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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2012-11   

             (data) 
Nr._  

          
___
(užpildymo vieta) 

Vilnius__ 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

                           Rūmai, vad. Umiatovskių     

3. Adresas
    1109     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Trakų g. 2                                                     

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

    valstybės saugomas   

 
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, susidedantis iš 3 stačiakampio plano 2 a. su 
pastogėmis korpusų : V korpuso su atikiniu aukštu R pusėje ir rūsiu PV dalyje, R korpuso su pusrūsiu ŠV 
dalyje, P korpuso su rūsiu V dalyje (2003 m. dalies P korpuso ir V korpuso rūsiai ir I a. patalpos 
rekonstruotos, pritaikytos kavinei, pastatytas priestatas prie V korpuso Š sienos); stogo forma – P 
korpuso – dvišlaitė, V, R – valminė; kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė 
gera); dvišlaičiai stoglangiai (būklė gera);  

aukštų išplanavimas – II a. anfiladinė plano struktūra; kapitalinių sienų tinklas (dalies P korpuso ir 
V korpuso I a. kapitalinės sienos iš dalies rekonstruotos); sienų angos, nišos – įvažiavimo į kiemą anga, P 
fasade – su pleištine sąrama, Š fasade – su segmentine sąrama (būklė gera); patalpų sienų angos, nišos 
su pleištinėmis, segmentinėmis, pusapskritėmis sąramomis –(V korpuso rūsio ir I a. sienų angos nišos iš 
dalies rekonstruotos, suformuotos naujos; būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (R korpuso R fasade 
išlikę pirminiai langų sandrikai, apvadų ir polangių traukos dekoras; būklė gera); fasadų architektūros 
tūrinės detalės – rizalitas, užbaigtas trikampiu frontonu P korpuso P fasade (būklė gera); įėjimo į pusrūsį 
molio plytų mūro prieangis R korpuso V fasade (iš dalies rekonstruotas; būklė patenkinama); balkonai su 
betoninėmis baliustradomis ir dekoratyviomis pasparomis P korpuso P fasade, V korpuso V fasade (būklė 
patenkinama); g/b balkonas – terasa su betonine baliustrada P korpuso Š fasade (būklė bloga); stogelių 
su metalinėmis pasparomis tipas V korpuso R fasade, R korpuso V fasade (R korpuso V fasado stogelio 
pasparos pirminės; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – P korpuso P fasado frontono du reljefiniai 
kartušai su Umiastovskių ir Sadovskių giminių herbais (būklė gera); metalinė moters skulptūra balkono 
terasoje (aut. nežinomas; būklė gera); metalinė skulptūra „Miesto vartų sargybinis“ P korpuso P ir V 
fasadų kampo II a. nišoje (sukurta 1973 m. skulpt. Stanislovo Kuzmos; nuo 1930 m. stovėjo Šv. Kristoforo 
skulptūra, sunaikinta Antrojo pasaulinio karo metu; būklė gera); iliuziškai tapytas langas V korpuso R 
fasado II a. (būklė bloga); kitos fasadų funkcinės detalės – dviejų pakopų betoninių laiptų tipas R korpuso 
V fasade (būklė patenkinama);  
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konstrukcijos – pamatas su lauko akmenų ir molio plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro 
cokoliu P korpuso P fasade, V korpuso V fasade (pamatas – netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera); 
PV, V rūsio lauko akmenų ir molio plytų mūro V siena su miesto gynybinės sienos liekanomis (būklė 
gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio molio plytų mūro cilindriniai skliautai (ŠR rūsys 
netyrinėtas, PV rūsio Š dalis rekonstruota; PV, V rūsio skliautų būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos 
tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas su ramstinėmis sąramomis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro 
cilindrinis skliautas laiptinės patalpoje (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro ramstinė arka su 
mentėmis patalpoje (būklė gera); medinių sijų perdangų tipas II a. patalpose, I a. patalpose (būklė 
bloga); g/b sijinė perdanga patalpoje (būklė patenkinama); stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas 
(V korpuso stogo konstrukcija pakeista; būklė patenkinama); funkcinė įranga - mediniai laiptai su 
profiliuotais porankiais ir medinio parketo aikštelėmis laiptinės patalpoje (būklė patenkinama); medinių 
laiptų tipas patalpose (būklė patenkinama); 4 pakopų medinių laiptų tipas II a. patalpoje (būklė 
patenkinama); inžinerinė įranga – I a. patalpos, II a. patalpų keturi židiniai (būklė patenkinama); II a. 
patalpų trys židinių vietos (išlikęs mūras be apdailos; būklė bloga); II a. patalpos trys glazūruotų koklių 
krosnys su reljefinėmis skydo formos karūnomis (būklė patenkinama); II a. patalpų devynios glazūruotų 
koklių krosnys su karnizais (būklė gera); medinių stalių ir kiti gaminiai – medinis tambūras su įsprūdomis 
patalpoje, patalpoje - su įstiklinta dalimi (būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės durys, 
dekoruotos drožtiniais elementais su įstiklinta dalimi P korpuso P fasade, laiptinės patalpoje (būklė 
patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės vidaus durys, patalpoje - dekoruotos drožtiniais elementais 
(būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės balkonų durys su įstiklinta dalimi (būklė 
patenkinama); medinės vienvėrės durys II a. patalpoje (būklė patenkinama); I- II a. durų, langų 
angokraščių medinės profiliuotos įsprūdos I a. patalpoje, II a. patalpose – su polichromija (būklė 
patenkinama); mediniai profiliuoti vidaus ir lauko durų, langų apvadai (būklė patenkinama); mediniai 
įsprūdiniai profiliuoti sienų paneliai patalpose; patalpose– su polichromija (būklė patenkinama); 
medinės sieninės spintelės su vienvėrėmis durimis patalpose (būklė patenkinama); medinės laiptų turėklų, 
tvorelės baliustrados patalpose (būklė gera); II a. langų medinės konstrukcijos, varstymo būdas ir 
skaidymas, metaliniai apkaustai (būklė patenkinama); I a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas 
(langai pakeisti naujais, dalies langų medžiagiškumas pakitęs; būklė gera); II a. patalpos kalta metalo 
tvorelė (būklė gera); metalinės vėdinimo grotelės patalpoje (būklė patenkinama); II a. patalpų medinių 
palangių su profiliuotais pakraščiais tipas (būklė patenkinama);  

patalpų architektūrinės detalės – arkinė sąrama PV rūsio V sienoje (būklė gera); vandens įtaisai ir 
prietaisai – lauko akmenų ir plytų mūro kolektoriaus fragmentas PV rūsio V sienoje (būklė gera); lubų, 
sienų apdaila – I a. patalpos, II a. patalpų plafonų reljefinis dekoras, rozetės (būklė patenkinama); II a. 
patalpų plafonų, sienų reljefinis dekoras (būklė patenkinama); II a. patalpos karnizo ir lubų reljefinis 
dekoras, rozetė (būklė patenkinama); I a. patalpų, II a. patalpos reljefiniai karnizai (būklė patenkinama); 
II a. patalpų profiliuoti karnizai (būklė patenkinama); II a. patalpų profiliuoti karnizai ir rozetės (būklė 
patenkinama); II a. patalpos profiliuoti karnizai, reljefinis lubų dekoras (būklė patenkinama); II a. 
patalpos reljefinis karnizas ir trys rozetės (būklė patenkinama); II a. patalpų rozetės (būklė 
patenkinama); II a. patalpų sienų, karnizų ir lubų tinkas su polichromija, I a. patalpos Nr. 1-1, II a. 
patalpų lubų tinkas su XIX a. I p. ornamentine tapyba (tyrimai daryti 1979 m.; būklė bloga); I a. patalpų, 
II a. patalpų sienų ir lubų tinkas (būklė patenkinama); grindų danga, jos tipas – skirtingo ornamento 
medinis parketas patalpose (būklė bloga); medinių lentų grindų tipas patalpose (būklė patenkinama); 
spalvotų keraminių plytelių grindys patalpose (būklė patenkinama); sienų ornamentuotos keraminės 
plytelės patalpoje Nr. 2-9 (būklė patenkinama);  

buvusių komplekso dalių vietos – Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų Vilijos-Trakų vartų 
gynybinės sienos dalies liekanos 25156, G235K4;  

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (1996 m. tirtos R, V korpuso patalpos, 
nustatytas iki 4,5 m. storio kultūrinis sluoksnis su XV-XIX a. archeologiniais radiniais, išskirtinos degimo 
krosnies, akmeninio grindinio liekanos);  

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 

 Pastatas prie gatvės yra dviejų aukštų, kiemo 
fligeliai yra trijų aukštų. Gatvės fasade pakeisti tik pirmo aukšto langai kairėje pravažiavimo pusėje kur 
įrengtos komercinės paskirties patalpos, kiti langai fasade nekeisti(F01-03). Cokolis gatvės fasade 
pažeistas drėgmės(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F05). Fasado centre 
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yra pravažiavimas į kiemą be varčių prie gatvės(F07). Pravažiavimo danga – akmeninės trinkelės(F08), 
perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Pravažiavimo angoje prie kiemo yra medinės varčios(F10, F19). 
Gatvės korpuso kiemo fasade langai nekeisti. Kieme yra g/b balkonas su baliasinomis(F11-12). Vakarinio 
fligelio rytiniame fasade dalis langų yra pakeista(F13-14), šiauriniame fasade pakeisti visi langai(F15). 
Rytiniame fligelyje dalis langų pakeista(cokoliniame ir pirmame aukštuose)(F16-18). Kieme lietaus 
vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F20-21). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga 
betoninės trinkelės(F22). 
 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m.                  22 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2012-11      

 
 
Vyr. inž.                                                       ______________                
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

 Kęstutis Masaitis 
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