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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas         Pastatas      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27036     
3. Adresas                           Pylimo 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    valstybės saugomas   
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 – uždaro tūrio, sudėtinio plano, kurį sudaro supantys vidaus kiemą 3–4 a. 

V, Š, R ir PV korpusai, su pastogėmis ir rūsiais po R bei Š korpusais; stogo forma – dvišlaitė, R ir Š 
korpusų – sudėtinė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas; kiti stogo elementai – plytų 
mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); PV, R ir Š korpusų dvišlaičiai tūriniai stoglangiai (būklė gera); PV 
korpuso tinkuoto plytų mūro stulpeliai V dalyje (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos – R ir Š korpusų fasadų 
stačiakampės, su segmentinėmis ir pleištinėmis sąramomis langų ir durų angos, R korpuso R fasado 
apskritos švieslangių angos, R korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą vartų anga su pusapskrite sąrama (R 
korpuso P fasado I a. R lango anga, R fasado I a. Š lango anga, šoninės rūsio langų angos rekonstruotos; 
R korpuso R fasade išlikę tik rūsio angų sąramos, dalis angų užmūrytos; Š korpuso R fasado durų anga 
nauja; būklė gera); V korpuso I a. vidaus patalpų Nr. 8, 9 angos su pusapskritėmis sąramomis (būklė 
gera); sienų nišos - V, R ir Š korpusų vidaus patalpų nišos su pleištinėmis ir segmentinėmis sąramomis 
(būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - V ir PV korpusų architektūrinio sprendimo visuma (PV korpuso 
R fasado I a. angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi tyrimai; būklė gera); fasadų 
architektūrinės tūrinės detalės - V korpuso V fasado centre triaukštis menamas rizalitas, užsibaigiantis 
trikampiu frontonu, papuoštu skluptūrine kompozicija su vazomis šonuose (būklė gera, skulptūrinės 
kompozicijos patenkinama); V korpuso R fasado P kampe pusapskričio plano triaukštis rizalitas (būklė 
gera); PV korpuso R fasado centre keturaukštis menamas rizalitas (būklė gera); Š korpuso R fasado dveji 
stačiakampio plano plytų mūro rizalitai (būklė gera); V korpuso V fasado balkonai su II a. betonine 
baliustrų ir III a. metaline ažūrine tvorelėmis, III a. balkonas su pasparomis (būklė gera); PV korpuso V 
fasado balkonai su betoninėmis baliustrų tvorelėmis (būklė patenkinama); R korpuso keturaukštė jungtis 
su PV korpusu (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – R korpuso Š, P ir R fasadų bei Š korpuso P, V, R 
fasadų reljefinis plytų mūro karnizas su dantukais (būklė gera); R korpuso Š, V ir P fasadų bei Š korpuso 
P ir V fasadų tinko tipas (būklė patenkinama); 

konstrukcijos - pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (Š korpuso Š ir R fasaduose cokolis 
netinkuotas; pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); R ir Š korpusų rūsių plytų ir akmenų mūro sienos 
(būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera); V korpuso I a. patalpos Nr. 1 cilindriniai, kryžminiai plytų 
mūro skliautai (anksčiau buvę įvažiavimo angos skliautai; būklė gera); PV korpuso įvažiavimo į vidaus 
kiemą tinkuoto plytų mūro cilindrinių skliautelių ant metalinių sijų perdanga (būklė gera); PV korpuso 
laiptinės I a. cilindrinių skliautelių ant metalinių sijų perdanga (būklė gera); R korpuso rūsio patalpų Nr. 
4, 5 lėkšti cilindriniai plytų mūro skliautai (būklė gera); R korpuso rūsio patalpų Nr. 4, 5 plytų mūro 
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konstruktyvinės arkos (būklė gera); Š korpuso rūsio patalpų Nr. 1-3 cilindriniai plytų mūro skliautai 
(būklė gera); R korpuso įvažiavimo į vidaus kiemą tinkuoto plytų mūro konstruktyvinės arkos (būklė 
gera); kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė 
patenkinama); funkcinė įranga - V korpuso PR dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su mozaikinio 
betono pakopomis ir mediniais turėklais, susidedančiais iš tvorelės su baliustromis ir porankių; dalis 
laiptatakių dekoruoti iš tinko suformuotais apvadais (dalis baliustrų neišlikę; būklė gera); PV korpuso R 
dalyje ir R korpuso R dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono pakopomis ir 
turėklais, susidedančiais iš ažūrinės metalo tvorelės ir medinių porankių (būklė gera); R korpuso medinių 
laiptų į rūsį ir pastogę tipas (būklė patenkinama); Š korpuso R dalyje gelžbetoninės konstrukcijos laiptai 
su mozaikinio betono pakopomis ir turėklais, susidedančiais iš metalinės tvorelės ir medinių porankių 
(būklė gera); inžinerinė įranga - V korpuso I a. patalpos Nr. 7 glazūruotų koklių krosnis su karūna (būklė 
gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 15 koklių krosnis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - V, PV korpusų 
V fasadų langų medinė konstrukcija ir skaidymas, V, PV korpusų R fasadų, R ir Š korpusų fasadų langų 
medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai, PV, R ir Š korpusuose dalis langų su metaliniais skląsčiais 
(būklė gera); V korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės durys su pusapskričiu viršlangiu (būklė 
gera); V korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės įstiklintos balkonų durys (būklė gera); V korpuso 
medinės įsprūdinės vidaus patalpų durys (būklė gera); PV korpuso V fasado medinės įsprūdinės dvivėrės 
durys su įstiklintu pusapskričiu viršlangiu (būklė gera); PV korpuso V fasado medinių įsprūdinių dvivėrių 
įstiklintų balkonų durų tipas (būklė gera); PV korpuso medinės įsprūdinės dvivėrės durys, dalis su 
įstiklintu stačiakampiu viršlangiu, II-III a. laiptinės durys su mediniais profiliuotais apvadais (būklė 
gera); R korpuso medinės įsprūdinės dvivėrės vidaus durys (būklė gera); Š korpuso P fasado balkono 
medinės įsprūdinės dvivėrės durys (būklė gera); 

 patalpų architektūrinės detalės – V korpuso II, III a. patalpų Nr. 14, 23 apskritos kolonos su 
pjedestalais –(būklė gera); vidaus dekoras – V korpuso I, II a. patalpų Nr. 10, 13 gipso sandrikai virš 
durų angų (būklė gera); lubų, sienų apdaila – V korpuso I a. patalpų Nr. 8, 9 profiliuoti gipso (?) 
lipdiniai, apvadai, karnizinės traukos (būklė gera); V korpuso I a. patalpų Nr. 8, 9 reljefinės lubų rozetės 
(būklė patenkinama); PV korpuso II, IV a. patalpų Nr. 19, 20, 25, 26 profiliuotos gipso (?) karnizinės 
traukos, lubų apvadai (būklė gera); PV korpuso II, IV a. patalpų Nr. 19, 20, 25, 26 reljefinės lubų rozetės 
(būklė gera); autentiško polichrominio dekoro fragmentai ir polichrominio dekoro tipas PV korpuso II 
aukšte ir reprizentacinėje laiptinėje (būklė bloga); 

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 yra 3-4 aukštų, pagrindiniu fasadu 
orientuotas į Pylimo gatvę, fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F01-02). Pirmas aukštas rustuotas(F03). 
Dalis fasado pirmame aukšte su arkiniais langais(F02). Balkonai fasade aptrupėję(F04-05). Stogo danga 
– cinkuota skarda(F06-07). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F08) ir ant 
šaligatvio dangos(F09-10). Pravažiavimas į kiemą prie gatvės su medinėmis varčiomis(F13), kiemo 
pusėje yra metalinės varčios(F11-12). Pravažiavimo danga – asfaltas(F14), perdanga – plytos ant 
metalinių sijų(F15). Pravažiavimo sienų tinkas ir dažai aptrupėję(F16). Dalis kiemo fasadų tinkuoti(F17-
19), kai kurie langai pakeisti. Kiemo fasade yra pravažiavimas į vidinį kiema su metalinėmis 
varčiomis(F20). Kiemo fasado cokolis dalinai aptrupėjęs(F21), lietaus vanduo nuvestas ant kiemo 
dangos. Kiti kiemo fasadai netinkuoti, geltonų molio plytų(F22-24).  
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    24  nuotraukų        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-02    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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