėmis(F04,06). Fasado centre senos medinės įėjimo į pastatą durys(F05). 
Balkonai fasade sutvarkyti(F01-02). Šiaurės rytų fasadas netinkuotas , geltonų plytų. Fasade langai 
pakeisti, neišlaikytas langų skaidymas(F07-08). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų mūras. Fasade 
įrengti metalinių konstrukcijų laiptai į antro aukšto balkoną ir trečio aukšto balkonas(F09-10). Kiemo 
fasadas kai kuriose vietose nutinkuotas ir nudažytas(F10). Kiemo fasade daugelis langų pakeisti, 
skirtingo skaidymo. Ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai(F11). Stogo danga – cinkuota 
skarda, kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio ir 
kirmo dangos. 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    11  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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