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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pociejų namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 753
3. Adresas
Vokiečių g. 8
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 – uždara, sudaro keturi 3 a. korpusai su pastogėmis ir rūsiais po ŠR, ŠV,
PR korpusais ir prie PV korpuso pristatytas stačiakampio plano 3 a. P korpusas su rūsiais ir pastoge (9
d-metyje nugriautas XX a. pr. R korpusas iš Ašmenos g. pusės, paliktas P korpusas, naujai suformuota V
fasado P dalis; prie P korpuso I a. P dalies pristatytas priestatas, virš I a. ir dalies II a. langų angų
suformuoti stogeliai, įrengti tūriniai stoglangiai; 2004 m. uždaras kiemas uždengtas stogu, kiemo
grindinyje iškirsta 13x3 m. anga; būklė gera); stogo forma – dvišlaitė ŠR, ŠV, PV korpusų (būklė gera);
vienšlaitė PR, P korpusų (būklė gera); čerpių dangos tipas (būklė gera); plytų mūro ugniasienė ŠR
korpuso R pusėje (būklė gera);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir
durų angos (Vokiečių g. fasado I a. angos keistos 1913 m. pagal M. Prozorovo projektą; 9 d-metyje ŠR,
ŠV, PR korpusų dalis I a. langų angų įrengta buv. durų vietoje, P korpuso P dalyje įrengtos langų ir durų
angos; būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado stačiakampė įvažiavimo anga, ŠR korpuso PV fasado ir PV
korpuso ŠR ir PV fasadų arkinės angos (9 d-metyje PV korpuso įvažiavimo angoms tarp kiemų ŠR ir PV
fasaduose atkurta arkinė forma, 2004 m. PV fasado anga įstiklinta ir iš dalies užmūryta; ŠR korpuso ŠR
fasado angoje įstatytos durys; būklė gera); buv. laiptų į rūsį angos (būklė gera); arkinės, stačiakampės
plytų mūro angos rūsyje (dalis angų užmūryta, įrengta nišos; būklė gera); arkinės plytų mūro nišos
rūsyje, PV korpuso ŠR fasado I a. abipus įvažiavimo į P kiemą (9 d-metyje PV korpuso ŠR fasado
stačiakampėms nišoms atkurta arkinė forma; būklė gera);
fasadų apdaila ir puošyba – ŠR korpuso ŠR fasado II a. langų tinko apvadai ir plytų mūro tinkuoti
trikampiai sandrikai (būklė gera); ŠR korpuso ŠR fasado III a. plytų mūro tinkuotos palangės (būklė
gera); ŠR korpuso ŠR fasado tinko meandrų frizas ir tinkuotas plytų mūro karnizas (būklė gera); ŠR
korpuso PV fasado, PV korpuso ŠR, PV fasadų, ŠV korpuso PR fasado, PR korpuso ŠV fasado, P korpuso
V fasado tikuoti plytų mūro karnizai (9 d-metyje suformuotas P korpuso V fasado P dalies karnizas; būklė
gera); ŠR korpuso ŠR fasado tinko rustika, I a. tinko rustikos tipas (9 d-metyje atkurta I a.; būklė gera);
fasadų tinko medžiagos tipas (būklė gera);
konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro juostinis pamatas (netyrinėtas); rūsio akmenų ir plytų mūro
sienos ir plytų mūro cilindriniai skliautai (dalis sienų ir skliautų nutinkuoti; būklė gera); ŠR korpuso
rūsio plytų mūro konstruktyvinė atrama su arkine anga (būklė gera); ŠR ir ŠV korpusų I a. tinkuoti plytų
mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); ŠR korpuso įvažiavimo tinkuoti plytų mūro kryžminiai ir
cilindriniai skliautai (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – ŠV korpuso rūsio
plytų mūro laiptai (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – ŠR korpuso ŠR fasado II a. langų
medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera);
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lubų, sienų, kolonų apdaila – sienų ir lubų 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.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra trijų aukštų. Pagrindinis
(šiaurinis) fasadas orientuotas į Vokiečių gatvę(F01). Fasadas tinkuotas. Pastate įrengtos komercinės
paskirties patalpos(restoranas). Pirmo aukšto langai pakeisti, vitrininiai(F02). Pravažiavimo vietoje
įrengtas įėjimas į restoraną, o kiemo vietoje įrengta restorano salė. Antrame aukšte langai nekeisti,
trečiame aukšte langai pakeisti(F04). Stogo danga keraminės čerpės, kaminai sutvarkyti. Ant stogo
įrengti du tūriniai stoglangiai(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas ant šaligatvio dangos(F06).
PRIDEDAMA:
2012 m. 6 nuotraukos
9. Fotofiksacija
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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