
 
 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

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

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2014 – 10    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas          Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso koplyčia   
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     28105     
3. Adresas                           Vilniaus g. 22/Labdarių g. 1                                                                                   
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 – kompaktinis, stačiakampio plano su pastoge ir rūsiu P dalyje (PV dalyje koplyčia sujungta su 
pastatu prie Vilniaus gatvės; V fasade II a. lygyje XX a. II p. įrengta galerija); stogo forma – trišlaitė; 
stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių stogo dangos tipas (būklė gera); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (vidaus kapitalinė siena Š dalyje skyrė buvusią zakristijos 
patalpą; po II Pasaulinio karo koplyčios vidus kelis kartus perplanuotas); 
fasadų architektūrinis sprendimas – koplyčios P fasado ir R fasado II a., P prieangio fasadų 
architektūrinio sprendimo visuma (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės – P fasado 
vienaukštis kvadratinio plano prieangis su trikampiu frontonu (pristatytas vėliau, greičiausiai XX a. I p., 
iki 1926 m); būklė gera; 2011 m. koplyčios P fasado trikampis frontonas ir virš jo kylanti nedidelė 
rustuota varpinė dvišlaičiu stogeliu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – reljefas „Apvaizdos akis“ 
P fasado frontono timpane (būklė gera); kampiniai koplyčios piliastrai su antablemento juosta visu 
pastato perimetru (būklė patenkinama); horizontali stačiakampio profilio tarpaukštinė trauka visu 
pastato perimetru (būklė patenkinama); tinko, P ir R fasadų I a. rustuoto, tipas (būklė patenkinama); 
konstrukcijos – pamatas su rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas ir rūsio sienos 
netyrinėti, cokolio būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); stalių ir kiti 
gaminiai – P prieangio V fasado medinis langas su furnitūra (būklė patenkinama); langų skaidymo tipas 
(dauguma langų pakeista plastikiniais, neišlaikant varstymo būdo); 
patalpų architektūrinės detalės – išlikę kolonos ir piliastrai, jų fragmentai –(būklė bloga); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas dviejų aukštų, stovi kieme (F01). Fasadai 
tinkuoti, daugelis langų pakeisti(F01-09).  Tinkas vietomis aptrupėjęs(F05,06,09). Lietaus vanduo nuo 
stogo nuvestas ant kiemo dangos(F08). Stogo danga – keraminės čerpės. 
 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.    09  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                          2014-10    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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