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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          pastatas      
2. Kult�ros vertybi� registro unikalus kodas                            
  
3. Adresas                 Šv. Mykolo g. 12, 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                      
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:  
  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pastatas yra dviejų aukštų, stovintis perimetru 
aplink nedidelį kiemelį. Pagrindinis namo fasadas yra orientuotas į Šv. Mykolo g.(F1-F3). Pastato 
pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(galerija ir videoteka). Galerijos durys langai pakeisti 
mediniai, su dvivėrėmis langinėmis(F6). Dešinėje pravažiavimo esantys pirmo aukšto langai su 
išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F3). Fasadas pirmame aukšte rustuotas. Antro aukšto langai pakeisti 
mediniai(F7, F8). Centrinėje fasado dalyje yra pravažiavimas į vidinį kiemą su senomis medinėmis 
varčiomis(F1, F9, F10). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas(F11). Pravažiavimo danga iki 2011 
metų buvo lauko rieduliai su betoninių trinkelių taku viduryje(F11-F14). 2011 metais atliktas 
pravažiavimo dangos remontas ir visas pravažiavimas išklotas betoninėmis trinkelėmis tik su siaura 
riedulių juosta palei sienas(F15-F18). Pravažiavimo kairėje pusėje yra dvejos naujos medinės 
durys(F15), dešinėje pusėje – trejos įvairių dydžių ir piešinių durys(F16). Gatvės korpuso kiemo fasadas 
tinkuotas. Pirmame aukšte abipus pravažiavimo fasadas nudažytas skirtingomis spalvomis, antro aukšto 
fasado dažai išblukę ir apsilupę(F20, F21). Kairėje pusėje pravažiavimo pusėje vienas pakeistas langas, 
dešinėje pravažiavimo vienas pakeistas langas su dvivėrėmis langinėmis(F20). Antrame aukšte yra viena 
užmūryta lango anga. Gatvės korpuso stogo danga keraminės čerpės. Gatvės pusėje stogo danga dalimis 
pakeista(F1, F2), įrengtas vienas plokštuminis stoglangis. Kiemo pusėje stoge įrengti plokštuminiai 
stoglangiai(F20). Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. 
Vakarinis kiemo korpusas yra dviejų aukštų, fasadas tinkuotas. Pirmame aukšte fasadas nudažytas(F21, 
F22, F24). Pirmame aukšte langai pakeisti mediniai, su išorinėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F22, F24). 
Antrame aukšte fasado dažai išblukę ir apsilupę(F24, F25). Prie fasado yra prieduobė su rūsio 
langu(F22, F23).  Stogo danga keraminės čerpės, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F25).  
Šiaurinis kiemo korpusas iji 2001 metų buvo dviejų aukštų, fasadas apkaltas medinėmis lentomis(F26). 
Pirmas aukštas įgilintas. Kairėje pusėje vakarinėje dalyje yra buvusios vežiminės mediniai vartai(F36). 
Pirmame aukšte yra vienos durys, antrame aukšte vienas medinis langas(F27). Stogo danga keraminės 
čerpės, ant stogo buvo vienas nedidelis tūrinis stoglangis. 2011 metais vykdoma šio korpuso 
rekonstrukcija įrengiant trečią aukštą(F28, F29). Ant stogo įrengiami nauji tūriniai stoglangiai(F30).  
Rytinio dviejų aukštų korpuso pirmas aukštas nudažytas, langai su išorinėmis apsauginėmis 
žaliuzėmis(F34). Antrame aukšte fasado dažai išblukę ir apsilupę(F31). Antrame aukšte langai pakeisti 
mediniai(F30, F31). Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F31).  
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Kiemo danga iki 2011 metų buvo lauko rieduliai su betoninių trinkelių taku viduryje(F33). 2011 metais 
atliekama dangos remonto darbai, visą kiemą išklojant betoninėmis trinkelėmis, palei sieną paliekant 
riedulių nuogrindą(F34, F35). Gatvėje vienas lietvamzdis nuvestas į lietaus kanalizaciją, kitas ne(F37). 
Kieme lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F23, F36) 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2010-2011 m.  37 nuotraukos 
10. Kiti dokumentai   ___lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                         2010-05 – 2011-10_________ 

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 
 
 

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