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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

                 Turgaus halė      

3. Adresas
      15892     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Pylimo g. 58                                                 

                          (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 – bazilikinis, stačiakampio plano, 1 a. su pusrūsiu (iš ŠR ir PR pusės XXI a. I d-metyje 

prijungtas priestatas su automobilių stovėjimo aikštele ant stogo; būklė gera); stogo forma – centrinės 
dalies – dvišlaitė, šoninių – trišlaitė (būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas – lakštinės skardos tipas 
(būklė gera); kiti stogo elementai – tūriniai dvišlaičiai stačiakampio plano stoglangiai (būklė gera); ŠV 
fasado ir PR fasado centrinės dalies plytų mūro profiliuoti stulpeliai (dekoratyviniai rutuliai ir vazų 
formos akroterijai ant stulpelių bei tarp jų įkomponuotos metalinės ažūrinės tvorelės neišliko; būklė 
gera); plytų mūro profiliuotos PV fasado stogo sienelės (būklė gera); 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės fasadų I a. 
pleištinių sąramų langų angos (būklė gera); stačiakampės fasadų I a. durų angos (po I pasaulinio karo 
šoniniuose ŠR ir PV fasaduose vietoje simetriškai išdėstytų porinių įėjimų įrengta po vieną, pastato PR 
dalies buvusių įėjimų vietose įrengtos nišos, centrinis ŠV fasado įėjimas, atkurtas vykdant pritaikymo 
darbus XXI a. I d-metyje; būklė gera); stačiakampės pleištinių sąramų pusrūsio langų ir durų angos 
pastato ŠV dalyje (dalis ŠR ir PV fasado angų užmūryta; būklė patenkinama); vertikaliai suskaidytos 
gaubtinių arkų pavidalo langų angos ŠV ir PR fasadų frontonuose (būklė gera); stačiakampės juostinių 
langų angos centrinės pastato dalies ŠR ir PV fasaduose (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (PR fasadas ir dalis 
ŠR fasado vykdant XXI a. I d-metyje pritaikymo darbus buvo uždengti stogu; būklė gera); ŠV fasado 
išorės laiptų su atraminėmis sienutėmis šonuose tipas (laiptai atstatyti XXI a. I d-metyje.; būklė gera); 

konstrukcijos – pamatas (netyrinėtas); geltonų plytų mūro sienos (būklė gera); metalinių kniedytų 
santvarų stogo konstrukcija su atraminiais stulpais (būklė gera); pusrūsio „Akermano“ skliautinės 
perdangos (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai – ŠV ir PR fasadų gaubtinių arkų langų, ŠR ir PV fasadų 
juostinių langų bei stoglangių metalinės konstrukcijos ir skaidymas (būklė gera); fasadų stačiakampių 
langų skaidymo tipas (skaidymas atkurtas XXI a. I d-metyje.; būklė gera); metalinė ornamentuota smailė 
virš ŠV frontono (smailė sutrumpinta XX a. pab.; būklė patenkinama); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – patenka į Vilniaus 
senamiesčio (U1P) bei Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (2951) teritorijas 

 
  Pastatas yra sutvarkytas (F01-08). 

PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2014 m. 8 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 




