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Metodiškas ir 
nuoseklus projektas

• Fotogrametriniai matavimai
• Archyviniai tyrimai
• Natūros tyrimai
• Tvarkybos projektai
• Sprendinių tikslinimas priežiūros metu, atsižvelgiant į naujus duomenis
• Kiekviena naujesnė darbo stadija remiasi ankstesniais duomenimis
• Darbe nėra atsitiktinumų ir netikslumų



Tyrimų tęstinumas, kompleksiškumas, 
sąveika

Visais tyrimo etapais buvo atsižvelgiama į 
ankstesnių etapų tyrimus:
iš fragmentinių tyrimų surinkinėjamas 
bendras vaizdas, 
mažą informacijos kiekį palaipsniui didinant, 
reaguojant į archeologijos, polichromijos 
ir kitų atliktų tyrimų rezultatus. 

Panaudoti visi tyrimai, pradedant 1963 m.



Rūmų ir arklidžių architektūros tyrimai (2014)

• Šiaurinė rūmų dalis statyta XVI a. pradžioje, ankstyviausio mūro ir detalių
yra išlikę iki pat trečio pastato aukšto. 

• Pietinė dalis statyta 1602 m.
• Abi dalys sujungtos 1677 m., šiaurinė išplėsta į kiemo pusę, pietinės 

perstatyta antžeminė dalis.
• Rūmai rekonstruoti XVIII a. antroje pusėje, gali būti – 1790 m. Įrengtas 

naujas mansardinio tipo stogas, kurio žymių tebėra dabartinėje pastogėje.
• Arklidės statytos XVIII a. viduryje, atsekamas jų pirminis pavidalas, įskaitant 

mansardinio tipo stogą, kurio konstrukcijų liekanų ir žymių tebėra 
pastogėje.



Naujai atrastos rūsio patalposRūsio laiptinė į gatvę



Kiemo arkada, perdirbta į langus Krosnies pakura I aukšte



Pagalbinė laiptinė II aukšte Fachverkinė pertvara III aukšte



Stogo konstrukcijos atspaudai



Reljefinė arklidžių arka ir lango anga su apvadu Tapytas iliuzinis langas arklidėse



Architektūros tyrimai archeologinių tyrimų metu
atkastose vietose (2015)

Lietaus latako fragmentas Latako medinio perdenginio atspaudai



Patalpų, esančių po pietrytiniu rūmų pastato
priestatu, architektūros tyrimai (2015)

XVIII a. arkinis pamatas po buvusia tarpuvarte Neišlikusios bursos rūsio patalpos skliauto griuvenos



Teritorijos architektūros tyrimai, vykdant sklypo
pietvakarinės dalies archeologijos tyrimus (2016)

Iki 1557 statyto pastato PV siena ties V jo kampu, 
1677 – 1748 prie jos priglaustas pamatas

1602–1677 niša, suformuota skliauto pėdoje, 1557–1602 
siena, prie kurios priglaustas rūsys ir įleista skliauto pėda



Teritorijos architektūros tyrimai, vykdant sklypo
šiaurės vakarų ir šiaurės rytų dalių archeologijos
tyrimus (2016)

2 etapo pastato ŠV siena iš vidaus, 3 etapo arkinis sienos 
pamatas, 4 etapo krosnies arkinis pamatas, 5 etapo
arklidžių arkinis pamatas

2 etapo pastato P kampas, 3 ir 4 etapo vidaus sienų, 
atramų, arkinių pamatų liekanos



Gatvės fasado pirmojo aukšto tyrimai (2016-2017

Pirminės durų angos su profiliuotais 
angokraščiais ir arka liekanos

XVIII a. durų anga su arkinės sąramos 
liekanomis ir vyriais



Istorinės raidos atskleidimas

Tvarkybos produktas atspindi Venecijos chartijos teiginį,
kad stiliaus vienybė nėra restauravimo tikslas, 
o visi etapai, turėję reikšmės objekto istorijai 
ir architektūrai yra vertingi ir turi būti gerbiami. 
Objekto istorinės raidos respektavimas yra tvarkybos projekto autorių 
įgyvendintas tikslas. 



Atidumas detalėms

Projekte yra išsaugoti visi, net patys trapiausi rasti autentiški elementai: 
XVI a. pradžios tinkas, XVIII a. medinės konstrukcijos ir kt.



Tradicinės technologijos

Projekte panaudotos 
LDK plytinėje tradiciniu būdu pagamintos profiliuotos plytos pagal objekte 
rastus autentiškus pavyzdžius, restauruotas lubų tinkas ant balanų, 
naudojant tradicines medžiagas ir metodus ir kt.























































• lėšos: UAB “Blendas”, UAB “Domus Luxus”, UAB “Galėjos šviesa”, 
Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos

• pritaikymo viešbučiui projektas:
architektai Saulius Mikštas, Diana Sabaliauskienė, Rapolas Bėčius, 

konstruktorė Vaida Mikalauskytė
• polichromijos tyrimai, restauravimas, konservavimas: 

Audronė Kaušinienė
• archeologijos tyrimai: 

Dr. Linas Girlevičius



• šeši architektūros tyrimų etapai (R. Zilinskas, R. Račinskas)
• trys tvarkybos projektai (R.Zilinskas, V. Zilinskas)
• tvarkybos projektų įgyvendinimo priežiūra (R. Zilinskas)

Rūmai, vad. Pacų, Didžioji g. 7 Vilniuje


