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 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2015 – 05    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Alumnatas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     772     
3. Adresas                           Universiteto 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: 
Alumnatas yra Universiteto g. vakarų pusės ištisinėje namų eilėje, išsidėstęs į kvartalo vidų (senamiesčio 
25 kvartalas). Erdvinė-tūrinė kompozicija uždara (į kiemą patenkama pro įvažiavimo arką). Rūmų 
struktūrą sudaro du kiemai: 4 trijų aukštų korpusai su galerijomis formuoja uždarą keturkampį kiemą - 
šis kiemas yra būdingo XVII-XVIII a. kluatrų tipo. Giliau (į vakarus) yra antrasis, buv. ūkinis kiemas ir 
dviejų aukštų klasicistinis korpusas. Pagrindinių korpusų aukštai yra to paties galerijų plano: skersinės 
sienos pertveria įvairaus didumo patalpas, į jas patenkama iš atvirų kiemo galerijų, dengtų kryžminiais 
skliautais. Vakarų korpuse yra buv. koplyčios skliautuota patalpa, apimanti antrą ir trečią aukštus. Rūmų 
p.r. kampe yra gotikiniai trijų patalpų rūsiai. 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas trijų aukštų, rytiniu fasadu orientuotas į 
Universiteto gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos (knygynas ir kavinė). 
Cokolis dengtas marmuro plokštėmis, tinkas virš cokolio vietomis nutrupėjęs, dažai apsilupę(F03-04,06). 
Langai fasade pakeisti(F02-03). Arkiniame įvažiavime į kiemą(F05) yra metalinės varčios(F07). 
Įvažiavimo danga – bazalto trinkelės(F08), perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Vidinį kiemą supa 
keturi pastato korpusai. Rytinis, pietinis ir vakarinis korpusai (F10-12) yra su galerijomis(F16-18) per 
visus tris aukštus. Šiauriniame  korpuse galerija  yra tik pirmame aukšte(F13). Galerijų kolonų bazės 
paveiktos grėgmės, tinkas aptrupėjęs(F14-15). Galerijų sienos vietimis oaveiktos grėgmės(F19). Galerijų 
grindų danga – keraminės plytelės(F20-21). Kieme lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus 
kanalizaciją(F22-23). Stogo danga – keraminės čerpės(F24). Kaminaim mūriniai(F25), kiti 
nutinkuoti(F26). Kiemo danga – bazalto trinkelės(F27). Vakariniame kiemo korpuse yra pravažiavimas į 
kitą kiemą su metalinėmis varčiomis(F28-29). Pravažiavimo danga – bazalto trinkelės(F30), perdanga – 
cilindrinis skliautas(F31). Kitame kieme esančtys pastato fasadai sutvarkyti, pirmame aukšte langai 
pakeisti(F32-35). Cokolis vietomis aptrupėjęs, lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F36-37). 
Kiemas grįstas betoninėmis trinkelėmis(F38). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    38  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-05    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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