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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Pastatų komplekso šiaurės pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28017
3. Adresas
Užupio g. 2
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, susidedantis iš 2–jų 2 a. su pastogėmis korpusų ir rūsiu po pastato P dalimi:
kvadrato formos plano – ŠV ir netaisyklingo „L“ raidės formos plano – R korpusų (pagal 2005 m.
tvarkybos projektą pastogėje įrengtos pagalbinės patalpos su tūriniais dvišlaičiais stoglangiais (pagal
analogus), griaunamas nevertingas medinis prieangis ŠV korpuso PV fasade ir mediniai laiptai ŠV
fasade; būklė patenkinama); stogo forma – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio
čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – rausvų, gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas
(būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir
durų angos ŠV korpuse (būklė gera); langų ir durų angos su segmentinėmis, pleištinėmis sąramomis
(dalis langų angų rekonstruota, užmūryta; būklė patenkinama); langų angos su pusapkritėmis sąramomis
R korpuso PV fasade, P sparno Š fasade (būklė patenkinama); durų anga su proﬁliuota segmentine
sąrama rūsio patalpoje Nr. 2 (būklė patenkinama); segmentinės, pusapskritės durų angos I a. patalpose
Nr. 2, 5, II a. patalpoje Nr. 5 (dalis angų užmūryta; būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros
tūrinės detalės – uždara medinė laiptinė su veranda II a., dengta vienšlaičiu stogu R korpuso P sparno Š
fasade (būklė patenkinama); balkono betoninė aikštelė ŠV korpuso ŠV fasade (būklė bloga); vieno maršo
monolitinio mozaikinio betono laiptai, dekoruoti juodais ir rausvais ornamentais R korpuso Š sparno PV
fasade (būklė patenkinama); vieno maršo plytų mūro ir betono laiptų su metaliniais turėklais tipas R
korpuso P sparno Š fasade (būklė patenkinama);
konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis pastato P dalyje (būklė
patenkinama); rausvų, gelsvų plytų mūro sienos (būklė gera); laiptinės ir verandos medinių karkasinių
sienų su vertikalia lentų apkala ir lentjuosčių antdėklais tipas R korpuso P sparno Š fasade (būklė
patenkinama); plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis rūsio patalpose Nr. 2, I a. patalpose Nr. 1720 - tinkuoti (dalis rūsio cilindrinių skliautų sunykusi; būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro
skliauteliai ant metalinių sijų laiptinės su veranda patalpoje, I a. patalpose Nr. 13-15, 21 (būklė gera);
medinių sijų perdangos tipas I a. patalpose (būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas
(būklė gera); inžinerinė įranga – glazūruotų koklių krosnis su šildymo sienele, dekoruota proﬁliuotu
karnizu II a. patalpoje Nr. 2 (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir
skaidymo tipas II a. ŠV korpuso ŠV, PV fasaduose, R korpuso ŠR fasade (būklė patenkinama); įsprūdinių
dvivėrių medinių durų su tarpdurio įsprūdomis tipas patalpose II a. patalpoje Nr. 18 (būklė bloga);
vidaus dekoras – sienų tinkas su XVIII–XIX a. polichrominio dekoro fragmentais ŠV korpuso I–II a.
(būklė bloga); lubų apdaila – medinių lentų lubų tipas ŠV korpuso I a. (dalis I a. lubų - vožtinės; būklė
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gera); grindų danga ar jos tipas – medinių lentų grindų tipas I-II a. patalpose (būklė bloga); spalvotų
keramikinių plytelių grindinys II a. patalpoje Nr. 14 (būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas susideda iš dviejų korpusų – šiaurės
vakarų ir pietų. Abu korpusai yra atnaujinti. Pietų korpusas yra dviekų aukštų, fasadai netinkuoti, geltonų
plytų mūras(F01-06). Visi langai pakeisti. Vakarinėje korpuso dalyje yra vartai į kiemą (F02) su
metalinėmis varčiomis(F03-04). Prie šiaurinio fasado yra atviri lauko laiptai į antrą aukštą(F05-06).
Stogo danga keraminiųčerpių, stoge įrengti trikampiai stoglangiai.
ŠV korpusas yra dviejų aukštų, tinkuotais fasadais(F07-10). Fasaduose visi langai pakeisti. Dalis
korpuso fasadų ir neyinkuoti geltonų plytų(F05,10). Pastatuose įrengt nauji lietvamzdžiai, lietaus vanduo
nuvestas ant kiemo dangos(F11-12). Kaminai sutvarkyti(F13). Kiemas grįstas lauko rieduliais(F14-15).

PRIDEDAMA:
9. Fotoﬁksacija
2015 m.
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