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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas                       27437    
3. Adresas                 Pilies g. 18, 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      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: 
Autentiški: pastato tūris, neskaitant naujai atsiradusių tūrinių stoglangių, stogo forma, istoriškai 
susiklosčiusi gatvės ir kiemo fasadų architektūrinė išraiška, kapitalinių sienų planinė struktūra, išlikęs 
gotikinis mūras, rūsių cilindriniai skliautiniai perdenginiai, gotikinių rūsių nišos, medžiagos.   
 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas(F1-4) 
tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys. IIa. langai pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti, mediniai. 
Pietinės namo dalies fasade yra įvažiavimas su mediniais vartais(F5). Antrame ir trečiame aukštuose yra 
balkonai. Ketvirtame (mansardiniame) aukšte yra nedidelė terasa.  
Šv. Mykolo gatvės fasade(F6) Ia. langas su langinėmis(F7), nekeistas, vienos senos durys(F8), mažą 
kiemelį atitverianti tvora su metaliniais vartais(F9, F10). IIa. langai pakeisti, mediniai. Ant stogo įrengti 
penki nauji tūriniai stoglangiai(F11, F22). Stogo danga – keraminės čerpės. Iš šv. Mykolo g., pro 
metalinius vartus(F12, F13), patenkama į mažą kiemelį, grįstą dalinai lauko rieduliais(F14-16). 
Kiemelyje yra naujos galerijos ir laiptai į butus. Dalis galerijos yra medinė, dalis g/b, paremta ant 
mūrinės kolonos ir mūrinio priestatėlio.  Laiptų konstrukcija metalinė su medinėm pakopom(F17-21).  
Mažesnio korpuso (šv. Mykolo g.) Ia. yra dvejos durų angos iš kiemelio(F14). Šiame korpuse langai 
pakeisti, mediniai. Stogo danga keraminės čerpės. Stoge įrengti du plokštuminiai stoglangiai. 
Lietvamzdžiais vanduo bėga į gatvę. Lietvamzdis Pilies ir šv. Mykolo g. kampe sulaužytas, nėra apatinės 
dalies(F23). 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2010 m. 26 nuotraukos   
10. Kiti dokumentai   ___lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  ______ 2010-04_________________________ 

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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