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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
12
3. Adresas
Stiklių g. 8
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 paminklas
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 U raidės formos plano, kurį sudaro 2–3
a. PR ir ŠV korpusai su pastogėmis ir rūsiais, sujungti dvejomis konstruktyvinėmis arkomis (1966-1972
m. rekonstrukcijos-restauracijos metu nugriauti Š ir P korpusai, PR korpusas sujungtas su pastatu Stiklių
g. 6, pastatyta tvora, prie ŠV korpuso PV fasado pristatytas bestogis priestatas su arkomis, įrengti butai
ir visuomeninės patalpos, ŠV korpuso rūsys ir I a. restauruoti pagal architekto R. Jalovecko projektą,
įrengiant juose „Lokio“ restoraną); stogo forma – PR korpuso – vienšlaitė (ŠV korpuso stogo forma
pakeista); stogo dangos medžiaga - molinių čerpių tipas (netyrinėta);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – PR ir ŠV korpusų visų
fasadų langų, durų bei įvažiavimo į vidaus kiemą stačiakampės angos; ŠV korpuso rūsio ir I a. langų bei
durų angos su arkinėmis ir segmentinėmis sąramomis (nustatant angų autentiškumą remtasi 1966 m.
projektu; būklė gera); PR ir ŠV korpusų I a. vidaus durų, bei rūsio patalpų angos su arkinėmis,
segmentinėmis sąramomis ir stačiakampės (būklė gera); sienų nišos - ŠV korpuso PV fasado I a. arkinė
niša (nustatant nišų autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera); PR korpuso rūsio ir ŠV korpuso
rūsio bei I a. patalpų nišos su arkinėmis, segmentinėmis sąramomis ir stačiakampės (nustatant nišų
autentiškumą remtasi 1966 m. projektu; būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus kiemo fasadų
stoglangius, įvažiavimo į vidaus kiemą angos varčias, pakeistus langus, PR korpuso PR fasadą); fasadų
apdaila ir puošyba – grafiko, monumentalisto Petro Repšio reljefai „Lokio medžioklė“ ŠR fasade
(skersmuo - 30 cm; aukštis - 40 cm; plotis - 30 cm; būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su akmenų ir plytų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); rūsių
akmenų ir plytų mūro sienos, ŠV korpuso I a. plytų mūro sienos, I-III a. bei PR korpuso I-III a. tinkuoto
plytų mūro sienos (ŠV korpuso dalis rūsio sienų tinkuotos; būklė gera); ŠV ir PR korpusų rūsių ir I a.
plytų mūro cilindriniai, cilindriniai su liunetėmis ir kryžminiai skliautai (dalis skliautų tinkuoti; būklė
gera); ŠV korpuso I a. patalpų medinių sijinių perdangų tipas (būklė gera); kitos tarpaukštinės perdangos
(netyrinėta); įvažiavimo į vidaus kiemą angos tinkuotas plytų mūro cilindrinis skliautas (būklė gera);
stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - ŠV korpuso plytų mūro sraigtiniai laiptai į rūsį (laiptų
pakopos padengtos medinėmis lentomis; būklė gera); inžinerinė įranga - ŠV korpuso I a. patalpos židinys
(būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); ŠV
korpuso ŠR, PR ir PV fasadų medinių langinių tipas; ŠR fasado įėjimo į rūsį medinių dvivėrių, apkaustytų
metalu durų tipas (būklė gera); ŠV korpuso kiemo fasado medinių, vienvėrių, dvisluoksnių, apkaustytų
metalu durų tipas (būklė gera);
lubų, sienų apdaila – ŠV korpuso I a. patalpos polichrominė tapyba (būklė gera);

2
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;
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas susideda iš dviejų statinių ir yra trijų
aukštų prie gatvės, pagrindiniu, šiaurės rytų fasadu orientuotas į Stiklių gatvę(F01) ir dviejų aukštų
pietinis kiemo fligelis(F18). Gatvės fasade pirmame aukšte, kairėje nuo pravažiavimo angos, komercinių
patalpų langai mediniai, pakeisti(F02), dešinėje pravažiavimo langai pakeisti restauracijos metu(F04).
Šios pastato dalies pirmas aukštas netinkuotas, raudonų plytų, kaip ir visas pirmas aukštas kieme(F1014). Visi kiti fasadai tinkuoti. Pietinės fasado dalies langai antrame ir trečiame aukštuose mediniai,
nekeisti, skirtingų spalvų aukštuose(F03). Šiaurinėje fasado dalyje antrame aukšte langai pakeisti,
mediniai, o trečiame aukšte langai nekeisti(F05).
Gatvės fasade cokolis paveiktas drėgmės,
aptrupėjęs(F06). Pravažiavimo į kiemą angoje įstatyti metaliniai ažūriniai vartai(F07). Pravažiavimo
danga betoninės plytelės(F08), perdanga cilindrinis skliautas(F09).
Šiaurinio pastato kiemo fasaduose pirmo aukšto langai pakeisti restauracijos metu(F12-14). Antrame
aukšte langai pakeisti mediniai, trečiame aukšte langai nekeisti(F21-24). Kiemo fasade virš pravažiavimo
angos buvo balkonai su mediniais turėklais, dabar uždaryti plastikiniais langais(F27). Šiaurinį ir pietinį
pastatus kieme jungia dvi arkos(F25-26). Prie pietinio fasado pristatytas statinys be stogo su
arkomis(F38). Šiaurinio pastato šiaurės vakarų fasado tinkas aptrupėjęs(F29). Kaminai tinkuoti.
Pietinio kiemo fligelio pirmo aukšto langai pakeisti restauracijos metu(F16-17). Pirmame aukšte yra
vienos senos durys(F30). Antro aukšto langai nekeisti(F18-20). Ant stogo įrengti du pusiau įtraukti
tūriniai stoglangiai(F28). Fasade cokolis paveiktas drėgmės(F31-32).
Pastatų stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės plytelės(F33). Kieme lietaus vanduo
nuvestas į lietaus kanalizaciją(F34-36), gatvėje nuvedamas ant šaligatvio(F37).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 39 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-03
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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