
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 07    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Šv. Nikodemo ir Šv. Juozapo bažnyčios pastatas    

3. Adresas
    27997     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                            Aušros Vartų g. 16/Daukšos g. 1                                                 

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

    valstybės saugomas   

 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

tūris – pusiau atviras, „L" raidės formos plano su netaisyklingo daugiakampio plano buvusios 
koplyčios priestatu ŠV pusėje, 1 ir 2 aukštų, su pastoge ir rūsiais pastato Š dalyje (prie pastato PV fasado 
yra naujų priestatų su laiptais; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, buvusios koplyčios – 
penkiašlaitė (būklė patenkinama, pastato P dalyje avarinė); dangos medžiaga – molio čerpių dangos 
tipas (pastato P dalis be stogo; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – tinkuotų plytų mūro 
dūmtraukių tipas (dalis dūmtraukių pakeista; būklė bloga); pastato P dalies PV fasado dvišlaičio tūrinio 
stoglangio tipas (stogo ŠV šlaite įrengti plokštuminiai stoglangiai; būklė bloga); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – pastato Š 
dalies PV fasado ir ŠR fasado stačiakampės II a. langų angos (PV fasado I a. langų angos pakeistos tarp 
1870 m. ir 1925 m.; būklė patenkinama); buvusios koplyčios ŠV fasado stačiakampė lango anga 
(rekonstruota tarp 1870 m. ir 1925 m.; būklė patenkinama); buvusios koplyčios V fasado durų anga 
(koplyčios angos buvusios segmentinių sąramų; būklė patenkinama); PV frontono segmentinės sąramos 
lango anga (būklė patenkinama); pastato P dalies PV fasado segmentinių sąramų vartų angos (viena 
anga užmūryta; būklė bloga); buvusios koplyčios ŠR ir ŠV fasadų stačiakampės nišos (būklė 
patenkinama); 

fasadų architektūros tūrinės detalės - dviaukštis uždaras prieangis per visą ŠV fasado aukštį su 
laiptais į II aukštą (būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – buvusios koplyčios plytų mūro 
tinkuotos mentės su banguotu karnizu (būklė patenkinama); plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas 
(dalis karnizo neišliko; būklė bloga); tinko tipas (būklė bloga); 

konstrukcijos – pamatas su akmenų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų būklė 
patenkinama); vienalytės raudonų ir rusvų plytų mūro ir fachverkinės (medis/plytų mūras) sienos (būklė 
patenkinama); ŠV prieangio II a. medinių karkasinių sienų su lentų apkala tipas (būklė patenkinama); 
rūsio raudonų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė patenkinama); dalies I a. patalpų tinkuoto plytų 
mūro kryžminiai skliautai (būklė patenkinama); medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (būklė 
patenkinama); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – 
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pastato P dalies PV fasado medinių lentų dviejų varčių vartų tipas (būklė bloga); langų medinių 
konstrukcijų ir skaidymo tipas (dauguma langų pakeista plastikiniais; būklė bloga); 

lubų, sienų, kolonų apdaila – pastato Š dalies vidaus patalpų tinkas (būklė patenkinama); 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 

priemiesčiais 25504 teritoriją); 
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 

16073, U1P. 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su 
objektais ar vietovėmis – Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia kartu su špitole įsteigta 1625 m. Vilniaus 
vyskupo Eustachijaus Valavičiaus (1572 – 1630 m.) padedant jėzuitams, įkurdinusiems čia Šv. Juozapo ir 
Nikodemo broliją. Brolija rūpinosi vargingaisiais, slaugė ir laidojo maro aukas. Prie špitolės pirmajame 
veiklos etape nuo įsikūrimo 1636 m. veikė ir Vilniaus elgetų brolija. Medinė bažnyčia ne kartą degė, o 
sudegusi per 1748 m. gaisrą iki 1758 m. atstatyta toje pačioje vietoje Vilniaus vyskupo Mykolo Jono 
Zienkovičiaus (apie 1670–1762). XIX a. pr. sunykusios bažnyčios mūrai įjungti į gyvenamąjį namą. 

 

 Pastatas yra dviejų aukštų yra dviejų aukštų, stovi 
prie Lapų gatvės. Lapų g. fasadas tinkuotas, dažai nublukę(F7), daugelis langų pakeisti. Fasado tinkas 
daugelyje vietų nubyrėjęs(F11-12). Kiemo fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti(F1-2, F4-6)). Prie 
šiaurinio kiemo fasado įrengta atviri laiptai į antrą aukštą(F3). Cokolio tinkas ir plytos aptrupėję(F10). 
Pastato stogo danga keraminių čerpių, daugelyje vietų pakeista(F8-9), stoge įrengti plokštuminiai 
stoglangiai(F8), kaminaitinkuoti. 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.          12 nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-07     

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

    Kęstutis Masaitis 
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