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Stadija: projektiniai pasi lymai
Projektini pasi lym sud tis:
Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio) pastato (5N2p, unik. Nr. 1094-01669052), pagalbinio kio paskirties ( kinio) pastato (18I1/ž, unik. Nr. 4400-0280-0040) ir kitos
paskirties (kiemo r sio) priklausinio (49H0/b, unik. Nr. 4400-2068-8019), Klaip dos g. 9 (kad. Nr.
0101/0041:228), Vilniaus m., rekonstravimo (7.2., STR 1.01.08:2002) gyvenamosios paskirties (trij
ir daugiau but (daugiabučio) pastatus (6.3, STR 1.01.03:2017) su komercin mis patalpomis ir
požemine atomobili saugykla bei kult ros paveldo objekt (Oskierk r m pastat komplekso
pirmas oficinos pastatas (42855), Oskierk r m pastat kompleksas (42854)) tvarkom j
paveldosaugos darb ir tvarkom j statybos darb projektas.
Statinio kategorija: ypatingas statinys
Tvarkom j statybos darb r šis: rekonstravimas.
Tvarkom j paveldosaugos darb r šis: avarijos gr sm s pašalinimas, konservavimas, restauravimas,
remontas, tvarkybos darb planavimas ir projektavimas.
2. PROJEKTINI PASI LYM RENGIMO PAGRINDAS





Tyrim projektavimo sutartis;
Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos
tvarkybos darb projektavimo sąlygos 2018-08-24 Nr. TDV-064;
Vilniaus miesto savivaldyb s adminitracijos projektini pasi lym rengimo užduotis Reg. Nr.
PPU 231/18, 2018-08-17;
Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus Leidimas atlikti
kult ros paveldo objekto ar kult ros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPV-75, 2018-0803.

3. TYRIM IR PROJEKTIN S DOKUMENTACIJOS APŽVALGA
3.1. Tyrim ir projektin dokumentacija iki 2018 m.:
 Sklypo ir pastat Klaip dos g. 7, 7A, 7B, 9, Vilniuje, istoriniai tyrimai ir istorini duomen
apibendrinimas (A. Racevičien , L. Vileikien , 2017 m.);
 Daminaitis V. Sklypo vaik lopšeliui–darželiui Klaip dos g. Nr. 7 archeologini tyrim
ataskaita. Tekstas. T. 1. V., 1990;
 Archeologiniai tyrimai (T. Poška, V. Kliaugait , 2011 m.);
 Pažyma apie Klaip dos g. 9, Vilniuje, 2014 m. atliktus žvalgomuosius archeologinius tyrimus
(L. Girlevičius, 2014 m.);
 Archeologini žvalgom j tyrim išvad pažyma (E. But nas, 2016 m.);
 Pastatas Vilnius, Klaip dos g. 7 (buvę Oskierk r mai). Istorini tyrim ataskaita (1999 m., S.
Gasparavičien , VAA, F5-5315).
3.2. Tyrim duomenys buvo nepakankami, tod l prieš rengiant tvarkom j statybos darb
(rekonstravimo) ir paveldo tvarkybos darb projektinius pasi lymus 2018 m. papildomai atlikti
šie tyrimai:2

2

Leidimai, atlikti tyrimus:
 Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Leidimas atlikti archeologinius tyrimus 2018-04-18 Nr.
LA-95; išduotas pagal Archeologini tyrim projektą įVilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto vietos
su priemiesčiais (25504) teritorijos Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Klaip dos g. 9 detalij archeologini tyrim
projektas, 2018-04-17;
 Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos tvarkybos darb projektavimo
sąlygos 2018-05-25 Nr. TDV-043;
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Pastatas Klaip dos g. 9, Vilniuje. Fotogrametriniai apmatavimai (UAB „CAD ir F
ProjektServisas, 2018 m.);
Pastatas Klaip dos g. 9, Vilniuje. Pagrindini konstrukcij tyrimai ir b kl s vertinimas.
Dabartin pad tis (Julius Šaltenis, NKPAS atest. Nr. 4132, 2018 m.);
Detalieji fasad ir interjero polichromijos tyrimai (Audron Kaušinien , NKPAS atest. Nr.
4250, 2018 m.);
Architekt riniai tyrimai (Evaldas Purlys, NKPAS atest. Nr. 0059, 2018 m.);
Pirmo aukšto denginio vizual s architekt ros tyrimai (Robertas Zilinskas, NKPAS kvalif.
atest. Nr. 3837);
Mikrobiologiniai tyrimai (Visuomen s sveikatos centro prieži ros laboratorijos
Mikrobiologini tyrim skyrius, Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 3414 (MA 8599MA 8600)/2018 ir Nr. MA 3414 (MA 8593-MA 8598)/2018.
Klaip dos g. 9, Vilniuje. Archeologijos ir sien fotogrametriniai apmatavimai (UAB „CAD ir
F ProjektServisas, 2018 m.);
Geologiniai tyrimai (2018 m.);
Pastatas – buvusio Ryt statinio Klaip dos g. 9, Vilniuje, likučiai. Pagrindini konstrukcij
tyrimai ir b kl s vertinimas. Dabartin pad tis (Julius Šaltenis, NKPAS atest. Nr. 4132, 2018
m.);
Architekt riniai tyrimai (Robertas Zilinskas, NKPAS atest. Nr. 3837, 2018 m.);
Detalieji archeologiniai tyrimai (dr. Linas Girlevičius, NKPAS atest. Nr. 3987, 2018 m.).

3.3. Tyrim duomen išvados3
3.3.1.

Pažyma apie sklype Klaip dos g. 9, Vilniuje, 2018 metais aptiktas archeologines–
architekt rines strukt ras

„2018 met birželio–rugpj čio mėn. vykstant detaliesiems archeologiniams tyrimams Vilniaus
senamiestyje (16073), Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais (25504) teritorijoje, sklype Klaipėdos g.
9, Vilniuje, aptikta archeologini –architekt rini strukt r : kalki skiediniu ir moliu rišt m r
fragment , statini liekan . Atlikti ši radini architekt riniai tyrimai.

Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos tvarkybos darb projektavimo
sąlygos 2018-08-24 Nr. TDV-064;
3
Tyrim ataskaitos pateikiamas, ži r. PP priedai.
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[...] Sklypas Klaipėdos g. 9 yra Vilniaus senamiesčio šiaurės vakarinėje dalyje, netoli XVI amžiaus
pradžioje pastatytosios Vilniaus miesto gynybinės sienos trasos, jos vidinėje pusėje. Apibendrinus
netoli sklypo anksčiau atlikt archeologini tyrim rezultatus galima teigti, kad vietovė, kurioje yra
nagrinėjamas sklypas veikiausiai buvo gyvenama jau XIV amžiaus II pusėje – XV amžiaus pradžioje.
Minimo laikotarpio kult rinis sluoksnis išliko tik fragmentiškai, tačiau aptikta aptariamojo laikotarpio
radini ,
žem gilint objekt . Manome, kad jau XV amžiuje buvo susiformavusi dabartinės
Klaipėdos trasa, nes prie jos stovėjo m riniai gotikiniai namai. Atokiau nuo gatvės trasos (greta
skersgatvi ?) namai statyti ir XVI–XVII amžiais, j orientavimas pasaulio šali atžvilgiu dažnai
nesutampa su dabar aplinkinėje teritorijoje stovinči pastat orientavimu. Dalis ši pastat
nebežymima XVIII–XIX amži Vilniaus miesto planuose, galb t dalis j sunaikinta 1655–1661 metais,
vadinamojo „Maskvos karoį metu. Iš ankstesni tyrim medžiagos žinoma, kad aptariamojo
teritorijoje XVI–XVII amžiais vyko gamybinė veikla, aptikta su ja tiesiogiai susijusi gamybini
krosni liekan . Istorikės Indrės Baliulytės nuomone, nuo XVI iki XIX amžiaus Vilniaus senamiesčio
kvartalo (dabar kvartalas turi 28–tą numer ), kuriame yra sklypas Klaipėdos g. 9, plėtra buvo lėta4.
Palei upelio, kuris XIX amžiuje vadintas „Kačergosį vardu, krantus daugiausia buvo miestieči
daržai. Seniausios rašytinės žinios apie kvartalą šiuo metu siekia XVI amži . Netoli Vilniaus vart
minimi J. Čičko, Obricki , M. Fronckeviči namai. Istorikė Sigita Gasparavičienė nurodo, kad XVI
amžiaus pabaigoje 407 posesijoje, kurios rytinėje dalyje yra tiriamasis sklypas, stovėjo m rinis jėzuit
kolegijos namas5, kuriame gyveno jėzuit kolegijos studentai. Manoma, kad čia stovėjęs pastatas
nukentėjo 1610 met gaisro, XVII amžiaus vidurio karo su Maskva metu. Tuo metu pastatas buvo
nemažas, vadintas M rnamiu ar dvaru. Pastato savininkai XVII amžiaus II pusėje ne kartą keitėsi.
Tuometiniais savininkais minimi K. Šumlianskis, Sanguškos, Ašmenos taurininkas Lubianskis ir jo
žmona Ona Pšezdieckytė-Lubianskienė. XVII amžiaus pabaigoje sklypas ir namas vadinamas
Kašinski –Sangušk dvaru. Dvare b ta medini ir m rini statini . Tiriamajame sklype stovėjusio
m rinio namo perstatymas r mus vyko XVII amžiaus devintajame dešimtmetyje, kai j sigijo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karuža Kristupas Aleksandras Bialazaras. Bialazar giminė valdė
posesiją iki 1749 met . Vilniaus miesto plane iš saks generolo J. G. M. Fiurstenhofo rinkinio
(datuojamas ~1737-1740 metais), kvartale pažymėtos tik dvi posesijos – Radvil ir Oginski .
Kvartalas nuspalvintas spalva, kuria buvo nuspalvinti tankiai užstatyti miesto kvartalai. Vieta, kur
dabar yra sklypas Klaipėdos g. 9, tuo metu buvo Radvil posesijos dalimi. 1748 met Vilniaus gaisro
metu Bialazar r mai, kaip ir kiti kvartale buvę pastatai, sudegė. Juos atstatė 1749 metais savininkais
tapę Ašmenos pavieto maršalka Martynas Oskierka ir jo žmona Teresė. Manoma, kad sudegusieji
Bialazar r mai buvo daug puošnesni už naujuosius r mus. Atstatytiems r mams ilgainiui prigijo
Oskierk r m pavadinimas. 1785 metais iš Varšuvos Vilni atvyko Vojciecho Boguslavskio teatro
trupė išsinuomojo Oskierk r m patalpas vaidinimams – tais metais buvo kurtas Vilniaus miesto
teatras, kuriame ši trupė ir vaidino. 1803 metais spektakliai teatre vyko paskutin kartą. 1806 metais
miesto nam surašymo metu r muose buvo nurodyta buvus 13 dideli ir 14 mažesni kambari su 12
koklini krosni , 3 didelius r sius, 30-čiai arkli skirtas arklidės kieme, vežiminę šešioms karietoms.
Sklype Klaipėdos g. 9, kuris apima buvusios Oskierk posesijos dal , buvo mediniai ir m rinis
pastatai. XIX amžiuje išsikėlus teatrui, Oskierk r mai sunyko ir buvo nepriži rimi. 1808 met ,
vadinamajame Karolio Grunerto, Vilniaus miesto plane kvartalas vaizduojamas užstatytas gana retai.
Palei dabartinę Klaipėdos gatvę 1808 met plane parodytas stovėjęs nemažas m rinis namas. Kiti šios
posesijos pastatai mediniai. Priešais r m pastatą kieme stovėjo gana didelis medinis pastatas,
prisišliejęs prie 394 posesijos (buvusios pietus nuo tiriamojo sklypo) m rinio pastato. Vakarinėje
dalyje vaizduojamas medinis kinis pastatas, kuris veikiausiai buvo už sklypo Klaipėdos g. 9 vakarinės
ribos, galb t dalinai ant pravažiavimo keliuko. Per XIX amžiaus I pusę prie gatvės stovėjęs pastatas
buvo sujungtas su kitu. Taip buvo suformuota Klaipėdos gatvės užstatymo išklotinė, kuri nedaug
pakitusi išliko iki XX amžiaus vidurio. 1942 sudarytame Vilniaus senamiesčio plane matyti, kad
kvartalas buvo užstatytas palei gatves, tuo tarpu jo viduryje buvo dideli neužstatyti plotai. Klaipėdos
gatvės išklotinė užstatyta ištisai. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje kvartalo pastatai nukentėjo, buvo
apgriauti. Po karo dalis j buvo nugriauta, kaip ir sklype Klaipėdos g. 9 palei gatvę stovėjęs r m
pastatas, kurio išliko tik r sys ir šiaurinio (gatvės) fasado dalis.

4 Baliulyt I., Sklypas Vilniuje, Klaip dos g. 9. Taikom j istorini tyrim ataskaita, V., 2014;
5 Gasperavičien S., Buvusi Oskierk r m istorin raida, V., 1999;
Dokumento numeris:
PRI. 18-21-PP-BD, SP, SA,PTDP-AR

Lapas

Lap

Laida

4

27

0

Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio) pastato (6.3), Klaip dos g. 9 (kad. Nr. 0101/0041:228), Vilniaus
m., rekonstravimo projektas

Šiaurinė, prie Klaipėdos gatvės esanti, sklypo dalis, kur yra stovėję Oskierk r mai, buvo beveik
visiškai ištirta vadovaujant archeologams Vidui Daminaičiui ir Albertui Lisankai6. Tirtas apie 750 m2
plotas, bet dėl tuomet buvusi priežasči (sklypo dalis buvo užkrauta statybinėmis medžiagomis, buvo
b tina palikti pravažiavimo kelius per ją) pilnai ištirtas 700 m2 plotas. Tuomet vykusi tyrim metu
atkastos anksčiau šioje vietoje stovėjusi , po II pasaulinio karo nugriaut pastat – buvusi r m –
liekanos. Nustatyta r m planinė strukt ra, aptikti bei dalinai ištirti (?) r siai. Ankstyviausi tirtame
plote atkasti m rai architekt datuoti XV amžiumi. Ankstyviausias, XV amžiumi datuotas pastatas
stovėjo galu dabartinės Klaipėdos gatvės trasą. vakarus nuo ankstyviausiojo pastato tirtos dar
dviej gotikini pastat liekanos. Minim pastat šiauriniai fasadai formavo dabartinės Klaipėdos
gatvės „raudonąją linijąį. Ankstyviausiame kult rinio sluoksnio horizonte aptikta archeolog XV–
XVI amžiais datuot radini . Kult rinio sluoksnio storis tirtoje sklypo dalyje yra 1,7–2,0 m, r sio
patalpos gilintos iki 3,5 m ar net didesnio gylio. Archeologini tyrim metu aptikta gausi, vertinga
XVI–XVIII amžiais datuojam kokli fragment kolekcija, surasta ir krosni pagrind . Surastas retas
archeologinis radinys – XVI amžiaus pabaiga datuojamas skaičiavimo žetonas. Taip pat aptikta
monet , akmeninis sviedinys, santykinai nedidelis kiekis buitinės keramikos ind ir j fragment .
Ištirtoje vietoje planuota statyti vaik daržel . Šis nebuvo pastatytas, tyrim vieta su r siais užpilta
gruntu, ilgą laiką sklype buvo automobili stovėjimo aikštelė.
[...] 2018 met gegužės mėn. sklype Klaipėdos g. 9 pradėti ir iki šiol tęsiasi detalieji archeologiniai
tyrimai. Didelės apimties žemės kasimo darbai atlikti sklypo šiaurinėje dalyje, 1989 metais atlikt
tyrim vietoje, kur yra Oskierk r m liekanos. Iki šiol čia archeologiniai tyrimai yra atlikti 528 m2
plote. Atkastos po r m vietos centrine dalimi esanči r si viršutinės dalys, dalinai atkasti po r m
rytine dalimi buvę r siai. Taip pat atkasti r m ir j vakarinio priestato juostiniai ir arkiniai pamatai,
prie r m pietinės dalies – pamatai buvusios arkinės galerijos kolonoms. Tyrim metu baigiami tirti
1989 metais neištirti žem gilinti objektai, dalis ši galimai datuotini XIV–XV amžiais. Teritorijoje
pietus nuo Oskierk r m liekan , buvusiame r m vidiniame kieme, detalieji archeologiniai tyrimai
iki šiol yra atlikti ~520 m2 plote, tačiau dėl aptikt archeologini strukt r , kit priežasči (pvz.,
b tinybės palikti nenukasto grunto laiptus prie m r ), archeologiniai tyrimai minimame plote dar
nėra visiškai baigti. Kult rinis sluoksnis tiriamojoje sklypo dalyje yra gana stipriai apardytas XIX
amžiaus pabaigoje – XX amžiuje vykusi žemės kasimo darb metu. Ankstyviausias kult rinio
sluoksnio horizontas datuotinas XIV(?)–XVI amžiais, su juo sietina ir dalis medini konstrukcij
liekan , fiksuot smėlio žemyje. Dal medini konstrukcij galima b t susieti ir su krosnimi, kurios
liekanos aptiktos 2016 metais tirtame šurfe 1. Šiemet šios krosnies liekanos – iš akmen , plyt ir molio
formuotas krosnies padas – atkastos pilnai. Pagal krosnies m re buvusias plytas nustatyta, kad
krosnis datuotina XVII amžiaus I puse. XVII amžiaus I puse datuotinas m ras aptiktas perkasose 4 ir
5, visiškai šalia XVII amžiaus pabaigoje statyt r m liekan . R m statybos laikotarpiu datuotinos
gamybinės krosnies liekanos aptiktos perkasose 2 ir 5. Ši krosnis apardyta vėliau rengt vandentiekio
tras . Du vandentiekiai buvo mediniai, kuriuose iš rąst padaryti vamzdžiai jungti metalinėmis
movomis (mediniai vamzdžiai neišliko, aptikta geležies lydinio mov , trasos datuotinos XVIII–XIX
amžiais), vienas – ketaus vamzdžiuose, veikiantis iki šiol (datuojamas XX amžiaus pradžia ar
tarpukariu). Dar viena (trečioji) medinio vandentiekio trasa orientuota piet –šiaurės kryptimis, nuo
menamo vandentiekio paskirstymo punkto link r m . Ši, m s nuomone, taip pat datuotina XVIII–XIX
amžiais. Aptikta ir lygiagreti šiai trasai vandentiekio atšaka iš ketaus vamzdži . Prie r m liekan
pietinės dalies aptiktos XX amžiaus I puse datuotin požemini inžinerini tinkl liekanos: nuotek
vamzdžiai, iš plyt m ryti vandentiekio ir nuotek šuliniai. Perkasoje 3, teritorijoje pietus nuo
Oskierk r m vakarinio priestato, aptikti iš rieduli formuoti pamatai. Manome, kad tai galėt b ti
čia buvusio priestato7 pamat fragmentai. Iš rieduli formuot pamat aptikimo gylis (~60–70 cm nuo
žemės paviršiaus) liudyt , kad tai buvo nedideli , galb t medini , pastat konstrukcijos. Aptikti ir XX
amžiaus tarpukariu datuotini akmen grindinio fragmentai, kurio neištisinis ruožas buvo išlikęs prie
r m liekan pietinės dalies. Giliau, XIX–XX amžiais apardytame kult riniame sluoksnyje, buvo
atrasta ir ankstesni dang liekan – nedideli akmen grindini fragment , iš molio formuot asl
liekan [...].į

6

Daminaitis, V. Sklypo vaik lopšeliui–darželiui Klaip dos g. Nr. 7 archeologini tyrim ataskaita. Tekstas. T. 1. V., 1990
Manome, kad pamatai ne to paties priestato, kurio projektas yra išlikęs iš XX amžiaus tarpukario, mat ten vaizduojamas
priestatas yra su r siu.
7
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Pastabos:
1. 2018 m. archeologini ir architekt rini tyrim duomenys pristatyti Kult ros paveldo
departamento prie Kult ros ministerijos IV-ajai Nekilnojamojo kul
2. t ros paveldo vertinimo tarybai (toliau – NKPVT) 2018-10-02.
3. NKPVT išvados pateiktos 2018-10-03 rašte Nr. (9.51.)2-2525:
 „Vertinimo taryba nusprendė, jog XVII a. buitinės krosnies pado, XVII a. pab. gamybinės
krosnies, XVII a. pastato pamat ir XX a. priestato pamat liekan , aptikt 2018 detali j
archeologini tyrim metu perkasose Nr. 1-5, adresu Klaipėdos g. 9, Vilniuje, nenustatyti
Oskierk r m pastat komplekso (42854) vertingosiomis savybėmis.
 Taip pat Vertinimo taryba nusprendė Oskierk r m pastat kompleksui (42854)
rekomenduoti nustatyti regionin lygmen į.
Išvada: Oskierk r m pastat komplekso (42854) Klaip dos g. 9, Vilniuje, vertingosios savyb s
išimtinai susiję su r m statybos ir funkcionavimo periodu, jiems priklausius Bialozarams, v liau
Oskierkoms.
3.3.2.

Istorini duomen santrauka89

Pirmą kartą m rinis pastatas pamin tas 1589 m. Jis priklaus Vilniaus j zuit akademijai. Pastatas
stov jo netoli miesto sienos ir Vilniaus vart .
Nukent jo 1665-1667 m. kar metu, rekonstruoti.
1665-1687 m. priklaus vairi didik gimini atstovams: Šumalianski , Sangušk , Lubianski .
1687-1749 m. priklaus Bialozarams, kuris perstat senuosius pastatus barokinius r mus.
1748 m. gaisro metu sudeg .
1749-1820 m. savininkai buvo turtingi baltarusi bajorai Oskierkos, nuo kuri pavard s r mai dar
buvo vadinami daugel met .
1792-1805 m. čia veikia pirmasis Lietuvoje profesionalus teatras.
1811-1814 m. keliami kariniai sand liai, pastatai nyksta.
1822 m. pastatus sigijo K. Abramavičius, jis padidino posesiją, supirkdamas žem s sklypus prie
miesto sienos.
1824-1829 m. vyksta intensyv s posesijos užstatymo darbai. Rekonstruojami senieji r mai, pastatomi
4 kiemo fligeliai, arklid s ir vežimin , rengiamas didelis romantinio stiliaus jodin jimo maniežas su
paviljonu. Pagal vieningą planą suformuojama posesijos strukt ra. Pastatai - v lyvojo klasicizmo
stiliaus, kuris neži rint v lesni rekonstrukcij , išliko nepakitę iki II Pasaulinio karo.
1834-1841 m. užstatytas antras aukštas virš rytinio kiemo flygelio.
1849 m. valda pereina Rusijos valstyb s iždo žinion. rengiama Vilniaus civilinio gubernatoriaus
rezidencija ir kanceliarija su ja aptarnaujančiu personalu.
1858, 1885, 1901 m. vykdomi vairaus pob džio remonto, rekonstravimo darbai, stiprinami pamatai,
tačiau esminiai planiniai dalykai nebuvo nekeičiami.
1905 m. Oskierk r mus perkeliami generalgubernatoriaus r m baldai, sietynai, paveikslai.
Tarpukaryje veik Lenkijos valdžios administracin s staigos, atliktas patalp perplanavimas.
1921 m. valda pereina Lenkijos valstyb s nuosavyb n.
pastatus perkeliama Vilniaus miesto
seni nija, Vilniaus raitoji policija ir j staigos.
Tarpukariu (1923, 1928 m.) vykdyti kai kuri patalp perplanavimo, paskirties pakeitimo darbai.
Pritaikant pastatus Lenkijos valdžios staigoms, 1923 m. buvo parengtas rekonstravimo ir naujo
korpuso statybos projektas. Abu prie gatv s stovinčius korpusus tur jo sujungti tarp j pastatyta nauja
jungtis, išsikišusi kiemo gilumą. Ją planuota skirti Adres registr biurui. Be to, nor ta perdaryti
m rin tualetą ir j pastatyti prie gatv s, o jo buvusioje vietoje rengti važiavimą kiemą. Pastat

8

Sklypo ir pastat Klaip dos g. 7, 7A, 7B, 9, Vilniuje, istoriniai tyrimai ir istorini
Racevičien , L. Vileikien , 2017 m.)

duomen

apibendrinimas (A.

9 Pastatas Vilnius, Klaip dos g. 7 (buvę Oskierk r mai). Istorini tyrim ataskaita (1999 m., S. Gasparavičien , VAA, F55315).
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išplanavimas taip pat tur jo keistis, jis pritaikomas vairaus pob džio administracin ms staigoms. Ant
br žinio architekto parašas sunkiai skaitomas, inžinierius E. Vojcechovskis.
Pastatai nukent jo II Pasaulinio karo metu.
1949 m. r m pastatai nacionalizuojami, pereina Municipalin fondą.
Pokario metais nugriautas pagrindinis gatv s korpusas, nors Žalos akte buvo vardinta tik kaip
„reikalingas kapitalinis remontasį. Palikta ir stovi iki šiol istorin s sienos prie gatv s 1-o aukšto dalis.
Paskutiniais dešimtmečiais istorin valda padalinta, dalyje pastat pakeista paskirtis.
Kieme prie ugniasien s su Lietuvos teatro ir muzikos muziejum pastatyti kiniai sand liai.
Oficinos pastatas pritaikytas daugiabučiui gyvenamajam namui.
Pastaba: S. Gasparavičien s istorini tyrim išvad p. 21 „Tikslinga atstatyti autentiškus pastatus
pagal senuosius brėžinius ir ikonografinę medžiagą“.

1925 m. buvo sudarytas sklypo situacinis planas ir inventorinis pastat ir sklypo aprašymas10

10

LCVA, f.154, a.1, b. 2745; VAA, f. 761, ap. 15, b. 954
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Fasadai 1925 m.

Sprendžiant iš 2018
m. vykdyt
archeologini
tyrim ir radini
architekt ni
tyrim , buvo prad ti
1923 m. projekto
realizavimo darbai –
JUNGTIES /
KIEMO KORPUSO
STATYBA

1923 m. buvo parengtas rekonstravimo ir naujo korpuso statybos projektas. Abu prie gatv s stovinčius
korpusus tur jo sujungti tarp j pastatyta nauja jungtis, išsikišusi kiemo gilumą

1923 m. buvo parengtas rekonstravimo ir naujo korpuso statybos projektas. 1-o aukšto planas
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R m vaizdas po II pasaulinio karo, 1944 m. Klaip dos g. fasadas

R m vaizdas po II pasaulinio karo, 1944 m. Kiemo fasadas
3.3.3. Svarbiausios architekt rini tyrim išvados11
(Robertas Zilinskas, NKPAS kvalif. atest. Nr. 3837)
„NUSTATYTA 14 TIRIAMOS SKLYPO DALIES UŽSTATYMO RAIDOS ETAP :
1. Iki 1589 I etapas. Tai du ankstyviausi pastatai, kurie staybos metu greičiausiai buvo skirtingose
valdose ir todėl statyti ne b tinai vienu metu. Kuris iš j ankstyvesnis šiuo metu nustatyti nėra
galimybi . Rytinis yra ilgas, galu orientuotas gatvės pusę, kaip parastai statydavo XV šmt.
Vakarinio r sys yra vienos patalpos, kas b dinga ankstyvesniems pastatams. Jis sum rytas iš
75x130÷135x285 ir panašaus formato plyt . Abiej pastat m ras rištas gotiškuoju b du.
Rytinio pastato vieninteliai du pirminiai elementai yra dvi švieslangi angos gatvę, kuri
pirminės sąramos neišlikusios. Vakarinio r syje yra ne mažiau, kaip dvi pirminės švieslangi
angos ir viena laiptinės anga, visos ryt pusę. tą pačia pusę pirmame aukšte galėjo b ti
pirminė dur anga, kurios vieno iš angokrašči išlikusios trys plyt eilės, ir yra vėlyvesnio m ro
intarpas, iš kurio galima spęsti, kad anga buvo. R sio vakarinėje sienoje yra buvusi pirminė niša
su arkine sąrama, per kurią vėliau prakirsta dur anga.

11

Architekt riniai tyrimai. Evaldas Purlys, NKPAS atest. Nr. 0059, 2018 m.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Iki 1589 II etapas. Prie vakarinio pastato rytinės aklinos sienos pristatytas priestatas iš gotiškai
rišto m ro, arba tai jau trečios atskiros valdos pastatas, ilgą laiką nesujungtas su ankstesniuoju
namu, prie kurio jis prišlietas. Pirminiai šio etapo elementai yra pietinėje pusėje iki pat pastato
gri ties XX a. naudota laiptinė, per kurią r s buvo patenkama iš lauko, ir švieslangis. Pirmame
aukšte skersai skliauto statybos metu sum ryta pertvara, kuri tikrai nėra vėlyvesnė, kaip manė
1989 š objekta tyrinėjusi Stefanija Lipakovienė, nes jos m ras gotiškas, surištas su pirminiu
pastatyo r siu.
1589–1684. Laikotarpis nuo pirmo m rinio pastato paminėjimo iki pastatus sigijant ir
rekonstruojant Bialozarams. Trys pirminiai pastatai vis dar funkciškai nesijungė tarpusavyje,
rytinis pastatas nesijungė ir fiziškai.
Jie galėjo b ti apgriuvę 1610 miesto gaisro ir 1655 karo metu, nes pietus nuo j statomuose
statiniuose panaudota antrini gotišk plyt . Vienas j buvo dviguba krosnis. Šiame etape
sum ryta krosnis rytinio pastato r syje.
Dviej statini , kuri liekanos atkastos, paskirtis neaiški, stovėjusio apie perkasos vidur – dėl jo
sunykimo, stovėjusio pietus nuo pietinės perkasos ribos – dėl to, kad kol kas per mažai atkastas.
1684. sigijus visas dvi, trys ar daugiau dabartiniame sklype buvusias valdas su pastatais ar j
liekanomis Bialozarams, pastatus imta rekonstruoti juos išplečiant ir apjungiant vieną r m
pastatą. R m pločiu priimtas pirminio rytinio namo ilgis. R mai iš kiemo (piet ) pusės formuoti
simetriški, su keturiomis arkomis viduryje. Jos buvo iškart aklinos, darytos vien dėl madingos tuo
metu išraiškos.
Buvo užm rytos visos pirminio vakarinio namo rytinės angos, vadinasi, tarpuvartė po rytine
pastato dalimi ties rytine arka rengta ne iškart, bet netrukus, nes iš labai panašaus pirmin
m rą pastatyta sieną, atskyrusi dal pirminės patalpos. važiuojama kiemą iki to laiko ir
skirtingais vėlesniais laikotarpiais buvo vakarus nuo r m . Vakarinė arka vėliau taip pat yra
buvusi atverta, kaip matoma iš XIX a. brėžini , be ne iškart, nes po ja yra pirminis pamatas.
Visa pristatyta pietinė r m dalis yra turėjusi kryžminiais skliautais organizuotą vidinę strukt ra,
išorėje atsiliepusią arkados kompozicijoje. Tai matoma iš dviej stulpini pamat , pristatyt prie
pirm j dviej etap r sio sien , ir dviej pristatytosios pastato dalies juostin pamat
išplatėjim .
Viena iš sklype atrast krosni yra maždaug r m statybos laikotarpio, nes greta antrini plyt
joje panaudota ir panašaus formato r m pamat m ro plyt formatą. Krosnies skliauto pėdos
ar bent žymės yra išlikusios visose keturiose jos pusėse, šiaurinėje pusėje yra išlikusi ir viena
pakuros arkos pėdos plyta ir vienas iš pakuros angokrašči . Krosnis galėjo b ti naudota r m
statybinės keramikos gamini degimui. Suprantama, kad rekonstravus r mus ši krosnis ir kiti
statiniai negalėjo b ti palikti kieme priešais pat itin raišk pietin jo fasadą.
1684-1748. Laikotarpis nuo Bialozar valdymo pradžios iki 1748 miesto gaisro, kurio metu
r mai yra stipriai nukentėję ir Bialozar giminės po jo jau nebeatstatinėti. Prie jo priskirta
pertvara 4 etapo priestate, atskyrusi patalpą nuo tarpuvartės.
Patalpoje išlikęs to paties laikotarpio grind fragmentas, kur sudaro viena plyta ir viena
kvadratinė keraminė grind plytelė. Fragmentas svarbus ir tuo, kad suteikia informacijos apie
Bialozar laikmečio pirmo aukšto interjerą ir grind lyg .
Kiemo fasado arkados nišos r m statybos metu buvo paliktos per gilios ir todėl arba patalpose
buvo per šalta, arba ėmė sėsti pamatai po arkomis, todėl jie buvo iš vidaus pastorinti, arba
pastorinti, nes teko storinti sieną ties nišomis.
Nuo 1749. Valdą sigijus Oskierkoms ir ėmus remontuoti m rus, iškart dideli pakeitim
nepadaryta, o tik rekonstruotas nuotek rinkuvas, pristatytas prie r m iš vakar pusės, kur jis
greičiausiai buvo ir anksčiau, nes čia yra Bialozar r m statybos (4) etape iškart suformuota
anga.
Laikotarpio nuo XVIII a. vidurio yra arkinis pamatas po rytine r mu dalimi, reikalingas pirmame
aukšte statytai pertvarai atremti.
Apie 1785. Vieno iš istoriškai minim remont metu prie vakarinio r m galo buvo pristatytas
vieno aukšto priestatas, naudojant labai panaš 6 etapo m rą.
Apie 1792. Iš XVIII a. pabaigai b dingo m ro rengti pertvar pamatai 7 etapo priestate, galb t
teatro r muose rengimo metu, nes, be abejo, buvo reikalingi perplanavimai, papildomos
infrastrukt ros rengimas.
1792 / 1824-1829. Teatro rengimas istoriškai datuojamas 1792. Jam buvo reikalingas vestibiulis
ir plati laiptinė iš pirmo antrą aukšą, kuriame buvo teatro salė. Jie buvo rengti rytiniame
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10.

11.

12.

13.

14.

pastato gale. Laiptinės langai su arkinėmis sąramomis yra matomi rytinėje galinėje pastato
sienoje, j išsidėstymas atkartoja laiptinės maršo kylančią eigą. Lang angos formuotos
naudojant ypač mažas XIX šmt pradžiai b dingas plytas, todėl tai gali b ti 1824-1829 nauj
pastato savinink , Abramaviči rengta naujovė. Tik ji b t mažiau tikusi r mams, o ne teatrui,
nes apačioje prasideda nuo pastato vidurio, o ne arti kurio nors fasad . Priešais laiptinę gatvės
pusę buvo vestibiulis ir gal drabužinė, kurie tinka labiau teatrui, o ne r mams.
Naudojant mažas plytas pastatyta dar viena vidaus siena pietinėje r m dalyje, netoli laiptinės,
gal b t susijusi su bendru šios pastato dalies perplanavimu pasikeitus jo paskirčiai arba
šeiminikams.
Iki 1899. Vandentiekio vedimo
pastatą projekte r m pietvakarinėje dalyje neaiškiai
pavaizduoti daiktai, primenantys išvietę arba virtuvės rangą. Jie gali b ti susiję su nuotek
rinkuvo pristatymu prie šios pastato dallies iš kiemo pusės. Ji buvo stačiakampė, iš vidaus
nutinkuota cementiniu skiediniu, vadinasi vėlyva, bet ne vėlyvesnė, negu pastatas prijungtas prie
miesto nuotekynės.
Po 1934. Netrukus nugriovus nebereikalingą nuotek rinktuvą jo vietoje iš labai panašaus m ro
rengti du šuliniai, vienas apvalus, kitas – kvadratinis. Jie neabejotinai susiję su pastato
pajungimu prie miesto nuotekynės, kuri buvo visur klojama III-ame – IV-ame dešimtmetyje, bet
1934 pastato planuose pastato dalyje arti atkast j šulini dar nėra didesni sanitarini mazg ,
nors čia jie jau projektuoti 1923.
1937. Buvo apmatuoti pastato r siai ir juose rengta slėptuvė. Panaudota viena pirminė r sio
laiptinė, vienos j vietoje rengtas ar pradėtas rengti liukas. Pradėtas, bet nebaigtas rengti
galėjo b ti todėl, kad jame nėra laipt ar kopėči liekan . Dar vienas liukas rengtas gatvės
pusę, ir jame yra likę laipteli ir prie sienos pritvirtint kopėči pakop . Slėptuvėje pastatytos
pertvaros su geležinėmis durimis tinkuotos, patinkuoti ir kiti slėptuvės paviršiai.
Po 1937. Jeigu abudu slėptuvės liukai buvo užbaigti rengti, tai vienas iš j užm rytas atskirame
statybos etape dar prieš II pasaulin karą. Sum rytas cilindrinis skliautukas, kuris iš vidaus pusės
neaptinkuotas, kaip kiti slėptuvės paviršiai, kas paremia versiją, kad tai nėra 12 statybos etapas,
kai tinkuota viskas.
Apie 1989. Kai buvo kasinėjama tiriamoji vietovė, buvo matyt prakirsta anga skliaute, kuris yra
šiuo metu vienintelė vieta, per kurią galima patekti r s . Ji apdėliota silikatbetonio blokeliais
suformuojant tvarkingesn liuką.

IŠVADOS, PASI LYMAI
1. Iš vis r m raidos etap svarbiausi yra pirmieji du, kai tiriamoje vietoje atsirado m rinis
užstatymas ir ketvirtas (1684 m.), kai jis apjungtas ir išplėstas Bialozar r mus.
2. Istoriškai svarbus aštuntas (apie 1792 m.) etapas, kai pastatas pritaikytas pirmam Lietuvoje
profesionaliam teatrui. Jeigu šio etapo yra ir laiptinė, jis svarbus taip pat ir architekt riškai.
3. Atrast j r m liekan fiziško išsaugojimo prioritetu turėt b ti tos j dalys, kurios buvo
matomos – r siai, laiptinė, rytinė ugniasienė ir išlikusi gatvės fasado dalis. Nematom požemini
pastato dali liekanos svarbios labiau kaip informacijos šaltiniai metodiškai pagr stam r m
atk rimui.”
3.3.4.

Pastatas - buvusio Ryt statinio Klaip dos g. 9 likučiai, Vilniuje, Vilniaus
senamiestyje (16073), Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais (25504).
Pagrindini konstrukcij tyrimai ir b kl s vertinimas. Išvados12

„Tyrinėjamas objektas sklype Klaipėdos g. 9 - tai buvusio pagrindinio r m dviej aukšt su nedideliu
r siu pastato likučiai. Pastatas nukentėjo Antro pasaulinio karo metu, degė; po karo ~1947 m. buvo
nugriautas - palikta tik pirmo aukšto pagrindinio fasado siena palei Klaipėdos gatvę bei Ryt siena

12

Pastatas - buvusio Ryt statinio Klaip dos g. 9 likučiai, Vilniuje, Vilniaus senamiestyje (16073), Vilniaus senojo
miesto vietoje su priemiesčiais (25504). Pagrindini konstrukcij tyrimai ir b kl s vertinimas. Julius Šaltenis, NKPAS
atest. Nr. 4132, 2018 m.
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ties gretimo sklypo (Vilniaus g. 41) riba ir pastato r si liekanos. Pastato liekan sien pamatai plyt
bei rieduli ; sienos - plyt su atskirais rieduli bei remontini vairaus laikotarpio plyt m ro intarp
fragmentais; išlikusi r si perdangos - plyt skliaut .
Pagrindinės išlikusios konstrukcijos nebuvo pilnai apsaugotos nuo atmosferini krituli poveikio. Dėl
to m ro liekan fragmentai nuo kiemo pusės žymiai aptrupėjo, sunyko. Sprendžiant pagal 1986 m.
atliktus inžinerinius-geologinius tyrimus Ryt sienos pamatai atremti ant piltini grunt , kuri
sluoksnis siekia iki 1,7-2,1 m. Matomai, ir dalis kit pamat irgi remiasi ant piltini grunt .
Dalies konstrukcij pastovumas nepakankamas: vietomis išd lėjo plyt m ro si lės; pavojingai
pakibo aptrupėjusi sąram dalys; pasviro m ro konstrukcija.
Nustatyti defektai patvirtina pagrindini statybos technini reikalavim neatitikimą. T. y.:
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
Pastato Klaipėdos g. 9 buvusio Rytų statinio likučiai: Rytų statinio siena (tarp ašių 1-4) su gretimo
kaimyninio pastato Vilniaus g. 41 sklypu, Rytų statinio pagrindinio fasado sienos palei Klaipėdos
gatvę likučiai (jų dalis) yra nepakankamo pastovumo. Tai atitinka statybos techninių reikalavimų
1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ priedo Nr. 1 statinio galimos avarinės būklės
požymius.
Remonto metu, pašalinant avarinę grėsmę ir atstatant konstrukcijų eksploatacines savybes,
reikėtų:
1. Ryt sienos A tarp aši 1-4 pamatus stiprinti (pagilinant juos iki stabili pagrind ). Sien ir
pamat konstrukciją pažeistuose tarpuose remontuoti, perm ryti, restauruoti, valyti
išd lėjusias si les, pašalinti druskas ir pan. Ši siena buvo save laikanti; ją buvo atremtos
tik laipt aikšteli konstrukcijos. Todėl ir pastato atstatymo atveju ji turėt išlikti save
laikanti.
2. Pirmo aukšto fasado sienos (dabartinės tvoros ties Klaipėdos g.) likučius dėl gausi pažaid
reikalinga perm ryti naujai. Tvoros fragmentą Vakarinėje dalyje remontuoti.
3. Ryt sienos A su arkomis tarp aši 4-8 konstrukcijos išsaugojimas be pamat stiprinimo bei
atram negalimas (minėta konstrukcija jau apie 10 met išramstyta metalo elementais dėl
nepakankamo pastovumo). Todėl prie konstrukcijos turėt atsirasti skersines apkrovas nuo
esamos sienos perimantys elementai (skersini sien ar sąram konstrukcijos).*
4. Ryt sienos A tarp aši 8-12 (tai kaimyninio pastato siena) m ro fragmentams numatyti
smulk remontą: drusk ir organinės taršos pašalinimą, suskilinėjusio paviršiaus remontą
po laipt aikštele ir pan.
*- pasi lymas yra rekomendacinio pob džio; galimi ir kiti sprendimo variantai (perm rijimas
ant nauj pamat , atramos konstrukcijos pertrvarkymas ir pan.), nes, ir sustiprinus pamatus,
konstrukcijos pasvyrimo pavojus nesant papildomoms atramoms išliks.į
3.3.5.

Polichromijos tyrim išvados ir pasi lymai13

„R m fasad spalvin sprendimą paruošti remiantis tyrim metu užfiksuotomis I-o polichromijos
etapo spalvomis, b dingomis XIX a.į

13

Detalieji fasad ir interjero polichromijos tyrimai. A. Kaušinien , NKPAS atest. Nr. 4250, 2018 m.
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4. KULT ROS VERTYBI REGISTRO DUOMENYS
Oskierk r m pastat kompleksas yra Vilniaus senamiesčio – kult ros paminklo (unikalus kodas
Kult ros vertybi registre 16073, buvęs kodas – U1P) ir Vilniaus senojo miesto vietos su
priemiesčiais (unikalus kodas Kult ros vertybi registre 25504) teritorijoje. Vilniaus senamiesčio ir
Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais teritorijose žem s judinimo darb vietose b tini
archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka.14
Oskierk r m pastat komplekso pirmas oficinos pastatas iki 2018 m. Vilniaus senamiesčio
(16073) NKPVT akte (TRP, 11 lapas) buvo pažym tas kaip „teritorijoje esantis, verting savybi
požymi turintis objektasį, o Oskierk r m pastat kompleksas, kaip „vietovei reikšmingo
buvusio užstatymo vietaį (TRP, 11A lapas). Saugoma vertinga Klaip dos gatv s perspektyva (Nr. 15)
Šv. Kotrynos bažnyčią.



14

Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Leidimas atlikti archeologinius tyrimus 2018-04-18
Nr. LA-95; išduotas pagal Archeologini tyrim projektą įVilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto
vietos su priemiesčiais (25504) teritorijos Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Klaip dos g. 9 detalij archeologini
tyrim projektas, 2018-04-17. Detalieji tyrimai vykdomi, tarpin ataskaita pateikta.
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Statytojo iniciatyva parengtas Nekilnojamojo kult ros paveldo vertinimo tarybos aktas. Vertingosios
savyb s nustatytos NKPVT aktu „D l teisin s apsaugos suteikimoį, 2018-04-12; Nr: VI-RM-196/1;
patikslintos NKPVT tarybos aktu „D l duomen patikslinimoį Nr. V -RM-196/2, 2018-07-27.
Oskierk r m pastat kompleksas (42854) 2018-04-30 įrašytas į Kult ros vertybi registrą.
Pastaba:
Vilniaus
senamiesčio
(16073)
NKPVT
aktas
nepatikslintas
(ži r ta
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search; 2018-10-08), Oskierk r m pastat kompleksas Akte
teb ra pažym tas kaip „vietovei reikšmingo buvusio užstatymo vietaį, o Oskierk r m pastat
komplekso pirmas oficinos pastatas likęs kaip „teritorijoje esantis, verting savybi požymi turintis
objektasį.
Oskierk r m pastat kompleksas (42854)
Unikalus objekto kodas: 42854
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Klaip dos g. 9
registravimo registre data: 2018-04-30
Statusas: registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
R šis: nekilnojamas
Vertyb pagal sandarą: kompleksas
Kompleksą sudaro:
1. Oskierk r m pastat komplekso pirmas oficinos pastatas (42855);
2. Oskierk r m pastat komplekso antras oficinos pastatas (42856);
3. Oskierk r m pastat komplekso pirmas kinis pastatas (42857);
4. Oskierk r m pastat komplekso antras kinis pastatas (42858).
Verting j savybi pob dis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą); architekt rinis (lemiantis
reikšmingumą tipiškas).
Vertingosios savyb s

„1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, formuojama iš rūmų, stovėjusių palei Klaipėdos
gatvę liekanų ir kiemo gilumoje stovinčių oficinų bei ūkinių pastatų (-; r m t ris neišlikęs, išlikęs tik
blogos b klės sienos fragmentas prie gatvės ir r sys, r sys netyrinėtas, b klė bloga; TRP, IKONOGR Nr.
1-6, BR Nr. 1-12, FF Nr. 1-18; 2018 m.);
1.3.2. buvusi komplekso dali (statini ) liekanos ar j vietos - rūmų vieta teritorijos Š dalyje (-; išlikęs
buvusio pastato blogos b klės sienos fragmentas, b klė bloga; TRP 7, IKONOGR Nr. 1-6, BR Nr. 4-6, 9Dokumento numeris:
PRI. 18-21-PP-BD, SP, SA,PTDP-AR
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12, 21, FF Nr. 4, 11-12; 2018 m.); rūmų rūsys (-; b klė bloga; TRP 5, BR Nr. 27-28, FF Nr. 13-18; 2018
m.);
1.3.3. vair s mažosios kraštovaizdžio architekt ros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - tvoros
fragmentas teritorijos R dalyje (-; sudaro posesijinės sienos apatinę dal , b klė patenkinama; TRP 6, BR
Nr. 5, 9-10, FF Nr. 9-10; 2018 m.);
1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas, lygus (-; b klė patenkinama; FF Nr. 3-8; 2018
m.); kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 25504, A1610K; -; TRP; 2018
m.);
4. artimiausios kult ros paveldo objekto teritoriją supančios aplinkos kult rinio kraštovaizdžio
autentiškumas - Vilniaus senamiesčio (16073, U1P) teritorija (-; -; TRP; 2018 m.);
5. Faktai apie svarbias visuomenės, kult ros ir valstybės istorijos asmenybes, vykius, kurie susiję su
objektu - Pirmą kartą mūrinis pastatas buvusių Oskierkų rūmų teritorijoje paminėtas 1589 m., jis
priklausė jėzuitų akademijai. XVII a. pastatai teritorijoje priklausė įvairių didikų giminių atstovams:
Šumalianskiams, Sanguškoms, Lubianskiams. 1687-1749 m. teritorija priklausė Bialozarams, kurie
perstatė senuosius pastatus į barokinius rūmus, šie 1748 m. gaisro metu sudegė. 1749-1820 m.
posesijos savininkai buvo LDK bajorai Oskierkos, kurių pavarde rūmai buvo vadinami dar daugelį
metų. 1785-1803 m. rūmuose vyko teatro pasirodymai: buvo įsikūrusios V. Boguslavskio, D. Moravskio
trupės, vėliau - italo Monarečio baleto trupė. 1822 m. pastatus įsigijo K. Abramavičius, jis padidino
posesiją ir pastatęs naujus pastatus, suformavo posesijos užstatymo tipą, išsilaikiusį iki Antro
pasaulinio karo metų. Pastatai atspindi vėlyvojo klasicizmo stiliaus bruožus. 1834-1841 m. užstatytas
antras aukštas virš rytinio kiemo fligelio. 1849 m. valda pereina Rusijos valstybės iždo žinion,
nagrinėjamoje posesijoje įkurdinama Vilniaus civilinio gubernatoriaus rezidencija ir kanceliarija su
aptarnaujančiu personalu. XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje vykdomi įvairaus pobūdžio remonto
restauravimo darbai, tačiau esminiai planiniai sprendiniai nebuvo keičiami. Tarpukaryje pastatuose
veikė Lenkijos valdžios administracinės įstaigos, buvo perplanuotos patalpos. Pokario metais
nugriautas pagrindinis gatvės korpusas, palikta tik istorinės sienos prie gatvės pirmo aukšto dalis.
Paskutiniais dešimtmečiais istorinė valda padalinta, pakeista dalies pastatų paskirtis.“

Oskierk r mai NKPVT akte pažym tos nekilnojamosios kult ros vertyb s teritorijoje esančios
vertingosios savyb s:
 R m sienos fragmentai ir r sys;
 Tvoros vieta;
 R m vieta.
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Oskierk r m pastat komplekso pirmas oficinos pastatas (42855)
Unikalus objekto kodas: 42855
Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Klaip dos g. 9
registravimo registre data: 2018-04-30
Statusas: registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: vietinis
R šis: nekilnojamas
Vertyb pagal sandarą: kompleksą einantis
Priklauso Oskierk r m pastat kompleksui (unikalus objekto kodas 42854)
Verting j savybi pob dis: architekt rinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas).
Vertingosios savyb s nustatytos Nekilnojamojo kult ros paveldo vertinimo tarybos aktu „D l teisin s
apsaugos suteikimoį, 2018-04-12; Nr: VI-RM-196; patikslintos Nekilnojamojo kult ros paveldo
vertinimo tarybos aktu „D l duomen patikslinimoį Nr. V -RM-196/1, 2018-06-08.
Vertingosios savyb s

„1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - dviejų aukštų su pastoge (; b klė patenkinama; BR Nr. 7-8, 22-26,
FF Nr. 19-22; 2018 m.);
1.1.2. t rinė erdvinė kompozicija - kompaktinis, stačiakampio plano (-; prie V fasado buvęs priestatas
nugriautas, R fasade pristatyta nevertinga laiptinė, b klė bloga; TRP 1, BR Nr. 4-5, 7-10, 22-27,
FF Nr. 19-20, 23; 2018 m.); stogo forma - vienšlaitė (-; b klė patenkinama; BR Nr. 25-26, FF Nr.
19-20; 2018 m.); kiti stogo elementai - tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (-; b klė bloga; BR
Nr. 24, FF Nr. 19, 21, 31; 2018 m.);
1.1.3. kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; b klė patenkinama; BR Nr. 22-23, FF Nr. 19-22;
2018 m.); sien angos, nišos - stačiakampės Š fasado 2 a. ir V fasadų langų angos (-; b klė
bloga; BR Nr. 24-25, FF Nr. 19-24, 26, 32-33; 2018 m.);
1.1.4. fasad architekt rinis sprendimas - Š fasado architektūrinio sprendimo visuma (-; iš dallies
pakitusi, b klė bloga; BR Nr. 24, FF Nr. 19, 21-22; 2018 m.); fasad architekt ros t rinės detalės
- tarpaukštinis ir pastogės profiliuoti karnizai (-; b klė bloga; BR Nr. 24, FF Nr. 19-22, 24, 2631; 2018 m.); polanginė trauka 2 a. (-; b klė bloga; BR Nr. 24, FF Nr. 20-22, 24, 26; 2018
m.); fasad apdaila ir puošyba - 1 a. Š fasado langų sandrikai su spynomis (-; b klė bloga; BR
Nr. 24, FF Nr. 19, 21-22, 24, 27; 2018 m.); Š fasado 1 a. ir pastato kampų rustuotas tinkas (-;
b klė bloga; Br. Nr. 24-25, FF Nr. 19-25, 27-28; 2018 m.); fasad apdaila ir puošyba - iliuziniai
langai ir 1 a. langų viršlangiai Š fasade (-; atidengti polichromini tyrim metu, b klė bloga; FF
Nr. 19-24, 26, 32-33; 2018 m.);
1.1.5. konstrukcijos - plytų ir akmenų mūro pamatas (-; b klė bloga; FF Nr. 21-22, 25; 2018 m.);
kapitalinės plytų mūro sienos (-; b klė patenkinama; BR Nr. 22-23, FF Nr. 19-22; 2018 m.);stali
ir kit medžiag - medinių langų rėmų skaidymo ir varstymo tipas (-; išlikę dalinai, b klė bloga;
BR Nr. 24-25, FF Nr. 19-24, 26, 32-33; 2018 m.);
1.1.6. vidaus dekoras - profiliuota trauka (-; išlikusi fragmentiškai, b klė bloga; FF Nr. 35-36; 2018
m.); lub , sien , kolon apdaila - kapitalinių sienų tinkas su polichrominio dekoro
fragmentais (-; b klė bloga; FF Nr. 34-37; 2018 m.).į
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5. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJ
IR DAUGIAU BUT
(DAUGIABUČIO)
PASTATO (6.3), KLAIP DOS G. 9 (KAD. NR. 0101/0041:228), VILNIAUS M.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASI LYMAI

Edgaro Neniškio pieš., 2018 m.

Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabuči )) pastat [6.3] Klaip dos g. 9
(kad.Nr. 0101/0041:228), Vilniaus m., rekonstravimo [7.2] projekto projektiniai pasi lymai
Projektini pasi lym rengimo pagrindas:
Tyrim projektavimo sutartis;
Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus išduotos
tvarkybos darb projektavimo sąlygos 2018-08-24 Nr. TDV-064;
 Vilniaus miesto savivaldyb s administracijos projektini pasi lym rengimo užduotis Reg.
Nr. PPU 231/18, 2018-08-17;
 Kult ros paveldo departamento prie Kult ros ministerijos Vilniaus skyriaus Leidimas atlikti
kult ros paveldo objekto ar kult ros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPV-75, 2018-0803.
Projektiniai pasi lymai parengti vadovaujantis gausia tyrim medžiaga, Kult ros vertybi registro
duomenis, galiojančiais dokumentais, specialiaisiais kult ros paveldo objekt apsaugos reikalavimais,
kit veiklą kult ros paveldo objektuose ir teritorijose reglamentuojanči dokument nuostatais,
Lietuvos Respublikos teis s akt nustatyti reikalavimais.



Projektini pasi lym rengimo apimtis:
„Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio)) pastato (5N2p, un. Nr. 1094-01669052), pagalbinio kio paskirties ( kinio) pastato (18I1/ž, un.Nr. 4400-0280-0040) ir kitos paskirties
(kiemo r sio) priklausinio (19H0/b, un. Nr. 4400-2068-8019), Klaip dos g. 9 (kad. Nr.
0101/0041:228), Vilniaus m., rekonstravimo [7.2, STR 1.01.08:2002] ypatingos statinio kategorijos
[13, STR 1.01.03:2017] gyvenamosios paskirties [5.1.1, STR 1.01.03:2017] (trij ir daugiau but
(daugiabučius)) pastatus [6.3, STR 1.01.03:2017] su komercin mis patalpomis ir požemine
automobili saugykla, inžinerini tinkl , kit inžinerini statini , kult ros paveldo statini (NKVR
Nr. 42854, 42855) tvarkom j statybos ir paveldosaugos darb projektasį.
Bendrieji statini rodikliai pateikiami po aiškinamojo rašto.
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5.1.

Sklypo plano sprendiniai ir t rin erdvin kompozicija

Sklypas Klaip dos g. 9 (žem s sklypo kad. Nr. 0101/0041:228, unik. Nr.: 4400-2174-2983) yra
Vilniaus senamiesčio 28A kvartale.
Sklypo plotas - 2865 m².
Sklype esantys rekonstruojami statiniai15:
 gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabutis)) pastatas (5N2p, un. Nr. 10940166-9052) [Oskierk r m pastat komplekso pirmas oficinos pastatas (472855)];
 pagalbinio kio paskirties ( kinio) pastato (18I1/ž, un.Nr. 4400-0280-0040);
 kitos paskirties (kiemo r sio) priklausinys (19H0/b, un. Nr. 4400-2068-8019) [buv. Oskierk
r m r sys].
Sklype yra Kelio servitutas – teis važiuoti transporto priemon mis, naudotis p sči j taku, varyti
galvijus (tarnaujantis) sklypą Klaip dos g. 7. Servituto plotas – 0,0208 ha.
Šiuo metu yra 2 važiavimai sklypą: servitutu ties oficinos pastatu ir iš Klaip dos gatv s, išgriautame
buv. Oskierk r m sienos fragmente.
Sklype yra visi inžineriniai tinklai: vandentiekis, kanalizacija, dujotiekis, elektra, ryšiai, sklypą kerta
tranzitin šilumin magistral .
Sklypo raida, istorin urbanistin analiz pateiktos ankstesniuose skyriuose, tod l nekartojama.
Sklypo reljefas lygus. Sklype augantys želdiniai vertinti 2018 m., atlikta medži taksacija. Dalis
auganči medži , pvz. uosialapiai klevai, invaziniai, tod l šalintini; dalies b kl prasta. Sklype buvo
rengta mokama automobili stov jimo aikštel , ši sklypo dalis be želdini Atkreiptinas d mesys, kad
dalis želdini auga pavojingai arti esam pastat , pvz. kult ros paveldo objekto – oficinos, ar auga
lauko inžinerini tinkl apsaugos zonose. Sklypo želdini planas bus pateikiamas TP stadijoje.
Inžinerini tinkl sprendiniai pateikiami TP stadijoje, pagal išduotas Prisijungimo sąlygas.
Sklypo t rin erdvin kompozicija formuota vadovaujantis gausia tyrim (archeologini , istorini ,
architekt rini ) medžiagos analize, Kult ros vertybi registro duomenis, galiojančiais dokumentais
(Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos Bendrajame planas, Vilniaus senamiesčio apsaugos
reglamentas (toliau – VSAR)), specialiaisiais kult ros paveldo objekt apsaugos reikalavimais, kit
veiklą kult ros paveldo objektuose ir teritorijose reglamentuojanči dokument nuostatais, Lietuvos
Respublikos teis s akt nustatyti reikalavimais.
Sklypo t rin s erdvin s kompozicijos id ja: atkurti pokario metais sunaikintą vertingą 28A-o
Vilniaus senamiesčio kvartalo užstatymą – Oskierk r mus, kuriuose veik pirmasis Lietuvos
profesionalus teatras, atkurti sunaikintą Klaip dos gatv s išklotin s fragmentą; atkurti
sunaikintas Klaip dos gatv s istorines perspektyvas; papildyti vidinę kvartalo strukt rą.
Sklypas formuojamas pagal VSAR nuostatas, reglamentuojančias perimetrin reguliar užstatymo
morfotipą, kuriamas jaukus uždaras Vilniaus senamiesčiui b dingas vidinis kiemelis. Perimetrinis
reguliarus užstatymas suformuojamas:
 rekonstruojant esamus statinius: gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio))
pastatą pietin je sklypo dalyje (oficiną), turint bendrą ugniasienę su A. Mickevičiaus
biblioteka, ir pagalbinio kio paskirties ( kinio) pastatą rytin je sklypo dalyje, turint bendrą
sieną su Lietuvos Teatro ir muzikos muziejumi;
 restauruojant (atkuriant) svarb Vilniaus senamiesčio miestovaizdžiui Oskierk r m pastato
t r (išlikę r siai, dali pirmo aukšto, sien fragmentai) prie Klaip dos gatv s;
 baigiant prad tą pagal 1923 m. projektą, XX a. pr. Oskierk r m korpuso vakarin je dalyje
statybą, greta servituto, kuri nebuvo iki galo realizuota d l karo ir neramum .

15

Esam pastat t riai, plotai nurodyti pateiktuose NTR išrašuose, nekartojami.
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Sklypo užstatymo parametrai pateikti Bendr j statinio rodikli lentel je.
Korpusas A.
Restauruojami
atkuriant
Oskierk r mai

Korpusas D.
Nebaigtas statyti
Oskierk r m
vakarinis
korpusas (ži r.
tyrimus)

Korpusas B.
Rekonstruojamas
kin s paskirties
pastatas

Korpusas D.
Rekonstruojama Oskierk
r m pastat komplekso
pirma oficina. Tvarkybos
darb projektas
pridedamas ši PP
apimtyje

Rekonstruojami ir restauruojami atkuriant t riai darniai komponuojami aplinkoje, nedominuoja nei
aukščiu, nei t riais, neiškyla virš esam ugniasieni :
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Pagrindinis jimas kompleksą formuojamas pirmin je vietoje – vartai iš Klaip dos gatv s (ži r.
grafinę dal ). Istorini tyrim medžiagoje teigiama, kad „1829 m. vyko iškilmingas r m atidarymas.
To meto liudininkė G. Giunter-Puzinienė rašė, kad tai buvo vieninteliai r mai Vilniuje tuo metu rengti
su tokiu rafinuotu skoniu ir komfortu. Jie turėjo lentomis išklotus važiavimo vartus, dalis važiavimo
angos buvo atitverta ir rengtas savotiškas koridorius-salonas, apšviestas žibintais ir papuoštas
veidrodžiais ir gėlėmis. Iš jo laiptai vedė antrame aukšte esant pagrindin saloną, kuriame vyko
pokyliai ir maskaradai...į16
važiavimas požeminę automobili saugyklą projektuojamas taip pat iš Klaip dos gatv s. Vieta
parinkta pagal archeologini ir architekt rini tyrim duomenis, siekiant nepažeisti kult ros paveldo
objekto verting j savybi . Vakarin je zonoje buvę teatro reikm ms pastatyti sanitarin s kin s
paskirties objektai (tualetas, sand liai), kuriuos nuo gatv s pus s deng su r m architekt rine raida
nesusijusi utilitarios (maskuojančios) arka, jimas, kuris šiuo metu užm rytas d l konstrukcinio
pastovumo.
Visi automobiliai parkuojami sklype esančioje požemin je automobili saugykloje. Papildom viet
greta sklypo nereikia.
5.2.

Statinio architekt ra
5.2.1.

Fasad architekt rin s išraiškos projektiniai pasi lymai

Fasad architekt rin kompozicija, medžiagiškumas, spalvinis sprendimas formuojami vadovaujantis
gausia tyrim (archeologini , istorini , architekt rini , polichromijos) medžiagos analize.17
Istorini tyrim medžiagoje teigiama, kad „reprezentyviausias buvo senojo r m korpuso šiaurinis
gatvės fasadas, jo pirmas aukštas papuoštas rustais, pirmo aukšto langai arkiniai su rustuotais
apvadais. Aukštus skyrė tarpaukštinis karnizas, antro aukšto langai su kukliais apvadais, o j
palangės papuoštos baliustromis, pastogę juosė profiliuotas karnizas. XIX a. pirmojoje pusėje

16

Sklypo ir pastat Klaip dos g. 7, 7A, 7B, 9, Vilniuje, istoriniai tyrimai ir istorini duomen apibendrinimas (A.
Racevičien , L. Vileikien , 2017 m.)
17
Laikanči j konstrukcij ir išorini atitvar sprendiniai (statinio konstrukcij ) sprendinaoi TP stadijoje.
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sukurtas perimetrinis mišrus posesijos planinės strukt ros tipas su vėlyvojo klasicizmo architekt ros
statiniais mažai pakitęs išliko iki Antro pasaulinio karo pabaigos.į 18

Oskierk r m komplekso statini apdailai naudojamos kokybiškos nat ralios medžiagos, derančios
Vilniaus senamiesčio aplinkoje. Siekiant kompozicin s darnos vis korpus apdaila parinkta vienoda.
Sienos tinkuojamos, spalvinis sprendimas parengtas remiantis polichromijos tyrim duomenimis –
netural s gelsvai pilkšvi klasicizmo laikotarpiui b dingi atspalviai. Stog dangai pagal ikonografinius
duomenis naudojama skarda. Atsižvelgiant rekonstruojam ir restauruojam atkuriant statini
gyvenamąją paskirt , pastog s patalp apšvietimui rengiami plokštuminiai stoglangiai su
maskuojančiomis žaliuz mis.
Stogai šlaitiniai, prie ugniasieni vienšlaičiai, su nuolydžiu kiemą. Pirminis oficinos stogas neišliko,
stogo konstrukcijos daug kur apdegusios, ne kartą keistos, stogo sužeminimas akivaizdus pagal
kamin profilius ir konstrukcij tyrim duomenis, tod l oficinos stogas taip pat sprendžiamas naujai,
ne tvarkybos darb projekto apimtyje. Oficinos kraigas pakeliamas (rekonstrukcija), rengiamos
patalpos pastog je. Visi kiti oficinos fasad sprendiniai pateikti tvarkybos projekto apimtyje
(pridedamas), pagal kur išduotas leidimas atlikti paveldo tvarkybos darbus.

18

Sklypo ir pastat Klaip dos g. 7, 7A, 7B, 9, Vilniuje, istoriniai tyrimai ir istorini
Racevičien , L. Vileikien , 2017 m.)

duomen
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Vidinio kiemo fasad architekt rin id ja suformuota keli faktori . Pirma – Oskierk r m pietinis
kiemo fasadas istoriškai buvo arkinis, tik arkada nebuvo atvira. Antra – arkados b dingas Vilniaus
senamiesčio uždar jauki kiemeli motyvas.

5.3.

Funkciniai planiniai sprendiniai

Paskirtis - gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabuči )) pastatas.
Dalis 1-o aukšto patalp prie Klaip dos gatv s, komercin s paskirties.
R syje, išskyrus saugomas Oskierk r m r si liekanas, - automobili saugykla bei pagalbin s
patalpos (sand liukai, elektros skydin ir kt.).
Oskierk r m r siai bei 1-as aukštas naudojami komercinei paskirčiai.
1-ame, 2-ame aukštuose bei mansardoje projektuojami butai.
Kiekviename korpuse projektuojami liftai, laiptin s, užtikrinama gaisrin sauga, ŽN poreikiai bei
pateikiami universaliojo dizaino sprendiniai. Statini bei patalp išplanavimas dalinai apspręstas
griežt insoliacijos, b tinos butams, reikalavim .
Visi sprendiniai tikslinami TP stadijoje.
5.4.

Paveldo tvarkybos darbai

Oskierk r m pastat komplekso pirmo oficinos pastato (42855) tvarkybos darb projektas
pateikiamas atskirai.
Oskierk r m tvarkybos darb projektini pasi lym tikslai:
1. Oskierk r m t rio restauravimas atkuriant;
2. R m r si – archeologini radini konservavimas, remontas, restauravimas, eksponavimas
ir pritaikymas.
Projektiniuose pasi lymuose numatyta:19
 r m sienos prie Klaip dos gatv s bei dalies r si avarijos gr sm s pašalinimas;
 išlikusi r si m r konservavimo, restauravimo, remonto darbai;
 autentišk m r eksponavimas;
 r m t rio, fasad , fasad apdailos restauravimas atkuriant. Šie sprendiniai tiesiogiai siejasi su
sunaikint Klaip dos gatv s išklotini , perspektyv atk rimu, kvartalo užstatymo atk rimu,
istorin s atminties grąžinimu;
 pirmin s gyvenamosios funkcin s paskirties sugrąžinimas.
Sprendiniai pateikiami Tvarkybos darb projekte.

19

Ži r. grafinę dal .
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJ IR DAUGIAU BUT (DAUGIABUČIO) PASTATO
(6.3), KLAIP DOS G. 9 (KAD. NR. 0101/0041:228), VILNIAUS M., REKONSTRAVIMO
PROJEKTINI PASI LYM ATITIKIMO GALIOJANČI TERITORIJ PLANAVIMO IR KIT
DOKUMENT , VERTINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio) pastato (6.3), Klaip dos g. 9 (kad.
Nr. 0101/0041:228), Vilniaus m., rekonstravimo projektas rengiamas:
 Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kult ros vertybi registre
25504) teritorijoje.
 Sklypas su pastatais yra Pasaulio paveldo objekto, paminklo – Vilniaus senamiesčio
(unikalus kodas Kult ros vertybi registre 16073, buvęs kodas U1P) teritorijoje.
 Vilniaus istorinis centro (numeris Pasaulio paveldo sąraše – 541) rašyto UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą (1994 m. gruodžio 17 d.) teritorijoje.
5.5.

Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos bendrasis planas

Vilniaus senamiesčio teritorija Vilniaus miesto savivaldyb s teritorijos Bendrajame plane (toliau –
VBP)20 apib dinama kaip „mišri, kuriai keliami ypatingi apsaugos reikalavimaiį. Vilniaus senamiestis
traktuojamas kaip Pasaulio paveldo objektas, tvarkomas pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos
reglamentą (toliau – VSAR). Aprašant Vilniaus senamiesčio apsaugos, atgaivinimo ir tvarkybos
prioritetus pažymima, jog „Senamiesčio tvarkyba ir atgaivinimas vykdomi pagal Nekilnojamojo
kult ros paveldo apsaugos (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir Saugom teritorij (Žin.,
2001, Nr.108Į3902) statymus, VSAR (Lietuvos Respublikos kult ros ministro 2003-12-23 sakymas
Nr. V-490 (Žin., 2004, 25-774)), Vilniaus Senamiesčio regeneravimo koncepciją ir sklyp planą
(detalusis planas Nr. 1, VMV 1995-03-23, Nr. 775V)21 ir pagal Vilniaus senamiesčio atgaivinimo
strategijos projekto pagrindines nuostatas, kurioms pritar Vilniaus miesto taryba 1996 m. rugs jo 11
d. sprendimu Nr. 149.
2015-04-01 Vilniaus miesto savivaldyb s taryba sprendimu Nr. 1-2317 „D l Vilniaus miesto
savivaldyb s teritorijos bendrojo plano iki 2015 met galiojimoį pripažino, jog Vilniaus miesto
savivaldyb s teritorijos bendrasis planas iki 2015 met (Registracijos Nr. 1881, Vilniaus miesto
tarybos 2007-02-14 sprendimas Nr. 1-1519) galioja neterminuotai, t.y. kol nebus parengtas ir
patvirtintas naujas VBP.
Projektiniai pasi lymai:

3.1.

Žem s
naudojimas

Projektiniai
pasi lymai

Bendrasis planas

Gyvenamasis

PR1 (BP 2007 m.).
Galimos paskirtys bei
naudojimo b dai, tame
tarpe: kitos paskirties gyvenamosios teritorijos,
komercin s paskirties
objekt teritorijos

Specialieji
planai

Detalusis
planas/
senamiesčio
apsaugos
reglamentai

Aplinkoje
vyraujantys

28 Vilniaus
senamiesčio
kvartalas

Mišrios
senamiesčio
teritorijos,
vyrauja
gyvenamoji,
komercin ,
visuomenin
veikla

Išvada: projektini pasi lym žem s naudojimas atitinka VBP reglamentus.

20
21

Vilniaus miesto bendrasis planas (reg. Nr. 1881).
Vilniaus Senamiesčio regeneravimo koncepciją ir sklyp planą (detalusis planas Nr. 1, VMV 1995-03-23, Nr. 775V).
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6.2.Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas (Lietuvos Respublikos kult ros ministro 2003-1223 sakymas Nr. V-490 (Žin., 2004, 25-774))
Klaip dos g. 9 yra Vilniaus senamiesčio 28A kvartale. VSAR detalizuotse kvartal tvarkymo ir
naudojimo režimuose sklypui ir pastatams pateikti šie reikavimai:

Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistini strukt r morfologija (toliau - morfotipai):

Projektiniai pasi lymai:
Projektiniai
pasi lymai

3.2.

Užstatymo
tipas

Perimetrinis
reguliarus

Bendrasis planas

-

Specialieji
planai

Detalusis
planas/
senamiesčio
apsaugos
reglamentai
PR
(perimetrinisreguliarus
morfotipas)
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3.3.
3.7.

Užstatymo
tankumas
Aukšt
skaičius (nuo
iki)

65%

80%

3

2 a. +
mansarda

Išvada: projektiniuose pasi lymuose pateikti sprendiniai: užstatymo morfotipas, aukšt
skaičius, užstatymo tankumas atitinka VSAR reikalavimus.
6.3. Vilniaus senamiesčio NKPVT aktas
Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kult ros vertybi registre 16073, buvęs kodas – U1P)
vertingosios savyb s nustatytos NKPVT aktu „D l duomen patikslinimoį; 2013-09-24; Nr: KPDRM-201422.
Vertingosios savyb s, kurias gal t takoti projektiniai pasi lymai:
„2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių suformuoti kvartalai: I zona „Vilniaus Pilių valstybinio
kultūrinio rezervato teritorija” - kvartalai: Nr. 19A, 19B, 73B (pietinė dalis); II zona „Miestas” kvartalai: Nr. 14, 17, 18, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28A [...],
2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos (-; -; TRP; BR Nr. 4; 2013 m.) [...];
2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dali vietos - neišlikusio perimetrinio užstatymo
vietos: II senamiesčio zonoje „Mieste” kvartalų: Nr. 14, 32, 33, 42, 45, 50 PV dalyse, kvartalo Nr.
28A ŠV, PR dalyse [...],
2.2.2. užstatymo tipai [...] mišrus: perimetrinis-posesijinis ir perimetrinis-reguliarus XV-XVIII a.
užstatymas su ryškiais XIX a. intarpais, atskiromis XIX-XX a. I p. užstatymo struktūromis, XXI a.
pr. užstatymu Klaipėdos g. 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 18, 28A, 31, 37, 38,
48, 57, XIX-XX a. I p. su XV-XVIII a. reliktais užstatymas kvartaluose: Nr. 14, 28B, iš jų užstatymas atskirais iki 4 aukštų su pastoge pastatais kvartaluose: Nr. 14, 38, 48 (1-3 a. su
pastogėmis pastat aukštis iki karnizo nuo 3,3 m iki 15,0 m, iki kraigo - nuo 5,0 m iki 18,0 m [...]į.
Projektiniai pasi lymai:
Projektiniai
pasi lymai

3.2.
3.3.

3.5

3.7.

Užstatymo
tipas
Užstatymo
tankumas
Aukštis (m)
nuo statini
statybos
zonos esamo
žem s
paviršiaus
Aukšt
skaičius (nuo
iki)

Perimetrinis
reguliarus
65%

Bendrasis planas

-

Specialieji
planai

Detalusis
planas/
senamiesčio
apsaugos
reglamentai
PR
(perimetrinisreguliarus
morfotipas)

Aplinkoje
vyraujantys

80%

15,0 m

3

2 a. +
mansarda

Išvada: projektiniuose pasi lymuose pateikti sprendiniai: užstatymo morfotipas, aukšt
skaičius, aukštis iki karnizo ir kraigo, užstatymo tankumas nepažeidžia Vilniaus senamiesčio
verting j savybi , nustatyt NKPVT aktu.

22

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Saugoma vertinga Klaip dos gatv s perspektyva (Nr. 15) Šv. Kotrynos bažnyčią. PP sprendiniais
saugoma perspektyva nepažeidžiama, priešingai - restauruojama prarasta Vilniaus senamiesčio
vertingoji savyb – Oskierk r m fasadas, ži r. perspektyvą ir vizualizaciją:

Priedas_Nr_6_perspektyva_15 (fotofiksacija ir
NKPVT akto)

Priedas_Nr_6_perspektyva_15 – vizualizacija su
restauruojamais atkuriant r mais, pateikta iš to
paties taško

6.4. Projektini pasi lym poveikio vertinimas UNESCO Pasaulio paveldo objekto - Vilniaus
istorinio centro, išskirtin s visuotin s vert s (IVV) atribut atžvilgiu23
Vilniaus istorinio centro išskirtin s visuotin s vert s (IVV) apraše, patvirtintame 37-oje UNESCO
Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (sprendimas Nr. 37 COM 8E, WHC-13/37.COM/8E, 254 p.),
išskiriami šie Vilniaus istoriniam centrui išskirtinę visuotinę vertę suteikiantys atributai:
 miestovaizdis (townscape);
 radialinis miesto planas (gatvi strukt ra (street pattern): posesijos, skverai);
 gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stili pastatai (buildings of special character; historic
buildings in Gothic, Renaissance, Baroque and Classical styles);
 perspektyvos, panoramos, siluetai (vistas, panoramas, silhouettes);
 morfologija (spatial composition).
Projektini pasi lym poveikis UNESCO Pasaulio paveldo atžvilgiu vertintas remiantis
Rekomendacij d l poveikio pasaulio kult ros paveldo vertyb ms vertinimo, patvirtint Tarptautin s
paminkl ir paveldo vietovi tarybos (ICOMOS), 2011 m. nuostatomis (4 priedo forma). Vilniaus
istorinio centro, rašyto UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtin s visuotin s vert s (IVV)
aprašas, patvirtintas 37-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (2013 m. sprendimas Nr. 37
COM
8E),
http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/vilniausistorinis-centras

23

Pateikiamas SPV individualus vertinimas
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Gyvenamosios paskirties (trij ir daugiau but (daugiabučio) pastato (6.3), Klaip dos g. 9 (kad. Nr. 0101/0041:228), Vilniaus
m., rekonstravimo projektas

Vertinta pagal galimą projektini pasi lym poveik Vilniaus istorinio centro išskirtin s visuotin s
vert s (IVV) atributams, t.y. miestovaizdžiui, vientisumui ir autentiškumui, radialiniam miesto
planui, perspektyvoms, panoramoms, siluetams, morfologijai, aukštingumui.
Vert

Poveikis

Atributai,
bruožai

Labai aukšta
Poveikio ar pakeitim
mastas

Bendras poveikis

Miestovaizdis

Žymus poveikis

Vientisumas ir
autentiškumas

Nežymus poveikis

Radialinis miesto
planas

Vidutinio dydžio poveikis

Perspektyvos

Vidutinio dydžio poveikis

Panoramos,
siluetai

N ra poveikio

Morfologija

Nežymus poveikis

Aukštingumas
(aukštis)

Nežymus poveikis

Naudingas - teigiamas (atkuriamas pokario metais
sunaikintas 28A-o Vilniaus senamiesčio kvartalo
užstatymas, atkuriamas sunaikintas Klaip dos
gatv s išklotin s fragmentas; atkuriamos
sunaikintos Klaip dos gatv s istorin
perspektyvos; papildoma vidin kvartalo
strukt ra).
Nežymiai naudingas - teigiamas (atkuriama ir
išvystoma kvartalo užstatymo strukt ra pagal
morfotipus, papildymai vykdomi nepažeidžiant
registruot vertybi autentiškumo ir nustatyt
verting j savybi ).
Naudingas – teigiamas (atkuriamas sunaikintas
Klaip dos gatv s užstatymas, Oskierk r mai –
architekt riniu, istoriniu ir kitais atžvilgiais
svarbus kult ros paveldo objektas, kuriame veik
pirmasis Lietuvoje profesionalus teatras).
Labai naudingas – teigiamas (atkuriama
sunaikinta Klaip dos gatv s istorin
perspektyva).
Neutralus. Istoriškai susiklosčiusios panoramos ir
siluetai ne takojami.
Nežymiai naudingas - teigiamas
(formuojamas perimetrinio reguliaraus užstatymo
tipas, atitinkantis VSAR reikalavimus)
Neutralus (užstatymas atitinka reikalavimus,
keliamus formuojamo užstatymo aukščiui, aukšt
skaičiui).

Išvada: Planuojami darbai nepažeidžia Vilniaus išskirtin s visuotinos vert s (IVV).

Marija Nemunien

(LAR kvalif. atest. Nr. A976,
NKPA spec. kvalif. atest. Nr. 2672)
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FOTOFIKSACIJOS SCHEMA.
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RŪMŲ KLAIPĖDOS G. (ŠIAURINIS) FASADAS.
M 1:100

Stoglangiai

Skarda

Varinės žaliuzės

+8,00

-0,72
+3,90

Atidengiamos užtaisytos 1 a. langų/durų angos (10 vnt.)

TRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS

Įvažiavimas į požeminę a

Sklypo riba

±0,00(109,25
Konsolės, žiūr. analogus
Išlikusios rūmų gatvės fasado sienos atkarpos - Oskierkų rūmų
komplekso vertingoji savybė "rūmų sienos fragmentai"

PASTABOS:
1. Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854) įrašytas į Kultūros vertybių registrą 2018-04-12 NKPVT tarybos aktu VI-RM-196.
Komplekso vertingosios savybės savybės patikslintos 2018-07-27 NKPVT aktu Nr. VI-RM-1962/2.
2. Oskierkų rūmų pastatų komplekso (42854) teritorijoje yra vertingosios savybės (žiūr. TRP):
- rūmų sienos fragmentai ir rūsys;
- tvoros fragmentas;
- rūmų vieta.
3. Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854) yra Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
(25504) teritorijoje.
4. Oskierkų rūmų pastato tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis išsamia tyrimų medžiaga, NKPVT
sprendimais, Vilniaus senamiesčio NKPVT aktu.
5. Oskierkų rūmų pastato tūris restauruojamas atkuriant. Pritaikymo sprendiniai pateikti projektinių pasiūlymų SA dalyje. Pritaikant
kultūros paveldo objektą jam sugražinama pirminė funkcinė paskirtis - gyvenamoji.
6. Fasadų spalvinis sprendimas parinktas remiantis polichrominiais ir architektūriniais tyrimais.
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OSKIERKŲ RŪMŲ KIEMO (PIETINIS) FASADAS.
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Buvusių rūmų pastatas iš kiemo pusės, XX a. pr.

Buvusių rūmų pastatas iš kiemo pusės, 1944 m., po gaisro
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RŪMŲ VIDINIO KIEMO (PIETINIS) FASADAS.
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Bromas

PASTABOS:
1. Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854) įrašytas į Kultūros vertybių registrą 2018-04-12 NKPVT tarybos aktu VI-RM-196.
Komplekso vertingosios savybės savybės patikslintos 2018-07-27 NKPVT aktu Nr. VI-RM-1962/2.
2. Oskierkų rūmų pastatų komplekso (42854) teritorijoje yra vertingosios savybės (žiūr. TRP):
- rūmų sienos fragmentai ir rūsys;
- tvoros fragmentas;
- rūmų vieta.
3. Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854) yra Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais
(25504) teritorijoje.
4. Oskierkų rūmų pastato tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis išsamia tyrimų medžiaga, NKPVT
sprendimais, Vilniaus senamiesčio NKPVT aktu.
5. Oskierkų rūmų pastato tūris restauruojamas atkuriant. Pritaikymo sprendiniai pateikti projektinių pasiūlymų SA dalyje. Pritaikant
kultūros paveldo objektą jam sugražinama pirminė funkcinė paskirtis - gyvenamoji.
6. Fasadų spalvinis sprendimas parinktas remiantis polichrominiais ir architektūriniais tyrimais.
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- tvoros fragmentas;
3.
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Oskierkų rūmų pastato tūris restauruojamas atkuriant. Pritaikymo sprendiniai pateikti projektinių pasiūlymų SA dalyje. Pritaikant
kultūros paveldo objektą jam sugražinama pirminė funkcinė paskirtis - gyvenamoji.
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