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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

                         namas       

3. Adresas
      1099     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Stiklių  g. 12/Žydų g. 2                                                 

                          (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   
tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, kurį sudaro PR ir ŠV korpusai, netaisyklingo 

daugiakampio plano, 3 aukštų, su pastogėmis, rūsiais ir arka kieme tarp PR korpuso ŠR ir PV fasadų 
(XVI a. sklypas jau buvo užstatytas, 1645 m. stovėjo du namai, priklausę skirtingiems savininkams. XVII 
a. II p. abu namai sujungti į vieną. XIX a. II p. ant ŠV korpuso užstatytas trečias aukštas. Įvažiavimas į 
vidaus kiemą iš Antokolskio g. atstatytas 1975 m. namo rekonstrukcijos-restauracijos metu); stogo forma 
– daugiašlaitė (netyrinėta); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠV ir PR korpusų visų 
fasadų langų, ŠV korpuso ŠV ir ŠR fasadų, PR korpuso PR fasado durų ir vartų, ŠV korpuso PR fasado 
įėjimo į rūsį durų stačiakampės angos; ŠV korpuso ŠV fasado ir PR korpuso PR fasado įvažiavimų į 
vidaus kiemą, ŠV korpuso ŠR fasado įėjimo į rūsį ir I a. lango, PV fasado durų angos su segmentinėmis 
sąramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1969 m. apmatavimų brėžiniais Nr. 11-15. ŠV korpuso 
PV fasado anga užmūryta, paliktas tik viršulangis. Apžiūrėtos ŠV korpuso rūsių ir I a. patalpos bei II a. 
koridorius; būklė patenkinama); ŠV korpuso rūsių, I a. patalpų praėjimų bei II a. vidaus durų angos su 
segmentinėmis sąramomis (būklė gera); sienų nišos - ŠV korpuso ŠR fasado II a. stačiakampė niša (būklė 
gera); ŠV korpuso rūsių patalpų nišos su segmentinėmis sąramomis (būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. langų ir durų 
angas, kurių autentiškumui nustatyti nėra pakankamai duomenų, pakeistus langus, ŠR fasado stoglangius, 
ŠV korpuso PR fasado II-III a. galerijas su įėjimais); fasadų architektūros tūrinės detalės - PR korpuso 
PR fasado mūrinio portalo tipas (būklė gera); plytų mūro arka su segmentine sąrama, jungianti PR 
korpuso ŠR ir PV fasadus (būklė gera);  

konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsių plytų 
mūro sienos, I-III a. tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūsių plytų mūro cilindriniai skliautai 
(būklė gera); I a. patalpų tinkuoti plytų mūro cilindriniai ir cilindriniai su liunetėmis skliautai (būklė 
gera); I a. patalpų tinkuoti plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); II-III a. perdangos (netyrinėta); 
įvažiavimų į vidaus kiemą angų plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); stogo konstrukcija 
(netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); ŠV 
korpuso ŠV fasado I a. medinės įsprūdinės langinės, 1975 m. ištapytos liaudies meistrės M. Bičiūnienės 
(1910-2009 m.) (būklė gera);  

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610K);  

 

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

 

  Pastatas yra trijų aukštų, stovi 
keturių gatvių sankirtoje. Visi fasadai yra tinkuoti. Stiklių g. fasade(F1) visi langai pakeisti(F4). Pirmame 
aukšte yra komercinės paskirties patalpos. Visuose fasaduose pirmo aukšto langai su medinėmis 
langinėmis(F5, 6, 9, 10, 11, 12). Kitų gatvių fasaduose visi langai antrame ir trečiame aukštuose 
pakeisti(F3, 4, 7, 8). Pastato cokolis daugelyje vietų paveiktas drėgmės ir druskų, aptrupėjęs(F13-15). 
Antakolskio g. fasade virš pirmo aukšto langų tinkas įtrūkęs, dažai atšokę(F16). Gatvių fasaduose lietaus 
vanduo nuvestas ant šaligatvio dangos(F17-18). Pastatas turi dvejus įvažiavimo vartus į kiemą. Vienas 
įvažiavimas yra iš Žydų gatvės su medinėmis varčiomis(F19-20). Įvažiavimo danga betoninės 
plytelės(F21), perdanga – cilindrinis skliautas(F22), skliauto dažai apsilupę. Kitas įvažiavimas yra iš 
Antakolskio gatvės, su medinėmis varčiomis(F23). Kiemo šiaurės vakarų fasade yra medinės galerijos 
antrame ir trečiame aukštuose(F25-28). Kiemo fasadai tinkuoti, dažai daug kur apsilupę(F29-33). 
Augelis langų kiemo fasaduose pakeisti. Kieme tarp pastatų yra mūrinė arka(F34-35). Kiemo danga yra 
betoninių plytelių(F36). Lietaus vanduo nuo stogų nuvetas ant kiemo dangos(F37). Pastato stogo danga 
yra keraminių čwerpių, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai, kaminai sutvarkyti(F38-39). 

 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 39 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-07      

 
 
Vyr. inž.                                                                   ______________         
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  

         Kęstutis Masaitis 
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