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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatų komplekso, vad. Zavišų rū mais, Šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26360
3. Adresas
Dominikonų 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 uždaro tūrio, netaisyklingos U raidės formos plano, kurį sudaro
3 a. ŠV, ŠR, PV korpusai, su pastogėmis ir rūsiais po ŠV ir PV korpusais (PV korpusas PR dalimi
jungiasi su Pietų pastatu; būklė gera); stogo forma – ŠV korpuso – dvišlaitė, ŠR ir PV korpusų –
vienšlaitė; stogo dangos medžiaga - molio čerpių tipas;
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (2000-2001 m. pastatas rekonstruotas-restauruotas
pritaikant „Stiklių“ apartamentams - po vidiniu kiemu iškastas rūsys, virš korpusų įrengtos mansardos,
stoglangiai, liftai, projekto autorius R. Navickienė; būklė gera); sienų angos – fasadų langų ir durų
stačiakampės angos, ŠV korpuso PR fasado įvažiavimo į vidaus kiemą anga su segmentine sąrama, ŠV
korpuso PR fasado durų angos su pusapskritėmis sąramomis (išskyrus ŠV korpuso tarpuvartės ŠR sienoje
iškirstą durų angą, PV korpuso ŠR fasado I a. pakeistas lango ir durų angas; nustatant angų
autentiškumą remtasi 1987 m. projektu ir 1998 m. architektūriniais tyrimais; būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - ŠV korpuso ŠV fasado architektūrinio sprendimo visuma
(išskyrus įvažiavimo į vidaus kiemą vartus; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV korpuso
ŠV fasado tinkuoto plytų mūro portalas (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – ŠR korpuso PV fasado
ir PV korpuso ŠR fasado II–III a. langų angų tinkuoti plytų mūro sandrikai (būklė gera); ŠR korpuso PV
fasado, ŠV korpuso PR fasado ir PV korpuso ŠR fasado tinkuoti plytų mūro profiliuoti tarpaukštinis ir
pastogės karnizai (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera);
rūsių ir I-III a. plytų mūro sienos (į rūsių patalpas patekti nepavyko; būklė gera); įvažiavimo į vidaus
kiemą tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); ŠV, PV korpusų rūsių plytų mūro
cilindriniai skliautai (netyrinėta); ŠV korpuso I a. tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera);
ŠV korpuso I a. tinkuoti plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos
(netyrinėta); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - PV korpuso laiptų į III a. vieta (būklė
gera); ŠR korpuso laiptų į III a. vieta (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir
skaidymo tipai (būklė gera);
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Dominikonų gatvę(F1). Pastate įsikūręs viešbutis. Visi fasado langai pakeisti(F2-3). Fasado
centre yra pravažiavimo vartai į kiekmą(F4) su medinėmis varčiomis(F5-6). Pravažiavimo danga –
klinkerio plytos(F7), perdanga – cilindrinis skliautas(F8). Kiemo fasadai sutvarkyti, pakeisti visi langai ir
durys(F9-11). Kiemo danga klinkerio plytų, įrengtos vietos įvairiems augalams(F12-13).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m.
13 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-07

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

