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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 15899
3. Adresas
Gedimino pr. 7
______________
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 – sudėtinis, netaisyklingos formos plano, sudarytas iš 3 aukštų su pusrūsiu ir pastoge P dalies ir
2 aukštų Š dalies; pagrindinis P fasadas – vienas iš Gedimino pr., Liauksmino g. ir Sirvydo g. užstatymo
formantų; stogo forma – P pastato dalies – dvišlaitė , Š pastato dalies – plokščia; stogo danga – P
pastato dalies skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – švieslangiai Š
pastato dalyje (būklė patenkinama); dvišlaičiai tūriniai stoglangiai P pastato dalies V, P ir R pusėse
(būklė patenkinama); tinkuoti plytų mūro parapetai P pastato dalyje (būklė gera); baliustrados,
jungiančios P fasado parapetus (būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (I aukšto pagr. salė įrengta 1969 m; būklė gera); sienų
angos, nišos – stačiakampė įvažiavimo į cokolinį aukštą anga pastato R dalyje (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės – P pastato dalies fasadų tariamieji rizalitai, dekoruoti kompozicinio
orderio su kaneliūromis ir to paties orderio kaneliūruotais piliastrais (būklė gera); pagrindinio P fasado
įgilintas atviras prieangis su betoninių laiptų tipu (laiptų pakopų danga pakeista; būklė patenkinama);
konstrukcijos – P pastato dalies akmens-plytų mūro pamatas su akmens – plytų mūro pusrūsio
sienomis (pamatas netyrinėtas; pusrūsio sienų būklė gera); Š pastato dalies gelžbetoninis pamatas su
tinkuotu cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); tinkuotų plytų mūro, raudonų plytų, stiklo
blokų, plokščių ir vitrininio stiklo paketų sienos (būklė gera); Š pastato dalies gelžbetoninė stogo
konstrukcija (būklė gera); dvitėjinio profilio metalinės stiklo plokštumų sijos I aukšto Š pastato dalyje
(būklė gera); Š pastato dalies tarpaukštinės gelžbetoninės perdangos (netyrinėta, medinės P pastato
dalies tarpaukštinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis, vykdant rekonstrukciją 1969 m.); P pastato
dalies stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (netyrinėta); kabamosios lubos I aukšto pagrindinėje
salėje (būklė patenkinama); I aukšto pagrindinės salės ir pagrindinio įėjimo į korpusą gelžbetoninės
laikančiosios kolonos –(būklė gera); metalinės erdvinės konstrukcijos su įmontuotais šviestuvais
pagrindinėje I aukšto salėje (būklė patenkinama); funkcinė įranga – mozaikinio betono pakopų laiptai į Š
pastato dalies pagr. salę iš V pusės (būklė patenkinama); laiptų mūrinės atitvaros; medinių porankių
tipas (būklė gera); technologinė įranga – aliuminio konstrukcijos kalendorius, reguliuojamas rankiniu
būdu (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų aliuminio konstrukcijos ir skaidymo tipas Š
pastato dalyje (būklė gera); P pastato dalies langų skaidymas (langų medžiagiškumas pakeistas, išlaikant
autentišką skaidymą; būklė gera); įstiklintos aliuminio konstrukcijos durų tipas pastato R ir V pusės
laiptinėse (būklė patenkinama);
interjeras – I aukšto vestibiulio raudonų plytų sienų apdaila, sieninės medinės pašto dėžutės ir
žalvariniai lubų plafonai –(būklė gera); II aukšto koridoriaus raudonų plytų sienų apdaila V koridoriaus
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korpuso dalyje –(būklė gera); I aukšto pagrindinės salės sienų raudonų plytų apdaila; šviesiai faneruotų
medžio drožlių plokščių, granitinio tinko sienų apdailos tipas; dirbtinio marmuro kolonos, laikančios
kabamąsias lubas R ir V salės pusėse ir laiptuoto kontūro balkoną V sienoje; profiliuotų plytų
kiauryminis mūras R salės sienos pusėje; medinės pašto dėžutės R sienoje ir atskirai stovinčių dviejų
medinių pašto dėžučių pagr. salės įėjimo šonuose tipas –(būklė gera, patenkinama); pagr. salės II aukšto
balkonų eilė su tinkuotomis mozaikinio betono plokštėmis ir stiklo pertvaromis (būklė patenkinama;
vidaus dekoras – stilizuotas elektroninis laikrodis su vitražu galinėje pagr. salės sienoje (laikrodis
neveikia, vitražas įmontuotas po 1990 m.; būklė patenkinama);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją);
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis
(16073, U1P, UR1);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų, pagrindiniu fasadu
orientuotas į gedimino pr.(F01). Kiti fasadai orientuoti į Liauksmino g.(F02) ir į Sirvydo g.(F03).
Fasadai sutvarkyti. Langai pakeisti.

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

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2014-04

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

