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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatų komplekso antras pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
34588
3. Adresas
Stiklių g. 6
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 – sudėtinio tūrio, netaisyklingos T raidės formos plano, 2 aukštų, su
pastoge ir rūsiu; Š fasadu šliejasi prie Pirmo pastato, P fasadu jungiasi su Trečiu pastatu (XIX a. pab.
pristatyta PV pastato dalis, 1967-1970 m. rekonstrukcijos metu sujungtas su Stiklių g. 8 kiemo korpusu);
stogo forma – šlaitinio stogo tipas; stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė
patenkinama);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R fasado langų ir durų
stačiakampės angos, I a. dvi langų angos su segmentinėmis sąramomis (nustatant angų autentiškumą
remtasi 1966 m. projektu, žr. 15.18; I a. ir II a. balkono durų angos pakeistos; būklė gera); rūsio
praėjimo stačiakampė anga (būklė patenkinama);
fasadų apdaila ir puošyba – R fasado pastogės profiliuotas plytų mūro tinkuotas karnizas (būklė
gera);
konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera);
rūsio plytų mūro sienos, I-II a. tinkuotos plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio plytų mūro cilindrinis
skliautas (būklė patenkinama); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija
(netyrinėta); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai (P fasade dauguma
langų pakeisti);
planavimo sprendiniai – plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama prie Stiklių gatvės
esančių Pirmo ir Antro pastatų bei sklypo gilumoje stovinčio Trečio pastato, sudarančių netaisyklingo
daugiakampio plano vidinį kiemą;
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K); lygus reljefas;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P;
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, stovi kieme(F01).
Fasadas tinkuotas, daugelyje vietų tinkas nubyrėjęs, dažai apsilupę(F04-06). Pirmame aukšte visi langai
pakeisti, bet yra skirtingų spalvų(F05-08). Antrame aukšte langai nekeisti(F09-12). Pietinėje fasado
dalyje yra balkonas antrame aukšte su mediniais turėklais ir naujomis medinėmis durimis(F02, F13).
Virš balkono ant stogo yra nedidelis tūrinis vienšlaitis stoglangis(F13). Stogo danga keraminės čerpės,

2
kaminas netinkuotas, apskardinta galvute(F11-13). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo
dangos(F03, F08). Kiemo danga betoninės plytelės(F14).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 14 nuotrauka
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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