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Nr.____

(data)
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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27034
3. Adresas
Odminių g. 10
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:
tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu Š fasadu
orientuotas į Odminių g.; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas
(būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 2 tarpsnių plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė
gera); medinių dvišlaičių tūrinių stoglangių tipas stogo P šlaite (būklė patenkinama); pusapskričiai
švieslangiai stogo Š šlaite (netyrinėti);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės,
segmentinių, pusapskričių sąramų vidaus angos ir nišos (būklė gera); pusapskritės sąramos įvažiavimo į
kiemą anga, dekoruota tinkuoto plytų mūro piliastrais, mentėmis, sujungtomis profiliuotais karnizais
(būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės - 2 rizalitai Š fasade, užsibaigiantys tinkuoto plytų mūro dviejų stulpelių,
sujungtų baliustradomis, parapetais (būklė gera); Š fasado stačiakampio plano g/b balkonas su betoninių
baliustrų tvorele, paremtas dekoratyviomis reljefinėmis pasparomis ir dekoruotas rozete (būklė gera);
mozaikinio betono pakopa užapvalintais kraštais Š fasade (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su molio plytų mūro rūsio sienomis ir cokoliu kiemo fasaduose (pamatas
netyrinėtas; rūsio sienų ir cokolio būklė gera); gelsvų molio plytų mūro sienos (būklė gera);
tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); molio plytų mūro rūsio cilindriniai skliautai (dalis tinkuota; būklė
gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga - pagrindinės Š ir ūkinės
P laiptinių g/b laiptai su mozaikinio betono profiliuotomis pakopomis (būklė gera); inžinerinė įranga pagrindinės laiptinės, I a. patalpų, II a. patalpų glazūruotų koklių krosnys su karūnomis ir bareljefinėmis
plokštėmis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - I, II a. fasadų, vidaus mediniai langai, skaidymas,
varstymo būdas, apkaustai (būklė patenkinama); medinės profiliuotos palangės (būklė patenkinama); Š
fasado medinės dvivėrės įsprūdinės lauko ir laiptinės prieangio durys su įstiklinimu, Š fasado durų
viršulangis, apvadai, tarpdurių įsprūdos (prieangyje išliko tik viena durų varčia; būklė patenkinama); Š
fasado medinių dvivėrių įsprūdinių vartų su kalvio darbo apkaustais tipas (būklė gera); Š vartų
viršulangio medinės konstrukcijos ir skaidymas (būklė gera); medinės dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės
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vidaus durys, profiliuoti apvadai, dekoratyvių formų apkaustai (dalis durų - su įstiklinta viršutine dalimi);
medinių vienvėrių vertikaliai sukaltų lentų rūsio durų tipas su kalvio darbo apkaustais (būklė
patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės dekoruotos sieninės spintos su apkaustais I a. patalpose, II a.
patalpoje ( būklė gera); medinės vienvėrės įsprūdinės su įstiklinta viršutine dalimi įėjimo į rūsį durys,
viršulangis, apvadai (būklė gera); pagrindinės laiptinės dekoratyvi metalinė tvorelė su mediniu
profiliuotu porankiu (būklė gera); konstrukcijų dekoras – kiemo fasadų plytų mūro rievėtos rišamojo
skiedinio siūlės (būklė gera);
lubų, sienų, kolonų apdaila – pagrindinės Š laiptinės, I a. patalpų, II a. patalpų gipso reljefiniai lubų
karnizai ir rozetės (būklė patenkinama, laiptinės ir I a. patalpos - bloga); grindų danga - pagrindinės Š
laiptinės spalvoto mozaikinio betono ornamentuotos aikštelių, laiptinės prieangio grindys su statybos
data „1895“ (būklė gera); I a. patalpų, II a. patalpų medinių lentelių geometrinio ornamento parketas
(būklė gera); I a. patalpos, II a. patalpų medinių lentų grindų tipas (būklė patenkinama); vidaus sienų,
lubų tinkas (būklė gera, laiptinės - bloga);
žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas; kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo
miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);
takai, keliai ar jų dalys, dangos – tašyti akmens blokai įvažiavimo į kiemą angoje, P pusėje (būklė
patenkinama);
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija (16073, U1P, UR1);
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – šiame name XX a. 2 d–
mečio pab. gyveno Lietuvos krikščionių demokratų partijos įkūrėjas, šios partijos Centro komiteto
pirmininkas (1919–1923 m.), Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimų narys, žemės ūkio
ministras (1923–1926 m.), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas (1945–1955 m.),
kunigas, nuo 1948 m. prelatas Mykolas Krupavičius (1885–1970 m.), taip pat rašytojas, literatūros
istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, kunigas Juozas Tumas–Vaižgantas (1869–1933 m.).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Odminių gatvę(F01). Fasade langai mediniai nekeisti. Dešinėje fasado pusėje yra
įvažiavimas į kiemą. Įvažiavimo varčios medinės, senos(F02). Pravažiavimo danga – betoninės
plytelės(F05), perdanga cilindrinis skliautas(F04). Fasade prie gatvės lietvamzdžiai nuvesti į lietaus
kanalizaciją(F03).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2012 m. 5 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2012-11

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

