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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
pastatų komplekso(670) šiaurės korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
27290
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 – pusiau atviras, L raidės plano su kvadratiniu rytiniu priestatu ir laiptine (iš dalies pakitęs);
stogas – trijų aukštų pastato dalies dvišlaitis, dviejų aukštų pastato dalies vienšlaitis mansardinis, R
priestato trišlaitis (būklė patenkinama); stogo konstrukcija –medinė gegninė (patenkinamos būklės);
dangos medžiaga – pastato dangos tipas čerpių danga, laiptinė dangos tipas skarda (patenkinamos
būklės); kiti stogo elementai – laiptinės stogas vienšlaitis, prieangio dvišlaitis (geros būklės);
dūmtraukiai (patenkinamos būklės); ugniasienė (patenkinamos būklės); frontonas (patenkinamos būklės);
aukštų išplanavimas – anfiladinis (iš dalies pakitęs); kapitalinės sienos – mūrinių sienų ir atitvarų
tinklas suformuotas iki XIX a. vid. (dalinai pakitęs; būklė patenkinama); prieangio kolonos, –(būklė
gera); nišos (dalinai pakitęs, netyrinėtos);
fasadų kompozicija – gatvės fasadas plokštuminis decentralizuotas su tolygiai išsidėsčiusių langų
ritmu (dalinai pakitęs, būklė gera); kiemo fasadai plokštuminiai decentralizuoti (dalinai pakitęs, būklė
gera), fasadų architektūros tūrinės detalės – gatvės fasado piliastras, (restauruoti, būklė gera); kiemo
fasado kontraforsas (restauruoti, būklė gera); I aukšto niša kiemo fasade (restauruota, būklė gera), stogo
ir tarpaukštiniai karnizai su traukomis (restauruoti, būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – tinkas su
ant jo išlikusiu polichrominiu dekoru, pieštinai langų apvadai, (restauruoti, būklė gera), kitos fasadų
funkcinės detalės – segmentinės buv. įvažiavimo angos ir jų dekoras (restauruotos, būklė gera); langų ir
durų angos (būklė gera);
konstrukcijos – perdenginiai I aukšto ir rūsių patalpų cilindriniai arba kryžminiai skliautai su
lunetėmis, II ir III aukštų - mediniai sijiniai (būklė patenkinama); funkcinė įranga – vidaus laiptai
(netyrinėti); krosnies sienutė (būklė patenkinama); gotikinis rūsys-kluaka (tyrimų metu atidengtas po Š
pastato dalim; restauruotas; būklė nepatikrinta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – II ir III aukštų
mediniai langai (būklė patenkinama), laiptinės langai (būklė patenkinama); filinginės durys su apvadais;
patalpų architektūrinės detalės – segmentinės angų ir nišų sąramos (būklė patenkinama); nišos
(būklė patenkinama); sienų – tinkas su polichrominiu renesanso, baroko, klasicizmo ir istorizmo
laikotarpių dekoru; karnizai; grindys – II ir III aukštų autentiškos plačių lentų (būklė gera); laiptų
pakopos ir aikštelės plačių lentų (būklė patenkinama);
interjeras – patalpų visumos sprendiniai (būklė įvairi);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji, visuomeninė;
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – Pietų fasade (kiemo) yra
memorialinė lenta su bareljefu ir užrašais lietuvių ir lenkų kalbomis: „ŠIAME NAME 1923–1935
METAIS GYVENO DAILININKAS, SCENOGRAFAS, IŠKILUS VISUOMENĖS IR KULTOROS
VElKĖJAS, VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIUS (1919–1936) FERDINANDAS RUŠČICAS

2
(1870–1936)“. Pietinio fasado nišoje yra J.Slovackio biustas ir memorialinė lenta (įrengta
1929 m.) su užrašu „TU MIESZKAL JULJUSZ SLOWACKI“.
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K);
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);
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 aukštų, fasadai
tinkuoti(F01-06). Pastatas suremontuotas, langai ir durys pakeisti, fasadai dažyti. Stogo danga ir
konstrukcijos naujos(F11). Palei namą įrengta betoninių trinkelių nuogrinda(F08). Lietaus vanduo
nuvedamas ant kiemo dangos(F08, F13-14). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F09-10). Prie namo
įrengta žalia veja(F12).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 14 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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