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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas         Namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     27982     
3. Adresas                           Žygimantų g. 10                                                         
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 – kompaktinis, T raidės formos plano su įvažiavimu į kiemą R; susideda iš 4 a. su pastoge ir rūsiu 
pagrindinio korpuso bei 4 a. su pastoge ir rūsiu P rizalito; stogo forma – dvišlaitė, rizalito – trišlaitė; 
dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 2 
tūriniai stoglangiai – žibintai su kūgio formos stogeliais virš pagrindinės ir kiemo laiptinių (būklė 
patenkinama); tūriniai trikampiai stoglangiai (būklė patenkinama); plytų mūro tinkuoti dūmtraukiai 
(būklė patenkinama); 
išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (po II pasaulinio karo 4-5 kambarių butai buvo padalinti į 
mažesnius, įrengtos naujos pertvaros, užmūryta dalis durų angų, iškirstos naujos angos); sienų angos – Š 
fasado I a. centrinės dalies langų, Š fasado ir vestibiulio durų angos su pusapskritėmis sąramomis (būklė 
gera); langų, P fasado ir vidaus durų, tarpuvartės stačiakampės angos (po II pasaulinio karo dalis vidaus 
durų angų užmūryta, iškirstos naujos angos, vidaus angos netyrinėtos); nišos - stačiakampės nišos kiemo 
laiptinėje (būklė gera); 
fasadų architektūrinis sprendimas - Š fasado architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros 
tūrinės detalės - Š fasado šoniniai rizalitai (būklė gera); Š fasado II a. 2 stačiakampiai gelžbetoniniai 
balkonai, aptverti gelžbetoninėmis baliustromis (būklė patenkinama); Š fasado IV a. 2 pusapskričiai 
gelžbetoniniai balkonai, paremti konsole ir aptverti metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis (būklė 
bloga); P fasado ir P fasado rizalito II-IV a. 12 stačiakampių gelžbetoninių balkonų, aptvertų 
metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis (būklė patenkinama); Š fasado III a. centrinės dalies 
prancūziško tipo įgilinti balkonai su betoninėmis tvorelėmis ir skulptūrinėmis kompozicijomis (būklė 
bloga); fasadų apdaila ir puošyba – P fasado ir P fasado rizalito plytų mūro tinkuoti profiliuoti pastogės 
ir cokolio karnizai (būklė patenkinama); Š, P fasadų ir tarpuvartės sienų tinkas (būklė patenkinama); 
kitos fasadų funkcinės detalės - P fasado ir P fasado rizalito rūsio langų betoninės prieduobės su 
betoniniais borteliais (būklė patenkinama); kitos fasadų detalės - atminimo lenta su įrašu „ŠIAME NAME 
1940-1941 GYVENO PROFESORIUS STASYS ŠALKAUSKIS / 1886-1941 / ŽYMUS LIETUVIŲ TAUTOS 
FILOSOFAS IR PEDAGOGAS“ Š fasade (būklė patenkinama); 
konstrukcijos - pamatas ir P fasade plytų mūro tinkuotas, Š fasade plytų mūro dengtas granito plokštėmis 
cokolis (pamatas netyrinėtas; būklė patenkinama); plytų mūro tinkuotos kapitalinės sienos –(būklė 
patenkinama); medinės tinkuotos pertvarinės sienos (po II pasaulinio karo įrengta naujų pertvarinių 
sienų; būklė patenkinama); plytų mūro skliautukų tarp metalinių sijų, vad. Akermano, perdangos 
tarpuvartėje ir rūsyje (rūsio perdangos netyrinėtos; tarpuvartės perdangos būklė patenkinama); medinės 
tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); medinė gegninė stogo konstrukcija (būklė patenkinama); funkcinė 
įranga - gelžbetoniniai laiptai su metaliniais ornamentuotais turėklais ir mediniais profiliuotais 
porankiais pagrindinėje laiptinėje (būklė patenkinama); gelžbetoniniai laiptai su metaliniais turėklais ir 
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mediniais profiliuotais porankiais kiemo laiptinėje (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - 
pagrindinės laiptinės atvira lifto šachta su metalinėmis ornamentuotomis tvorelėmis, metalinėmis 
ornamentuotomis arkinėmis laiptinės aikštelių durelėmis (liftas neišliko; būklė bloga); rudų glazūruotų 
koklių krosnys butuose Nr. 3, 6, 7 (kituose butuose krosnys netyrinėtos; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai 
- langų medinės konstrukcijos ir skaidymas (dalis langų pakeista į plastikinius; būklė patenkinama); 
medinės, dvivėrės, įsprūdinės, drožyba dekoruotos, stiklintos su pusapskričiu viršlangiu Š fasado ir 
vestibiulio durys (būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės su viršlangiu P fasado rizalito durys 
(būklė patenkinama); medinės, dvivėrės, įsprūdinės, drožiniais dekoruotos durys su mediniai drožinėtais 
apvadais ir mediniais drožinėtais pusapskričiais sandrikais pagrindinėje laiptinėje (būklė patenkinama); 
medinės, dvivėrės, įsprūdinės, stiklintos butų durys su mediniais profiliuotais apvadais (būklė 
patenkinama); medinės, įsprūdinės, dvivėrės ir vienvėrės, puoštos drožiniais ir be jų, su viršlangiais ir be 
jų vidaus durys (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės durų į butus angų glifų mediniai, įsprūdiniai 
paneliai (būklė patenkinama); Š fasado I a. langų metaliniai laikikliai gėlėms (išliko tik Š fasado V 
pusėje; būklė patenkinama); balto marmuro palangės bute Nr. 7 (kituose butuose palangės netyrinėtos; 
būklė patenkinama); 
lubų, sienų apdaila – butų Nr. 3, 7 sienų ir lubų relfefinis lipdybinis dekoras (daugelyje butų sienų ir 
lubų apdaila neišliko; būklė patenkinama); durų angos tarp vestibiulio ir pagrindinės laiptinės reljefinis 
geometrinis dekoras (būklė patenkinama); pagrindinės laiptinės aikštelių ir laiptų maršų apatinės 
plokštumos reljefinis dekoras (medžiaga netyrinėta; būklė patenkinama); sienų ir lubų tinkas 
(polichromija netyrinėta; būklė patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga - medinis geometrinio rašto 
parketas butuose (kituose butuose grindų danga netyrinėta; būklė patenkinama); vestibiulio, pagrindinės 
laiptinės ir laiptų aikštelių dviejų spalvų metlacho plytelių danga (būklė patenkinama); laiptų pakopų 
teracinė danga vestibiulyje ir laiptinėse (būklė patenkinama); marmuro danga pagrindinio įėjimo angoje 
Š fasade (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; 

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1940–1941 m. šio namo 
bute Nr. 7 gyveno žymus lietuvių tautos filosofas, pedagogas profesorius Stasys Šalkauskis (1886–1941).  

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra keturių aukštų su cokoliniu 
aukštu(F01-02). Fasade daugelis langų pakeisti. Trečiame aukšte esančios skulptūrinės kompozicijos 
postamento tinkas aptrupėjęs(F03). Balkonai fasade aptrupėję(F04-06). Fasado centre yra senos medinės 
įėjimo į pastatą durys(F08), prie durų marmurinė danga(F09). Pravažiavimo į kiemą anga be 
varčių(F10). Pravažiavimo perdanga plokščia betoninė(F11), danga – betoninė(F12). Pravažiavimo 
sienos rustuotos, išteptos dažais(F13-14). Kiemo fasadai tinkuoti, lygūs(F15-17). Fasaduose langai 
pakeisti. Cokolis kieme daugelyje vietų paveiktas drėgmės, aptrupėjęs(F18-21). Lietaus vanduo nuo stogo 
nuvestas ant kiemo dangos. Kiemo danga – asfaltas(F22). 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    22  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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