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I. BENDRIEJI KULTŪROSPAVELDOOBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Vilniaus Šv. Baltramiejaus bažnyčios statinių komplekso namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 28131
3. Adresas Užupio g. 15
4. Valdytojas________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. n umeris/jurid inio asm ens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, t el. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________

II. KULTŪROS PAVELDOOBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – sudėtinis, sudarytas iš 2 kompaktinio tūrio, stačiakampio plano galais sudurtų, siaurėjančių į

R pusę korpusų, formuojančių Užupio g. P išklotinę, 1 a. su pusrūsiu–2 a., su pastoge (pastatas
priderintas prie reljefo; XX a. pab.-XXI a. pr. dalyje pastogės įrengtos gyvenamos patalpos,
plokštuminiai, tūrinis stoglangiai, R skyde suformuota lango anga); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos
medžiaga - molio čerpių dangos tipas (stogo PV dalis dengta asbocementinės dangos lakštais; būklė
patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų mūro dūmtraukiai (R dalies dūmtraukiai tinkuoti; būklė
gera, bloga);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – R fasado II a. stačiakampės
langų angos (būklė gera); stačiakampės, segmentinių sąramų vidaus durų angos, nišos (dalis užmūryta;
būklė patenkinama);

fasadų architektūrinis sprendimas - Š fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės - P fasado uždarų medinių verandų-prieangių tipas (būklė gera, bloga);
fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera, bloga); R skydo vertikalaus apkalimo medinėmis
lentelėmis tipas (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas); molio plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera, patenkinama);
medinės sij inės perdangos, jų tipas (dalis sijų uždengta plokštėmis; būklė gera, bloga); medinės gegninės
stogo konstrukcijos tipas (būklė gera, patenkinama); I a. patalpų Nr. 2, 3 molio plytų mūro segmentinės
sąramos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - Š, R fasadų langų medinės konstrukcijos, skaidymas,
varstymo būdas, jų tipas (dalis Š fasado langų autentiški, su rankenėlėmis, dalis pakeista išlaikant
medžiagiškumą, skaidymą; būklė gera, patenkinama); medinės vienvėrės, dvivėrės įsprūdinės vidaus
durys, jų tipas (būklė patenkinama, gera);
lubų, sienų, kolonų apdaila – XX a. I p. trafaretinė tapyba I a. patalpoje Nr. 1, II a. patalpose Nr. 1, 2
(tapyba fragmentiškai atidengta; būklė gera); sienų, lubų tinkas (lubų tinkas netyrinėtas; sienų tinko
būklė gera, patenkinama); grindų danga ar jos tipas - medinių lentinių grindų tipas (būklė patenkinama);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra vieno- dviejų aukštų(F01, 02). Gatvės
fasadas tinkuotas, langai pakeisti. Pirmame aukšte prie gatvės yra komercinės paskireties patalpos.
Cokolis paveiktas drėgmės, apsilupęs(F03). Galinis fasadas tinkuotas, frontonas apkaltas medinėmis
lentomis(F04). Stogo danga keraminių čerpių, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F05). Kiemo
fasadas rinkuotas, daugelyje bietų tinkas nukritęs(F06). Kieme prie namo pristatytos medinės
verandos(F06-07). Dalis stogo kiemo pusėje dengtas šiferio danga(F06). Kiemo danga – gruntas(F08).



PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2015 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2015-08

(metai , mėnuo, diena)

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