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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2012-04 Nr.____
(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
pastatų komplekso(670) pietų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27291
3. Adresas
Pilies g. 22
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 – sudėtinis iš kelių įvairaus aukštingumo statinių (iš dalies pakitęs); stogas – pastato vienšlaitis,
rytinio priestato dvišlaitis (būklė patenkinama); stogo konstrukcija - konstrukcijos tipas - medinė gegninė
(patenkinamos būklės); dangos medžiaga – dangos tipas čerpių (patenkinamos būklės); kiti stogo
elementai – ugniasienės ir frontonai (geros būklės); dūmtraukiai (patenkinamos būklės);
aukštų išplanavimas – mišrus (dalinai pakitęs); kapitalinės sienos – mūrinių sienų ir atitvarų tinklas
suformuotas iki XX a. vid. (dalinai pakitęs; būklė patenkinama); mūrinės kolonos, –(iš dalies pakitęs);
nišos (iš dalies pakitęs);
fasadų kompozicija – fasadai plokštuminiai decentralizuoti su ritmiškai išdėstytomis angomis (iš
dalies pakitęs, būklė gera), kiemo priestato kontraforsas (restauruoti, būklė gera); stogo karnizai
(restauruoti, būklė gera); I aukšto langų sandrikai (restauruoti, būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba –
tinkas (restauruoti, būklė gera), kitos fasadų funkcinės detalės – langų ir durų angos (būklė gera);
konstrukcijos – perdenginiai I aukšto ir rūsių patalpų cilindriniai skliautai su lunetėmis, kitų patalpų
- mediniai sijiniai (būklė nenustatyta); funkcinė įranga – vidaus laiptai (netyrinėti); stalių ir kitų
medžiagų gaminiai – langų skaidymas;
patalpų architektūrinės detalės – segmentinės nišų sąramos (būklė nenustatyta); rūsio ir I aukšto
kolonos –(būklė gera); sienų – tinkas su polichrominiu dekoru I, II ir III a. patalpų; karnizai;
interjeras – I, II ir III a. patalpų visumos sprendiniai (būklė įvairi);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji, visuomeninė;
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1776 m. buvusiame
kolegijos rektoriaus bute gyveno universiteto rektorius (1826–1831), med. daktaras Vaclovas Pelikanas
(1790–1873).
•1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – takų tinklas (atkurtas pagal kiemo sutvarkymo projektą;
2006; būklė gera; TRP; FF Nr. 19, 20, 21, 22, 29, 31; priedas 5);
•1.3.6. želdynai ir želdiniai – kiemo cent. dal. pavieniai medžiai (2006; būklė patenkinama; FF Nr.
20, 21, 22, 29, 30, 31);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio – Kultūros
paminklo (U1P) – teritorija; Senamiesčio 38 kvartalo užstatymo, reljefo, suplanavimo autentiškumas
(dalinai pakitęs);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra dviejų- trijų aukštų su
mansarda(F01-03). Astate įsikūręs viešbutis. Fasadai sutvarkyti, tinkuoti. Langai pakeisti(F05), kiti su
dekoratyvinėmis grotelėmis(F06). Stogo danga sutvarkyta, keraminių čerpių. Ant stogo įrengti tūriniai ir

2
plokštuminiai stoglangiai(F07). Rytinėje dalyje prie pastato pristatytas vieno aukšto statinys su
dvišlaičiu stogu(F04). Rytinis fasadas išteptas dažais(F08). Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas į
lietaus kanalizaciją(F09-10) ir ant kiemo dangos(F11).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 11 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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