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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2015 – 04    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas         Rūmai, vad. De Reusų      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     750     
3. Adresas                   S. Daukanto a. 2/Universiteto g. 10                                                  
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, sudarytas iš trijų R, Š ir V korpusų, 2 a. su pastoge ir rūsiu po V korpusu; stogo 

forma – R korpuso valminė laužtinė, Š korpuso ir portiko – dvišlaitė, laiptinės priestato – vienšlaitė (V 
korpuso stogo forma pakeista); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė 
gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (po 1989 m. R korpuso ŠR ir PV fasaduose 
atkurti tūriniai stoglangiai, Š ir V korpusuose įrengti plokštuminiai stoglangai; būklė gera); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (rekonstrukcijų metu vidaus išplanavimas iš dalies pakeistas; 
būklė patenkinama); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (kai kurios R korpuso PV, ŠR ir PR 
fasadų I a., V korpuso PR ir ŠR fasadų I a. bei Š korpuso ŠV, PR fasado I a. angų pakeistos; būklė gera); 
R korpuso I a. R patalpos durų angos su segmentinėmis sąramomis (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus pakeistas R korpuso 
PV, ŠR ir PR fasadų, V korpuso PR ir ŠR fasadų bei Š korpuso ŠV, PR fasadų langų ir durų angas bei V 
korpuso laiptus į rūsį; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – R korpuso PR fasado portikas 
su keturiomis jonėninio orderio kolonomis (po 1982 m. V korpuso ŠR fasade įrengti laiptai į rūsį; būklė 
gera); Š korpuso PR fasado stačiakampio plano laiptinės priestatas (būklė gera); V korpuso PR fasado 
balkonas ir Š korpuso PR fasado balkonas su metaliniais turėklais (būklė gera); V korpuso PR fasado 
plytų mūro trikampis frontonas (būklė gera); tinko tipas (būklė patenkinama); 

konstrukcijos – pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); 
plytų mūro sienos (būklė gera); Š korpuso praėjimo angos plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); R 
korpuso I a. bei V korpuso rūsio plytų mūro cilindriniai, kryžminiai skliautai ir jų liekanos (XIX a. pab. 
rekonstrukcijos metu daugelis skliautų sunaikinti; II a. bei Š, V korpusų I-II a. patalpos netyrinėtos; žr. 
15.2; būklė gera); funkcinė įranga – R korpuso medinių laiptų vieta (Š ir V korpusų laiptai netyrinėti; 
būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – medinių langinių tipas (daugelis langinių neišliko; būklė gera); 
medinių langų konstrukcijos ir skaidymo tipai (daugelis langų pakeisti; būklė gera); 

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;  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra U formos plane. Rytinis korpusas 
stovi prie Universiteto gatvės(03). Korpuso šiaurinėje pusėje portikas su keturiomis kolonomis(F01-02). 
Korpuso stogas valminis, dengtas keraminėmis čerpėmis. Pietinėje pusėje dviejų aukštų pastatas su 
dvišlaičiu stogu(F04), fasadai tinkuoti. Kai kurie langai Universiteto g. fasade pakeisti(F03-04). Lietaus 
vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05-06). Valminiame stoge yra tūriniai 
stoglangiai(F07). Kiemo fasadai tinkuoti, daugelis langų pakeisti, ant stogo tūriniai stoglangiai(F08-09). 
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Šiaurinis korpusas yra kiemo gale(F10-12). Kai kurie langai pakeisti. Stogas dvišlaitis, dengtas 
keraminėmis čerpėmis, su plokštuminiais stoglangiais. Rytinis korpusas stovi galu į Daukanto a. (F15). 
Korpuse langai pakeisti, stogas dengtas keraminėmis čerpėmis(F14-16). Kiemo viduryje auga medis, 
aplink grįstas betoninėmis trinkelėmis ir lauko rieduliais(F12-14,019). Kiemas aptvertas neaukšta mūrine 
tvora su metaline tvorele ir vartais(F17-18).  
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    19  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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