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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatų komplekso, vad. Gureckių rūmais, šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26362
3. Adresas
Dominikonų g. 15
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 – uždaro tūrio, netaisyklingo daugiakampio formos plano, kurį sudaro 3
aukštų Š, R ir V korpusai, su rūsiais, 1 a. apskritu bokšteliu ŠR pastato kampe; pastatas P fasado dalimi
sujungtas su Pietų–rytų pastatu (tretieji aukštai užstatyti 1775-1790 m.); stogo forma – Š ir R korpusų –
dvišlaitė, V korpuso – vienšlaitė, bokštelio – kūginė; kiti stogo elementai – tinkuoti plytų mūro
dūmtraukiai (netyrinėta);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (1909 m. išgriautos kai kurios vidinės kapitalinės sienos);
sienų angos – visų fasadų langų, durų ir vidaus durų bei įvažiavimo į P vidaus kiemą stačiakampės
angos; įvažiavimo į Š vidaus kiemą anga su segmentine sąrama; R korpuso V fasado arkados arkinės
angos; Š korpuso II a. arkinės angos, aprėmintos plytų mūro tinkuotomis puskolonėmis su kapiteliais,
sujungtomis profiliuotu tinko archivoltu; R korpuso laiptų į II a. angos su segmentinėmis sąramomis
(vitrinos įrengtos 1909 m.; būklė gera); sienų nišos - Š fasado tariamojo rizalito iškyšos ir II a.
stačiakampės nišos; ŠR kampo II a. arkinė niša; R korpuso V fasado niša su segmentine sąrama; Š
korpuso I-II a. stačiakampės ir su segmentinėmis sąramomis nišos (Š fasado I a. niša sumūryta naujai;
būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R korpuso R fasado I a.
pakeistas angas); fasadų architektūros tūrinės detalės - R korpuso V fasado arkada (būklė gera); Š
korpuso Š fasado tariamasis rizalitas su 4 piliastrų portiku, užbaigtu frontonu ir atiku virš jo (būklė
gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė
patenkinama); tinkuoto plytų mūro sienos, R ir Š korpusų rūsių akmenų ir plytų mūro sienos (būklė gera);
tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); įvažiavimo į P vidaus kiemą vad. Akermano perdanga (būklė gera);
stogo konstrukcija (netyrinėta); R ir Š korpusų rūsių plytų mūro skliautai (būklė patenkinama); R korpuso
V fasado arkados, R korpuso I-II a. mūriniai kryžminiai skliautai (būklė gera); funkcinė įranga - ŠR
bokštelio dvispalviai teraciniai laiptai (būklė gera); Š korpuso Š fasado betoniniai laiptai (būklė gera); Š
korpuso P fasado kiemo laiptinės teraciniai laiptai su metaliniu turėklu ir mediniu porankiu (būklė gera);
inžinerinė įranga židiniai R korpuso II a. patalpose (būklė gera); krosnies vieta R korpuso II a. II salėje
(būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dalis langų
pakeisti; būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado įvažiavimo į Š vidaus kiemą angos dvivėrių vartų
medinių įsprūdinių varčių tipas (būklė patenkinama); ŠR bokštelio 2 medinių vienvėrių, įsprūdinių durų
tipas ( būklė patenkinama); Š korpuso Š fasado medinių vienvėrių, įsprūdinių durų tipas (būklė gera);
medinių dvivėrių ir vienvėrių įsprūdinių durų į R ir Š korpusų II a. patalpas tipai (būklė gera);
lubų, sienų apdaila – R ir Š korpusų II a. koridorių lubų profiliuoti tinko karnizai ir apvadai (būklė
gera); tapybinis dekoras Š korpuso II a. patalpose (būklė gera); R korpuso II a. I salės sienų tapybinis
dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas, plafonas (būklė gera); R korpuso II a. II salės sienų tapybinis
dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas (būklė gera); R korpuso II a. III salės sienų tapybinis dekoras,
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lubų profiliuotas tinko karnizas, apvadas (būklė gera); R korpuso II a. patalpos sienų tapybinis
dekoras, lubų profiliuotas tinko karnizas (būklė gera); grindų dangos medžiaga - spalvotų keraminių
plytelių danga Š korpuso P fasado kiemo laiptinės laiptų aikštelėse (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K); reljefas, žemėjantis P ir PV kryptimis;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija
16073, U1P.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, stovi Diminikonų ir
Gaono gatvių kampe(F1, F18). Dominikonų gatvės fasade pakeista tik dalis trečio aukšto langų(F1), kiti
langai nekeisti(F1-3). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, langai be dalinimų(F7).
Fasado cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F8-10). Gaono gatvės fasade(F4) pakeisti tik trečio aukšto
langai(F4-5), cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F19-21). Dominikonų gatvės fasade yra įvažiavimas
į kiemą su medinėmis varčiomis(F13-15). Įvažiavimo danga – betoninės plytelės(F16), perdanga –
cilindrinis skliautas(F17). Kiemo pietrytiniame fasade langai nekeisti(F23), tinkas vietomis
aptrupėjęs(F25). Ant stogo yra tųrinis stoglangis ir keli plokštuminiai stoglangiai(F24). Kiemo šiaurės
rytų ir vakarų fasaduose kai kurie langai pakeisti(F26-32). Vakariniame fasade esančios kolonados
kolonų tinkas paveiktas drėgmės(F29). Kiemo pietinėje dalyje esančio koepuso langai pakeisti tik
trečiame aukšte(F23, F38). Po šiuo korpusu yra pravažiavimo anga į kitą kiemą. Pravažiavimo danga –
betoninės plytelės(F34), perdanga – dalis plokščia, dalisskliautinė ant metalinių sijų(F35). Pravažiavimo
sienų tinkas aptrupėjęs(F36-37). Korpuso pietinio fasado tinkas aptrupėjęs(F39). Ant stogo yra tūrinis
stoglangis(F40). Kieme lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją ir ant kiemo dangos(F4144). Kiemo danga – betoninės plytelės(F45). Pastato stogo danga keraminių čerpių(F22, F24).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m.
45 nuotraukos
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)

