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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                         statinių komplekso(652) namas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas      16938     
3. Adresas                                 Pilies g. 10                         
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 – netaisyklingos U raidės formos plano, 2 a., R korpusas – 3 a. su rūsiu ir 

pastoge (1996-1997 m. pastogė rekonstruota, joje įrengtas dar vienas aukštas; būklė gera); stogo forma – 
dvišlaitė, P korpuso – vienšlaitė (1996-1997 m. Š korpuso stogo forma pakeista; V korpuso R fasade 
įrengtas tūrinis stoglangis; V korpuso V fasade įrengti penki, Š korpuso P fasade du ir P korpuso Š 
fasade - du plokštuminiai stoglangiai); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas 
(būklė gera); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (rekonstrukcijų metu dūmtraukiai 
pakeisti; būklė gera);  

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (rekonstrukcijų metu vidaus išplanavimas iš dalies 
pakeistas); sienų angos – buvusi įvažiavimo anga su segmentine sąrama (būklė gera); P korpuso Š ir R 
fasadų I-II a., bei Š korpuso R ir P fasadų I-II a. stačiakampės langų angos (remiantis 1977 m., 1983 m. 
ir 1997 m. apmatavimų brėžinių duomenimis; būklė gera); Š korpuso R pusės durų anga su pusapskrite 
sąrama (būklė gera); II a. patalpos Nr. 8 durų anga su pusapskrite sąrama (būklė gera); įėjimo į rūsį 
anga su segmentine sąrama (1997 m. V fasade atkurtas XV a. įėjimas į Š rūsio patalpą; būklė gera); rūsio 
angos bei nišos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); II a. patalpos Nr. 9 
stačiakampė niša (būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas – V fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. langų 
ir durų angas; būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas karnizas 
(būklė gera); P korpuso Š fasado tinkuoto plytų mūro tarpaukštinė trauka (būklė gera); buvusios 
įvažiavimo angos P pusės pusapskritė sąrama (būklė gera); tinko tipas (būklė gera);  

konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama); 
rūsių akmens ir plytų mūro, I-III a. plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių plytų mūro cilindriniai skliautai 
su liunetėmis (1997 m. rūsiai ir skliautai rekonstruoti ir iš dalies atstatyti, panaikinta rūsio patalpoje Nr. 
3 buvusi laiptinė, jos vietoje įrengtas skliautas; būklė gera); I a. patalpos Nr. 6 plytų mūro cilindrinis 
skliautas (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); I a. patalpos Nr. 4 
plytų mūro stulpai (būklė gera); rūsio patalpos Nr. 2 plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė gera); 
buvusios įvažiavimo angos plytų mūro konstruktyvinė arka (būklė gera); Š ir P korpusus jungianti plytų 
mūro konstruktyvinė arka (būklė gera); I a. patalpos Nr. 5 plytų mūro pusapskritė sąrama (būklė gera); 
funkcinė įranga – P korpuso I-II a. ir pastogės medinių laiptų su mediniais turėklais tipas (1997 m. II a. 
patalpoje nr. 7 įrengti nauji laiptai į pastogę, I a. laiptai į rūsio patalpą Nr. 3 panaikinti; būklė gera); 
stalių ir kiti gaminiai – medinių įsprūdinių dvivėrių vartų tipas su metaliniais vyriais ir apkaustais, ant 
kurių pažymėta 1803 m. data (būklė gera);  
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vidaus dekoras – II a. patalpų Nr. 8, 9 ir 10 sienų ir lubų polichrominis dekoras ir tapytos 

rozetės (būklė gera); II a. patalpos Nr. 9 V sienos lango glifo tapyba (būklė gera);  
faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius bei asmenybes – šiame name 

1829-1830 m. gyveno ukrainiečių poetas, dailininkas, rašytojas Tarasas Hryhorovyčius Ševčenka (1814 - 
1861); 1946-1987 m. gyveno lietuviškos profesionaliosios estrados pradininkas maestro Antanas 
Šabaniauskas (1903 - 1987 m.);  

teritorijos planavimo sprendiniai – planas, tūrinė–erdvinė struktūra, kurią sudaro prie Pilies g. 
stovintis namas ir kiemo P pusėje stovinti tvora (2003 m. vidinis kiemas uždengtas stikliniu stogu; būklė 
gera);  

žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas; 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, 
pagrindiniu(vakariniu) fasadu orientuotas į Pilies gatvę(F01). Dabar name įrengtas viešbutis. Gatvės 
fasade pirmame aukšte įrengtos komercinės patalpos(F02-03). Visi langai fasade pakeisti(F01). 
Buvusiame pravažiavime į kiemą yra medinės varčios(F04-05). Gatvės fasade yra įrengtas įėjimas į rūsio 
patalpas(F06). Buvusio pravažiavimo danga betoninės trinkelės(F07), perdanga medinių 
konstrukcijų(F08). Buvusio kiemo vietoje įrengtos viešbučio patalpos(F09). Stogo danga keraminės 
čerpės, kaminai sutvarkyti. Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F10). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 10 nuotraukų       
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-04      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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