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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 
 

1. Pavadinimas         Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmai     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas     1087     
3. Adresas                           Žygimantų g. 3                                                         
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 – sudėtinis, sudarytas iš pagrindinio „U“ raidės formos plano rūmų tūrio ir oranžerijos 

priestato su terasa ŠV pusėje, 2 aukštų su rūsiu ir pastoge; pagrindinis ŠR fasadas – vienas iš Žygimantų 
g. užstatymo formantų; stogo forma – valminė, šoninių sparnų – dvišlaitė; kiti stogo elementai – tinkuotų 
plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); tinkuotų plytų mūro atikas PR fasade (būklė 
patenkinama); ŠR fasado rizalitus ir oranžerijos priestatą užbaigiantys tinkuotų plytų mūro stačiakampiai 
stogų stulpeliai (būklė patenkinama); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (I aukšto PR pusės ir II aukšto planinė struktūra 
pakitusi, įrengta naujų pertvarinių sienų); 

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus rekonstruotas 
fasadų angas; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR fasado šoniniai rizalitai, 
dekoruoti piliastrais ir skulptūrinėmis galvutėmis (būklė patenkinama); kiemo fasadų 2 dviaukščiai 
priestatai, užbaigti trišlaičiais stogeliais (būklė patenkinama); PV fasado rizalitas su trišlaičiu stogeliu 
(būklė patenkinama); ŠR fasado kokošniko formos tinkuotų plytų mūro frontonėlis (būklė gera); ŠR 
fasado 2 stačiakampiai balkonai su lieto ketaus ornamentuotomis pasparomis ir tvorelėmis (būklė 
patenkinama); 

konstrukcijos - akmens plytų mūro pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu cokoliu (pamatas 
netyrinėtas; rūsio sienų būklė patenkinama; cokolio būklė ŠR fasade patenkinama, PR, PV ir ŠV 
fasaduose - cokolio būklė bloga); molio plytų mūro sienos (būklė patenkinama); medinės tarpaukštinės 
perdangos (netyrinėta); metalinių sijų tinkuotų plytų mūro perdanga virš oranžerijos (netyrinėta); 
tinkuotų plytų mūro cilindriniai su liunetėmis, ramstinėmis arkomis rūsio skliautai (į dalį rūsio patalpų 
nepatekta; būklė patenkinama); medinė gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga - 
pagrindinio ŠR įėjimo į I aukšto centrinę laiptinę medinių laiptų su porankiu tipas (būklė patenkinama); 
centrinės laiptinės medinių laiptų tipas; laiptų medinių baliustrų turėklai su mediniais profiliuotais 
porankiais (būklė patenkinama, gera); kiemo PV sparno medinių laiptų tipas (būklė patenkinama); 
medinių laiptų į rūsį patalpoje Nr. 8 tipas (būklė patenkinama); patalpos Nr. 8 balkono medinės aikštelės 
tipas; balkono lieto ketaus ornamentuotos pasparos, tvorelė (būklė patenkinama); inžinerinė įranga - 3 
glazūruotų koklių krosnys su karūnomis ir be jų I aukšto patalpose Nr. 1, 3, 4 (būklė patenkinama); 4 
ornamentuotų koklių krosnys su karūnomis I aukšto patalpose Nr. 2, 5, 6, 7; patalpų Nr. 5, 6 krosnių lieto 
ketaus durelės (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – langų medinės konstrukcijos, jų skaidymas ir 
varstymo būdas; langų angokraščiai, mediniai profiliuoti apvadai ir metaliniai apkaustai; tarpuangių 
apdaila medinėmis įsprūdinėmis plokštėmis –(būklė patenkinama); oranžerijos medinių langų, dvivėrių 
durų konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė bloga); dvivėrės medinės įsprūdinės, drožyba dekoruotos 
pagrindinio ŠR fasado durys (būklė gera); medinių dvivėrių dvisluoksnių, iš išorės įžambiai apkaltų 



 2
lentomis, durų į rūsį tipas PV fasade; durų metaliniai apkaustai (būklė patenkinama); medinės 
įsprūdinės, dvivėrės ir vienvėrės, su viršlangiais ir be jų, su drožinėtais elementais I, II a. vidaus durys, 
mediniai profiliuoti durų apvadai; tarpuangių apdaila medinėmis įsprūdinėmis plokštėmis –(būklė 
patenkinama); 2 medinės dvivėrės įsprūdinės durys su sandriku I aukšto patalpoje Nr. 5 (būklė 
patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės su įstiklinta dalimi įėjimo į patalpą Nr. 8 ir balkono durys 
(būklė patenkinama); 

lubų, sienų apdaila – I aukšto patalpų Nr. 2, 4, 5, 6 sienų ir lubų reljefinis polichrominis dekoras 
(būklė patenkinama); I aukšto patalpos Nr. 7 sienų ir lubų reljefinis polichrominis dekoras, rozetė su 
didikų giminės Tiškevičių herbu „Leliva“, du reljefiniai polichrominiai durų supraportai (būklė 
patenkinama); vidaus patalpų sienų ir lubų tinkas (būklė patenkinama); grindų, laiptų pakopų danga - 
medinis geometrinio piešinio parketas I aukšto patalpose Nr. 2, 4, 6 (patalpų Nr. 2, 6 parketo būklė 
patenkinama, patalpos Nr. 4 - būklė bloga); medinis mozaikinio rašto parketas patalpoje Nr. 7 (būklė 
patenkinama); 

įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - tinkuoto plytų 
mūro ŠR įvažiavimo į kiemą vartai su segmentine sąramos anga, puošti piliastrais, reljefiniu dekoru, 
viršuje užbaigti parapetu (būklė patenkinama); 

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją); 

želdynai ir želdiniai – teritorijos ŠV dalies apželdinimo pobūdis; 
artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 

(16073, U1P, UR1); 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pastatas yra dviejų aukštų su pristatyta 

oranžerija(F01-03). Pastato langai sutvarkyti, bet nėra keisti. Oranžerijos langai netvarkyti(F03). 
Pastato centre senos medinės durys(F04). Pastatą su gretimu pastatu (Žygimantų g. 1) jungia mūriniai 
vartai į kiemą su metalinėmis varčiomis(F05). Gatvės fasade antrame aukšte esančius balkonus su 
kaltiniais turėklais ir pasparomis reikia tvarkyti(F07-08). Pastato stogo danga – profiliuota skarda(F09). 
Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F10). Kiemo fasdų (F11-19) netvarkyti, dažai 
išblukę, langai netvarkyti. Cokolis daugelyje vietų paveiktas drėgmės, nutrupėjusiu tinku, suskilinėjęs. PR 
kiemo fasade yra įtrūkimų(F21-22). Kieke lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant kiemo dangos(F24). 
Kiemo danga – asfaltas. 
 
 
 

 
 
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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