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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          pastatas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       10363     
3. Adresas                                  Aušros Vartų  g. 19                        
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 – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano su vidiniu kiemu, R formuojantis perimetrinį Aušros 

Vartų g. užstatymą, 3 a. su pastoge ir rūsiais po dalimi patalpų (tūris susiformavo klasicizmo etape 
paaukštinus du abipus tarpuvartės stovėjusius pastatus - dabartinius kiemo korpusus - ir apjungus juos 
bendru fasadu; kiemo Š fligelio pastogė nežymiai pakelta, P fligelio naujai suformuota iš silikatinių plytų; 
būklė gera); stogo forma – gatvės R korpuso – dvišlaitė, kiemo V, Š korpusų – vienšlaitė (iš gatvės pusės 
yra naujai įrengtų tūrinių, iš kiemo - „Velux“ tipo stoglangių; būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto 
plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – R fasado 
stačiakampė ir V fasado segmentinės sąramos vartų anga (būklė gera); R fasado P dalies I a. 
stačiakampė lango anga (kitos R fasado I a. angos ne kartą keistos; vitrinos Š dalyje įrengtos XX a. I. p.; 
būklė gera); stačiakampės ir segmentinės sąramos langų angos tarpuvartės Š ir P sienose (P fasade 
atkurta buvusios barokinio vienaukščio namo priemenės lango anga; būklė gera); kiemo P fasado V 
dalies I a. stačiakampės langų angos ir segmentinės sąramos rūsio švieslangio anga (šios dvi langų 
angos suformuotos klasicizmo laikotarpiu; dauguma kiemo fasadų I a. stačiakampių angų rekonstruotos, 
II-III a. kiemo angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai); rūsio ir I a. patalpų arkinės durų ir 
švieslangių angos, nišos (dalis buvusių angų paversta nišomis, nišos rekonstruotos į angas; būklė 
patenkinama);  

fasadų architektūrinis sprendimas - R fasado II-III a. architektūrinio sprendimo visuma (būklė 
gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - tinkuoto plytų mūro arka su dvišlaičiu stogeliu II-III a. lygyje 
tarp kiemo fligelių (tarp kiemo fligelių III a. lygyje yra naujai pastatyta medinė galerija; būklė gera); 
fasadų apdaila ir puošyba – R fasado P pusės I a. angų: linijinis sandrikas, palangės trauka (XX a. pr. 
buvusi lango anga praplatinta ir paversta įėjimu, XX II p. dar kartą paversta langu, o šiuo metu čia vėl 
įėjimas; būklė gera); R fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas vartų apvadas (būklė gera); kiemo fasadų 
sienų tinko tipas (būklė patenkinama); kiemo Š ir P fasadų tinkuotų plytų mūro dantukų karnizas (būklė 
gera);  

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų 
būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); apsauginiai vartų akmeniniai stulpeliai 
(būklė patenkinama); plytų mūro cilindriniai rūsio ir tinkuoto plytų mūro cilindriniai, cilindriniai su 
liunetėmis bei kryžminiai dalies I a. patalpų skliautai (rūsio patalpos Nr. 1 cilindrinis skliautas išgriautas 
XX a. pr. žeminant I a. grindis, vietoj jo išlietas trijų dalių betoninis skliautas; būklė patenkinama); 
tinkuoto plytų mūro cilindrinis tarpuvartės skliautas (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); 
inžinerinė įranga – tinkuoto plytų mūro virenė su arka I a. patalpoje Nr. 3 (būklė patenkinama); stalių ir 
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kiti gaminiai – dvigubų rėmų dviejų varčių langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (išliko tik 
dalis R fasado II a. langų su autentišku skaidymu ir varstymo būdu; dauguma fasadų langų pakeista 
plastikiniais; būklė patenkinama); dviejų varčių medinių įsprūdinių įvažiavimo į kiemą vartų tipas (būklė 
patenkinama);  

lubų, sienų, kolonų apdaila – patalpos Nr. 4 lubų tapyba – XIX a. I p. embleminė kompozicija (būklė 
patenkinama); vidaus patalpų sienų tinkas (būklė patenkinama);  

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – ūkinio pastato arkiniai pamatai ir P 
sienos fragmentas su arkinėmis sąramomis (buvęs arklidės ir vežiminės pastatas pastatytas XIX a pr., 
rekonstruotas XX a. pr., XX a. II p., XX a. pab. sudegė, XXI a. pr. atstatytas; išlikęs ir eksponuojamas 
pastato sienos fragmentas, arkiniai rūsio pamatai; būklė patenkinama);  

įvairios išraiškos formos – dviejų tarpsnių plytų mūro tarpposesinė siena su arkinės sąramos niša 
(būklė patenkinama);  

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto 
vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją); lauko akmenų grindinio fragmentas vidaus kiemelyje (būklė 
gera);  

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 
16073, U1P;  

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1917 – 1920 m. name 
buvo įsikūrusi Lietuvių mokslinė draugija – biblioteka, archyvas, muziejus, gyveno draugijos pirmininkas, 
tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, 1918 m. vasario 16–osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Basanavičius (1851–1927). 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra trijų aukštų. Pagrindinis (rytinis) 

fasadas orientuotas į Aušros Vartų gatvę(F01). Pirmame aukšte įrengtos komercinės paskirties patalpos. 
Jų langai ir durys pakeisti(F03-04). Antrame aukšte langai nekeisti(F02), trečiame aukšte langai 
pakeisti(F05). Pastato centre yra pravažiavimas į kiemą su medinėmis varčiomis(F06). Pravažiavimo 
danga betoninės trinkelės(F07), perdanga cilindrinis skliautas(F08-09). Kiemo fasade virš pravažiavimo 
antrame aukšte yra vienas langas, virš jo įstiklintas balkonas(F10). Ant stogo įrengti plokštuminiai 
stoglangiai(F18). Stogo danga skarda, kaminai tinkuoti. Kiemo fasaduose visi langai ir durys nauji(F11, 
F20, 21).  

Kiemo korpusas suremontuotas, įrengta medinė galerija, pirmame aukšte atidengtas senas 
mūras(F12-15). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F16, F19). Prie pietinio kiemo fasado įrengta stiklu 
dengta prieduobė(F17). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės trinkelės(F22-24).  

Gatvėje lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, kieme vieni lietvamzdžiai prijungti 
prie lietaus kanalizacijos(F27-28), kitais lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F25-26). 
 
 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 28 nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-08      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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