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(2.3.3.3-MP4) _
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(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas ____ Lietuvių sanitarinės pagalbos draugijos ligoninės pastatas __________________
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas ____15887___________________________________
3. Adresas
Vilniaus g. 25 Vilnius________________________________________________________
4. Valdytojas _privatus__________________________________________________________________
(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 _Vilniaus Senamiesčio pastatų vertybinis
inventorizavimas, pastato apskaitos anketa, sudaryta 1999-10-25, anketos Nr. 8V25.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas.
Šioje posesijoje 19 a. pradžioje buvo keli mediniai pastatai. Dabartinis pagrindinis pastas statytas
1881 m. pagal architekto J. Levickio projektą. 1918-33 m. name veikė lietuvių sanitarinės pagalbos
draugijos ligoninė, kurioje minė J. Basanavičius. Pastatas stačiakampio plano, 3 aukštų su pusrūsiu, 2
laiptinėm ir 2-jų bei 3-jų aukštų flygeliais. Pastatas tinkuotas, tarpaukštinės perdangos medinės, sustiprintos
1980-1988 m. metalinėm sijom. Visų aukštų planinė struktūra sugadinta. Pagrindiniame fasade ir
svarbiausiuose dekoro elementuose vyrauja neoklasicizmo stilius, tačiau formos pasmulkintos ir papildytos
rytų ir rusų architektūros elementais. Fasadas gausiai dekoruotas, jo kompozicija simetriška. Antro ir trečio
aukštų vidurinėse dalyse ir kraštuose yra erkeriai, skaidantys stambų vientisą namo tūrį, fasade yra
skulptūros elementų. Kiemo fasadą skaido puscilindrinės laiptinių iškyšos ir segmentinių arkų langai.
Autento elementai išliko daugiausia pagrindiniame fasade.
Po XX a. antros pusės remontų bei rekonstrukcijų dideli butai buvo padalinti į mažesnius komunalinio
tipo butus, dalis patalpų pritaikyta administracinėms patalpoms. Šių rekonstrukcijų metu buvo įrengtos
naujos pertvaros ir užmūryta dalis durų angų, įrengiant centrinį šildymą išgriautos krosnys.
Bendros viso pastato vertingosios savybės nurodytos kultūros vertybės pagrindiniame dosje.
Apžiūros metu vizualiai nustatytos namo architektūrinės vertingosios savybės: 3a. pastato tūris,
pastato aukštingumas, istorinė stogo forma ir medžiagiškumas, fasadai, kapitalinės sienos, langų ir durų
angos, langų rėmų istorinis medžiagiškumas (medis), langų istorinis dalinimas ir varstymo būdas,
architektūrinis dekoras, Vilniaus g. fasado medinių filinginių durų (su dekoro elementais) tipas. Bendros
pastato vertingosios savybės – išlikusios.
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus Senamiestis
(unikalus objekto kodas 16073).
Vizualiai apžiūrėtų patalpų architektūrinės vertingosios savybės: kapitalinės sienos – išlikusios; langų
ir durų angos – išlikusios, langų rėmų istorinis medžiagiškumas (medis) – išlikęs, langų istorinis
dalinimas ir varstymo būdas – išlikęs, koklinė krosnis patalpoje Nr. 3-23 – netyrinėta, laiptinių laiptų
apačios dekoras (įsprūdos ir rozetės) – netyrinėta, laiptų turėklų metalinės ažūrinės tvorelės – išlikusios,
lubų dekoro elementai patalpose Nr. 3-52 ir Nr. 3-57 – netyrinėta, skliautai su liunetėmis rūsio patalpoje
Nr. R1-2 – netyrinėta.
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Vizualiai apžiūrėtų I-mo ir II-ro aukštų patalpų bei laiptinės būklė gera, III-čio aukšto patalpų būklė
patenkinama, rūsio patalpų būklė prasta.
I-ame aukšte laiptinės grindys dengtos akmens masės plytelėmis, laiptinėje laiptų pakopos ir aikštelės
dengtos laminato lentelėmis. Laiptinės sienos tinkuotos ir dažytos, langų medžiagiškumas – medis.
II-ro aukšto patalpose 2007-2009 m. atliktas remontas. Įrengtos pakabinamos lubos, sienos dengtos
gipso-kartono plokštėmis ir dažytos, kai kuriose patalpose dengtos glazūruotomis plytelėmis, grindys dengtos
PVC (polivinilchlorido) danga, kai kuriose patalpose – akmens masės plytelėmis. Langų medžiagiškumas –
medis, vidaus durų medžiagiškumas - plastikas.
Bendra III-čio aukšto patalpų būklė patenkinama. Pakabinamos lubos įrengtos tik koridoriuje. Patalpose
sienos ir lubos tinkuotos ir dažytos, kai kuriose patalpose dengtos glazūruotomis plytelėmis. Vietomis lubose
dažai atsilupę, sudrėkęs tinkas. Grindys dengtos PVC (polivinilchlorido) danga. Langų medžiagiškumas –
medis, vidaus durų medžiagiškumas – MDP .
Rūsio patalpų Nr. R1-16 ir R1-12 sienos dengtos medinėmis lentelėmis, grindys – akmens masės
plytelėmis. Likusių patalpų sienos tinkuotos ir dažytos. Dažai, pajuodę, atsilupę.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija_29_ lapų.
10. Kiti dokumentai:
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data ______ 2010-09-16_________________________
(metai, mėnuo, diena)

_____vyriausioji specialistė__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

_______ Jolita Noreikienė
(vardas ir pavardė)

___

Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės

Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties
apžiūrėtomis patalpomis
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Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės

Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties
apžiūrėtomis patalpomis
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Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės

Pastato vaizdas nuo Vilniaus gatvės ties
apžiūrėtomis patalpomis

Įėjimo į patalpas durys kiemo fasade

Įėjimo į patalpas durys kiemo fasade
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Vaizdas I-ame aukšte – laiptinėje

Vaizdas I-ame aukšte – laiptinėje

Laiptų dekoro fragmentas

Laiptai iš I-mo aukšto link patalpos Nr. 3-1
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Laiptų į II-ra aukštą turėklų fragmentas

Durys į patalpą Nr. 3-1
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Vaizdas laiptinėje tarp I-mo ir II-ro aukštų

Laiptai į II-rą aukštą, laiptų dekoro fragmentas

Laiptai į II-ra aukštą

Langas laiptinėje tarp I-mo ir II-ro aukštų

6

Laiptai į II-rą aukštą, laiptų turėklų turėklų dekoro
fragmentas

Laiptai į II-rą aukštą, laiptų turėklų dekoro
fragmentas

Vaizdas patalpoje Nr. 3-26

Vaizdas patalpoje Nr. 3-26

Vaizdas patalpoje Nr. 3-37

Vaizdas patalpoje Nr. 3-38
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Vaizdas patalpoje Nr. 3-23, koklinė krosnis
Vaizdas patalpoje Nr. 3-24

Vaizdas laiptinėje tarp II-ro ir III-čio aukštų

Patalpoje Nr. 3-23 esančios koklinės krosnies fragmentas
Vaizdas patalpoje Nr. 3-25

Vaizdas III-čio aukšto laiptinėje
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Laiptų fragmentas tarp II-ro ir III-čio aukštų

Vaizdas patalpoje Nr. 3-40

Pakabinamų lubų fragmentas patalpoje Nr. 3-40
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Vaizdas balkone ties apžiūrėtomis patalpomis Nr. 3-44

Vaizdas balkone ties apžiūrėtomis patalpomis Nr. 3-44

Vaizdas iš balkono, kiemo fasadas
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Kiemo fasadas ties apžiūrėtomis rūsio patalpomis

Kiemo fasadas ties apžiūrėtomis rūsio patalpomis

Kiemo fasadas ties apžiūrėtomis rūsio patalpomis

Laiptai į rūsio patalpas
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Laiptai iš rūsio į kiemą

