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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 08   

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio vyrų vienuolyno namas   

3. Adresas
    10362     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Aušros Vartų g. 7A                                               

                          (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: 

tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atvira, kampinio plano, kurį sudaro 3 a. su cokoliniu a. ir 
pastoge P ir V korpusai, V korpuso 3 a. su cokoliniu a. apskrito plano Š bokštas bei 2 a. su cokoliniu a., 
rūsiais ir pastoge V sparnas (išskyrus XXI a. I d-metyje suformuotus plokštuminius ir tūrinius 
stoglangius; liftus V korpuso V sparne ir P korpuso R dalyje, P korpuso R laiptinę bei naują P korpuso R 
rūsio patalpą; XVI a. II p. statyti P korpuso ir V korpuso V sparno cokoliniai aukštai; XVIII a. II p. – P 
korpuso I-III a., V korpuso cokolinis, I-III a.; XIX a. vid. pastatytas rūsys po V korpuso V sparnu; XIX a. 
II p. suformuoti V korpuso Š bokštas ir V sparno V dalis; 1863-XX a. pr. pristatyta P korpuso R dalis; 
2004 m. V korpuso pritaikymo mokymo įstaigai projekto vadovė A. Samukienė; 2005-2006 P korpuso 
pritaikymo vienuolių bazilijonų reikėmės projekto vadovė V. Bakšienė; būklė gera); stogo forma – 
dvišlaitė, P korpuso R dalies trišlaitė, bokšto kūginė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – skardos 
lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – rūsio, cokolinio 
a., I–III a.angos, nišos su segmentinėmis, pusapskritiminėmis sąramomis; stačiakampės angos, nišos; V 
korpuso I ir II a. patalpų karpytos arkos formos nišos (būklė gera); rūsio, cokolinio a., V korpuso III a. P 
laiptinės plytų mūro stulpai, kolonos –(būklė gera); 

V ir P korpusų, V korpuso V sparno ir Š bokšto fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 
XXI a. I d-metyje padidintas V korpuso R fasado ir P korpuso P fasado cokolinio a. langų angas; būklė 
gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – V korpuso Š fasado plytų mūro frontonas, jo tipas (XX a. 
VIII-IX d.-metyje viršutinė frontono dalis atkurta remiantis analogijomis; būklė gera); V korpuso R 
fasado prieangis: dvišlaitis stogelis su mediniu frontonu, paremtas dvejomis plytų mūro kolonomis; 
prieangio betono laiptų tipas, plytų mūro turėklai; frontono tipas (būklė gera); P korpuso Š fasado plytų 
mūro prieangis su vienšlaičiu stogeliu bei su frontonu centre, skaidomas pusiauapskritiminių arkų (būklė 
gera); V korpuso V fasado ir P korpuso Š fasado 1 maršo laiptų tipas ir jų plytų mūro atraminės sienelės 
(būklė gera); 

konstrukcijos – lauko akmenų juostinis pamatas (netyrinėta); rūsio, cokolinio a., I-III a. plytų mūro 
sienos (būklė gera); rūsio, cokolinio a., I-III a., V korpuso Š laiptinės ir P korpuso V laiptinės tarp 
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cokolinio a. ir III a., V korpuso P laiptinės tarp II ir III a. plytų mūro kryžminiai ir cilindriniai skliautai; 
dalis cilindrinių skliautų su liunetėmis (būklė gera); V korpuso Š bokšto virš cokolinio, I, II a. plytų mūro 
skliauteliai ant metalinių sijų; P korpuso R dalies III a. medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); 
medinė stogo konstrukcija, jos tipas (XXI a. I d-metyje P korpuso R pusėje dalis keista į g/b, V korpuse ir 
P korpuso V pusėje įrengta nauja medinė); funkcinė įranga – P korpuso V 2 maršų betoniniai laiptai iš 
cokolinio a. į III a., V korpuso Š 2 maršų betoninių laiptų iš cokolinio a. į III a. tipas bei V korpuso P 3 
maršų medinių laiptų iš II a. į III a. tipas (V korpuso laiptai uždengti plytelėmis); inžinerinė įranga – V 
korpuso II a. koridoriaus bei P korpuso I a. V patalpos koklių krosnys (būklė gera); stalių ir kitų 
medžiagų gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipai; vienvėrių ir dvivėrių, trijų dalių 
įsprūdinių durų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipai; dalis durų su viršlangiais; V korpuso Š dalies II 
a. medinės sieninės spintos su mediniu profiliuotu apvadu tipas; 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

patalpų architektūrinės detalės – I a. ir III a. ties V sparnu plytų mūro piliastrai (būklė gera); lubų, 
sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų lubų, sienų tinkas; P korpuso II koridoriuje XIX a. pab. ir III a. 
koridoriuje XVIII a. pab., V korpuso P II a. laiptinėje XIX a. pab. bei P korpuso III a. V patalpoje baroko 
ir XIX a. II p. tinkas su polichrominiu dekoru (būklė gera); dalies I-III a. patalpų plytų mūro karnizai, jų 
tipas (XXI a. I d-metyje dalis karnizų sukurti pagal išlikusius; būklė gera); 

 

 Pastatas yra trijų aukštų. Pastatas yra visiškai 
sutvarkytas. Stogo danga dažyta skarda, kaminai sutvarkyti. Kiemų danga – betoninės trinkelės(F01-16). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 16 nuotraukų     
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-08     

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

    Kęstutis Masaitis 
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