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Vilnius 
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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas                      1045    
3. Adresas                 Pilies g. 20, 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, stogo forma, fasadų architektūrinė išraiška, kapitalinių sienų planinė struktūra, 
gotikinis, barokinis ir klasicistinis mūras, šių sienų nišos, rūsių, pirmojo aukšto vienos patalpos ir 
įvažiavimo į kiemą angos skliautiniai perdenginiai, rūsių nišos, įėjimo angos, kampinis bokštelis. 
 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pagrindinis Pilies g. gatvės fasadas (F1-2) 
tinkuotas. Ia. vitrininiai langai ir durys, pravažiavimas su metaliniais vartais(F3-4). Pravažiavimo 
perdanga – dalis kryžminiai skliautai, dalis plokščia betoninė(F5-8). Pravažiavimo danga – lauko 
rieduliai su akmeninių plytų juosta(F9). II ir III aukštuose langai pakeisti, mediniai. Fasade atidengti ir 
restauruoti fasado puošybos elementai(F2). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo fasadas(F10): 
antrame aukšte medinė galerija su stogeliu. Langai ir durys pakeisti, mediniai. IIIa. langai pakeisti 
mediniai. Kaminai tinkuoti, galvutės apirusios(F15).  
Šiauriniame kiemo korpuse II ir III a. įrengtos galerijos su stogeliais(F11-12), langai ir durys pakeisti, 
mediniai. Vienas langas IIIa. nepakeistas. Kampe yra pusapvalis bokštelis per du namo aukštus su 
čerpėmis dengtu stogeliu(F13). Stogo danga – keraminės čerpės. Ant stogo įrengti tūriniai 
stoglangiai(F14). Kiemo danga – gruntas, kai kur yra asfalto liekanų(F16-17). Kiemo gale auga vienas 
medis, yra laikinų medinių sandėliukų(F18). 
 

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