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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       26996     
3. Adresas                                  Bokšto  g. 16                        
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, „L“ raidės formos plano, sudarytas iš 2 a. Š, R korpusų su pastoge ir rūsiu 

(XX a. pab. pastogės rekonstruotos, įrengtos gyvenamosios patalpos: Š korpuse suformuoti tūriniai 
stoglangiai, R korpuse - mezoninai); stogo forma – Š korpuso, balkono – galerijos – vienšlaitė, R korpuso 
– dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo 
elementai – tinkuoto, netinkuoto plytų mūro dūmtraukių su profiliuotais karnizais tipas Š korpuse (būklė 
gera);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – fasadų durų ir langų angos su 
pleištinėmis, pusapskritėmis sąramomis (R korpuso V fasado I a. P dalyje langų ir durų angos 
rekonstruotos; būklė gera); rūsio angos, nišos su pusapskritėmis, segmentinėmis sąramomis (būklė gera); 
vėdinimo angos rūsio patalpose Nr. 3, 5 (būklė gera); eksponuojamas nišos fragmentas su pusapskrite 
sąrama R korpuso Š dalyje (būklė gera);  

fasadų architektūros tūrinės detalės - tinkuoto plytų mūro atviri prieangiai su balkonais, paremtais 
kolonomis R korpuso R fasade (būklė gera); plytų mūro balkonas - galerija Š korpuso P fasade (būklė 
patenkinama); trikampis frontonas su profiliuotu tinko karnizu R korpuso P fasade (būklė gera); dviejų 
maršų g/b laiptai su profiliuotomis pakopomis Š korpuso P fasade (būklė gera); rūsio plytų mūro laiptų 
tipas R korpuso V, R fasaduose; vieno maršo betoninių laiptų tipas R korpuso R fasade (būklė gera); 
fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė gera); tinkuoto 
plytų mūro profiliuota tarpaukštinė trauka R korpuse (būklė gera); R korpuso P frontono langų viršutinės 
dalies apvadai (būklė gera); R korpuso P frontono lipdybinis dekoras – rozetė, trikampis profiliuotas 
tinko apvadas su data „1901“ (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);  

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su rūsio sienomis (būklė gera); tinkuoto plytų 
mūro sienos su plytų mūro ugniasiene Š korpuso Š fasade (būklė gera); perdanga (R korpuse g/b, Š 
korpuse - netyrinėta); cilindriniai plytų mūro skliautai rūsių patalpose Nr. 1-6 (būklė gera); skliauteliai 
ant metalinių sijų Š korpuso P balkono – galerijos, R laiptinės patalpoje, I a. patalpoje Nr. 5 (būklė 
gera); Š korpuso stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - Š korpuso rūsio plytų mūro vieno 
maršo vidaus laiptai su atramine sienele (būklė patenkinama); g/b laiptai su profiliuotomis pilko 
mozaikinio betono pakopomis R korpuso laiptinės patalpoje (būklė gera); inžinerinė įranga - glazūruotų 
koklių krosnis su karūna R korpuso I a. Š dalyje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinių 
konstrukcijų ir skaidymo tipas (dauguma medinių gaminių pakeista naujais, Š korpuse pakitęs skaidymas, 
medžiagiškumas; būklė gera); medinių dvivėrių langinių tipas I a. (būklė gera); medinių vienvėrių, 
dvivėrių įsprūdinių durų su įstiklinta dalimi ir viršulangiu tipas R korpuso R fasade, Š korpuso P fasade 
(R korpuso PR dalyje atkurtos; būklė gera); medinių vienvėrių, dvivėrių įsprūdinių durų tipas R korpuse 
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(atkurtos, išskyrus laiptinėje; būklė gera); metalo turėklai su mediniais tekintais porankiais R korpuso 
laiptinės patalpoje (būklė gera) R korpuso R balkonų metalinės ažūrinės tvorelės, jų tipas (PR dalyje 
atkurtos; būklė gera);  

vidaus dekoras – R korpuso Š dalies sienų ir lubų lipdybinis dekoras (Š korpuse netyrinėta, R 
korpuso R dalyje sukurtas naujas lipdybinis dekoras, artimas autentiškam; būklė gera); sienų tinkas su 
polichrominiu dekoru II a. R laiptinės patalpoje (netirta; būklė patenkinama); grindų danga – 
ornamentuotų spalvotų keramikinių plytelių grindys I a., laiptų aikštelėse R korpuso laiptinės patalpoje 
(būklė gera);  

įvairios išraiškos formos – tinkuoto plytų mūro tvora su stačiakampėmis nišomis ir segmentinės 
sąramos įvažiavimo anga teritorijos V dalyje (įvažiavimo anga atkurta; būklė gera);  

žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas su šlaitu R teritorijos dalyje; lauko akmenų 
grindinys kiemo Š dalyje; kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504); 
Miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos (39, G235K);  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P;  

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – XVII a. valda 
priklausė augustijonams. Vėliau ją įsigijo siuvėjų cecho meistras F. Karvelis. Apie 1819–1820 m. 
posesija su pastatais atiteko Vilniaus universiteto vokiečių kalbos ir literatūros profesoriui Benjaminui 
Fridrichui Haušteinui (1778 – 1836). Uždarius universitetą, 1834 m. jis savo valdoje įkūrė privatų 
merginų pensioną. 1878 – 1881m. name gyveno berniukų gimnazijos mokinys, būsimasis Lenkijos 
valstybės vadovas Juzefas Pilsudskis (1867–1935). 

 
 8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų su mansarda, visi 

fasadai tinkuoti. Šiaurinės pastato dalies vakarinis pastato fasadas orientuotas į Bokšto gatvę(F01). 
Pietinis fasadas orientuotas į kiemą(F02-03). Fasade visi langai pakeisti, likusios tik vienos senos durys 
pirmame aukšte. Antrame aukšte yra galerija. Galerijos konstrukcija skliautu mūrytos geltonos plytos ant 
metalinių sijų(F06), dalis galerijos dangos yra apirusi(F07). Ant stogo įrengti tūriniai ir plokštuminiai 
stoglangiai(F08-09). Kaminai sutvarkyti(F09). Vakarinis pastato korpusas remontuojamas. Vakariniame 
fasade visi butų langai pakeisti, nekeistas tik laiptinės langas(F10). Virš įėjimų į namą yra skirtingi 
stogeliai(F13-14). Pietiniame fasade visi langai pakeisti(F11). Rytiniame fasade daugelis langų pakeisti, 
tik dalyje pirmo aukšto išlikę seni langai su langinėmis(F17). Rytiniame fasade yra dvi terasos su 
balkonai virš jų(F16-17). Stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas ant 
kiemo dangos(F18-19). Kiemą nuo Bokšto gatvės skiria tinkuota mūrinė tvora su nišomiss(F24). Kiemo 
danga lauko rieduliai(F20). Kieme auga seni medžiai(F02, 21). Pietinėje ir rytinėje kiemo dalyje ir prie 
pastato vyksta remonto darbai(F22-24). 
 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 24 nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-07      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 
 
 
 

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