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2015 – 09

Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10657
3. Adresas
Užupio g. 14
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/j urid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, b uveinė, kodas, t el. num eris)

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 – uždaras, sudarytas iš dviejų korpusų: netaisyklingos „U" raidės formos plano, trijų aukštų su
pastoge ir rūsiu PR korpuso ir „L" raidės formos plano, dviejų aukštų su pastoge ir rūsiu ŠV korpuso,
formuojančių uždarą kiemą; stogo forma – PR korpuso P dalies – dvišlaitė, kiemo PR ir ŠV korpusų –
vienšlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti
stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – P
įvažiavimo į kiemą segmentinės sąramos anga (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus rekonstruotas
I a. angas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso P fasado balkonas su
ažūrine metaline tvorele (būklė gera); ŠV korpuso P fasado mezoninas su dvišlaičiu stogeliu (būklė
patenkinama);
konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos su ugniasiene ŠV
korpuso V dalyje (būklė patenkinama); PR korpuso P įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro
ramstinės arkos (būklė patenkinama); rūsio plytų mūro skliautinės perdangos PR korpuso R dalyje, ŠV
korpuso Š ir V dalyje bei dalies pirmo aukšto patalpų PR korpuso R dalyje (netyrinėta); tarpaukštinių
medinių sijų perdangų tipas (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (netyrinėta); tašyti
lauko akmenys įvažiavimo į kiemą angos kampuose P fasade (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai langų medinių konstrukcijų ir skaidymo, varstymo tipas ŠV korpuso V dalyje, PR korpuso P dalyje
(dauguma langų pakeisti; būklė patenkinama); PR korpuso P įvažiavimo į kiemą medinių įsprūdinių
dviejų varčių su kalvio darbo apkaustais vartų tipas (būklė patenkinama);
įvairios išraiškos formos – namo ŠR kampe segmentinės sąramos arka, jungianti PR ir ŠV korpusus
(būklė patenkinama);
žemės ir jos paviršiaus elementai – akmenų grindinio fragmentas PR korpuso įvažiavimo į kiemą
angoje; kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504
teritoriją);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija (16073, U1P).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į Užupio gatvę, prie aikštės(F01). Fasadas yra tinkuotas, daugelis langų pakeisti(F01, 02).
Virš įvažiavimo į kiemą yra balkonas, atremtas ant metalinių sijų(F03). Įvažiavimas į kiemą su medinėmis
varčiomis(F04). Įvažiavimo danga – ištrupėjęs betonas(F05), perdanga – cilindrinis skliautas(F06).
Kiemo fasdai tinkuoti, dažai išblukę, netvarkyti(F07- 14). Kiemo fasaduose kai kurie langai yra pakeisti,

virš įėjimų į pastatą įrengti stogeliai. Stoge įrengti tūriniai stoglangiai(F11). Kiemo gale yra mediniai
vartai(F17-18) į nedidelį kiemelį(F16). Fasadai kiemelyje geltonų plytų, netinkuoti(F15-16), išlikusios
senos durys(F19). Kieme lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F21). Kiemo danga – gruntas, kai
kur likusi ištrupėjusi betono danga(F21-23).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2015 m. 23 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2015-09
(met ai , mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įform inusio asmens pareigų p avadinimas)

______________
(parašas)
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