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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10656
3. Adresas
Tilto g. 23
______________
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, susideda iš: netaisyklingo pailgo keturkampio plano, 2–3 a. su pastoge bei daliniu
rūsiu PV dalies, stačiakampio plano su pastoge ir rūsiu PR fasado rizalito ir 1 a. stačiakampio plano su
pastoge ŠR priestato (rūsys netyrinėtas); stogo forma – sudėtinė: trišlaitė, rizalito ir priestato dvišlaitė
(stogas buvo dengtas molio čerpėmis; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro tinkuotų
dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);
išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (netyrinėtas); sienų angos – stačiakampės langų ir durų
angos (išskyrus ŠV ugniasienę, rūsio langai PR fasade užmūryti; būklė gera); kryžiaus formos angelė PR
fasado rizalito frontone (būklė gera);
fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado I a. iškyša su pasparomis paremtu balkonu viršuje
(pasparų reljefinis tinko dekoras neišliko; būklė patenkinama); PR fasado niša su 2 mediniais balkonais
(būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – PV fasado ir PR fasado PV dalies profiliuotas
pastogės karnizas su dekoratyviu frizu, paremtas profiliuotomis pasparomis (medžiaga netyrinėta; būklė
patenkinama); rizalito profiliuotas pastogės karnizas, paremtas profiliuotomis pasparomis (medžiaga
netyrinėta; būklė patenkinama); PR ir ŠR fasadų plytų mūro tinkuoti profiliuoti pastogės karnizai (būklė
patenkinama); tinkas ir jo tipas (būklė patenkinama); kitos fasadų detalės - metalinis ankeris ŠV fasade
(būklė gera); atminimo lenta su įrašu „GABRIELIUS LANDSBERGIS ŽEMKALNIS LIETUVIŲ
RAŠYTOJAS DRAMATURGAS GYVENO ŠIAME NAME 1905-1906 M“ PV fasade (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė
patenkinama); plytų mūro sienos (būklė gera); medinės perdangos (netyrinėtos); medinė stogo
konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - PV laiptinės mediniai laiptai (laiptų turėklai ir porankiai
pakeisti; būklė patenkinama); . inžinerinė įranga - baltų glazūruotų koklių krosnis su dekoro elementais
III a. priebutyje prie PV laiptinės (kitos krosnys netyrinėtos; būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (dauguma langų pakeisti, I a. langai buvo su medinėmis
įsprūdinėmis langinėmis); PV laiptinės lango medinė konstrukcija ir skaidymas (būklė patenkinama); PV
laiptinės langų medinės palangės (būklė patenkinama); PV laiptinės medinis profiliuotas durų apvadas
(medinės dvivėrės įsprūdinės durys neišliko; būklė patenkinama); PV fasado balkono metaliniai turėklai
(būklė patenkinama); PR fasado II a. balkono medinių profiliuotų kiaurapjūviu ornamentuotų turėklų
tipas (I a. balkono turėklai neišliko); konstrukcijų dekoras – mediniai profiliuoti gegnių ir sijų galai
(būklė patenkinama);
lubų, sienų apdaila – tinko tipas;
žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas žemėjantis ŠR kryptimi; kultūrinis sluoksnis (pastatas
patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610) teritoriją;
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Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis (U1P,
16073);
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – šiame name 1905–1906
m. gyveno dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas
Gabrielius Landsbergis–Žemkalnis (1852–1916).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš kelių tūrių. Prie Tilto gatvės
pastatas yra dviejų aukštų(F01-02), kieme prie jo glaudžiasi trijų aukštų pastatas(F03-04). Kiemo gale
yra vieno aukšto statinys, priblokuotas prie trijų aukštų namo(F03). Pastate visi langai pakeisti.
Rytiniame fasade yra balkonai su mediniais turėklais(F06-07). Vakariniame fasade yra keli langai(F0809). Stogo danga – skarda(F10). Kai kurie langu angokraščiai aptrupėję, lietaus vanduo nuvestas ant
kiemo dangos(F11). Dalis kiemo apželdinta dekoratyviniais augalais(F12), kiemo pravažiavimo danga –
asfaltas(F13).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2014 m. 13 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2014-04

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

