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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
namas
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
1060
3. Adresas
Didžioji g. 25
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 dviejų kiemų, I kiemą sudaro 3 a. su rūsiais ir pastoge R
korpusas, 2 a. su rūsiais ir pastogėmis P ir ŠR korpusai, 3 a. su rūsiu ir pastoge Š korpusas, 3 a. su
pastoge ŠV korpusas, II kiemą sudaro U raidės plano, 2 a. su gelerija ir pastoge V korpusas (ŠR korpuso
R dalyje XX a. pab. pristatytas III a.; V korpuso V dalyje 6 d-metyje suformuoti rūsiai; R korpuso R
fasade, ŠR, P, V korpusuose XX a. 10 d-metyje įrengti tūriniai stoglangiai; būklė gera); stogo forma –
dvišlaitė R, ŠV ir V korpuso V dalyje, vienšlaitė Š, ŠR, P ir V korpuso Š ir P dalyse (būklė gera); stogo
dangos konstrukcija, dangos medžiaga ar jos tipas – čerpių dangos tipas (būklė gera); kiti stogo
elementai – visų korpusų plytų mūro ugniasienės (V, ŠV, P, Š korpusų ugniasienėse 8 d-metyje suformuoti
langai; būklė gera);
išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (R, ŠR, Š korpusų rūsio, I-III a. patalpos 8 d-metyje
sujungtos su Didžiosios g. 23 pastato patalpomis; būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų
angos (išskyrus: R korpuso R fasado I-II langų angos sumažintos 8 d-metyje; V, ŠV, P, Š korpusų
ugniasienėse 8 d-metyje suformuoti langai; būklė gera); arkinės ir stačiakampės plytų mūro nišos, angos
rūsyje (būklė gera); R korpuso R fasado, V korpuso V ir R fasadų stačiakampės įvažiavimo angos (būklė
gera); R korpuso V fasado, ŠV korpuso ŠV ir ŠR fasadų arkinės įvažiavimo angos (būklė gera);
fasadų architektūros tūrinės detalės – R korpuso R fasado du III a. balkonai ir jų metaliniai turėklai,
V korpuso Š dalies balkono tipas (V korpuso P dalyje 8 d-metyje įrengtas balkonas; ŠV korpuso ŠR
fasado balkonas įrengtas XX a. 10 d-metyje; būklė gera); V korpuso galerijos plytų mūro stulpai (būklė
gera); fasadų apdaila ir puošyba – R korpuso R fasado tinkuotas plytų mūro antablementas (būklė gera);
ŠR korpuso PV fasado, Š korpuso P fasado, P korpuso Š fasado, ŠV korpuso ŠV ir PR fasadų tinkuoti
plytų mūro karnizai (V korpuso karnizai suformuoti 8-metyje; būklė gera); R korpuso R fasado tinkuoti
plytų mūro piliastrai (būklė gera); R korpuso R fasado III a. tinkuoti plytų mūro langų apvadai (II a.
langų apvadai ir tiesiniai sandrikai suformuoti 8 d-metyje; būklė gera); R korpuso R fasado ir Š korpuso
P fasado tarpaukštinės traukos tarp I ir II a. (būklė gera); XX a. pr. atminimo lenta Markui Antokolskiui
R korpuso įvažiavimo nišoje, tekstas: “Въ этомъ домiъ родился и жилъ Маркъ Матвiъевичъ
Антокольскiи 1843-1902”(būklė gera);
konstrukcijos – akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); akmenų ir plytų mūro sienos rūsyje,
plytų mūro sienos I-III a. (būklė gera); V korpuso terasą remiantys plytų mūro stulpai (būklė gera);
cilindriniai ir kryžminiai plytų mūro skliautai rūsyje (būklė gera); cilindriniai tinkuoti plytų mūro
skliautai R korpuso Š dalies I a. patalpose, R ir ŠV korpusų įvažiavimuose (būklė gera); plytų mūro
tinkuotos arka R korpuso įvažiavime (būklė gera); stogo konstrukcija (netyrinėta); inžinerinė įranga –
XVII a. pr. židinio fragmentas ŠV korpuso ŠR dalies I a. (netyrinėta); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – Š
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korpuso II, III a., ŠV korpuso II a., P korpuso V dalies II a., R korpuso V fasado medinių langų
skaidymo tipai (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.
Šiame pastate gimė ir gyveno skulptorius Markas Antokolskis (1843-1902). M. Antokolskis 18621868 studijavo Peterburgo imperatoriškoje dailės akademijoje, 1871 m. tapo jos akademiku. Sukūrė
skulptūrinių portretų, paminklų, antkapių.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas susideda iš dviejų uždarų kiemų
pastatų kompleksų. Didįjį(rytų) kiemą supa trijų ir dviejų aukštų pastatai. Rytinis pastatas yra trijų
aukštų,m pagrindiniu(rytiniu) fasadu orientuotas į Didžiąją gatvę(F01). Pirmame aukšte įsikūtusių
komercinių patalpų vitrinos pakeistos(F02-03). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti. Trečiame
aukšte yra du g/b balkonai su metaliniais turėklais, jų apačia paveikta drėgmės(F04-05). Ant stogo yra
trys tūriniai stoglangiai(F01). Pastate yra pravažiavimo į kiemą anga su medinėmis varčiomis(F07-08).
Pravažiavimo danga betoninės plytos(F09), perdanga cilindrinis skliautas(F10-11). Pravažiavime yra
vienos durys ir langas su ritininėmis apsauginėmis žaliuzėmis(F12). Kiemo(vakarinio) fasado visi langai
pakeisti(F13), stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F14).
Šiaurinis kiemo korpusas yra trijų ir dviejų aukštų(F15-16). Langai visi pakeisti, dalis jų su
apsauginėmis žaliuzėmis. Prie namo yra prieduobė su betoniniais laiptais į rūsį(F17). Ant stogo įrengtas
tūrinis stoglangis(F18). Šiaurinio korpuso vakarinė dalis yra trijų aukštų(F19). Pirmo aukšto langai
pakeisti(F20), kiti su apsauginėmis žaliuzėmis(F21). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti,
išskyrus kelis langus trečiame aukšte(F22-23).lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos ir į lietaus
kanalizaciją(F24-27). Šiauriniame fasade visi langai pakeisti(F46), tinkas daugelyje vietų aptrupėjęs,
fasadas išteptas užrašais(F47).
Pietinė kiemo dalis užstatyta dviejų aukštų pastatais(F28). Visi rytinės fasado dalies langai ir durys
pakeisti(F29-30), dalis langų yra kitos spalvos(F31). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F32-33).
Vakarinė pastato dalis neremontuota, langai nekeisti(F35-37). Pastato pietinis fasadas ura trijų
aukštų(F48-52). Dalis fasado tinkuota, kitoje dalyje tinkas nutrupėjęs.
Vakarinis kiemo korpusas yra trijų aukštų(F38). Fasade visi langai pakeisti, antrame aukšte per visą
fasado plotį įrengtas g/b balkonas su mediniais turėklais(F39-40). Ant stogo įrengtas naujas tūrinis
stoglangis ir vienas senas stoglangis(F38). Vakarinis pastato fasadas be langų(F44). Ant stogo įrengtas
tūrinis stoglangis(F45). Cokolis paveiktas drėgmės(F82).
Kiemo vidurys dengtas betoninėmis plytelėmis(F53-54), palei namus įrengtos žalios vejos su
dekoratyviniais augalais(F55-56).
Du kiemus jungia pravažiavimas(F41), jo danga betoninės plytelės(F42), perdanga cilindrinis
skliautas(F43).
Mažąjį(vakarinį) kiemelį supa dviejų aukštų pastatai Kiemo šiaurinis fasadas be langų(F57), cokolis
paveiktas drėgmės(F74). Rytinio fasado pirmame aukšte langų nėra(F58), antrame aukšte įgilinta atvira
galerija(F59-60). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F65). Kiemo pietinio fasado visi langai pakeisti,
langai ir durys su langinėmis(F62-63). Antrame aukšte yra g/b balkonas su metaliniais turėklais per visą
fasado plotį(F62-63). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F64, F66). Vakarinis pastato fasadas
orientuotas į Antokolskio gatvę(F77). Fasade visi langai pakeisti, pirmame aukšte penki langai su
apsauginėmis žaliuzėmis. Ant stogo įrengti trys tūriniai stoglangiai ir vienas plokštuminis(F77-78).
Šiaurinis pastato fasadas tinkuotas, langai pakeisti, fasadas dalinai išteptas(F79-80). Pietiniame fasade
visi langai pakeisti(F81). Kieme lietaus vanduo nuvedamas į lietaus kanalizaciją(F72), bet lietvamzdis
sulaužytas(F71), kitu lietvamzdžiu vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F74). Kieme įrengta žalia veja, kur
auga medžiai ir krūmai(F75). Kita kiemo dalis dengta betoninėmis plytelėmis(F76).
Visų pastatų stogo danga keraminės čerpės.
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