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                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2015 – 04    Nr.____ 
             (data) 
          

       Vilnius      
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas     Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas   
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     28009     
3. Adresas                           Mindaugo g. 12                                                                                   
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 – kompaktinis, ištęsto stačiakampio plano, 4 a., Š dalis 6 a., su pusrūsiu; stogo forma – valminė, 

Š dalies – keturšlaitė piramidinė (būklė gera); 
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos – viduriniosios laiptinės I–II a. vidaus 

stačiakampės angos su pusapskritėmis sąramomis ir vestibiulio stačiakampė anga su segmentine sąrama 
(būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus laiptus TRP 12 bei V 
fasado iš dalies užmūrytas langų angas, kitų cokolio angų autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi 
duomenys; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – V fasado trys tariamieji rizalitai; R fasado 
keturi tariamieji rizalitai (būklė gera); V fasado Š ir viduriniojo tariamųjų rizalitų laiptinių iškyšos (būklė 
gera); V fasado viduriniojo tariamojo rizalito trys tinkuoto plytų mūro atikai su profiliuotais karnizais, 
apjungti plytų mūro stulpelių ir metalinių grotelių tvorele (būklė gera); pastato Š dalies parapetas su 
tinkuoto plytų mūro stulpeliais ir baliustrada tarp jų (būklė patenkinama); V fasado viduriniojo tariamojo 
rizalito portalas ir balkonas su baliustrų turėklais (būklė gera); V fasado Š dalies portalas su 
pusapskričiu segmentiniu frontonu (būklė gera); V fasado pusrūsio langų prieduobės (būklė gera); fasadų 
apdaila ir puošyba – tinko tipas (būklė gera); 

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera); 
plytų mūro sienos (būklė gera); I a. koridoriaus cilindrinis skliautas (būklė gera); medinės gegninės 
stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); vestibiulio I a. laiptus laikantys puskolonėmis ir piliastrais su 
konsolėmis dekoruoti stulpai bei juos su laiptų sienutėmis apjungiančios arkos (būklė gera); II a. 
vestibiulio archivoltais apjungti profiliuotomis tinko juostomis dekoruoti tinkuoto plytų mūro stulpai 
(būklė gera); funkcinė įranga – lifto vieta (2011-2012 m. liftas išmontuotas restauracijai ir perkėlimui į 
Geležinkelių muziejų); vestibiulio 4 maršų gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su aikštele centre bei jų 
metaliniai turėklai ir mediniai porankiai (laiptų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi 
duomenys; būklė gera); P, Š ir viduriniosios laiptinių gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su metaliniais 
turėklais ir mediniais porankiais (išskyrus laiptų dangą, viduriniosios laiptinės laiptų dangos 
autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); inžinerinė įranga – viduriniosios 
laiptinės ir IV a. koridoriaus ketaus radiatoriai (kitų patalpų radiatoriai netyrinėti; būklė gera); stalių ir 
kiti gaminiai – V fasado šoninių laiptinių drožyba dekoruotos medinės įsprūdinės dvivėrės stiklintos durys 
su viršlangiais, dekoratyviomis metalo grotelėmis bei rankenomis (būklė gera); V fasado viduriniosios 
laiptinės medinių įsprūdinių dvivėrių durų su viršlangiu ir metalo rankena tipas (durys pakeistos 
pagamintomis pagal autentišką pavyzdį; būklė gera); V fasado Š laiptinės tambūro drožyba dekoruotos 
medinės įsprūdinės dvivėrės stiklintos durys (būklė gera); vidaus patalpų medinių įsprūdinių dvivėrių 
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durų tipas (būklė patenkinama); vidaus patalpų medinių įsprūdinių vienvėrių ir dvivėrių durų su 
viršlangiais ir ventiliacijos grotelėmis tipai (būklė patenkinama); viduriniosios laiptinės IV a. ir P 
laiptinės II a. medinių įsprūdinių stiklintų 4 dalių durų su viršlangiais tipai (P laiptinės durų viršlangių 
stiklai išimti, jų vietos uždengtos; būklė patenkinama); langų medinės konstrukcijos, skaidymo ir 
uždarymo mechanizmų tipai (visi langai ir mechanizmai atkurti pagal autentišką pavyzdį; būklė gera); 
vestibiulio tambūro durų arkinio viršlangio medinė konstrukcija, skaidymas ir medžio dekoras (durys 
pakeistos; būklė gera); vestibiulio langų metalo grotelės su mediniais porankiais (būklė gera); 
vidaus dekoras – vestibiulio interjero architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus kontrolės posto 
sienutes, grindų dangos autentiškumui nustatyti reikalingi papildomi duomenys; būklė gera); I-IV a. 
laiptinių ir koridorių tinkuoto plytų mūro piliastrai (būklė gera); I-IV a. vidaus patalpų karnizai su 
lipdybiniu dekoru (daugelyje patalpų karnizai uždengti pakabinamomis lubomis; būklė gera); 
viduriniosios laiptinės II a. dekoratyvinės pasparos (būklė gera); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra 4-5 aukštų. Pastatas yra 
administracinės paskirties. Visi fasadai sutvarkyti, langai pakeisti, stogo danga sutvarkyta, kaminai 
apskardinti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvių dangos ir į lietaus kanalizaciją(F1-08). 
Kiemo danga – asfaltas. 
 
 
 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    8  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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