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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
26994
3. Adresas
Subačiaus g. 4
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, „U“ raidės formos plano, 2 a. su pastoge ir rūsiais (gretimame sklype, Š pusėje, esantis
pastatas suformuoja uždarą kiemelį; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė (yra naujai įrengtų
tūrinių stoglangių; būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (dalis
dūmtraukių rekonstruota ar naujai išmūryta; būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos –
stačiakampės P fasado II a. langų angos (dalis P fasado I a. langų angų paverstos įėjimais; būklė
patenkinama); segmentinės sąramos P ir pusapskritė Š fasado įvažiavimo į kiemą vartų angos (būklė
patenkinama); arkos namo PR dalyje iš kiemo pusės (būklė patenkinama);
fasadų architektūros tūrinės detalės – kiemo Š fasado rizalitas (prie rizalito V fasado buvusi
užapvalinta laiptinė nugriauta XXI a. I d-metyje; būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų
mūro profiliuotas pastogės karnizas (P fasado karnizo būklė gera, dalis kiemo Š fasado karnizo neišliko);
P ir R fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuota tarpaukštinė trauka (būklė gera); P fasado pagrindinių
įvažiavimo vartų arkos spyna (būklė gera); tinko tipas (P fasado tinko rustai suformuoti XXI a. I dmetyje; būklė bloga);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas.); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); įvažiavimo vartų
tarpuvartės Š dalies tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė bloga); perdangos (netyrinėtos);
kiemo R fasado II a. plytų mūro ant metalinių sijų skliautelių balkono perdanga (būklė patenkinama; FF
Nr. 10-11; 2010 m.) stogo konstrukcija (netyrinėta.);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, U raidės formos plane.
Pagrindiniu fasadu yra orientuotas į Subačiaus gatvę. Fasadas yra simetriškas, viduryje yra
pravažiavimas į kiemą(F1-3). Gatvės fasadas buvo remontuotas 2007 metais(F41, F39, F40). Remonto
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metu atkurti rustai pirmame aukšte. Gatvės fasade kairėje pravažiavimo pirmame aukšte pakeisti langai
ir durys abipus pravažiavimo(F2, F4). Kiti langai fasade nekeisti(F5, F6). Pravažiavime yra medinės
varčios(F8, F9). Pravažiavimo danga betonas(F10), perdanga plokščia betoninė ir dalis apkalta
medinėmis lentomis(F11, F12). Pravažiavimo angos kairėje pusėje yra durų anga su metalinėmis
durimis(F13), dešinėje pusėje dvejos durys(F14). Lietaus vanduo nuvestas ant šaligatvių. Gatvės korpuso
kiemo fasado(F15) centrinėje dalyje esantis rizalitas blogos būklės(F16). Tinkas aptrupėjęs, kampas
sutvirtintas metalinėmis juostomis. Fasade esantys langai nekeisti, kitos angos uždengtos medinėmis
plokštėmis(F17, F18). Po balkonu(F17) esanti mūrinė arka aptrupėjusi(F20). Šio korpuso stogo danga
šiferis. Kaminai mūriniai su aptrupėjusiu tinku(F19).
Vakarinio kiemo fligelio pirmas aukštas remontuojamas, vienos angos uždengtos, kitose langai
nekeisti(F21-23), tik du langai pirmame aukšte nauji plastikiniai(F24). Antrame aukšte langai pakeisti
mediniai(F21). Šiaurinėje fasado dalyje antrame aukšte yra uždaras balkonas(F22) su plytų mūro ant
metalinių sijų skliautelių perdanga(F25, 26). Tinkas visame fasade aptrupėjęs. Rytinis kiemo fligelis
dviejų aukštų su mansarda(F27, F28). Fasado tinkas netvarkytas, aptrupėjęs. Visi langai fasade pakeisti
mediniai. Pirmame aukšte fasado kraštuose po balkonais yra dvejos durys(F29, F30). Ant stogo įrengti
du tūriniai stoglangiai(F27, F28). Kaminas naujai sumūrytas iš geltonų plytų(F31).
Kiemo šiaurinėje dalyje prie gretimo sklypo pastato antrame aukšte įrengtas didelis dengtas
balkonas(F32). Į balkoną veda nauji laiptai(F34). Po balkonu esančios sienos tinkas nutrupėjęs(F33),
atkastas pamatas(F35).
Kiemo danga gruntas su buvusios betininės dangos liekanomis(F36, F37). Lietaus vanduo nuo stogų
kieme nuvedamas ant kiemo dangos(F25, F29).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2011 m. 41 nuotrauka
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2011-12
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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