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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
12131
3. Adresas
Savičiaus g. 11
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 – uždaras, netaisyklingo stačiakampio plano su stačiakampiu vidiniu kiemu, 2 a. su rūsiu ir
pastoge (1998 m. R korpuso V fasade pristatytas priestatas; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė;
stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai
– plytų mūro dūmtraukiai (R ir V korpusuose įrengti plokštuminiai, P korpuso P fasade ir R korpuso V
fasade - tūriniai stoglangiai; būklė patenkinama);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (patalpų vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas, išardytos
buvusios bei įrengtos naujos pertvaros; būklė patenkinama); sienų angos – stačiakampės langų ir durų
angos (dalis angų pakeista, V korpuso R fasade, R korpuso V fasade buv. durų vietoje įrengta lango
anga, o buv. langų vietoje įrengtos durys; XX a. pab. restauracijos metu Š fasado V pusėje I a., buv.
tarpkvartalinio skersgatvio vietoje, įrengta vartų dydžio anga su pusapskrite sąrama, R pusėje buv. durų
vietoje įrengta lango anga, o buv. lango angos vietoje įrengta durų anga, abipus kurios atidengta niša su
pusapskrite sąrama; būklė patenkinama); Š ir P korpusų trys įvažiavimų angos (būklė patenkinama); R
korpuso I a. patalpos Nr. 3, V korpuso I a. patalpų Nr. 9 ir 10 nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis
sąramomis (I a. V korpuso P pusės ir II a. patalpų angos ir nišos netyrinėtos; būklė gera); R korpuso
rūsių patalpų angos su segmentinėmis ir pleištinėmis sąramomis (kitų korpusų rūsių patalpos netyrinėtos;
būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas – Š ir P fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus Š
fasado I a. angas; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠR kampo plytų mūro kontraforsas
(būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro profiliuotas karnizas (būklė patenkinama); V fasado
Š pusės I a. profiliuotų plytų mūro su dviejų eilių plytų mūro dantukais karnizo fragmentas (būklė
patenkinama); P korpuso Š ir P fasadų užrašų virš įvažiavimo angos fragmenta; tinko tipas (XX a. pab.
restauracijos metu Š ir R fasadai pertinkuoti, Š fasado V pusės II a. atidengtas ir restauruotas XVII a.
pab. - XVIII a. pr. sieninės tapybos fragmentas bei buv. karnizų virš I a. fragmentai; būklė patenkinama);
konstrukcijos – pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė
patenkinama); rūsių plytų ir akmenų mūro sienos (būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė
patenkinama); R korpuso rūsių patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai (kitų korpusų rūsiai netyrinėti;
būklė patenkinama); R korpuso I a. patalpos Nr. 8 plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis (V
korpuso ir R korpuso P pusės skliautuotos patalpos netyrinėtos; būklė patenkinama); R korpuso I a.
patalpos Nr. 7 plytų mūro kryžminis skliautas (V korpuso ir R korpuso P pusės skliautuotos patalpos
netyrinėtos; būklė patenkinama); Š korpuso įvažiavimo angos plytų mūro cilindrinis skliautas su
liunetėmis (būklė gera); P korpuso įvažiavimo angų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); R
korpuso P rūsio patalpos plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai –
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langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (kai kurie langai pakeisti; būklė patenkinama); R fasado
I a. medinių langinių tipas (XX a. pab. langinės restauruotos, dalis jų atkurtos, Š fasade sukurtos pagal R
fasado pavyzdį; būklė patenkinama);
vidaus dekoras – R korpuso I a. patalpų Nr. 5, 6 ir 7 trafaretinės polichromijos fragmentai (I a. V
korpuso P pusės ir II a. patalpos netyrinėtos);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K);
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P
faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1907–1908 m. namo R
korpuso I a. gyveno dailininkas, kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi Savičiaus ir
Augustijonų gatvių kampe. Šiaurinis fasadas orientuotas į Savičiaus gatvę(F01). Pirmame aukšte
įsikūrusios komercinės paskirties patalpos, kurių langai ir durys pakeistos medinės(F02-04). Du langai
yra su išorinėmis medinėmis langinėmis(F04). Antrame aukšte nekeisti du langai(F05), kiti langai
pakeisti mediniai(F06). Rytinis pastato fasadas orientuotas į Augustijonų gatvę. Visi fasado langai
pakeisti mediniai, pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis(F07-08). Savičiaus gatvės fasade yra
pravažiavimas į kiemą(F09) su medinėmis varčiomis(F10-11). Pravažiavimo danga betoninės trinkelės su
lauko riedulių juostomis(F12), perdanga cilindrinis skliautas(F13). Kiemo(pietiniame) fasade virš
pravažiavimo angos yra vienas langas(F14). Rytinis kiemo fasadas yra dalinai sutvarkytas, pakeisti
langai ir durys(F15). Dalis fasado antrame aukšte netvarkytas, dažai apsilupę(F16), langai toje dalyje
nekeisti. Šiaurinėje fasado dalyje yra praėjimas į gretimą kiemą(F38-40). Kaminai ant šio korpuso stogo
sutvarkyti, tinkuoti(F32). Kiemo šiaurinis fasadas netvarkytas, dažai apsilupę, dalinai nutinkuotas tik
pirmas aukštas(F17), langai antrame aukšte pakeisti, stoge įrengtas plokštuminis stoglangis(F22). Kiemo
vakarinis fasadas dalinai tvarkytas(F18-20). Netvarkytoje dalyje tinkas nutrupėjęs, dažai apsilupę. Ant
stogo įrengtas tūrinis stoglangis(F21). Prie fasado yra įrengti betoniniai laiptai į rūsį(F23). Pietiniame
kiemo korpuse yra pravažiavimo anga į gretimą kiemą. Pravažiavimo danga betoninė, ištrupėjusi(F2425), perdanga cilindrinis skliautas(F26). Šio korpuso pietinis fasadas tvarkytas tik kai kuriose
vietose(F27-29). Ant stogo įrengtas vienas tūrinis stoglangis(F30). Kaminai netinkuoti(F31). Vakarinėje
korpuso dalyje yra dar viena pravažiavimo anga į gretimą kiemą esantį už vakarinio kiemo
korpuso(F28). Pravažiavimo danga lauko rieduliai(F33), perdanga cilindrinis skliautas(F34). Kiemo
vakarinio korpuso vakarinis fasadas netvarkytas, tinkas ir dažai apsilupę(F35-36). Visų korpusų stogo
danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo gatvėje nuvestas ant šaligatvio(F41-42), vienas lietvamzdis
sulankstytas(F42). Kieme lietaus vanduo nevestas ant kiemo dangos, kai kurie lietvamzdžiai prijungti prie
lietaus vandens surinkimo kanalizacijos(F43-47). Kiemo danga betoninės trinkelės su lauko
rieduliais(F37).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 47 nuotraukos
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)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F47

