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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                            namas      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                       
3. Adresas                                  Šv. Mykolo g. 4                        
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, gatvės fasadas 
tinkuotas(F1). Pirmame aukšte yra įvairių formų langai. Kairėje fasado pusėje didelis skaidytas langas 
su durimis(F4, F5). Greta senas medinis langas. Abu šie langai priklauso tai pačiai parduotuvei. Kiti du 
pakeisti mediniai langai, tarp parduotuvės ir pravažiavimo, yra kitokio skaidymo(F3). Dešinėje 
pravažiavimo yra langas su durimis į komercines patalpas(F6). Gatvės fasade nėra atskirtas cokolis, 
tinkas ties šaligatviu aptrupėjęs(F1-F6). Antrame aukšte, kairėje virš didelės vitrinos(F5), langas naujas 
plastikinis, kiti antro aukšto langai pakeisti – mediniai. Pravažiavime į kiemą yra senos medinės 
varčios(F7-F9). Pravažiavimo perdanga – cilindrinis skliautas(F10), danga – betoninės trinkelės(F11). 
Pravažiavime yra trejos skirtingo dydžio ir piešinio  pakeistos durys(F12, F13). Gatvės korpuso kiemo 
fasadas yra išblukęs, tinkas aptrupėjęs(F14). Fasado pirmame aukšte yra du nekeisti langai(F14, F20), 
antrame aukšte dešinėje du nekeisti langai, naujos medinės durys ir plastikinis langas. Virš pravažiavimo 
ir kairėje pusėje  nauji mediniai langai(F15), langai skirtino dalinimo. Kairėje kiemo pusėje esantį dviejų 
aukštų pastatą nuo gatvės korpuso skiria atvira medinė laiptinė su medine galerija(F19, F20). Laiptinę 
dengia stoginė, pakalta medinėmis dailylentėmis(F20). Iš pirmo aukšto lango išvestas ventiliacijos 
vamzdis virš karnizo(F20). Stogo danga – keraminės čerpės. Stoge į gatvės pusę įrengti aštuoni 
plokštuminiai stoglangiai(F27, F28). Kiemo pusėje stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai ir tūrinis 
stoglangis su balkonu(F24, F25). Lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją(F7). 
Kiemo kairėje pusėje(vakarinėje)  stovinčio pastato fasadas tinkuotas, pirmame aukšte naujai 
perdažytas(F16, F17). Pirmame aukšte langai ir durys pakeisti, mediniai. Antrame aukšte langai 
nekeisti(F18). Stogo danga keraminės čerpės. 
Kiemo gale, šiaurinėje dalyje, esantis pastatas(F21) yra dviejų aukštų su pravažiavimu į nedidelį kiemelį, 
esantį už jo. Pirmame aukšte du langai pakeisti mediniai, antrame aukšte langai du langai pakeisti 
mediniai, trečias langas, virš pravažiavimo, pakeistas 2011 metais(F41).  Pravažiavime įrengti metalinių 
strypų varčios(F22). Pravažiavimo perdanga cilindrinis skliautas(F29), danga lauko rieduliai(F31). 
Dešinėje pravažiavimo pusėje, apačioje, yra pravažiavimo apsauginis akmuo(F30). Šiaurinis šio korpuso 
fasadas  tinkuotas, dažai išblukę(F32, F33). Dešinėje pravažiavimo pirmame aukšte(buvusių arklidės 
vartų vietoje) yra įrengtas langas. Išsaugotos vartų varčios(F32). Kairėje pravažiavimo pusėje pirmame 
aukšte du nekeisti langai. Antrame aukšte visi langai pakeisti, plastikiniai. Šiaurinėje kiemelio dalyje 
stovi dviejų aukštų mediniai sandėliukai(F35-F37). Kiemelio danga rieduliai(F38). Stogo danga 
keraminės čerpės. Kiemelyje lietaus vanduo nuo pastatom nuvestas į lietaus kanalizaciją(F30). 
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Dešinys(rytinis) didžiojo(pirmo) kiemo korpusas dviejų aukštų, fasado tinkas atnaujintas. Pirmame 
aukšte, prie gatvės korpuso yra pakeistas langas ir durys(mediniai) (F15). Virš jų nedidelis naujas 
langas. Kiti langai pirmame aukšte taip pat pakeisti. Gale korpuso esančios dvivėrės durys(F22) 
nekeistos. Kairėje durų langai plastikiniai, dešinėje langas medinis. Antrame aukšte visi langai pakeisti, 
plastikiniai(F22, F23). Kiemo dangoje prie korpuso įrengtas betoninių plytelių takas ir nedidelė 
betoninių trinkelių aikštelė(F39). Stogo danga keraminės čerpės, kaminai netinkuoti, kai kur mūtas 
apiręs(F43). 
Kiemo danga lauko rieduliai(F26, F40). Lietaus vanduo kieme nuvedamas į kiemą arba į lietaus 
kanalizaciją(F14, F15, F16). Stogo danga keraminės čerpės. 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010-2011 m. 43 nuotraukos         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2010-04 -  2011-10     

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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