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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          Pastatų komplekso  šiaurės pastatas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       34567     
3. Adresas                                  Stiklių  g. 4                         
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         
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   
tūrinė erdvinė kompozicija – netaisyklingo daugiakampio formos plano, 2 aukštų, su pastoge ir rūsiu; 

pastatas P fasadu šliejasi prie Šiaurės vakarų pastato, PR fasado dalimi jungiasi su Šiaurės rytų pastatu 
(1970-1974 m. restauracijos metu panaikintos XIX a. vitrinos, nuardytos ŠV kiemo dalyje buvusios 
sienos, jų vietoje įrengiant balkonus); stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių 
dangos tipas (būklė gera);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – ŠR, ŠV, V, PV ir R fasadų 
langų ir durų stačiakampės angos; ŠR ir R fasadų durų bei įvažiavimo į vidaus kiemą angos su 
segmentinėmis sąramomis (V ir ŠV fasadų I-II a. dalis angų bei PV fasado II a. langų angos iškirstos 
naujai, ŠR fasado I a. angos sumažintos; nustatant angų autentiškumą remtasi 1972 m. projektu; būklė 
gera); vidaus patalpų durų angos (nustatant angų autentiškumą remtasi 1972 m. projektu; būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus PV fasado stoglangį, 
II a. langų angas, ŠR fasado I a. pakeistas angas, V, ŠV ir kiemo ŠV, PV fasadų naujai iškirstas langų ir 
durų angas);  

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); 
tinkuoto plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio patalpos Nr. 1 tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas 
(būklė gera); I a. patalpos Nr. 1 tinkuoto plytų mūro kryžminis skliautas (būklė gera); I a. koridoriaus 
tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo 
konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga - II a. patalpos Nr. 2 židinys (būklė gera); stalių ir kiti 
gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera);  

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra dviejų aukštų, šiaurės rytų fasadu 
orientuotas į Stiklių gatvę (F01). Visi fasadai tinkuoti. Pirmame aukšte kairėje pravažiavimo pusėje yra 
dalės salonas, langai ir durys pakeisti(F02). Dešinėje pravažiavimo yra įrenginėjamas restoranas. 2008 
metais buvo atlikti fasado architektūriniai tyrimai(F53) ir vėliau pirmas fasado aukštas buvo 
rekonstruotas(F04, F06, F07, F09). Po rekonstrukcijos langai ir durys pirmame aukšte pakeisti. Antrame 
aukšte pakeisti tik trys šiaurinėje fasado dalyje esantys langai(F08). Kiti langai nekeisti(F03, F05). 
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Pravažiavimo į kiemą angoje yra medinės vartų varčios(F10). Pravažiavimo danga – betoninės 
trinkelės(F11), perdanga – cilindrinis skliautas(F12,F22). Pravažiavime sienų tinkas aplopytas, dažai 
nusilupę(F13). Pravažiavimo kampe ir pravažiavime yra vartų apsauginiai akmenys(F32). 

Kiemo(pietvakarių) fasado(F14, F21)  pirmame aukšte yra vienas langas(F31)(pakeistas), antrame 
aukšte vienas langas pakeistas, kitas senas. Kiemo kairinio fligelio(F15) šiaurės vakarų fasado pirmame 
aukšte yra įėjimo durys(F16) ir langas(F17). Antrame aukšte yra vienas pakeistas langas(F18). 
Pietvakariniame fasade antrame aukšte yra langas ir balkono durys(F19). Balkonas su mediniais 
turėklais glaudžiasi prie pastato Stiklių 2 fasado(F20). Ant stogo įrengti plokštuminiai stoglangiai(F23-
24). 

Dešinio(F25-26) fligelio pirmame aukšte yra dvejos durys(F27, F33) ir du nekeisti langai(F28). 
Antrame aukšte du langai pakeisti(F29) ir du nekeisti langai(F30). Šiaurės vakarų fasadas matosi iš 
pastato Stiklių 6 kiemo(F42-44, F49). Pirmame aukšte įrengtos naujos durys į kiemą(F44) ir pakeisti 
keturi langai(F45-46). Du langai fasado pirmame aukšte nekeisti(F47). Antrame aukšte pakeisti trys 
langai(F42) ir trys langai nekeisti(F43). Du langai, esantys už mūrinės tvoros nekeisti(F49). Pirmo 
aukšto lygyje fasade įrengta paduodamosios ventiliacijos anga(F46, F43). Stoge įrengti du įtraukti 
stoglangiai(F52). Stogų danga – keraminės čerpės. 

Kiemo danga – betoninės trinkelės(F37-40). Palei cokolius įrengtos lauko akmenų nuogrindos(F34-
35). Kieme įrengtas nedidelis augmenijos plotas su krūmais(F41). Gatvėje lietaus vanduo nuvestas ant 
šaligatvių, kiemuose ant kiemo dangos (F36, F50-51).  
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 53 nuotraukos         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-03      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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