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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          pastatų komplekso šiaurės rytų pastatas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       26991     
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   
tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingo daugiakampio formos plano, 2–3 aukštų, su rūsiu ir 

pastoge; pastatas PR fasadu šliejasi prie Pietryčių pastato, ŠV fasado dalimi jungiasi su Šiaurės pastatu; 
stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti 
stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai (būklė patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠR ir PV fasadų langų ir 
durų, R fasado II a. langų stačiakampės angos (būklė gera); I a. vidaus patalpų angos su segmentinėmis 
ir pusapskritėmis sąramomis (būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma; 
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (cokolio būklė gera); tinkuoto plytų mūro 

sienos (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 tinkuotas plytų mūro kryžminis skliautas (būklė gera); kitos 
tarpaukštinės perdangos; medinės gegninės-rėminės stogo konstrukcijos tipas (būklė patenkinama); 
funkcinė įranga - laiptinės teraciniai laiptai su metaliniu ornamentuotu turėklu ir mediniu porankiu 
(būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai ; laiptų 
aikštelės metaliniai ornamentuoti turėklai (būklė patenkinama); 

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 į Stiklių gatvės 
pusę(F01-02) ir trijų aukštų į kiemą(F10). Stiklių gatvės fasade pirmo aukšto komercinių patalpų langai 
pakeisti restauracijos metu. Antro aukšto langai nekeisti. Stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F01). Prie 
gatvės cokolis pažeistas drėgmės, aptrupėjęs(F03-07), karnizas ir fasadas vietomis aptrupėjęs(F08-09). 
Kiemo fasade pirmo aukšto langai su langinėmis nekeisti(F15). Įrengta prieduobė su g/b aptrupėjusiais 
laiptais į rūsį(F14). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti, išskyrus keturis langus(F12), esančius 
prie pietryčių namo. Trečiame aukšte langai be dalinimų(F10). Prie fasado pritvirtintas ventiliacijos 
vamzdis(F11). Kiemo fasade yra po vieną g/b balkoną antrame ir trečiame aukštuose(F10, F16). Fasado 
tinkas vietomis aptrupėjęs(F13). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05) ir ant 
šaligatvio dangos(F06-07). 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 16 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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