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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Administracinis pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10351
3. Adresas
Vilniaus g. 39
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:
tūris – uždaras, susidedantis iš keturių 4 a. netaisyklingo stačiakampio formos plano V, P, R, Š korpusų
su pastoge, mansardiniu aukštu P korpuse ir rūsiu po pastato Š, V dalimis, išsidėstančių sklypo perimetru
ir formuojančių trapecijos formos vidaus kiemą; stogo forma – dvišlaitė, Š, R korpusų – vienšlaitė;
dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (Š korpuso dangos medžiagiškumas
pakeistas; būklė gera); kiti stogo elementai – raudonų, gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);
tūrinių stoglangių, dengtų dvišlaičiais stogeliais, tipas P korpuso P fasade (XX a. II p. - rekonstruoti;
būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės sąramos
įvažiavimo į kiemą anga R korpuse (būklė gera); segmentinių sąramų durų angos, nišos rūsio patalpose
(būklė gera); pusapskritės vėdinimo angos rūsio patalpose (būklė gera); nišos fragmentas R korpuso
rūsio patalpoje Nr. 2-9 (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dalis V korpuso V fasado
ir Š korpuso Š fasado langų angų užmūryta, suformuotos naujos; būklė gera); fasadų architektūros
tūrinės detalės – rizalitai, užbaigti parapetu ir trikampiais frontonėliais R korpuso R fasade (būklė gera);
trikampis frontonas R korpuso V fasade (būklė gera); balkonai R korpuso R fasade, P korpuso P fasade
(būklė gera); kitos fasadų funkcinės detalės – R įvažiavimo į kiemą angos 4 tašyto akmens stabkūliai R
korpuse (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas su lauko akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu R
korpuso R fasade, P korpuso P fasade (pamatas - netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera); gelsvų,
raudonų plytų mūro sienos su ugniasienėmis Š korpuso Š fasade, V korpuso V fasade, R korpuso Š fasade,
P korpuso V fasade (būklė gera); lauko akmenų ir plytų mūro miesto gynybinių įtvirtinimų liekanos su
segmentinės sąramos niša ir stačiakampėmis šaudymo angomis V korpuso V sienoje (1986-1988 m.
restauruota; būklė gera); rūsio tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai, patalpose Nr. 2-9, 3-2 - su
ramstinėmis arkomis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro kryžminiai skliautai su ramstinėmis arkomis R
korpuso įvažiavimo į kiemą angoje (būklė gera); laiptų aikštelių tinkuoto plytų mūro skliauteliai ant
metalinių sijų Š korpuso V laiptinės patalpoje (būklė gera); eksponuojama restauruota raudonų plytų
mūro segmentinė sąrama R korpuso rūsio patalpoje Nr. 2-4 (būklė gera); tarpaukštinės perdangos
(netyrinėta); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga – g/b laiptai su
proﬁliuotomis pilko ir juodo mozaikinio betono pakopomis Š korpuso P, R laiptinėse, P korpuso P
laiptinėje, R korpuso Š, P laiptinėse (būklė gera); g/b laiptai su betono proﬁliuotomis pakopomis Š
korpuso V laiptinėje (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas
(būklė gera); dvivėrių medinių įstiklintų įsprūdinių durų tipas su ažūrinėmis metalo grotelėmis P korpuso

2
P fasade (durys atkurtos; būklė gera); dvivėrių medinių įsprūdinių lauko durų su viršulangiu tipas (būklė
gera); dvivėrių metalo vartų su treliažo ir plastiniu dekoru R korpuso R fasade (būklė gera); balkonų
ažūrinės metalinės tvorelės P korpuso P fasade (būklė gera); ažūriniai metaliniai laiptų turėklai su
mediniais tekintais porankiais Š korpuso V, R, P laiptinėse, R korpuso Š, V laiptinėse, P korpuso P
laiptinėje (būklė gera); langų ažūrinės metalinės grotelės R korpuso P laiptinėje (būklė gera);
vidaus dekoras – sienų ir lubų lipdybinis dekoras R korpuso III a. patalpose Nr. 23–10, 29–9–11, 29–15,
29–12, 29–8, 29–6–7 (būklė gera); grindų, laiptų pakopų danga – laiptų aikštelių pilko mozaikinio
betono grindys su juodos ir raudonos spalvos juostomis intarpais R korpuso Š laiptinėje (būklė
patenkinama); laiptų aikštelių juodo mozaikinio betono plytelių grindys R korpuso P laiptinėje (būklė
patenkinama);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504; TRP);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio
teritorija 16073, U1P;
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – 1904 –1906 m.
pastato I a. veikė spaustuvė, įsteigta Petro Vileišio (1851–1926 m.). Joje buvo spausdinamas pirmasis
dienraštis lietuvių kalba „Vilniaus žinios“. Spaustuvėje slaptai buvo išspausdinti lietuvių suvažiavimo
Vilniuje (1905.12. 4–5) nutarimai.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas keturių aukštų, stovi Vilniaus ir Klaipėdos
gatvių kampe(F02,04). Pagrindiniu fasadu orientuotas į Vilniaus gatvę(F01). Fasadai sutvarkyti, langai
pakeisti. Pravažiavimas į kiemą(F05-06) yra su medinėmis varčiomis(F06-08). Pravažiavimo danga –
betoninės trinkelės(F09), perdanga – kryžminis skliautas(F10). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į
lietaus kanalizaciją(F11). Kiemo fasadai sutvarkyti, daugelis langų pakeisti(F12-20). Lietaus vanduo nuo
stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F21-22). Kiemo danga – betoninės trinkelės(F23-24).

PRIDEDAMA:
9. Fotoﬁksacija
2014 m.
24 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2014-10
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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(parašas)
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