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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčia   

3. Adresas
    27316     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Aušros Vartų g. 7B                                               

                          (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: 

tūrinė erdvinė kompozicija – stačiakampio plano, trinavė, halinė, keturbokštė, su trimis 
pusapskritėmis apsidėmis, iš Š pusės priglausta Šv. Luko koplyčia, iš P – Švč. Dievo Motinos Aplankymo 
koplyčia ir zakristija; rūsiai įrengti po koplyčiomis ir zakristija bei R ir V bažnyčios dalyse; įrengtas 
rūsys, jungiantis vyrų vienuolyno P korpuso cokolinį a. ir zakristijos rūsį (būklė gera); stogo forma – 
valminė, Šv. Luko koplyčios ir zakristijos – vienšlaitė, Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios – 
kupolinė su žibintu, V fasado bokštelių svogūno formos šalmai, Š ir P fasadų bokštų – varpo formos 
šalmai (būklė gera); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti 
stogo elementai – Š, P fasadų bokštų ir V fasado bokštelių bei Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios 
kupolo žibinto kalto metalo ornamentuoti kryžiai (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – stačiakampio plano, trinavė su vargonų choru virš prienavio (būklė gera); 
kolonos, sienų angos, nišos – rūsio, I a. angos, nišos su segmentinėmis, pusiauapskritiminėmis, 
pleištinėmis sąramomis (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus zakristijos R ir P 
fasadų padidintas langų angas; stačiakampes langų angas prienavyje, Š ir P fasaduose; Šv. Luko 
koplyčios R fasado durų angą; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – plytų mūro 
pusiauapskritiminės arkos formos frontonas (būklė gera); V fasado plytų mūro parapetas tarp frontono ir 
bokštelių (būklė gera); Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolas su žibintu (būklė gera); V fasado 
du aštuonkampiai plytų mūro bokšteliai (būklė gera); Š ir P fasadų du apkrito plano plytų mūro bokštai, 
užsibaigiantys dviejų tarpsnių viršūnėmis (būklė gera); V fasado plytų mūro portalas: pusiauapskritiminė 
arka iš abiejų šonų paremta sudvejintomis puskolonėmis (būklė gera); V fasado vieno maršo trijų dalių 
betoniniai laiptai (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – V fasado memorialinė lenta stačiatikių 
kankiniams su įrašu rusų k. (būklė patenkinama); 

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); rūsio akmenų ir plytų mūro sienos, 
I a. plytų mūro sienos (būklė gera); navų ir prienavio plytų mūro kryžminiai skliautai (būklė gera); 
zakristijos, Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios prieangio, Šv. Luko koplyčios rūsių cilindriniai plytų 
mūro skliautai; dalis cilindrinių skliautų su liunetėmis (būklė gera); apsidžių plytų mūro cilindriniai 
skliautai (būklė gera); Šv. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolas su burėmis, remiamas ramstinių 
arkų (būklė gera); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta); bokštų konstrukcijos (netyrinėta); 8 
aštuonkampiai plytų mūro pilioriai su stiuko kapiteliais (būklė gera); vargonų choro balkonas, 
besiremiantis į plytų mūro arkadą (būklė gera); funkcinė įranga – Šv. Luko koplyčios rūsio plytų mūro 



 2 
laiptų liekanos (būklė gera); dviejų medinių sraigtinių laiptų tipas iš Š prienavio į vargonų 
chorą bei iš Š bokšto I a. į pastogę (P prienavio laiptinė užmūryta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – 
arkiniai metaliniai langai (būklė gera); Šv. Luko koplyčios langų medininių konstrukcijų ir skaidymo į 6 
segmentus tipas (būklė gera); medinės įsprūdinės dvivėrės durys su profiliuotais apvadais iš bažnyčios į 
zakristiją (būklė gera); V fasado medinių įėjimo durų konstrukcijos ir skaidymo tipas (būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

patalpų architektūrinės detalės – Š, P, R, V sienų plytų mūro piliastrai su stiuko kapiteliais (būklė 
gera); įmontuota įranga – keturi piliorių altoriai (būklė gera); P sienoje – Anastazo ir Antano Brahų 
epitafija su kirilica rašytu tekstu (XVI a., po 1580 m.; būklė gera); Š sienoje – Konstancijos Jelenskos ir 
Rachelės Jelenskos epitafija. (XVIII a., po 1758 m.; būklė gera); Švč. Dievo Motinos Apsilankymo 
(Skuminų) koplyčios P sienoje - Barboros Naruševičiūtės-Tiškevičienės epitafija su herbiniu skydu ir 
įrašais. (XVII a., po 1627 m.; būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – sienų, lubų, piliorių ir piliastrų 
tinkas su polichromijos dekoru (būklė patenkinama); Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios plytų 
mūro piliastrai (būklė gera); Švč. Dievo Motinos Aplankymo koplyčios kupolo plytų mūro karnizas (būklė 
gera); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga, jos tipas – V bažnyčios dalies akmens 
plokščių grindų fragmentai (būklė gera); 

 

 Bažnyčios fasadai tinkuoti, dažai išblukę, daugelyje 
vietų apsilupę(F01-08). Cokolio tinkas nutrupėjęs, paveiktas drėgmės(F09-14). Lietaus vanduo nuo stogo 
nuvestas ant kiemo dangos(F11-13). Į bažnyčią veda betoniniai laiptai, kurie yra suskilę ir 
aptrupėję(F15-16). Ba-nyčios stogo danga – skarda. Teritorija aplink bažnyčią grįsta betoninėmis 
trinkelėmis.  

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 16 nuotraukų     
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-08     

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

    Kęstutis Masaitis 
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