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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Bankas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15898
3. Adresas
Gedimino pr. 6
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:
tūrinė erdvinė kompozicija – pusiau atvira, netaisyklingos U raidės plano, kurį sudaro 2 a. su
cokoliniu a. ir pastoge pagrindinis korpusas su PV ir PR sparnais bei 3 a. su rūsiu ir pastoge PV
priestatas (išskyrus XX a. 7 d–metyje pastatytą pastatą TRP 3; XX a. 9 d–metyje įrengtus tūrinius ir
plokštuminius stoglangius, priestatą TRP 4, dengtą kiemą su įvažiavimo pandusu ir sargybinėmis TRP 5,
pastatus jungiančius požeminius koridorius bei kiemo PV dalyje esančią skulptūrą; 1994–1997 m.
rekonstrukcijos vyriausias architektas – A. Songaila (g. 1956 m.); būklė gera; stogo forma – pagrindinio
korpuso valminė, PR ir PV sparnų bei PV priestato dvišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas –
skardos dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – pagrindinio korpuso ir PV priestato plytų mūro
dūmtraukiai (netyrinėta);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (išlikęs pagrindinio korpuso koridorinis išplanavimas; būklė
gera); kolonos, sienų angos, nišos – PV priestato V ir R fasadų stačiakampės langų ir durų angos (būklė
gera); PV priestato V ir R fasadų nišos rizalitų viršutinėje dalyje (būklė gera); PV priestato R fasado
rizalitų II a. langų angos su pusapskritėmis sąramomis (būklė gera); pagrindinio korpuso nišos, angos su
segmentinėmis sąramomis cokoliniame a., I a. patalpose Nr. 8, 10, 13, 25 (būklė gera); pagrindinio
korpuso cokolinio a., I-II a., PV priestato I-III a. patalpų stačiakampės durų angos (būklė gera);
fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus Š fasado ir R fasado Š dalies cokolinio a. granito
plokštes bei PV priestato fasadus; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – pagrindinio
korpuso Š, R, V fasadų plytų mūro rizalitai (būklė gera); pagrindinio korpuso Š, R ir V fasadų rizalitų
viršuje plytų mūro atikai, jungiami stogo baliustrados (būklė gera); pagrindinio korpuso Š fasado
balkonas su baliustrada, paremtas pasparomis (būklė gera); PV priestato V ir R fasadų plytų mūro
rizalitai (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – PV priestato V ir R fasadų plytų mūro karnizai ir
tarpaukštinės traukos virš I a. angų, polanginiai karnizai (būklė gera); PV priestato V ir R fasadų tinko
apvadai virš stačiakampių I-III a. langų angų ir rizalitų nišų; V fasado II a. langų tinko apvadai su
reljefiniais raktais (būklė gera); PV priestato V fasado skaldyto akmens blokelių cokolis (būklė gera); PV
priestato V ir R fasadų tinkas (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera; pagrindinio korpuso cokolinio a.
ir dalies I a. patalpų g/b su skliautais perdanga; dalies I a. patalpų ir II a. medinė sijinė perdanga (būklė
gera); PV priestato rūsio, I-III a. tarpaukštinės perdangos (netyrinėta); pagrindinio korpuso medinė
sijinė su statramsčiais stogo konstrukcija bei PV priestato medinė sijinė su statramsčiais stogo
konstrukcija (būklė gera); funkcinė įranga – pagrindinio korpuso Š g/b konstrukcijos laiptai su
marmuriniais atpakopiais, metaliniais turėklais ir mediniais porankiais iš cokolinio a. į I a. (būklė gera);
pagrindinio korpuso P laiptinės g/b konstrukcijos laiptai iš I a. į II a.; marmurinių antpakopių, metalinių

2

turėklų, tvorelės ir jų medinių porankių tipai (laiptai iš cokolinio a. į I a. įrengti 1994-1997 m.; būklė
gera); pagrindinio korpuso PR sparno g/b konstrukcijos laiptai su mozaikinio betono antpakopiais,
metaliniais turėklais iš cokolinio a. į pastogę; medinių porankių tipas (būklė gera); inžinerinė įranga –
viena koklių krosnis I a. patalpose Nr. 1 ir 72, dvi koklių krosnys II a. patalpose Nr. 5, 4, 12; dvi
metalinės krosnys I a. patalpoje Nr. 1 (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – pagrindinio
korpuso cokolinio a., I–II a. bei PV priestato II ir III a. stačiakampių ir arkinių langų medinės
konstrukcijos ir skaidymas (būklė gera); pagrindinio korpuso cokolinio a., I-II a. medinių įsprūdinių
vienvėrių ir dvivėrių durų su apvadais tipai; dalis durų su viršlangiais; medinės įsprūdinės įstiklintos su
apvadais ir arkiniu viršlangiu balkono durys II a. patalpoje Nr. 4 (būklė gera); metalinės saugyklų durys;
vidaus dekoras – I a. patalpų Nr. 3, 4, 8–12, 19a, 20, 23, 25, 71, 72 bei II a. patalpų Nr. 4, 5, 5a, 10–
12, 16, 17a, 18, 20 lupų rozetės ir karnizai (XX a. 10 d-metyje I a. patalpoje Nr. 19 ir II a. patalpoje Nr.
17 įrengti nauji lipdiniai; keliose patalpose vietoje blogos būklės karnizų sumontuoti nauji; būklė gera);
apšvietimo įranga – II a. patalpos Nr. 2 trys sietynai (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – lubų,
sienų tinkas (būklė gera); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas – II a.
patalpų Nr. 4–6, 12 parketas (netyrinėta);
interjeras – cokolinio a. – I a. patalpos Nr. 1, II a. patalpų Nr. 1, 2, 3 bei P laiptinės interjero visumos
sprendinys (išskyrus 1988 m. įrengtus I a. patalpos Nr. 1 medinius sienų panelius bei balto marmuro
grindų dangą; būklė gera);
įvairios išraiškos formos – plytų mūro tvora su metaliniais vartais ir varteliais ŠV teritorijos dalyje,
ties Š ir V fasadų kampu (Š pusės visumos sprendinys; 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 – šio pastato
projektui 1889 m. buvo paskelbtas pirmasis žinomas architektūros konkursas Vilniuje. Pastatas statytas
Vilniaus Žemės banko administracijai. Ilgamečiais šio banko valdybos nariais buvo Nikolajus Zubovas
(1832–1898), Adomas Pliateris (1836–1909), Juozapas Montvila (1850–1911), Aleksandras Daugirdas
(1815–1901) ir kiti. Tai vienas pirmųjų specialiai bankui statytų pastatų Vilniuje. Bankas išlaikė savo
paskirtį per visą laikotarpį. Pastate yra meninių savybių turintis Stanislovo Bulavo 1990 m. sukurtas
vitražas "Numizmatikos raida".
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, fasadai sutvarkyti, langai
pakeisti(F01-04). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F05-06).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2014 m. 6 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)

