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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Banko rūmai       

3. Adresas
    15896     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                           Gedimino pr. 3                                          ______________                                               

                          (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: 

tūrinė erdvinė kompozicija – sudėtinio tūrio, kurį sudaro stačiakampio formos plano 3 a. P ir 2 a. R 
korpusai bei T raidės formos plano 2 a. Š korpusas, su pastogėmis ir rūsiu po P korpusu; stogo forma – 
dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukiai ir 
vėdinimo kanalai (netyrinėta); tūriniai stoglangiai (netyrinėta, stoglangiai yra visuose korpusuose); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (P korpuso V dalyje įrengtas liftas; būklė gera); sienų 
angos – P korpuso Š fasado, R korpuso Š, V fasadų, Š korpuso R, Š ir V fasadų langų ir durų angos 
stačiakampės ir su pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); P korpuso rūsių, P, R ir Š korpusų I-III a. 
vidaus durų ir praėjimų angos stačiakampės ir su segmentinėmis sąramomis (būklė gera); sienų nišos - P 
korpuso Š fasado, R korpuso Š, V fasadų, Š korpuso Š fasado nišos stačiakampės ir su pusapskritėmis 
sąramomis (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 8 nišos su segmentinėmis sąramomis (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - P korpuso P fasado architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė 
gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - P korpuso P fasado centre plytų mūro rizalitas su 6 viduryje 
suporintomis kolonomis, profiliuotu karnizu su modiljonais ir virš jo kylančiu parapetu (būklė gera); P 
korpuso P fasado R ir V plytų mūro tariamieji rizalitai su profiliuotais karnizais ir virš jų kylančiais 
parapetais (būklė gera); P korpuso P fasado centrinio ir tariamųjų rizalitų portalai su šlifuoto akmens 
laiptų pakopomis (būklė gera); P korpuso Š fasado III a. balkonai ir jų ornamentuoti metalo turėklai 
(būklė bloga); fasadų apdaila ir puošyba – P korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R 
bei V fasadų II–III a. tinko, plytų mūro langų ir durų angų apvadai su spynomis, palangės (būklė gera); P 
korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R bei V fasadų tinkuoto plytų mūro spynos virš I 
a. langų ir durų angų (būklė gera); P korpuso Š fasado, R korpuso V, Š fasadų ir Š korpuso Š, R bei V 
fasadų tinkuoto plytų mūro pastogių bei tarpaukštinis karnizas virš I a. langų ir durų angų (būklė gera); 
tinko tipas (būklė gera); 

konstrukcijos - akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu, padengtu granito plokštėmis (-; 
būklė gera; FF Nr. 28; 2012 m.); plytų mūro sienos (būklė gera); P korpuso rūsio patalpos Nr. 6, I-II a. 
patalpų Nr. 7, 8, 11, 14, 17 lėkšti cilindriniai su liunetėmis skliautai (skliautų medžiagiškumas 
netyrinėtas; būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 cilindrinis gelžbetonio skliautas (būklė gera); 
kitos tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija - medinė gegninė (netyrinėta); funkcinė 
įranga - P korpuso laiptinės patalpos Nr. 10 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, 
kaltinio metalo turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (porankio atskiros dalys pakeistos; būklė gera); P 
korpuso laiptinės patalpos Nr. 12 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, kaltinio 
metalo turėklu ir mediniu profiliuotu porankiu (būklė gera); R korpuso patalpos Nr. 30 gelžbetoninės 
konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais, metalo turėklu ir medinio profiliuoto porankio tipu (būklė 



 2 
gera); inžinerinė įranga - P korpuso I a. patalpų Nr. 7, 18, Š korpuso II a. patalpų Nr. 13, 14 metalo 
ornamentuotos ventiliacijos grotelės (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir 
skaidymo tipai (būklė gera); P korpuso P fasado portalų medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos, su 
metalo grotelėmis, dekoruotos drožiniais durys (būklė gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 7 medinis 
karkasinės konstrukcijos tambūras su dvivėrėmis, įstiklintomis, dekoruotomis drožiniais durimis ir 
piliastrus bei frontoną imituojančiais staktos apvadais, I a. patalpų Nr. 10, 12 mediniai karkasinės 
konstrukcijos tambūrai su dvivėrėmis, įstiklintomis, dekoruotomis drožiniais durimis (patalpos Nr. 10 
durys su viršlangiu; būklė gera); Š korpuso Š fasado medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos durys su 
viršlangiu (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 7 dvejos medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos 
durys su viršlangiais (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 trejos medinės dvivėrės įsprūdinės, 
įstiklintos durys su viršlangiais (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 13 metalo dvivėrės durys į P 
korpuso patalpą Nr. 16 (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 16 metalo vienvėrės durys su grotomis 
į patalpą Nr. 17 (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 20 medinės dvivėrės įsprūdinės, dvigubos 
durys į patalpą Nr. 21, jų mediniai paneliai ir staktos apvadai (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 
18 medinių vienvėrių įsprūdinių, įstiklintų durų tipas, jų viršlangis (būklė gera); P korpuso I-III a. aukštų 
vidaus durų medinių vienvėrių ir dvivėrių įsprūdinių durų tipai (būklė gera); P korpuso metalo vienvėrės 
durys į palėpę (būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 17 metalo dvivėrės langinės (būklė gera); 

vidaus dekoras – P korpuso II a. patalpų Nr. 18, 19 tinkuoto plytų mūro profiliuoti karnizai (būklė 
gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 20, III a. patalpų Nr. 24-29 karnizų reljefinis dekoras ir polichromija, 
lubų reljefinės rozetės (būklė gera); Š korpuso II a. patalpos Nr. 15 tinkuoto plytų mūro profiliuotas 
karnizas, tinkuoto plytų mūro piliastrai, sujungti tinkuoto plytų mūro profiliuotais archivoltais (būklė 
gera); apšvietimo įranga – P korpuso I–II a. vestibiulio patalpos Nr. 7 šviestuvas, jo tipas (autentiškas R 
esantis šviestuvas, V esantis šviestuvas pagamintas pagal pavyzdį; būklė gera); Š korpuso II a. patalpos 
Nr. 14 šviestuvas (uk 26616; būklė gera); P korpuso III a. patalpos Nr. 26 šviestuvas (uk 26614; būklė 
gera); grindų dangos medžiaga - P korpuso I a. patalpoje Nr. 7 keraminių plytelių grindų danga, jos 
tipas (dalis plytelių pakeista; būklė gera); 

interjeras – P korpuso I–II a. patalpų Nr. 7, 21 ir Š korpuso II a. patalpų Nr. 13, 14 interjero visumos 
sprendinys (išskyrus medinių grindų dangą ir medinę pakylą patalpose Nr. 13, 14, 21; patalpos Nr. 21 
interjeras sukurtas 1955 m. pagal archit. Simono Ramunio (1916-2002 m.) projektą; būklė gera); 

įvairios mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - tinkuoto plytų mūro tvora su metalo 
dvivėriais vartais ir vienvėriais varteliais pėstiesiems R teritorijos dalyje (būklė gera); tinkuoto plytų 
mūro tvora su metalo dvivėriais vartais V teritorijos dalyje (būklė gera); metalo tvorelės P teritorijos 
dalyje abipus P korpuso P fasado centrinio rizalito (būklė gera); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610K); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

    4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio 
teritorija 16073, U1P;      

 

 Pastatas yra trikų aukštų, susidedantis iš kelių 
korpusų. Pagrindinis pastatas stovi prie Gedimino pr.(F01). Pagrindinis fasadas sutvarkytas, langai 
pakeisti(F01-05). Kitas korpusas ir pastato fligeliai yra prie Tilto gatvės(F06-10). Keli kiemo fasadai yra 
remontuojami(F10-12). Kiemo fasaduose langai pakeisti, kiti fasadai neremontuoti(F13-14). Yra dveli 
įvažiavimai iš Tilto gatvės į kiemus(F10. F15) su metalinėmis varčiomis. Lietaus vanduo nuvestas į 
lietaus kanalizaciją(F16). Stogo danga – skarda. 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m. 16  nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2014-08     

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

    Kęstutis Masaitis 






