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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Banko pastatas      

3. Adresas
    1075     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Gedimino pr. 14                                          ______________                                               

                          (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, L raidės formos plano, susideda iš 4 a. su rūsiu Š korpuso ir 2 a. su rūsiu P 
korpuso (2005 m. rekonstrukcijos metu P korpusas išplėstas, užstatyti III-IV a., pažeminta R fasado I a. 
iškyša, pristatytas 2 a. kiemo priestatas, sunaikintas vidaus išplanavimas, interjeras, rekonstrukcijos 
autorius - architektas Alvidas Songaila); stogo forma – Š korpuso plokščia, sutapdinta (būklė gera); 

išplanavimas - išorinių kapitalinių sienų tinklas (2005 m. rekonstrukcijos metu sunaikintas vidaus 
kapitalinių sienų tinklas); kolonos – Š korpuso Š fasado rizalitą remiančios 4 suporintos kolonos (būklė 
gera); sienų angos – stačiakampės langų ir durų angos (išskyrus Š korpuso P fasado I-II a. angas 
užstatytas priestatu, III-IV a. pakeistas angas, P korpuso V, P fasadų I-II a. angas užstatytas priestatu, R 
fasado II a. pakeistas angas); 

. fasadų architektūrinis sprendimas - Š korpuso Š ir R fasadų architektūrinio sprendimo visuma (kiti Š 
ir P korpusų fasadai pakeisti; fasadų architektūros tūrinės detalės - Š korpuso Š fasado šoninis rizalitas 
su įgaubta plokštuma (būklė gera); Š korpuso P fasado IV a. gelžbetoninis balkonas (II ir III a. balkonai 
pristačius priestatą neišliko, turėklai pakeisti); P korpuso R fasado I a. iškyša (iškyša rekonstrukcijos 
metu pažeminta; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – horeljefas ant Š korpuso Š fasado rizalito 
(medžiaga netyrinėta, skulptorius Tadeušas Godziševskis; būklė patenkinama); Š korpuso Š ir R fasadų 
gelsvo smiltainio keturkampių plokščių sienų danga (būklė patenkinama); Š korpuso Š, R fasadų ir P 
korpuso R fasado iškyšos I a. tarplangių gelsvo smiltainio plokščių su horizontoliomis braukomis danga 
(kiti fasadai ir fasadų dalys tinkuoti; būklė patenkinama); 

konstrukcijos - gelžbetoninis pamatas su cokoliu (cokolis buvo dengtas pilko granito plokštėmis, 
kurios neišliko; būklė patenkinama); gelžbetoninio karkaso su plytų mūro užpildu sienos (būklė gera); 
gelžbetoninės tarpaukštinės perdangos (būklė gera; gelžbetoninė, monolitinė, sutapdinta stogo 
konstrukcija (būklė gera; funkcinė įranga - gelžbetoniniai laiptai P korpuso PR dalyje (rekonstrukcijos 
metu laiptai uždengti klinkerinėmis plytelėmis, turėklai neišliko, kiti pastato laiptai pakeisti arba neišliko; 
būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai - Š korpuso Š ir R fasadų vientisų neskaidytų langų tipas; Š 
korpuso Š fasado rizalito šoninių langų skaidymo tipas (buvę metaliniai langų rėmai pakeisti); 

patalpų architektūrinės detalės – apskrito skerspjūvio gelžbetoniniai stulpai I a. patalpoje (būklė 
gera); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610; 

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P; 
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

 

 Pastatas yra keturių aukštų, stovi kiek atitrauktas 
nuo Gedimino pr.(F01). Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti(F01-04). 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m. 4 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-07     

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

    Kęstutis Masaitis 




