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Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19 

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  

 

________________________________ 

2020 m. _______________________d. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

2021 m. sausio 21 d. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Mokyklos pastato (7.11) paskirties ketimo į muziejų (7.10) 

Žemaitijos g.,4, Vilniuje kapitalinio remonto, projektas  

Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, 

žemės sklypo naudojimo reglamentai nenustatomi, 

kai nekeičiamas faktinis (pagal Nekilnojamojo turto 

kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, 

nedidinamas pastatais užstatytas plotas ir pastatų 

aukštis ir nepažeidžiamas teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo 

reglamentas. 

2.2. užstatymo tankis 

2.3. užstatymo intensyvumas 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 

2.7. automobilių stovėjimo vietų skaičius 

2.8. priklausomų želdynų plotas 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Medžių taksacija reikalinga numatant medžių 

kirtimą.  
 

2. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, 

proporcijos, mastelis 

Pastato fasadai ir jo elementai turi atitikti 

paveldosauginius reikalavimus. 

Vadovautis 2020-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2419/20  

patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkybos gairėmis“. 

Projektinius pasiūlymus derinti Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto 

architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos 

poskyryje iki viešojo aptarimo. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti sklypo sutvarkymo ir apželdinimo planą.   

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Patalpų planinė struktūra – atitinkanti jų paskirtį. 

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; 

Užtikrinti STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ reikalavimus. 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu, 

Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos 

Elektroninio dokumento nuorašas



įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose 

nurodytais asmenimis; 

 

 reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų plėtrai  

 Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo 

vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ bei  Vilniaus  miesto  savivaldybės 

tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 1312 

„Dėl  Vilniaus  miesto  savivaldybės  teritorijos 

suskirstymo  į  zonas  pagal  nustatytus  automobilių 

stovėjimo  vietų  skaičiaus  koeficientus  schemos, 

kompensavimo  už  papildomai  įrengtas  automobilių 

stovėjimo  vietas  tvarkos  aprašo  ir  sutarties  formos 

tvirtinimo“. Skatinant judėjimą mieste 

alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama 

didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių. 
 

3.4. kiti teritorijų planavimo dokumentuose 

nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, 

specialiuosiuose planuose) 

Sklypui galioja: 

 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 

bendrasis planas iki 2015 metų, patvirtintas 2007-02-

14 savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-1219; 

 Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios  

Kultūros  vertybės unikalus kodas 16073, buvęs 

kodas U1P) nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos 

specialusis planas  (TPDR reg. NrT00053354). 

 

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros plėtra  

nereikalinga 

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus (grafinė dalis - 

pagal 8.2 p. reikalavimus) 
 

 

 

Birutė Tautavičienė, tel. 211 2747, el. paštas birute.tautaviciene@vilnius.lt 

 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės 

procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
 
 
 
 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Įvadas. Projektuojami mokslo paskirties pastato- mokyklos (un. nr. 1094-0477-8016, 1C2p) – 
Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatas (unikalus komplekso numeris kultūros vertybių registre 36497 
tvarkomieji statybos darbai keičiant patalpų paskirtį.   

Objekto adresas- Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žemaitijos g. 4. 
 
Kultūros paveldo objektas:  

 Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatas (36497) 
Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultūros vertybė) 

Projekto pavadinimas:  Mokyklos pastato (7.11) paskirties keitimo į muziejaus (7.10) Žemaitijos g. 4, 
Vilniuje ir kapitalinio remonto projektas 
 
Pagrindinė naudojimo paskirtis (esama): Mokslo paskirties pastatai- mokykla (7.11) 

Pagrindinė numatoma naudojimo paskirtis (po kap. remonto darbų): Kultūros paskirties pastatai- 
muziejus (7.10) 

Pagal STR 1.04.04:2017 I skirsnio p. 5.6.18, projektui naudotos projektavimo programinės įrangos 
sąrašas pagal projekto sudedamąsias dalis: 

 Microsoft Office Word 

 Autodesk AutoCAD LT 2015  
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2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

2.1 Lietuvos respublikos įstatymai 
– LR Statybos įstatymas 
– LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
– LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos istatymas 
– LR Saugomų teritorijų įstatymas 
– LR Civilinis kodeksas 
 

2.2 Statybos techniniai reglamentai 
 

– STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
– STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
– STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
– STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
– STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
– STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 

taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ 
– STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 
– STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“ 
– STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ 

– STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ 
– STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
– STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
– STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
– STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
– STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
– STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
– STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
– STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“ 
– STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
– STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ 
– STR 2.02.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“ 
– STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
– STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
– STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
– STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“ 
– STR 2.02.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“ 

 
2.3 Gaisrinės saugos reikalavimai 

 
– „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
– „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 
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2.4 Taisyklės 
 

– LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“ 

– LR aplinkos ministro patvirtintos „Atlieku tvarkymo taisyklės“ 
– LR aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
– LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti 

„Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“ 
– „Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija,  patvirtinta  Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 
– LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

 
2.5 Higienos normos 
 

– HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas; 
– HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje; 
– HN 98: 2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo rezultatai. 
 

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 
aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

 

3.  ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠAS: 
 

 Raselė Racevičienė. Pastatas Vilniuje, Žemaitijos g. 4. Istoriniai tyrimai. Vilnius, 1986, KPC  
archyvas, F. 5, Ap. 1, 3023;  

 Linas Kvizikevičius, S. Sarcevičius. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Lydos g. 3. Vilnius, 2005,  
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje; 

 Darius Kalibatas. Pastato Žemaitijos g. 4 konstrukcijų vertinimo aktas, 2016m., Valstybinio Vilniaus  
Gaono žydų muziejaus archyvas; 

 Neringa Latvytė-Gustaitienė. Pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje (anksčiau Strašūno g. 6) istorija,  
2016m., Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus archyvas; 

 Jakovas Mendelevičius. Pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje supaprastintos sudėties tvarkybos darbų  
projektas, 2016m., UAB „Senamiesčio projektai“ archyvas; 

 Robertas Žukovskis. Vilniaus senojo miesto ir su priemiesčiais (25504) Vilniaus m. sav., Vilniaus m.  
Žemaitijos g. 4, Archeologinių žvalgymų 2018m., pažyma. Gaono žydų muziejaus archyvas; 

 UAB „GeoFirma“. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinys Žemaitijos g. 4, Vilniaus  
m., Geologinių ir geotecninių tyrimų ataskaita, 2018m. Gaono žydų muziejaus archyvas. 

 
3.1.     2021M. ATLIKTŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS: 

 
 Rimas Valeckas. Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastato (36497) Žemaitijos g. 4 Vilniuje. 

Architektūriniai tyrimai, 2021m. 
 Vytautas Raila. Vilniaus žydų kultūros įstaigų cenro (un.k. 36497) Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 

Žemaitijos g. 4. Interjero ir eksterjero polichrominiai tyrimai, 2021m. 
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4.  DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO 
 

 Unikalus objekto kodas- 36497 

 Pilnas pavadinimas- Vilniaus žydų kultūros įstaigų pastatas 

 Adresas- Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Žemaitijos g. 4 

 Įregistravimo registre data- 2017-02-28 

 Statusas- Valstybės saugomas 

 Objekto reikšmingumo lygmuo yra- Regioninis 

 Rūšis- Nekilnojamas 

 Vertybė pagal sandarą- Pavienis objektas 

 Amžius- pastatytas XVIII a., XIX a. I p. rekonstruotas ir apjungtas suformuojant vientisą Žemaitijos 
g. išklotinę, rekonstruotas 1911 m. (rekonstrukcijos autorius architektas A. Parčevskis), 1945 m. 
remontuotas pritaikant Vilniaus žydų muziejui, 1950 m. remontuotas pritaikant bibliotekininkystės 
technikumui, vėliau Vilniaus Kultūros mokyklos patalpoms  

 Stilius- Istorizmas 

 Vertingųjų savybių pobūdis- Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 
reikšmingumą, svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą, unikalus);  

 

Vertingosios savybės 
 
– 7.1.1.2. tūris - pusiau atviras, sudarytas iš 2 korpusų: 2 a. P korpuso orientuoto į Žemaitijos g. su 

rūsiu po V dalimi ir pastoge, 2 a. V korpuso su rūsiu ir pastoge (-; -; TRP1; BR Nr. 1; IKONOGR 
Nr. 8-12; FF Nr. 1-2, 9-11; 2017 m.); stogo forma- dvišlaitė (-; -; FF Nr. 9-10; 2017 m.); stogo danga 
- keraminių čerpių dangos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 8-10; 2017 m.); kiti stogo elementai - P 
korpuso tinkuoto plytų mūro dūmtraukių su profiliuotais karnizais tipas (-; būklė bloga, 
patenkinama; FF Nr. 8-10; 2017 m.); 

– 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 10-31, 33, 37-
39, 41-43, 45-49; 2017 m.); sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos; segmentinių 
sąramų rūsio vidaus angos ir II a. niša patalpoje Nr. 2-4 (išskyrus angas ir nišas suformuotas po 
Antro pasaulinio karo; būklė patenkinama; BR Nr. 2-4; FF Nr. 16-18, 20-26, 27, 31, 33, 35-37, 39-44, 
47, 49; 2017 m.); P korpuso įvažos į kiemą stačiakampė anga (-; būklė patenkinama; BR Nr. 2; 
IKONOGR Nr. 5, 13; FF Nr. 3, 7-9; 2017 m.); 

– 7.1.1.4. fasadų architektūros tūrinės detalės - P korpuso P fasado balkonas su ažūrinėmis 
metalinėmis grotelėmis (-; būklė patenkinama, metalinių sijų būklė bloga, žr. 13.2; IKONOGR Nr. 
13; FF Nr. 3-4; 2017 m.); P korpuso P fasado centrinės dalies tinkuoto plytų mūro frontonas 
dekoruotas piliastrais, niša su apvadu ir karnizėliu (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3-4; 2017 
m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinkuoto plytų mūro profiliuotų pastoginių karnizų tipas, P 
korpuso P fasado tinkuoto plytų mūro II a. piliastrų abipus balkono tipas, II a. profiliuoto tinko 
langų apvadų ir tarpaukštinės profiliuotos tinko traukos tipas (-; būklė bloga, patenkinama; 
IKONOGR Nr. 13-14, 16; FF Nr. 1-6, 9-10; 2017 m.); tinko - P korpuso P fasado rustuoto - tipas (-; 
būklė bloga, patenkinama; IKONOGR Nr. 13-14, 16; FF Nr. 1-6, 8-11; 2017 m.); 

– 7.1.1.5. konstrukcijos - akmenų ir keraminių plytų mūro pamatas su rūsio sienomis (pamatai 
netyrinėti; rūsio sienų būklė patenkinama; FF Nr. 15-19; 2017 m.); keraminių plytų mūro sienos (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 1-2, 6, 20-26, 33, 37-39, 41-42, 45, 48-50; 2017 m.); keraminių plytų 
mūro cilindriniai rūsio skliautai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 16, 18-19; 2017 m.); medinių sijinių 
perdangų tipas (dalis perdangų XX a. II p. buvo pakeistos į gelžbetonines; medinių sijinių perdangų 
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būklė bloga, žr. 13. 2; FF Nr. 21-23, 27-28, 37-39, 41-42, 45, 47-49; 2017 m.); stogo medinės 
gegninės konstrukcijos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 51-52; 2017 m.); funkcinė įranga - laiptai L-1 
su profiliuotomis mozaikinio betono laiptų pakopomis; profiliuoto medinio porankio tipas (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 34; 2017 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių 
konstrukcijų ir skaidymo tipas, varstymo būdas (-; būklė bloga; FF Nr. 1-6, 9-10, 44; 2017 
m.); dvivėrės medinės įsprūdinės vidaus durys patalpoje Nr. 2-1; mediniai profiliuoti durų 
apvadai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 35-36; 2017 m.); dvigubų dvivėrių medinių įsprūdinių 
balkono durų su viršlangiu tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 40; 2017 m.); 

– 7.1.1.6. lubų, sienų, kolonų apdaila - patalpų sienų, lubų tinko tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 20-33, 
37-39, 41-42, 47-50; 2017 m.); patalpų medžio lentų grindų tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 20-22, 25, 
31, 36, 38-42, 47-50; 2017 m.); 

– 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - pastato vieta sklypo Š dalyje (-; -; 
TRP 2; FF Nr. 12; 2017 m.); 

– 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto 
vietos su priemiesčiais 25504, A1610K teritoriją; -; TRP; 2017 m.); 

– 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senamiestis (16073, U1P, UR1); 

 
5. SVARBŪS ISTORINIAI DUOMENYS  

Į Kultūros vertybių registrą įrašytas pastatas Vilniaus Žemaitijos g. 4 reikšmingas žydų kultūrai ir 
istorijai Lietuvoje. Prie Kultūros paveldo departamento veikianti Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo taryba nusprendė šiam objektui suteikti teisinę apsaugą dėl jo archeologinių, architektūrinių ir 
istorinių vertingųjų savybių. 

Archeologinių tyrinėjimų duomenys rodo, kad sklypas ir jo aplinka pradėti apgyvendinti XIV a. Tam 
neprieštarauja ir rašytinių šaltinių duomenys. Šiame rajone XIV a. buvo Vilniaus seniūno ir vokiečių 
bendrijos vyresniojo Hanulo valdos, kurias jis 1392 m. dovanojo pranciškonams.  

Pirmą kartą konkretus sklypo užstatymas buvo paminėtas 1722 m., kai Kazimieras ir Morta 
Paškevičiai nusipirko 2 sklypus su mūro griuvėsiais. 1808 m Vilniaus miesto plane nagrinėjamoje 
posesijoje pavaizduoti 2 mūriniai namai ir 1 medinis. 1864 m. gatvių, namų ir savininkų sąrašuose 
paminėta, kad nagrinėjamas pastatas Žemaičių gatvėje priklausė Zeldai Arijevai, 1883 m. namų 
įvertinimo dokumentuose apie šį namą parašyta, kad tai žydų religinės valdybos žinybinis pastatas, pos. 
Nr. 1571, priklausantis Zeldai Arijevai, namas mūrinis 2 a. turintis ūkinius pastatus kieme.  

1899 m. Miesto dūmos leidimu, sklype jau buvo įrengti sandėliai ir prekystaliai.  
Istorizmo stiliaus paveldo objektas buvo ne kartą rekonstruotas ir pertvarkytas. 1911 m. architektas A. 

Parčevskis paruošė pastato kapitalinio pertvarkymo projektą.  XX amžiuje, po jau minėtos architekto A. 
Parčevskio kapitalinės rekonstrukcijos ir 1927 m. įvestų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, pastato 
funkcijos susiejamos su kultūrine ir visuomenine veikla . 

Prieš Antrą pasaulinį karą pastate buvo įkurta viešoji Mefitsei-Haskalah (hebr. Švietimo skleidėjų) 
biblioteka, kurios kolekcijas sudarė apie 45000 knygų. Karo metu čia veikė FPO (Jidiš kalba - Fareinigte 
partizaner organizacje), biblioteka, skaitykla, archyvas, statistikos biuras, mokslinio darbo kabinetai, 
muziejus, knygų kioskas ir paštas; kieme buvo įrengta sporto aikštelė, priešais ją - geto kalėjimas. 
Pastatas buvo visų gete vykusių įvykių pagrindinė vieta, žinoma kaip Kultūros namai. Vienoje iš pastato 
patalpų 1941 m. liepos pradžioje buvo įsteigta geto valdyba - Judenratas.  

Zeliko Kalmanovičiaus iniciatyva buvo įkurtas žydų mokslo institutas („Geto universitetas“), turėjęs 5 
skyrius: matematikos ir fizikos, chemijos, gamtos mokslų, filosofijos ir socialinių mokslų, lingvistikos. 
Šio pastato kabinetuose žydai mokslininkai bent iš dalies turėjo minimalias sąlygas tęsti savo tiriamuosius 
darbus gete. Geto bibliotekai vadovavo pabėgėlis iš Varšuvos, bibliografas Hermanas Krukas (1897-
1944). Likęs Vilniuje 1941 m., nusprendė būti miesto kronikininku. Dirbo geto bibliotekoje, 
bendradarbiaudamas su Ona Šimaite (1894-1970) stengėsi išsaugoti knygas ir rankraščius, bandė gelbėti 
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pasmerktuosius, nuo 1939 m. iki 1944 m. rudens rašė geto dienoraštį, šiandien žinomą kaip „Paskutinės 
Lietuvos Jeruzalės dienos“. Kruko dienoraštį, paslėptą Vilniuje, Šiaulių gatvėje, karo pabaigoje rado 
poetas Abramas Suckeveris (1913-2010). Iš 757 dienoraščio puslapių pavyko restauruoti 510, jie buvo 
išspausdinti Niujorke: tai vienas žymiausių holokausto dokumentų. Kelių lapų likučiai saugomi Lietuvos 
valstybiniame archyve. Buvęs M. Strašūno bibliotekos vyriausias bibliotekininkas Khaykl Lunski (1881-
1942 ar 1943), kuris taip pat rašė žydų geto kroniką, išėjęs iš Lukiškių kalėjimo dirbo bibliotekininku 
Mefitsei-Haskalah bibliotekoje. Jis buvo laikomas „amžinuoju bibliotekininku“ ir žydiškojo Vilniaus bei 
jo didžiųjų mokslininkų ekspertu. 1942 m. gruodžio 13 d. geto teatre buvo paminėta 100 000 skaitytojui 
išduotos knygos sukaktis.  

Biblioteka sėkmingai veikė tik iki Antrojo pasaulinio karo, per kurį nukentėjo jos pastatas, o į užsienį 
išvežta didesnė dalis knygų.  

1941 m. rugsėjo 6 d. buvo įkurtas žydų getas. Tuo metu Vilniuje gyveno apie 57 tūkstančiai žydų, per 
visą geto gyvenimo laikotarpį gete buvo uždaryta apie 50 tūkstančių žmonių. 
Geto sukūrimo pradžioje buvo įkurtas pogrindinis judėjimas, kurio lyderiais tapo prieškario jaunimo 
judėjimo vadovai. Galiausiai pogrindinis judėjimas peraugo į ginkluotą pasipriešinimą. Tad slėptuvės 
istorija prasideda nuo Iciko Vitenbergo (komunistinės jaunimo organizacijos pirmininkas), 1942 metų 
sausio 21 dieną įkūrusio vieną iš dviejų didžiajame gete veikusių partizanų organizacijų – pasipriešinimo 
organizaciją JPO (Fareynegte Partizaner Organizatsyje – Jungtinė partizanų organizacija). Ši organizacija, 
turėjusi apie 350 karių, agitavo gyventojus organizuotis ir priešintis nacistams. Organizacija 
bendradarbiavo ne tik su lietuvių partizanais, bet ir su kita žydų partizanų organizacija – Jochelio 
Šeinboimo grupe „Dror“ (Kova), turėjusia 200 karių, siekusia ne kiek sukilti, kiek pabėgti iš Vilniaus, 
prisijungiant prie raudonųjų partizanų, besislapstančių miške. Abi šios grupės ruošė savo kovotojus, po 
visą Vilnių ieškojo ginklų ir sprogmenų, besidalindamos tarpusavyje informacija ir patirtimi. Apleista 
mokykla, šiems žydų partizanams buvo žinoma gerai – tada ten buvo įsikūręs vienas iš svarbiausių žydų 
bendruomenės centrų.  

Pastate buvo vienas iš pasipriešinimo judėjimo centrų. 1944 m. pab. šiame pastate ir buvusiame geto 
kalėjime buvo skirtos patalpos žydų muziejui, suneštos kultūrinės ir istorinės vertybės, dokumentai, 
knygos, kuriuos geto teritorijoje surinko buvę geto kaliniai, poetai Šmerelis Kačerginskis, Abramas 
Suckeveris, partizanai Aba Kovneris, Vitka Kempner ir kt. Muziejui padėjo Abramas Aizenas, Šlomo 
Beilis. Š. Kačerginskiu išvykus, direktoriumi tapo Jankelis Gutkovičius. Buvo surinkti 4847 eksponatai, 
surengta paroda geto kalėjimo patalpose.  

1949 m. muziejus buvo uždarytas, liepta sunaikinti archyvus. Visa ta medžiaga, kuri buvo išsaugota 
nuo nacių, turėjo būti sunaikina sovietų. Bibliografas Antanas Ulpis (1904-1981), nusprendė, kad ją reikia 
išsaugoti. Jis kartu su kolegomis paėmė sunaikinti paruoštas knygas ir paslėpė Knygų rūmų rūsiuose. Ten 
knygos išgulėjo nuo 1948 m. iki 1988 m. 1949 m. žydų muziejaus pastatai atiteko bibliotekininkystės 
technikumui, vėliau Vilniaus Kultūros mokyklai.  

Kai kurie istorikai mano, kad žydiškų bibliotekų istorija Lietuvoje siekia dar XVI a., kai besikuriant 
pirmosioms sinagogoms prie jų galėjo būti įsteigiamos nedidelės tikintiesiems skirtos bibliotekėlės. 
Tačiau dokumentais grįsti pėdsakai veda mus į kiek vėlesnę, XVIII a. epochą. Kaip rodo 1748 m. 
Bonifacijaus Jachimovičiaus sudarytas per miesto gaisrą sudegusių pastatų sąrašas, būtent šiame amžiuje 
Vilniuje būta pastato, skirto knygoms hebrajų kalba. Europoje vis labiau plintančios Apšvietos idėjos 
neaplenkė Vilniaus žydų kultūrinio elito gyvenimo – išsilavinę, o ypač mokslu užsiimantys žmonės savo 
namuose kaupė vertingas asmenines bibliotekas, kurios dažniausiai buvo privačios, taigi prieinamos tik 
nedaugeliui. 

2010 m. privataus kolekcininko, pono Wymano Brento iniciatyva pradėta svarstyti galimybė jo 
dovanojamos kolekcijos, sudarytos iš daugiau kaip 5 tūkst. žydų kultūros, meno, istorijos, religijos ir kitos 
tematikos knygų, pagrindu atkurti žydų viešosios bibliotekos tradiciją Vilniuje. 

Vilniaus žydų viešoji biblioteka įsteigta kaip Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos 
struktūrinis padalinys. Bibliotekos veiklai buvo perduotos patalpos, esančios Vilniuje, Gedimino pr. 24. 
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Pagrindinis bibliotekos tikslas – užtikrinti visuomenei atvirą ir patogią prieigą prie žydų autorių kūrybos 
ir literatūros apie aktualią ir istorinę žydų kultūrą. 

Šiuo metu pastatas dėl avarinės būklės- nenaudojamas, jis priklauso Valstybiniam Vilniaus Gaono 
žydų muziejui. Jo iniciatyva pastate ateityje ketinama įkurti Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 
memorialinį muziejų, kuriame būtų eksponuojamas gausus žydų kultūrinis paveldas ir holokausto istorija 
Lietuvoje. 
 

6. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS 

6.1. Bendrieji duomenys 

Tvarkomieji statybos darbai objekte apima darbus, būtinus Užsakovo pateiktos projektavimo 
užduoties įgyventinimui, t.y. esamo mokslo pastato paskirties keitimo į kultūrinės (muziejinės) paskirtį ir 
su tuo susijusius vidaus išplanavimo keitimo darbus.  

Projektiniais sprendiniais numatoma atlikti tvarkomuosius statybos darbus kapitalinio remonto 
apimtyse, visi sprendiniai parenkami atsižvelgiant į tvarkomo kultūros paveldo pastato vertingąsias 
savybes, t.y. jas išsaugant ir eksponuojant visuomenei. 

Taip pat kapitaliai remontuojamas pastatas pritaikomas žmonių su negalia poreikiams- įrengiamas 
liftas, ŽN sanmazgai visuose aukštuose. 

6.2.  Sklypo planas 

Atlikus pamatų hidroizoliavimo darbus, tvarkomas gatvės šaligatvis, perklojant nauja betoninių plytelių 
danga. Kiemas dengiamas trinkelių danga, numatoma veja.. Kitos faktūros ir medžiagiškumo trinkelėmis 
nužymima buvusio kieme pastato vieta. Kiemo teritorijoje yra servitutas ir kitiems savininkams 
priklausančios kiemo dalys. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas bendras kiemo tvarkymo 
sprendinys, jo įgyvendinimo galimybės tikslinamos projektavimo metu su kitais sklypo savininkais. 

6.3. Tūriniai sprendiniai 

Kapitaliai remontuojamas pastatas yra dviejų aukštų su rūsiu ir pastoge, kuri nebuvo eksploatuojama. 
Pastato pietinio korpuso (prie gatvės) ir vakarinio korpuso (vidinio kiemo) esama stogo forma- dvišlaitis 
stogas.  

Vadovauajntis architektūriniais tyrimais ir ikonografiniais duomenimis atkuriama autentiška gatvės 
korpuso dvišlaičio stogo forma su ugniasiene vakarinėje posesijose, bei atkuriama kiemo korpuso 
vienšlaičio stogo forma (žiūr. Tvarkybos darbų projekto dalį). 

Tvarkomųjų statybos darbų apimtyse numatoma įrengti tūrinius stoglangius vidinio kiemo fasaduose. 
Stoglangiai įrengiami vadovaujantis „Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose 
rekomendacijose“ nurodytais pagrindiniais stoglangių komponavimo principais istoriniuose pastatuose. 

6.4. Planinė schema, funkciniai ryšiais ir zonavimas 

Muziejaus veikla apims visus pastato lygius: rūsyje numatytos techninės patalpos ir ekspozicinė 
erdvė, pirmajame aukšte, dešinėje pusėje nuo pravažiavimo bromos numatomos administracijos 
darbuotojų patalpos ir saugykla. Kairėje pusėje nuo bromos – įrengiamos lankytojams skirtos patalpos.  

Tvarkybos darbų projekto apimtyse atidengus buvusias vitrinų angas- siūlome įrengti gerai vizualiai iš 
gatvės apžvelgiamas patalpas, t.y.  vestibiulį su ekspozicijų sale, knygyną bei rūbinės zoną. Už išilginės 
kapitalinės sienos įrengiami lankytojams skirti sanitariniai mazgai, atstatomi išgriuvę laiptai į antrą aukštą 
(buvusių laiptų vietoje)bei najai įrengiami laiptai į rūsį su keltuvu ŽN. 

Kiemo korpuse įrengiama ekspozicijų salė. Antrame aukšte ekspozicijų salės išdėstomos tokia tvarka, 
kad lankytojų judėjimas vyktų nepertraukiamu ratu, neribojant durimis (išskyrus laiptines). Mansardoje 
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įrengiama renginių– edukacijų salė su pagalbinėmis patalpomis ir ekspozicijų salė, Pagrindinę ir 
evakuacinė laiptinę jungia holas. 

 
6.5. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 

Projekto sprendiniai užtikrina galimybę žmonėms su negalia (ŽN) savarankiškai patekti į pastatą, 
laisvai ir saugiai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis 
patalpomis. 
Pastate numatytas liftas ir keltuvas, pritaikytas ŽN, sanmazgai visuose aukštuose pritaikyti ŽN. Pastate 
numatomi „universalaus“ dizaino sprendiniai. 

 
6.6. Pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. 

Esamų pastato konstrukcijų sprendiniai pateikiami tvarkybos darbų dalyje. Projektuojami nauji 
elementai taip, kad nebūtų pažeidžiami saugomi elementai ir vertingosios savybės. Nauji elementai 
neturėtų būti „imitacinio-istoristinio“ pobūdžio, o pabrėžtų pagarbų santykį su auteniškumu. Statybai 
naudojami produktai turi atitikti muziejams taikoms reikalavimus. 

Pastatui nustatoma ne žemesnė nei C energinio naudingumo klasė, siekiant sumažinti pastato šilumos 
nuostolius, stogo apšiltinimas numatomas A+ klasei reikalaujamų parametrų, langai numatomi su stiklo 
paketais. 

 
6.7. Patalpų mikroklimatas 

Statinyje sudaromos komfortiškos buvimo ir darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 
drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas ir vėdinimas, 
natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Temperatūrinis ir drėgmės režimai, bei apsaugos nuo UV spindulių 
apsauga turi atitikti muziejams taikomus reikalavimus. 

6.8. Gaisrinė sauga 

Pastatas projektuojamas pagal gaisrinės saugos reikalavimus, žmonių evakuacijai numatomos 2 
laiptinės iš antro aukšto  ir mansardos. Numatomi pastato konstrukcijų ugniaatsparumo, ugnies ir dūmų 
plitimo apribojimo statinyje, žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimosi, ugniagesių saugaus darbo 
užtikrinimo sprendiniai. Pastato galimi neatitikimai gaisrinės saugos reikalavimams dėl paveldosaugos 
reikalavimų sprendžiami rizikos vertinimu ir kompensacinėmis priemonėmis. 

6.9. Šildymas-vėdinimas 

Patalpų šildymas numatomas iš miesto centrinių tinklų sistemos. Esamas šilumos punktas iš pirmo 
aukšto numatytas perkelti į rūsį.  

Pastate numatoma rekuperacinė vėdinimo sistema, kondicionavimo sistema. 

6.10. Vandentiekis - nuotekos 

Vandentiekio įvadas numatomas rūsyje. Karštas vanduo numatomas ruošti boileriuose arba šilumos 
punkte. 

6.11. Silpnos srovės (elektroniniai ryšiai, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, apsaugos 
signalizacija, procesų valdymas ir automatizavimas) 

Projektuojama atsižvelgiant į reikalavimus ir pagal poreikį, nustatomą techninio projekto vykdymo metu. 
Pastate numatytas WiFi ryšys. 

 

6.12. Elektrotechnika 
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Numatoma elektros skydinės patalpa (pagal poreikį). Apšvietimo sprendiniai numatomi pagal ekspozicijų 
projektą ir atsižvelgiant į projektuojamas darbo vietas. 

 
7. BENDROSIOS PASTABOS 

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 
planavimo dokumentams, esminiams statinių architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų: 

Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji 
statybos darbai nenaikintų vertingųjų kultūros vertybės savybių, būtų maksimaliai išsaugotas 
autentiškumas ir objektas būtų tinkamas naudoti numatytoms reikmėms. 
Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių - pranešti Kultūros paveldo departamento prie 
kultūros ministerijos Vilniaus skyriui. 
Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, 
esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo 
vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
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