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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kult�ros vertybi� registro unikalus kodas                      26644    
3. Adresas                 Šv. Mykolo g. 10, Vilnius     
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: Pastato 
tūris, autentiška kapitalinių sienų planinė struktūra, fasadų architektūriniai sprendiniai: rievėtos siūlės, 
reljefiniai karnizai, betoniniai ornamentai, špižiniai balkonų turėklai, lango rozetė virš pagrindinio 
įėjimo, langų angos, jų skaidymo charakteris, vidaus patalpų autentiški: paradinės laiptinės teraco 
faktūros pakopos bei spalvotos aikštelės, spalvotų koklių krosnys, dviejų spalvų skydinis parketas, lubas 
vainikuojantys karnizai bei rozetės, laiptinių, kambarių stalių gaminiai, durų rankenos. 
  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pastatas yra trijų aukštų, su pusrūsiu, atitrauktas 
nuo Šv. Mykolo g. Palei gatvę stovi metalinė ažūrinė tvorelė. Tarp namo ir tvorelės yra želdinių juosta , 
kur auga keli medžiai(F1, F3). Pastato gatvės fasadas netinkuotas, geltonų plytų. Centrinėje pastato 
dalyje yra laiptinė su senomis durimis(F13) ir senu langu (F8). Pusrūsyje yra į gatvės pusę yra 6 
langai(F4) ir durys (F9). Pirmame aukšte langai nekeisti, įrengtos išorinės apsauginės žaliuzės(F4, F5, 
F10). Abipus centrinių durų antrame ir trečiame aukštuose yra g/b balkonai su ažūriniu aptvėrimu (F1, 
F6). Antrame aukšte kairėje pusėje langai pakeisti, analogiški esamiems(F6). Dešinėje fasado pusėje 
langai nekeisti. Trečiame aukšte kairėje pusėje langai nekeisti, dešinėje pakeistos balkono durys ir vienas 
langas(F12). Dešinėje fasado, prie pastato Šv. Mykolo 12, yra pravažiavimas į kiemą(F11) su medinėmis 
varčiomis(F16). Virš pravažiavimo antrame ir trečiame aukštuose esantys langai nekeisti. Nuo gatvės 
link pravažiavimo vartų esanti danga – betoninės trinkelės(F18). Abipus pravažiavimo kampuose stovi 
vartų apsauginiai akmenys(F18). Pravažiavimo danga – asfaltas(F21), perdanga – cilindrinis 
skliautas(F19, F21). Kiemo fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F23). Langai kiemo fasade nekeisti. 
Fasado centre yra įėjimas į namą, dengtas skarda dengtu stogeliu ir apkaltas lentomis(F26, F28). Link 
įėjimo veda aplūžusios teracinės pakopos(F27). Po įėjimo laiptų aikštele yra įėjimas į pusrūsį(F28, F29). 
Ant stogo kairėje pusėje įrengti keturi tūriniai stoglangiai(F23).  
Kiemo gale, vakarinėje dalyje, prie pastato Šv. Mykolo 6 sienos, stovi vieno aukšto, skarda dengtas 
mūrinis pastatas(F30). Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F31, F33). Pastatas be lietvamzdžių. 
 Kiemo šiaurinėje dalyje stovi kitas trijų aukštų pastatas(F34). Pastato fasadas netinkuotas, geltonų plytų. 
Centrinėje fasado dalyje yra įėjimas į pastatą su laiptine(F35, F38). Kairėje durų pirmame aukšte langai 
pakeisti(F36) su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis. Kiti langai fasade nekeisti. Ant stogo įrengti du 
dideli tūriniai stoglangiai(F35, F36, F37). Šiaurinis pastato fasadas antrame ir trečiame aukštuose 
netinkuotas, tinkuota tik pirmo aukšto dalis(F39). Šiame fasade antrame ir trečiame aukštuose įrengti 
balkonai ant metalinių sijų(F39, F40). Lietaus vanduo nuo abiejų pastatų nuvestas į lietaus vandens 
surinkimo kanalizaciją(F43-45).  Kairėje fasado pusėje yra pravažiavimo anga į pastato bernardinų g. 5 
kiemą. Ši anga dabar yra uždaryta metaliniais vartais(F46). 
Kiemo danga betoninės trinkelės(F42). 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2011 m.  46 nuotraukos 
10. Kiti dokumentai   ___lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  ______ 2011-10_________________________ 

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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