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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas         Pastatas      
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     16542     
3. Adresas                           Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g.                                                       
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 – pusiau uždaro tūrio, kampinio plano, kurį sudaro 2 a. centrinis, Š ir P 
korpusai, su pusaukščiu virš centrinio korpuso bei rūsiais po visu pastatu (1927-1930 m. pastatą 
pritaikant bibliotekai I-II a. įrengti tarpaukščiai patekimui į knygų saugyklas; prie P korpuso PV fasado 
pristatytas saugyklos pastatas); stogo forma – daugiašlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų 
tipas; kiti stogo elementai – plytų mūro apskrito plano bokštelių formos vėdinimo šachtos virš centrinės 
pastato dalies (netyrinėta); plytų mūro dūmtraukiai (netyrinėta); 
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas, koridorinis išplanavimas; sienų angos – centrinio, P ir Š 
korpusų įėjimų į rūsius, I–II a. vidaus durų ir praėjimų angos stačiakampės ir su segmentinėmis 
sąramomis (būklė gera); sienų nišos - centrinio korpuso rūsio patalpos Nr. 10 nišos su segmentinėmis 
sąramomis, I a. patalpų Nr. 23, 26 stačiakampės nišos, II a. patalpos Nr. 40 nišos su pusapskritėmis 
sąramomis (būklė gera); 
fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros 
tūrinės detalės - centrinio korpuso ŠR fasado plytų mūro portikas, sudarytas 4 apskrito skerspjūvio 
tinkuoto plytų mūro kolonų ir daugiakampio skerspjūvio stulpų, sujungtų arkomis, virš kurio įrengta 
atvira terasa su plytų mūro baliustrada (būklė gera); Š korpuso ŠR fasado ir P korpuso PR fasado 
tinkuoti plytų mūro balkonai su tinkuoto plytų mūro profiliuotų baliustrų turėklais, profiliuotais 
porankiais ir balkonus remiančiomis pasparomis (būklė patenkinama); centrinio korpuso PV fasado plytų 
mūro apskrito plano laiptinės rizalitas (būklė gera); Š korpuso ŠV ir ŠR fasadų bei P korpuso PV ir PR 
fasadų plytų mūro tariamieji rizalitai (būklė gera); centrinio korpuso ŠR fasado 4 pakopų teraco laiptai 
(būklė gera); 
konstrukcijos - lauko akmenų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu, padengtu granito plokštėmis, Š 
korpuso PV fasado cokolyje įrašas „1931 R.“ (įrašas cokolyje žymi 1931 m. potvynio datą ir vandens 
pakilimo aukštį; būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama); P korpuso rūsio patalpų 
Nr. 1, 3-7, centrinio korpuso rūsio patalpų Nr. 9-11, Š korpuso rūsio patalpų Nr. 12-16 cilindriniai, 
cilindriniai su liunetėmis ir kryžminiai skliautai (skliautų medžiagiškumas netyrinėtas); centrinio korpuso 
rūsio patalpos Nr. 10 tinkuoto plytų mūro stulpai, į kuriuos remiasi skliautų konstrukcija (skliautų 
medžiagiškumas netyrinėtas); centrinio korpuso I a. patalpų Nr. 23, 24, 34, P korpuso II a. patalpų Nr. 
37, 45 ir Š korpuso II a. patalpų Nr. 42, 47, 48 cilindriniai skliautai (skliautų medžiagiškumas 
netyrinėtas); Š korpuso I a. patalpos Nr. 32, P korpuso II a. patalpos Nr. 36 dvitėjinio profilio metalinių 
sijų ir tarpų tarp jų, užpildytų armuotu monolitiniu betonu, perdangos (netyrinėta); kitos tarpaukštinės 
perdangos (netyrinėta); stogo konstrukcija - Š ir P korpusų medinė gegninė (centrinio korpuso stogo 
konstrukcija netyrinėta; būklė patenkinama); funkcinė įranga - centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 23 
gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco antpakopiais ir jų betono turėklai su profiliuotu porankiu 
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(būklė gera); centrinio korpuso rūsio patalpos Nr. 8 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai su teraco 
antpakopiais, nuo I a. - metalinės konstrukcijos sraigtiniai laiptai su turėklu ir porankiu (būklė gera); Š 
korpuso laiptinės patalpos Nr. 17 ir P korpuso laiptinės patalpos Nr. 2 gelžbetoninės konstrukcijos laiptai 
su teraco antpakopiais ir jų metalo turėklai su mediniais profiliuotais tekintais porankiais (būklė gera); P 
korpuso I a. patalpos Nr. 18 metalinės konstrukcijos laiptai ir jų metalo turėklas su mediniu porankiu 
(būklė gera); P korpuso II a. patalpos Nr. 46, Š korpuso II a. patalpos Nr. 48 mediniai laiptai (būklė 
gera); P korpuso I a. patalpos Nr. 25, II a. patalpų Nr. 38, 39, Š korpuso I a. patalpų Nr. 29, 30, II a. 
patalpų Nr. 41, 43, centrinio korpuso II a. patalpos Nr. 40 galerijos bei į jas vedantys metalinės 
konstrukcijos sraigtiniai laiptai, jų metalo turėklai su porankiais (balkonų konstrukcijos ir 
medžiagiškumas netyrinėtas; būklė gera); centrinio korpuso patalpų Nr. 49, 50 liftų šachtos (liftų 
mechanizmai neišliko); langų palangės (medžiagiškumas netyrinėtas); inžinerinė įranga - centrinio 
korpuso I a. patalpos Nr. 26 radiatoriai (medžiagiškumas netyrinėtas); stalių ir kiti gaminiai - langų 
medinė konstrukcija ir skaidymas, konstrukcijos ir skaidymo tipai; centrinio korpuso ŠR fasado medinės 
dvivėrės įsprūdinės durys su pusapkričiu viršlangiu (būklė gera); centrinio korpuso PV fasado medinės 
dvivėrės įsprūdinės, iš dalies įstiklintos durys su metalinėmis grotelėmis (būklė gera); P korpuso ŠV 
fasado ir Š korpuso PV fasado medinės dvivėrės įsprūdinės durys (būklė gera); Š korpuso ŠR fasado, 
centrinio korpuso ŠR fasado ir P korpuso PR fasado balkonų medinės dvivėrės įsprūdinės durys, jų tipas 
(būklė patenkinama); centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 26 medinis karkasinės konstrukcijos reljefiniu 
dekoru puoštas tambūras su centrinėmis dvivėrėmis įsprūdinėmis įstiklintomis ir dvejomis vienvėrėmis 
įsprūdinėmis įstiklintomis šoninėmis durimis (būklė gera); vidaus patalpų medinės dvivėrės ir vienvėrės 
su viršlangiais, įstiklintos, įsprūdinės durys ir jų mediniai profiliuoti staktų apvadai (būklė gera); 
vidaus dekoras – vitražas (uk 15413, DV 4478, aukštis - 700 cm, plotis - 300 cm, autorius dail. Bronius 
Bružas, 1979 m.; būklė gera); įmontuota įranga – pirminė bibliotekos įranga – katalogų, knygų spintos 
(netyrinėta); apšvietimo įranga – centrinio korpuso I a. patalpų Nr. 23, 26, II a. patalpos Nr. 40, P 
korpuso I a. patalpos Nr. 25, II a. patalpų Nr. 38, 39, Š korpuso I a. patalpos Nr. 29, II a. patalpų Nr. 41, 
43 šviestuvai, bra (būklė gera); grindų dangos medžiaga - P korpuso I a. patalpų Nr. 19-22, 25, III a. 
patalpų Nr. 35, 36, 38, 39, centrinio korpuso I a. patalpos Nr. 27, II a. patalpos Nr. 40, Š korpuso I a. 
patalpų Nr. 29-33, II a. patalpų Nr. 41, 43, 44 medinis gabalinis, figūriškai sudėliotas, ir skydinis 
parketas (būklė patenkinama); 
interjeras – centrinio korpuso I–II a. patalpų Nr. 23, 26, 40 interjero visumos sprendinys (būklė gera); 
žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 
25504, A1610K); 
įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - tvora PR ir ŠR teritorijos dalyse, sudaryta iš 
tinkuoto plytų mūro stulpų, tarp kurių tinkuoto plytų mūro cokolis ir virš jo esanti metalo tvorelė (būklė 
gera); 
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 
16073, U1P; 
faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – 1884–1888 m. pastatyta 
Klementinos Tiškevičienės (1856–1921) rezidencija. 1907–1914 m. čia veikė Mokslo ir meno muziejus. 
1927–1930 m. pastatas rekonstruotas pritaikant 1931 m. įkurtai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekai, kurios steigėjas buvo advokatas, visuomenės ir politinis veikėjas Tadas Vrublevskis (1858-
1925); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas susideda iš dvieų aukštų trijų 
korpusų(centrinio F01 ir šiaurinio F03 bei pietinio F05). Fasadai netinkuoti, geltonų plytų(F01-08). 
Langai sutvarkyti. Gatvės fasaduose esantys balkonai apirę(F09-12). Karnizai vietomis ištrupėję(F14). 
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F15). Priegatvės fasadų pasodinti 
dekoratyviniai augalai(F16-17).  Kiemo fasadai geltonų plytų, langai sutvarkyti(F18-22). Kieme įrengta 
veja, kurioje auga medžiai(F19). Lietaus vanduo nuvestas ant kiemo dangos(F23). Kiemo danga – 
betoninės plytelės(F24). 
 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2015 m.    24  nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2015-04    

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 

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