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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Chemijos kolegijos rūmai
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
763
3. Adresas
Volano g. 2/Šv. Mykolo g. 7
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, sudarytas iš dviejų statmenai susikertančių 3 a. su pastogėmis korpusų, su
rūsiu Š korpuso V dalyje; stogo forma – trišlaitė (ant stogo naujai įrengti pusapskričiai tūriniai
švieslangiai);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs); sienų angos, nišos – stačiakampės
pleištinių sąramų langų ir durų angos, pusapskritimių sąramų langų angos (būklė gera); stačiakampės
nišos Š korpuso gatvės ir kiemo fasaduose (būklė gera);
fasadų architektūros tūrinės detalės – niša per visą pastato aukštį R korpuso Š dalies kiemo fasade
(įrengtas liftas; būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba – pagrindinį R įėjimą pabrėžiantys I–II a.
tinkuoto plytų mūro suporinti piliastrai su antablementais (būklė gera); R korpuso gatvės R, kiemo P ir V
fasadų III a. tarpuangių ir kampų tinkuoto plytų mūro piliastrai, remiantys antablementą (būklė gera); R
korpuso gatvės R, kiemo V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuoti I-II a. langų apvadai; II a. langų
apvadai su juostiniais sandrikais (būklė gera); Š korpuso gatvės Š, kiemo P fasadų tinkuoto plytų mūro
profiliuoti III a. palangių karnizai su dekoratyviomis pasparomis (būklė gera); R korpuso gatvės R, kiemo
V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuotas tarpaukštinis karnizas, I-II a. traukos; Š korpuso gatvės Š,
kiemo V ir P fasadų tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas su trauka (būklė gera); tinko, R
korpuso gatvės R ir kiemo V fasaduose I a. rustuoto, tipas (būklė gera);
konstrukcijos – pamatas su rūsio sienomis Š korpuso V dalyje ir tinkuoto plytų mūro cokoliu
(pamatas ir rūsio sienos netyrinėtos; cokolio būklė gera); rūsio ir I a. plytų mūro skliautinės perdangos
(būklė gera); Š korpuso R dalies III a. salės kupolas (būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera);
laiptinės R korpuse tinkuoto plytų mūro ramstinės arkos (būklė gera); medinės gegninės stogo
konstrukcijos tipas (netyrinėta); funkcinė įranga – vidaus laiptų, jų turėklų tipas (būklė gera); inžinerinė
įranga – 4 cilindrinės krosnys su antablementais salėje, Š korpuso R dalyje (būklė gera); stalių ir kiti
gaminiai – langų skaidymo tipas (langų medžiagiškumas pakeistas; būklė patenkinama);
patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro kolonos ir puskolonės su bazėmis ir kapiteliais
R korpuso I a. vestibiulyje, I–III a. paradinėje laiptinėje, šalia įėjimo į III a. patalpas, Š korpuso II a. prie
įėjimo į salę (būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – plytų mūro tinkuoti piliastrai su bazėmis ir
kapiteliais R korpuso I a. vestibiulyje (būklė gera); salės kupolo tinkas su tapytais iliuziniais kesonais
(pertapyta 1975 m.; būklė gera);
interjeras – Š korpuso R dalies II–III a. esančios salės architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus
naujas, neautentiškas apdailos medžiagas; būklė gera);
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais 25504 teritoriją);

2

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis
16073, U1P.
Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – XVI a. vid.
pastatas priklausė LDK didikams Hornostajams, vėliau – LDK kancleriui, Vilniaus vaivadai Mikalojui
Radvilai Rudajam (1512–1584). 1804 m. pastate įsikūrė Vilniaus universiteto chemijos kolegija, gyveno
profesoriai, tarp jų įžymiausias klasicizmo dailininkas, tuo metu vadovęs Vilniaus universiteto Piešimo ir
tapybos katedrai Pranciškus Smuglevičius (1745–1807 m.), antropologijos pradininkas Lietuvoje,
biologas, chemikas, medikas, filosofas, 1797–1832 m. Vilniaus universiteto profesorius Andrius
Sniadeckis (1768–1838 m.).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra trijų aukštų(F01-02). Pastate
įsikūrusi LR Švietimo ministerija. Pagrindiniu fasadu pastatas orientuotas į Volano gatvę. Pastato
fasadai sutvarkyti, langai pakeisti (plastikiniai)(F03). Fasade, orientuotame į Šv. Mykolo gatvę, pirmo
aukšto langai su išorinėmis metalinėmis grotomis(F04). Ant stogo yra pusapvaliai tūriniai
stoglangiai(F05). Kaminai tinkuoti, sutvarkyti. Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio
dangos(F06). Kai kurie lietvamzdžiai aptverti apsauginėmis grotelėmis(F07).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m.
7 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-01

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

