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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
pastatų komplekso(670) vakarų korpusas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
10355
3. Adresas
Pilies g. 22
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 plano, trijų aukštų su laiptinės rizalitu (išdalies pakitęs); stogas –
pastato dvišlaitis ir vienšlaitis, laiptinės rizalito - pusiau valminis (būklė patenkinama); stogo
konstrukcija - medinė gegninė (patenkinamos būklės); dangos medžiaga – dangos tipas čerpių
(patenkinamos būklės); kiti stogo elementai – ugniasienė (geros būklės); dūmtraukiai (patenkinamos
būklės);
aukštų išplanavimas – mišrus: II ir III aukštuose koridorinis ir anfiladinis; I aukšte ir rūsyje (dalinai
pakitęs); pravažiavimas centrinis (dalinai pakitęs); kapitalinės sienos – mūrinių sienų ir atitvarų tinklas
suformuotas iki XVIII a. vid. (dalinai pakitęs; būklė patenkinama); mūrinės kolonos, –(dalinai pakitęs);
nišos (dalinai pakitęs);
fasadų kompozicija – gatvės fasadas plokštuminis decentralizuotas su tolygiai išsidėsčiusių langų
ritmu (dalinai pakitęs, būklė gera); kiemo fasadas decentralizuotas (dalinai pakitęs, būklė gera), fasadų
architektūros tūrinės detalės – gatvės fasado piliastrai (restauruoti, būklė gera), I aukšto arkada kiemo
fasade (restauruota, būklė gera), stogo ir tarpaukštiniai karnizai su traukomis (restauruoti, būklė gera);
fasadų apdaila ir puošyba – tinkas su ant jo išlikusiu polichrominiu dekoru, pieštinai langų apvadai,
(restauruoti, būklė gera), kitos fasadų funkcinės detalės – segmentinės įvažiavimo angos (restauruotos,
būklė gera); langų ir durų angos (restauruoti, būklė gera);
konstrukcijos – perdenginiai pravažiavimo ir I aukšto bei rūsių patalpų cilindriniai arba kryžminiai
skliautai su lunetėmis, II ir III aukštų - mediniai sijiniai (būklė patenkinama); funkcinė įranga – vidaus
laiptai mediniai (būklė patenkinama); inžinerinė įranga – metalinės krosnys ir dūmtraukių sistema (būklė
patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – mediniai laiptinės langai (būklė patenkinama); II ir III
aukštų mediniai langai su dekoruotais antplyšiais (būklė patenkinama), laiptinės langai su apvadais ir
vitražiniu stiklu (būklė patenkinama); filinginės durys su apvadais (būklė patenkinama) , konstrukcijų
dekoras – laiptų mediniai turėklai su tekintomis balesinomis (būklė patenkinama);
patalpų architektūrinės detalės – segmentinės angų ir nišų sąramos (būklė patenkinama); nišos
(būklė patenkinama); vidaus dekoras – tapytinis sienų dekoras renesanso, baroko, klasicizmo, istorizmo,
sienų – tinkas su polichrominiu renesanso, baroko, klasicizmo ir istorizmo laikotarpių dekoru; karnizai;
grindys – II ir III aukštų autentiškos medinės plačių lentų (būklė gera); laiptų pakopos ir aikštelės plačių
lentų (būklė patenkinama); II a. vidinių sienų ovalinės angos (dalinai pakitęs);
interjeras – dekoruotų patalpų visumos sprendiniai (būklė įvairi);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji, visuomeninė;
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – Vakarų fasade yra
granitinė memorialinė lenta su užrašu: „ŠIAME NAME 1781 M. LAPKRIČIO 24 D. BUVO ĮKURTAS

2
VILNIAUS
UNIVERSITETO
MEDICINOS FAKULTETAS (COLLEGIUM MEDICUM) –
PIRMOJI AUKŠTOJI MEDICINOS MOKYKLA LIETUVOJE“; tame pačiame fasade yra atverstos
knygos formos granitinė memorialinė lenta su užrašu: „ČIA, MEDICINOS KOLEGIJOS KIEME, 1782–
1797 M. AUGO PIRMASIS LIETUVOJE UNIVERSITETINIS BOTANIKOS SODAS, ĮKURTAS ŽYMAUS
PRANCŪZŲ BOTANIKO IR MEDIKO ŽANO EMANUELIO ŽILIBERO (JEAN EMMANUEL GILIBERT
1741–1814).
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
25504, A1610K);
•1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – takų tinklas (atkurtas pagal kiemo sutvarkymo projektą;
2006; būklė gera; TRP; FF Nr. 19, 20, 21, 22, 29, 31; priedas 5);
•1.3.6. želdynai ir želdiniai – kiemo cent. dal. pavieniai medžiai (2006; būklė patenkinama; FF Nr.
20, 21, 22, 29, 30, 31);
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Vilniaus senamiesčio – Kultūros
paminklo (U1P) – teritorija; Senamiesčio 38 kvartalo užstatymo, reljefo, suplanavimo autentiškumas
(dalinai pakitęs); `
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra trijų aukštų, fasadai tinkuoti.
Pagrindiniu(vakariniu) fasadu orientuotas į Pilies gatvę(F01-03). Pirmame aukšte įsikūrusios komercinės
paskirties patalpos(parduotuvės, viešbutis). Pirmo aukšto vitrininiai langai pakeisti. Antrame ir trečiame
aukštuose langai pakeisti mediniai. Dalies pakeistų langų nesutvarkyta apdaila(F05-06). Pravažiavimo į
kiemą anga be varčių. Pravažiavimo danga betoninės plytelės(F08-09), perdanga cilindrinis kryžminis
skliautas(F09-10). Pravažiavimo sienos išteptos dažais(F09-10). Kiemo fasaduose (pietiniame ir
rytiniame) beveik visi langai pakeisti(F11-14). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F11-13) ir
plokštuminiai stoglangiai(F17).. Lietaus vanduo nuvestas į lietaus kanalizaciją. Stogo danga keraminės
čerpės, kaminai sutvarkyti, tinkuoti. Į pastato Pilies g. 20 kiemą išeina šiaurinis (F19) ir kitas vakarinis
fasadai(F20-21). Vakariniame fasade langai pakeisti, nesutvarkyta angų apdaila, fasado tinkas
aptrupėjęs. Šiaurinio fasado tinkas aptrupėjęs, langai pakeisti.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 21 nuotrauka
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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(vardas ir pavardė)
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