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                   2013 – 10    

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Juazapo Tiškevičiaus rū m ai     

3. Adresas
    768     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Trakų  g. 1                                                 

                          (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: 

tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, susidedantis iš 3 stačiakampio plano korpusų, 2 a. su 
pastoge ir rūsiu po pastato Š, R dalimis (būklė gera); stogo forma – dvišlaitė (būklė gera); kiti stogo 
elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); plytų mūro ugniasienės R korpuse (būklė 
gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – pusapkritės, 
stačiakampės vėdinimo angos Š rūsio patalpose (būklė gera); pusapskritės sąramos niša Š rūsio 
patalpoje (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų 
architektūros tūrinės detalės – balkonas su metalo tvorele Š korpuso Š fasade (būklė patenkinama); dvi 
Atlantų skulptūros su stačiakampiais granitiniais postamentais, remiančios balkoną Š korpuso Š fasade 
(Uk 8370, DV 372) (2005 m. ŠV atlanto skulptūra atkurta; būklė gera); Š korpuso Š fasado portalas, 
sudarytas iš tinkuoto plytų mūro piliastrų, apjungtų profiliuotu karnizu (būklė gera); Š korpuso Š fasado 
banguojančio kontūro frontonas, su Tiškevičių herbo kartušu timpane, aprėmintas voliutomis (būklė 
gera); Š korpuso V fasado trikampis frontonas, apjuostas tinkuoto plytų mūro profiliuotu karnizu su 
dantukais (būklė gera); 

konstrukcijos – pamatas lauko akmenų ir plytų mūro su rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu 
Š korpuso R, P fasaduose, V kopuso R fasade, R korpuso V fasade (pamatas - netyrinėtas, rūsio sienų, 
cokolio būklė gera); Š rūsio lauko akmenų ir plytų mūro V siena su miesto gynybinės sienos liekanomis 
(netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai Š rūsio patalpose, R rūsio 
patalpoje, I a. patalpose; Š rūsio patalpose– su liunetėmis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro skliauteliai 
ant metalinių sijų I a. patalpoje (būklė gera); medinių sijų perdangos tipas I a. patalpoje (sutvirtintos g/b 
sijomis; būklė gera); medinės cilindrinės skliautinės konstrukcijos perdanga II a. patalpose (būklė 
patenkinama); medinių gegninių konstrukcijų tipas (stogo konstrukcijos pakeistos; būklė gera); funkcinė 
įranga - mediniai laiptai su turėklais V korpuso centrinėje dalyje (būklė patenkinama); 2,4 pakopų 
medinių laiptų tipas I a. patalpoje (būklė gera); medinių stalių ir kiti gaminiai – medinės dvivėrės 
įsprūdinės durys, dekoruotos drožtiniais elementais su pusapskričiu viršlangiu Š korpuso Š fasade (būklė 
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gera); medinių įsprūdinių dvivėrių durų su pusapskričiu viršlangiu tipas Š korpuso P fasade, I a. 
patalpoje (būklė patenkinama); medinių dvivėrių durų tipas I a. patalpoje (būklė gera); viršlangių 
medinės konstrukcijos ir skaidymas I a. Š korpuso Š, P fasaduose, patalpoje (būklė patenkinama); 

patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro piliastrai su kapiteliais I a. patalpoje (būklė 
gera); II a. laiptinės aikšelės tinkuoto plytų mūro tvorelė (būklė gera); vidaus dekoras – Š korpuso II a. 
patalpų sienų tinkas su polichromija ir XX a. I p. trafaretinės tapybos fragmentais (1982 m. atlikti I-II a. 
daliniai polichrominiai tyrimai, be menotyrinių išvadų; būklė bloga); langų profiliuoti tinko apvadai 
patalpoje (būklė gera); viršulangių bareljefiniai lipdiniai apjuosti profiliuotu apvadu su centre 
apskritimo formos nišoje įkomponuotu vyro galvutės horeljefu patalpoje (būklė gera); vandens įtaisai ir 
prietaisai – senojo vandentiekio medinio vamzdžio fragmentas, esantis R rūsio patalpos Š sienoje 
(netyrinėta; būklė patenkinama); grindų danga, jos tipas – degtų molio plytų, išdėstytų eglute, grindys Š 
rūsio patalpose (būklė gera); 

buvusių komplekso dalių vietos – miesto gynybinės sienos vieta 25157, G235K5; 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 

25504); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

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

 

 Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu 
orientuotas į Trakų gatvę(F1). Kiti du fasadai orientuoti į Kėdainių gatvę(F04) ir Pylimo gatvę(F03). 
Fasaduose langai nekeisti. Cokolis vietomis paveiktas drėgmės(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas 
ant šaligatvių dangos(F06). Syogo danga – keraminės čerpės(F08). Kaminai tinkuoti, galvutės 
apskardintos(F07).  

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m.     8 nuotraukos      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

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

                                      2013-07     

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

 Kęstutis Masaitis 
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