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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Pastatas      

3. Adresas
    27041     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Tilto g. 35      ______________                                               

                          (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: 

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos U raidės formos plano, susideda iš: 3 aukštų su pastoge P 
korpuso, 3 aukštų su pastoge ir daliniu rūsiu R pusėje V korpuso, 3 aukštų su pastoge, rūsiu ir iškyša Š 
fasade Š korpuso (išskyrus 2006 m. pastogėje įrengtas patalpas, rūsiai netyrinėti); stogo forma – 
dvišlaitė, V korpuso valminė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – molio čerpių dangos tipas, 
erkerio bokštelio – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – erkerio 
bokštelis su varpo formos šalmu (būklė patenkinama); V korpuso V fasado ir P korpuso P fasado 
tariamųjų rizalitų plytų mūro tinkuoti frontonai bei V korpuso ŠV kampo plytų mūro tinkuotas frontonas 
(būklė patenkinama, P korpuso P fasado tariamojo rizalito frontono būklė bloga); tūrinio pusapskričio 
stoglangio tipas P korpuso P fasade (kiti stoglangiai įrengti 2006 m.; būklė patenkinama); plytų mūro 
dūmtraukių tipas (būklė gera ir patenkinama); plytų mūro ugniasienės sienelė tarp V ir P korpusų (būklė 
patenkinama); 

išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos – III a. langų angos su 
segmentinėmis sąramomis P korpuso P fasade ir V korpuso V, Š, P fasaduose (būklė gera); stačiakampės 
langų angos P korpuso R, Š fasaduose, V korpuso R fasade, Š korpuso P, R fasaduose ir P korpuso P 
fasado bei V korpuso V, Š, P fasadų II a. (išskyrus I a. langų angas; būklė gera); durų anga su 
pusapskrite sąrama V korpuso PV kampe (būklė gera); V korpuso laiptinės ir erkerio II a. langų angos su 
netaisyklingos formos sąramomis (būklė gera); V korpuso laiptinės ir erkerio viršutinio tarpsnio 
netaisyklingo ovalo formos langų angos (būklė gera); P korpuso tarpuvartės stačiakampės angos (būklė 
gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus visų korpusų I 
a. angas ir 2006 m. įrengtus stoglangius); fasadų architektūros tūrinės detalės - plytų mūro tinkuotas 
erkeris V korpuso PV kampe (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuoti tariamieji rizalitai V korpuso V 
fasade ir P korpuso P fasade (būklė gera); stačiakampiai gelžbetoniniai balkonai su metalinėmis 
ornamentuotomis tvorelėmis P korpuso P fasade, V korpuso V fasade ir V korpuso ŠV kampe (būklė 
patenkinama); 

konstrukcijos - pamatas su plytų ir pavienių akmenų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, gatvės 
fasadų cokolis susmegęs, kiemo fasadų cokolio būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos sienos, geltonų 
plytų mūro kiemo fasadų sienos ir geltonų plytų mūro Š korpuso R ugniasienė (būklė patenkinama); 
medinės sijinės tarpaukštinės perdangos (2006 m. tarpaukštinė perdanga tarp 3 a. ir pastogės sustiprinta 
gelžbetonio sijomis, netyrinėta); plytų mūro skliautukų tarp metalinių sijų, vad. Akermano, tarpuvartės 
perdanga (būklė patenkinama); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - V 
korpuso laiptai su metaliniu ornamentuotu turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (2006 m. laiptai 
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pratęsti iki pastogės, laiptai ir laiptinės aikštelės uždengtos klinkerio plytelėmis; būklė gera); inžinerinė 
įranga - rudų, glazūruotų, ornamentuotų koklių krosnis V korpuso II a. patalpoje (būklė patenkinama); 
gelsvai žalsvų, glazūruotų, ornamentuotų koklių krosnis su karūna ir baltų, glazūruotų koklių su karūna ir 
karnizu šoninė krosnies dalis V korpuso III a. patalpose (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - 
langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (didelė dalis langų pakeista į plastikinius; būklė 
patenkinama); medinės, įsprūdinės, dvivėrės durys ir jų tipas V korpuso laiptinės II-III a. (būklė gera); 

lubų, sienų apdaila – V korpuso II a. patalpos ir laiptinės lipdybinis dekoras (2006 m. įrengiant 
pastogę, laiptinės lipdybinis dekoras iš dalies sunaikintas, kitose III a. patalpose lipdybinis dekoras 
uždengtas pakabinamomis lubomis, netyrinėtas; būklė patenkinama); V korpuso laiptinės sienų tinkas su 
polichromija (sienose palikti zondažai, polichromijos tyrimai nerasti; būklė patenkinama); 

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

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P;  

 

 Pastatas yra trijų aukštų su mansarda, stovi 
Vilniaus ir Tilto gatvių kampe(F01). Vilniaus gatvės fasadas sutvarkytas, perdažytas, balkonai 
suremontuoti, langai ir durys pakeisti(F01-02). Tilto gatvės fasdo dalis sutvarkyta, dalis netvarkyta(F03). 
Trečiame aukšte fasadas ir karnizas apsilupę(F04-05). Balkonas, esantis virš pravažiavimo į kiemą 
aptrupėjęs(F06). Šaligatvis prie namo išklotas trinkelėmis(F07-09). Pravažiavimo į kiemą danga – 
betoninė, perdanga plytų ant metalinių sijų(F11). Pravažiavimo sienų dažai apsilupę, tinkas vietomis 
aptrupėjęs(F12). Kiemo fasadai geltonų plytų, netinkuoti, daugelis langų pakeisti(F13-14). Stogo danga 
keraminių čerpių, kaminai tinkuoti, stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai. Kieme ištrupėjusio betono 
danga(F15). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m.   15nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-04    

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

    Kęstutis Masaitis 






