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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kult�ros vertybi� registro unikalus kodas                      26643    
3. Adresas                 Šv. Mykolo g. 6, Vilnius (pietinis korpusas)   
  
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 – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu PV fasadu 

orientuotas į Šv. Mykolo g., formuojantis gatvės ŠR pusės užstatymo išklotinę; stogo forma – PV korpuso 
– dvišlaitė, ŠR korpuso – vienšlaitė (pagal 2009 m. atliktų pastogės vizualių architektūros tyrimų 
duomenis XVIII a. pab. – XIX a. pr. PV korpuso stogas buvęs statesnis); stogo dangos medžiagos tipas – 
molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – molio plytų mūro dūmtraukiai, virš 
stogo tinkuoti (būklė patenkinama); molio plytų mūro ŠV ir PR ugniasienės (būklė patenkinama);  

 aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – stačiakampės langų ir 
durų angos gatvės PV, kiemo ŠR ir ŠV fasaduose (išskyrus naujai įrengtas durų angas gatvės PV fasado 
centrinėje dalyje, kiemo ŠV fasado gale bei naujai įrengtas, rekonstruotas angas tarpuvartėje; būklė 
gera); gatvės PV fasado segmentinių sąramų II a. langų angos (būklė gera); segmentinės sąramos PV 
įvažiavimo į kiemą anga (būklė gera); PV fasado I a. langų stačiakampės nišos (būklė gera); niša su 
eksponuojama molio plytų mūro segmentine sąrama, žyminti buv. vartų vietą kiemo ŠV fasade (būklė 
gera); pusapskričių sąramų rūsio švieslangių angos; trikampės sąramos anga rūsio patalpoje Nr. 3 
(būklė gera); pusapskričių sąramų nišos rūsio patalpų Nr. 3, 5 laiptų sienose (būklė gera); segmentinės 
sąramos rūsio anga su liunetėmis tarp rūsio patalpų Nr. 3, 4 (būklė gera); segmentinių, pusapskričių 
sąramų nišos, žyminčios buv. angas I a. patalpose Nr. 5, 6, II a. patalpoje Nr. 2 (būklė gera);  

fasadų architektūros tūrinės detalės - kiemo ŠV fasado betoninių profiliuotų pakopų laiptų tipas 
(būklė patenkinama); apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas (būklė 
patenkinama); tinkuoto plytų mūro stačiakampio profilio palangių traukos, gatvės fasade – vientisos 
(būklė gera); PV fasado II a. langų tinkuoto plytų mūro profiliuoti apvadai (būklė gera); PV fasado II a. 
kampų tinko rustai (būklė gera); tinko tipas (būklė patenkinama, gera);  

konstrukcijos – lauko akmenų-plytų mūro arkiniai pamatai su rūsio sienomis (arkiniai pamatai 
atidengti PV ir ŠR pastato dalyse, kitur netyrinėti; būklė gera); molio plytų mūro sienos su ugniasiene PR 
pusėje (būklė patenkinama, gera); molio plytų mūro cilindriniai skliautai rūsio patalpose Nr. 2-5, 
patalpoje Nr. 5 paremti plytų mūro stačiakampio skerspjūvio stulpu (1997 m. atkasta rūsio patalpa Nr. 5 
bei išvalyta patalpa Nr. 1; būklė gera); molio plytų mūro cilindriniai skliautai I a. patalpose Nr. 4, 5, 7, iš 
jų patalpose Nr. 4, 7 – tinkuoti, patalpoje Nr. 4 – su tinkuoto plytų mūro ramstine arka (būklė gera, 
patalpoje Nr. 7 - patenkinama); medinės sijinės perdangos (I a. patalpos Nr. 3 lubų sijos įrengtos naujai, 
papildomai įrengta išliginė sija patalpoje Nr. 2; dalis perdangų II a. pakeista gelžbetoninėmis, ŠR 
korpuso ŠR dalies II a. patalpos netyrinėtos; būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas 
(būklė patenkinama); PV įvažiavimo į kiemą tarpuvartės plytų mūro ramstinės arkos (iš dalies 
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rekonstruotos; būklė gera); funkcinė įranga - laiptai su molio plytų mūro pakopomis rūsio patalpose Nr. 
3, 5 (laiptai rūsio patalpoje Nr. 5 restauruoti; patalpos Nr. 5 laiptų būklė gera, patalpoje Nr. 3 laiptų 
būklė patenkinama); medinių laiptų į II a. ŠR korpuse tipas (būklė bloga, patenkinama); inžinerinė įranga 
– glazūruotų koklių krosnis su karūna, centrinėje dalyje įkomponuota reljefine berniuko su paukščiu 
kompozicija, lieto ketaus durelėmis bei grotelėmis (būklė patenkinama, bloga); stalių ir kitų medžiagų 
gaminiai – gatvės PV fasado II a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas; kiemo fasadų langų 
skaidymo tipas (kiemo fasadų langų medžiagiškumas pakeistas; būklė patenkinama); medinių įsprūdinių 
lauko durų kiemo ŠV fasade tipas; medinės įsprūdinės vidaus durys, jų tipas (dalis vidaus durų 
pagamintos pagal autentiškus pavyzdžius; būklė gera); rūsio laiptų medinių antpakopių tipas (rūsio 
patalpoje Nr. 5 laiptų antpakopiai pagaminti nauji; patalpos Nr. 5 laiptų antpakopių būklė gera, 
patalpoje Nr. 3 laiptų antpakopių būklė bloga); metalinės buv. vartų gembės kiemo ŠV fasade 
(eksponuojamos; būklė gera);  

lubų, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų sienų ir lubų tinkas su klasicistiniu XVIII pab. – XIX a. 
pr., taip pat vėlesnių etapų XIX a., XX a. pr. polichrominiu dekoru (1997 m. I a. patalpų Nr. 2-4 tapytinis 
dekoras pilnai arba fragmentiškai atidengtas, restauruotas, konservuotas; darbus atliko dailininkai 
restauratoriai A. Pužaukas, G. S. Pužauskienė, menotyrininkas S. Latonas, architektė J. Vaišvilaitė; būklė 
gera); rūsio patalpos Nr. 5 autentiškas durų liunetės tinkas; patalpos Nr. 5 tinko tipas (rūsio patalpa Nr. 
5 naujai pertinkuota, autentiško tinko fragmentas paliktas ant durų liunetės; būklė gera); grindų, 
pandusų, laiptų pakopų danga - medinių lentų grindų fragmentas I a. patalpoje Nr. 2 (eksponuojamas; 
būklė gera);  

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją;  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 
(16073, U1P, UR1); 
  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Dviejų aukštų L formos plane pastatas, pagrindiniu 
fasadu stovi į Šv. Mykolo g.(F1, F2). Fasadai tinkuoti. Pastato pirmame aukšte ir kieme įrengtas 
restoranas. Pirmo aukšto langai ir durys pakeisti, mediniai(F3-F10). Antrame aukšte langai 
mediniai(F12, F13),2011 metais trys antro aukšto langai pakeisti naujais mediniais(F7, F8). 
Pravažiavimo vartai nauji mediniai(F11). Pravažiavimo danga betoninės plytos su bazalto 
intarpais(F14). Pravažiavimo perdanga plokščia, apkalta medinėmis lentomis(F15, F16). Pravažiavime 
yra plytų mūro ramstinės arkos. Pravažiavimo kairėje pusėje yra dvejos skirtingo piešinio durys(F17). 
Dešinėje pusėje yra didelis arkinis langas(F18) ir vienas nedidelis langas(F19). Gatvės korpuso kiemo 
fasado pirmo aukšto tinkas sutvarkytas, perdažytas. Antrame aukšte tinkas netvarkytas, dažai 
išblukę(F20). Fasade langai pakeisti, mediniai(F20, F21, F23). Dešinėje pravažiavimo yra dengti laiptai 
į rūsį(F22, F24). Kiemo korpuso pirmo aukšto fasadas sutvarkytas, perdažytas, langai ir durys pakeisti, 
mediniai(F25 – F28). Antrame aukšte fasado dažai išblukę, pakeistas tik vienas langas(F28), greta 
esančioje buvusio lango nišoje tinke atvaizduotas buvęs langas(F28). Kiti langai antrame aukšte nekeisti. 
Vidury fasado yra laiptai į rūsį(F30). Pastato stogo danga keraminės čerpės, kaminai netinkuoti.(F34). 
Kiemo danga betoninės plytos, kai kur yra lauko riedulių danga(F31-F33). Lietaus vanduo nuvedamas į 
lietaus kanalizaciją per kiemo dangoje  paliktas groteles ir ant kiemo dangos. 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2010- 2011 m.  34  nuotraukos 
10. Kiti dokumentai   ___lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  _                    2010-05 - 2011-10_______________ 

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 
 
                      Vyr. inž.____________                 ______________             __ Kęstutis Masaitis____ 
         (akt� �forminusio asmens pareig� pavadinimas)                                       (parašas)                                                                                                        (vardas ir pavard�) 
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