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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Pastatų komplekso rū mai      

3. Adresas
    1784     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Jogailos g. 10                                          ______________                                               

                          (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, sudarytas iš netaisyklingo stačiakampio plano pagrindinio tūrio ir 2 R fasado 
fligelių, 4 a. su rūsiu (2000 m. pagrindiniame V korpuse įrengta mansarda pakeičiant pastato 
aukštingumą, padidintas kiemo korpusų aukštingumas, kieme per visą pagrindinio V korpuso aukštį 
įrengtas tūrinis liftas TRP 8, suformuotas priestatas TRP 5, uždengiant dalį kiemo stikliniu stogu, 
suformuotas garažas TRP 9, uždengiant dalį kiemo; stogo forma – pagrindinio V korpuso – dvišlaitė, 
kiemo fligelių – vienšlaitė, pagrindinio V korpuso stogo bokštelio – keturšlaitė; kiti stogo elementai – 
abipus stogo bokštelio esančių tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera); 
pagrindinio V korpuso ketursienis, skardos plokštelėmis dengtas bokštelis, dekoruotas karnizu (būklė 
gera); pagrindinio V korpuso V fasado lenktų formų tūriniai stoglangiai, dekoruoti tinkuoto plytų mūro 
karnizais, spynomis ir stilizuotomis voliutomis (ant stogo yra nauji "Velux" tipo stoglangiai; būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų ir pirminių pertvarų tinklas (būklė patenkinama); sienų 
angos, nišos – kiemo fasadų rūsio, I–IV a. stačiakampės, pusapskričių sąramų langų angos (rūsio langų 
angos iš vidinės pusės su liunetėmis; būklė gera); pagrindinio V korpuso centrinio vestibiulio plokščia 
pusapskritės sąramos įėjimo anga (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - pagrindinio V korpuso V fasado architektūrinio sprendimo 
visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinio V korpuso tariamasis rizalitas, 
užbaigtas tinkuoto plytų mūro frontonu, dekoruotu neobarokui būdingais elementais (būklė gera); 
stačiakampiai, pusapskričiai, trapecijos plano plastiškai lenkto kontūro g/b balkonai V fasade (būklė 
gera); fasadų apdaila ir puošyba – kiemo fasadų IV a. tinkuotas plytų mūro karnizas (būklė gera); kiemo 
fasadų tinko tipas (būklė gera); 

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų būklė gera); 
plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); perdangos 
(netyrinėtos); stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta, 1998 m. rekonstrukcijos projekte numatyta 
sumontuoti naujas gegnes, grebėstus); funkcinė įranga - g/b laiptai pagrindiniame V korpuse ir PR kiemo 
fligelyje (būklė gera); inžinerinė įranga - II a. patalpos Nr. 4, 5 glazūruotų koklių krosnys su karūnomis 
(būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų ir balkonų durų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė 
gera); pagrindinių V korpuso laiptų kaltinio metalo tvorelė, medinio porankio tipas (būklė gera); PR 
fligelio laiptų lieto ketaus ažūriniai turėklai, medinio porankio tipas (būklė gera); V fasado balkonų 
augalinių motyvų kaltinės metalo tvorelės (būklė patenkinama); V fasado rūsio angų kaltinės metalo 
grotelės (būklė gera); V fasado medinių įsprūdinių dviejų varčių durų tipas, viršulangis (pakeistas durų 
varstymo būdas; būklė gera); V korpuso medinės dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės vidaus durys, tarpdurių 
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įsprūdos, profiliuoti apvadai, jų tipas (dalis restauruota, dalis pagaminta pagal autentiškus pavyzdžius; 
būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

vidaus dekoras – V korpuso pagrindinės laiptinės durų angų gipsiniai sandrikai, dekoruoti reljefiniais 
dekoro elementais (išskyrus mansardinio aukšto sandrikus; būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – V 
korpuso centrinio vestibiulio ir laiptinės lubų dekoro architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); V 
korpuso I-IV a. patalpų gipso reljefiniai lubų karnizai ir rozetės (būklė gera); vidaus sienų, lubų tinkas 
(būklė gera); 

 

 Pastatas yra keturių aukštų su mansarda, 
pagrindiniu fasadu orientuoyas į Jogailos gatvę(F01-03). Fasadas buvo tvarkytas, visi langai pakeisti. 
Centrinis antro aukšto balkonas jau aptrupėjęs(F04). Kitų aukštų balkonai su kaltinėmiais 
aptvėrimais(F05). Pastato kampe cokolio tinkas dalinai nutrupėjęs(F06). Stogo danga – skarda. 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.      6 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-07    

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

    Kęstutis Masaitis 




