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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 22799
3. Adresas
Gedimino pr. 1
______________
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 – kompaktinė, daugiakampio plano 3 a. su rūsiu ir mansarda (išskyrus plokštuminius
stoglangius ir priestatą TRP 7; būklė gera); stogo forma – valminė, laiptinės trišlaitė, stoglangių dvišalitė
(būklė gera); kiti stogo elementai – R pusės tūriniai stoglangiai (būklė gera); plytų mūro dūmtraukiai
(būklė gera);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); kolonos, sienų angos, nišos – V fasado langų
ir durų angos su pleištinėmis sąramomis (būklė patenkinama); II a. P patalpų nišos su pleištinėmis
sąramomis (patalpos apžiūrėtos, tačiau nebuvo galimybės fotografuoti; būklė gera);
Š, R ir P fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus I a. angas; būklė gera); fasadų
kompozicija, fasadų architektūros tūrinės detalės – Š ir R fasadų sandūros II, III a. balkonai ir jų
metaliniai turėklai (būklė gera); P ir R fasadų sandūroje II a. plytų mūro erkeris, besiremiantis į
pasparas, užsibaigiantis balkonu su metaliniais turėklais (būklė gera); R, P ir Š fasadų plytų mūro
parapetas, jungiamas metalinės tvorelės (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – plytų mūro
profiliuotas karnizas V fasade (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); rūsio, I-III a.
perdenginys (netyrinėta); funkcinė įranga – centrinės laiptinės mozaikinio betono laiptai ir jų metaliniai
turėklai su mediniais porankiais iš I a. į pastogę (būklė gera); inžinerinė įranga – III a. patalpos Nr. 311
koklių krosnies tipas; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – III a. P patalpų dvivėrės medinės įsprūdinės
durys (būklė patenkinama); R, Š ir P fasadų II, III a. langų skaidymo į tris segmentus tipas;
vidaus dekoras – III a. patalpos Nr. 311 lubų tinko rozetė ir karnizas, patalpos Nr. 312 lubų tinko
rozetė (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – patalpų lubų, sienų tinkas (būklė gera);
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, įvykius – 1988 m.
pastato III a. patalpose įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tarybos būstinė, II a. buvusioje salėje
vyko Sąjūdžio Tarybos posėdžiai, I a. patalpose veikė Lietuvos Sąjūdžio informacinė agentūra, spaudos
tarnyba.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda. Pagrindiniu
fasadu orientuotas į Vrublevskuo gatvę(F01). Kiti du fasadai orientuoti į gedimino pr.(F02) ir Tilto
g.(F03). Fasadai sutvarkyti, langai pakeisti(F01-05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus

2

kanalizaciją(F06). Po vienu balkonu Tilto g. fasade apsilupę dažai(F07). Stoge įrengti tūriniai
stoglangiai(F08), stogo danga – skarda (čerpių imitacija).

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

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2014-07

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

