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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          pastatų komplekso pietryčių pastatas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       26990     
3. Adresas                                  Didžioji  g. 19/Stiklių g. 2                        
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, netaisyklingo stačiakampio formos plano, 2 aukštų, su rūsiu ir pastoge; pastatas 

ŠR siena jungiasi su Šiaurės rytų pastatu; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių 
čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukis (būklė 
patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – R fasado I–II a. langų stačiakampės 
angos; įvažiavimo į P vidaus kiemą ir V fasado galerijos II a. angos su segmentinėmis sąramomis 
(išskyrus R ir V fasadų durų angas, būklė gera); I a. vidaus patalpų praėjimų ir durų angos (būklė gera); 
sienų nišos - rūsio nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R ir V fasadų I a. 
durų angas, II a. galerijos langus, stoglangius); fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado I-II a. 
įgilinta galerija (būklė gera);  

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu akmenų ir plytų mūro cokoliu (cokolio būklė patenkinama); 
tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); I a. 
patalpų tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); įvažiavimo į P vidaus kiemą tinkuotas 
plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos; stogo konstrukcija; stalių ir 
kiti gaminiai - R fasado langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610K);  

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 
 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų, tinkuotas, 
pagrindiniu,Rytiniu, fasadu orientuotas į Didžiąją gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties 
patalpos, jų langai ir durys pakeistos, medinės. Antro aukšto langai nekeisti. Pravažiavimo į kiemą danga 
yra betoninės plytelės su natūralių akmenų intarpais(F02-03), perdanga cilindrinis skliautas(F04-05, 
F18). Pravažiavimo angoje neliko medinių varčių(F19-20). Cokolis paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F10-
11). Kiemo fasade antrame aukšte įstiklintos buvusios įtrauktos galerijos(F06-07). Fasadas daugelyje 
vietų aptrupėjęs, vietomis užlopytas(F08-09). Stogo danga keraminės čerpės. Gatvės pusėje čerpės 
sutrupėjusios(F12). Kiemo pusėje stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F06, F13). Kaminas tinkuotas. Kieme 
prie fasado pritvirtintas ventiliacijos vamzdis(F07). Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F15). 
Kiemo danga betoninės plytelės(F17). 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 19 nuotraukų         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-03      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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