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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas
3. Adresas
Pilies g. 16, Vilnius
4. Valdytojas

12592

(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

valstybės saugomas

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
vertingosios savybės:
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1-3)
tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys. IIa. langai pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti, mediniai.
Fasade yra du balkonai antrame ir du balkonai trečiame aukštuose. Lietvamzdžiai suvesti į lietaus
kanalizaciją. Pravažiavimo perdanga – g/b plokštės, danga – betoninės plytelės(F4). Pravažiavimo vartų
varčios kaltinio metalo(F5, F6). Šv.Mykolo g. fasade Ia. langai pakeisti, mediniai. Prie dviejų langų nišų
išlikę langinių vyriai(F7). Ia. trys langai nepakeisti, visi kiti nauji plastikiniai(F8, F9)). IIIa. langai
nekeisti. Fasade yra po vieną balkoną antrame ir trečiame aukštuose(F10). Lietvamzdžiai nesuvesti į
lietaus kanalizaciją. Stogo danga – keraminės čerpės. Stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F11). Gatvės
korpuso kiemo fasade IIa. vienas langas nekeistas, kitas pakeistas, IIIa. abu langai pakeisti(F12, F13).
Ant stogo įrengtas vienas tūrinis stoglangis. Kaminai sutvarkyti, galvutės apskardintos. Vienas kaminas
pilnai apskardintas.
Šiauriniame kiemo korpuse visi langai pakeisti, mediniai. Trečiame aukšte, rytinėje korpuso dalyje
balkonas. Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiaiF14). Prie šio korpuso pristatytas vieno aukšto
pastatas, kur įrengta restorano virtuvė(F15, F16). Jame yra trys langai (plastikiniai) ir dvejos durys.
Šv. Mykolo g. korpuso kiemo fasado(F17, F18) Ia. yra šešios įvairaus tipo durys ir du plastikiniai langai.
IIa. keturi nekeisti langai ir keturi pakeisti (plastikiniai). IIIa. langai nekeisti.
Rytiniame korpuse Ia. įrengta transformatorinė(F19, F20). IIa. vienas langas pakeistas (plastikinis) kiti
šio fasado langai nekeisti. Tarp vieno aukšto pastato(virtuvės) ir rytinio korpuso yra pravažiavimas su
mediniais vartais į Pilies g. 14 kiemą(F15). Kiemo danga – betoninės plytelės(F20). Lietvamzdžiais
vanduo nubėga į kiemą. Visų korpusų stogų danga – keraminės čerpės.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2010 m. 20 nuotraukų
10. Kiti dokumentai ___lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data ______ 2010-04_________________________
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.____________
(aktà áforminusio asmens pareigø pavadinimas)

______________
(parašas)

(vardas ir pavardë)

__ Kęstutis Masaitis____
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