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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas                                                          Namas                                                
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas                                      649     
3. Adresas                          Pilies  g. 7, 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. 
statinio tūris, autentiška kapitalinių sienų kapitalinių sienų struktūra, autentiški skliautiniai 
perdenginiai, autentiškos kapitalinės  sienos, autentiškos konstrukcijos, jų medžiagiškumas, fasadų 
architektūriniai sprendiniai, jų dekoro elementai, polichrominis skliautų dekoras. 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės korpuso(F1) fasadas: Ia. langai vitrininiai, 
nauji, mediniai.Fasadas tinkuotas su rustais. IIa. viso 5 langai (kairėje vienas pakeistas medinis(F10), 
tradicinio skaidymo, kiti langai nekeisti(F17) –du iš jų su netradiciniu skaidymu). IIIa. Langai nauji 
mediniai, tradicinio skaidymo. Karnizas pažeistas drėgmės, apsilupę dažai(F2). Stogo danga keraminių 
čerpių, čerpės aptrupėjusios. Gatvės fasade lietvamzdžiai suvesti į lietaus kanalizaciją, tvarkingi(F11). 
Kiemo fasade(F3) IIa. langas senas, IIIa. Langas naujas, plastikinis, be dalinimų. Šiaurinio fligelio Ia. 
langai seni, nekeisti. IIa. langai seni, fasado plokštumoje, be apvadų(F4), IIIa. langai nauji (3 mediniai, 1 
plastikinis). Virš kiemo korpuso įrengtas trikampis balkonas(F5). Pietiniame fligelyje visi langai pakeisti, 
plastikiniai, be skaidymo. Pravažiavimo(F6) perdanga cilindrinis  skliautas, danga – betoninės 
plytelės(F12). Kiemo danga – asfaltas.  
Kiemo š. korpuso pietiniame (kiemo) fasade(F7) langai seni, nekeisti, šiaurinis fasadas netinkuotas, 
daugelis langų pakeisti (mediniai, plastikiniai). Stogas dengtas metalinėmis čerpėmis, kaminai sutvarkyti, 
galvutės apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti. Šio korpuso fasadas (ugniasienė) į Šventaragio 2 kiemą 
netinkuota su įvairaus dydžio ir medžiagų langais(F13-16). Vakarinis kiemo korpusas(F8) dviejų aukštų 
su mansarda. Durys senos, stogelis virš durų angos aptrupėjęs, dengtas keraminėmis čerpėmis(F9). 
Langai seni, tvarkingi. Fasadas pažeistas drėgmės, tinkas aptrupėjęs. Stogas dengtas keraminėmis 
čerpėmis, kaminai tvarkingi, galvutės apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti. Kiemo pietinėje pusėje stovi 
nauji mediniai sandėliukai(F19).  
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija    25 nuotraukos  
10. Kiti dokumentai 
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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