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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 288
3. Adresas
J. Basanavičiaus g. 5
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, stačiakampio plano 3 a. su netaisyklingo stačiakampio plano Š flygeliu ir rūsiu
(1971 m. rekonstrukcijos metu pastatas Š pusėje paaukštintas vienu aukštu, prie flygelio Š fasado
pristatytas antras pastatas TRP2; būklė patenkinama); stogo forma – dvišlaitė, flygelio – vienšlaitė (1971
m. paaukštinus Š pastato dalį stogo konstrukcija pakeista; būklė patenkinama); kiti stogo elementai – P
fasado stogo tvorelė, kurią sudaro plytų mūro stulpeliai bei metalo kaltiniai elementai išdėstyti tarp jų
(būklė patenkinama);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (1971 m. rekonstrukcijos metu vidaus išplanavimas iš dalies
pakeistas, 2004 m. iš dalies atkurtas); sienų angos – Š fasado ir flygelio V fasado I–III a. stačiakampės
langų angos (būklė gera); pagrindinės laiptinės III a. arkinės nišos (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas – P fasado architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės – Š fasado V ir laiptinės rizalitai (būklė gera); P fasado tariamasis rizalitas
bei virš jo esantis tinkuoto plytų mūro parapetas su vazomis (būklė gera); flygelio V fasado tarimasis
rizalitas (būklė gera); P fasado II a. balkonas su baliustrų turėklais, paremtas lipdyba dekoruotomis
pasparomis (būklė gera); P fasado trečio aukšto keturi balkonai su kaltinio metalo ažūriniais turėklais
(būklė patenkinama); fasadų apdaila ir puošyba – Š fasado ir flygelio V fasado tinkuoto plytų mūro
profiliuotas karnizas, tarpaukštinės traukos (būklė gera); Š fasado ir flygelio V fasado I-III a. langų angų
profiliuoti tinko apvadai su spynomis (Š fasado I a. V pusėje apvadų nėra; būklė gera); tinko tipas (būklė
gera); P fasado cokolio granito plokščių tipas (V pusės cokolis granito plokštėmis padengtas 2004 m.;
pamatas netyrinėtas);
konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); plytų mūro
sienos (būklė gera); perdangos (netyrinėta); funkcinė įranga – pagrindinės laiptinės laiptai su kaltinio
metalo ažūriniais turėklais bei medinio porankio tipas (išskyrus laiptų dangą, kuri įrengta 2004 m.; būklė
gera); flygelio laiptinės gelžbetoninės konstrukcijos laiptai (būklė gera);
inžinerinė įranga – II a. ir III a. glazūruotų koklių krosnys dekoruotos karūnomis bei karnizais
(rekonstrukcijos metu dalis krosnių išgriautos; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – P fasado ir prieangio
medinės įpsrūdinės drožiniais dekoruotos dvivėrės durys su viršlangiu (būklė gera); pagrindinės laiptinės
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II a. P pusės medinės įsprūdinės drožyba dekoruotos dvivėrės durys (V pusės durys užkaltos, išlikusi tik
viena varčia; būklė patenkinama); II a. Baltorios salės medinės įsprūdinės drožyba dekoruotos dvivėrės
durys (būklė gera); II a. dvi medinės įsprūdinės dvivėrės durys su drožyba dekoruotais sandrikais (būklė
gera); langų medinės konstrukcijos, skaidymo ir uždarymo mechanizmų tipas (2004 m. langai atkurti
pagal autentišką pavyzdį; būklė gera);
vidaus dekoras – II a. Baltosios salės interjero sprendimo visuma (būklė gera); pagrindinio korpuso
I-III a. patalpų ir koridorių lubų lipdyba bei karnizai su lipdytiniu dekoru (1971 m., 1976-1980 m. dalis
patalpose esančių lipdinių restauruoti, dalis atkurti arba sukurti pagal pastate esančius analogus, 2004
m. daugelyje patalpų esantys lipdiniai restauoruoti; būklė gera); pagrindinės laiptinės III a. arkinių nišų
dekoratyvios tinko kriauklės (būklė gera); pagrindinės laiptinės, II a. ir III a. polichromija (1998 m.
atlikti dalies I a. patalpų, o 1999 m. dalies II-III a. patalpų polichromijos tyrimai, parengtas spalvinio
sprendimo projektas, pagal kurį įvykdyti atnaujinimo darbai; būklė gera); I a. vestibiulio kaltinio metalo
šviestuvas (būklė gera); grindų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga – pagrindinės laiptinės I a.
kelių spalvų keramikinės plytelės (būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su
priemiesčiais;
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija
16073, U1P
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Administracinės paskirties (Kultūros ministerija)
pastatas yra trijų aukštų. Pagrindiniu fasadu orientuotas į J. Basanavičiaus gatvę(F01). Pirmas fasado
aukštas rustuotas. Fasade visi langai pakeisti(F01-02). Fasado centre yra pravažiavimas su metalinėmis
varčiomis į kiemą ir įėjimo durys(F03-04). Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F05), perdanga –
cilindrinis skliautas(F06). Pravažiavime įrengti papildomi metaliniai varteliai(F07). Lietaus vanduo nuo
stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F08).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 8 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-04

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

