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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas          namas       
2. Kultûros vertybiø registro unikalus kodas                      1050    
3. Adresas                 Pilies g. 36, 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: 
Kompleksas vertingas kaip Senamiesčio architektūrinės aplinkos formantas, su išlikusia pirmykšte plano 
sandara, jaukiu siauru, Senamiesčiui būdingu  kiemu. Saugotini autentiški tūriai, aukštingumas, stogų 
forma ir dangų medžiagiškumas; fasadai, jų dekoras, langų rėmų medžiagiškumas ir skaidymas, išorinės 
durys, metaliniai balkonų turėklai; interjeras: kapitalinių sienų tinklas, sienų medžiagiškumas ir stilistika, 
angos, architektūrinis ir polichrominis dekoras, vidaus durys, laiptų turėklai, rūsiai, skliautiniai 
perdenginiai.        
  
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  Pagrindinis Pilies g. gatvės trijų aukštų korpuso 
fasadas(F1) tinkuotas, II ir III aukštai su dekoro elementais. Ia. langai vitrininiai, ištisinio stiklo. I aukšte 
veikia banko skyrius. Antras ir trečias aukštai nenaudojami. Langai šiuose aukštuose nekeisti, mediniai. 
Šio korpuso kiemo fasado langai nekeisti(F13). Tinkas vietomis aptrupėjęs(F7). Kiemo trijų aukštų 
pietinis korpusas tinkuotas. Langai nekeisti. Antrame ir trečiame aukštuose yra senos metalinių 
konstrukcijų galerijos(F4). Antro aukšto galerijos pagrindas surūdijęs ir ištrupėjęs(F5, F6). Stogo danga 
– keraminės čerpės, kaminai tinkuoti. Į kiemą iš Pilies g. patenkama pro siaurą praėjimą(F14, F15). 
Kiemo danga – betoninės trinkelės(F16) 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija  2010 m.  16 nuotraukų  
10. Kiti dokumentai   ___lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  ______ 2010-05_________________________ 

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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