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PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA
LOKACIJA
Sklypas (kad. nr. 0101/0057:107) randamas Sodų gatvėje, Vilniaus senamiesčio teritorijoje. Pagrindiniai netoliese es-
antys objektai - traukinių, autobusų stotys (450m), Aušros Vartai (400m), Halės turgavietė (160m), Vilniaus Rotušė 
(700m). Sklypo plotas 6359 kv. m.

6359 m2

VILNIAUS SENAMIESTIS (16073)
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Vilniaus senamiestis  (16073)
KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS



Sodų g. 6, Vilnius / Projektiniai pasiūlymai / 2018 03 06

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS. 38,20 LAPAI
Vilniaus senamiestis  (16073, U1P)
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ARDOMŲJŲ ARCHITEKTŪROS TYRIMŲ PROJEKTAS
Pastatai Vilniuje, Sodų g. 6, Vilniaus senamiestyje 16073, 
Vilniaus senojo miesto vietoje su priemesčiais 25504
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ISTORIJOS TYRIMAI
Sklypas su pastatais Vilniuje, Sodų g. 6. Atliko I. Baliulytė, L. Vileikienė

IŠVADOS:

SKLYPO SU PASTATAIS SODŲ G. 6, VILNIUJE,  FORMAVIMOSI PRADŽIA SIEKIA XVII 
A. TUO METU NAGRINĖJAMAS SKLYPAS DIDŽIULĖS VALDOS ISTORINIAME RŪDININKŲ
PRIEMIESTYJE DALIS. VISAS PRIEMIESTIS SUDEGĖ XVIII A. GAISRŲ METU, O NAUJAI AT-
STATYTI BUVO MEDINIAI STATINIAI,  PAŽYMĖTI XVIII –XIX. A. PRADŽIOS PLANUOSE.

MŪRINIO PASTATO PRIE SODŲ GATVĖS STATYBA VYKO KELIAIS ETAPAIS, NUO XIX 
A. VIDURIO IKI XX A. PIRMOS PUSĖS. SENIAUSIA DALIS – ŠIAURĖS RYTINĖ, PRIE SODŲ
G. KIEMO STATINIAI  STATYTI ANTROJE XIX A. PUSĖJE, JŲ PIRMINĖ PASKIRTIS – ŪKINĖ,
VĖLIAU IMTA JUOS VERSTI GYVENAMAISIAIS.

1901 M. BUVO SUPROJEKTUOTAS NAUJAS MŪRINIS KETURIŲ AUKŠTŲ NAMAS 
PRIE SODŲ GATVĖS, BET DĖL TO, KAD PAGAL 1875 M. PERSPEKTYVINĮ MIESTO VYSTYMO 
PLANĄ SODŲ GATVĖ TURĖJO BŪTI  PLATINAMA, NUMATYTOJE VIETOJE SUPROJEKTUO-
TAS NAMAS STATOMAS NEBUVO. 

TARPUKARYJE VALDOJE STOVĖJĘ NAMAI BUVO NUOMOJAMI ĮVAIRIEMS AS-
MENIMS, PATALPOS TURĖJO GYVENAMĄJĄ IR KOMERCINĘ FUNKCIJAS, KIEME VEIKĖ  
NEMAŽOS AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVĖS.  BENDRAME SODŲ GATVĖS UŽSTATY-
MO KONTEKSTE ŠIS SKLYPAS DĖL NEĮGYVENDINTŲ VYSTYMO PLANŲ LIKO UŽSTATY-
TAS NEDIDELIAIS  UTILITARIOS ARCHITEKTŪROS STATINIAIS, O  SENIAUSIAS VALDOS 
PASTATAS -  DĖL REKONSTRUKCIJŲ METU PAKEISTŲ FASADO PROPORCIJŲ NEBETURI  
PIRMINĖS ARCHITEKTŪRINĖS IŠRAIŠKOS.

DABARTINIS SKLYPAS SUSIFORMAVO, XX A. ANTROJE PUSĖJE PRIJUNGUS GRETI-
MOS POSESIJOS, KURIOJE IKI XX A. VIDURIO BUVO GRETIMOS POSESIJOS VALDYTOJO 
DARŽAI IR ŪKINIAI PASTATAI, DALĮ.
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PASTATAI VILNIUJE, SODŲ g. 6, 
Vilniaus senamiestyje 16073, 

Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais 25504 
ARCHITEKTŪROS TYRIMAI 

 
Šaltiniai ir jų anotacijos pateikti ardomųjų tyrimų projekte, tačiau kol buvo rengiamas ir 
derinamas projektas Indrė Baliulytė ir Laima Vileikienė parengė pastatų istorijos tyrimų 
ataskaitą. Iš istorikių surinktos medžiagos tapo aišku, kad skirtingi korpusai yra statyti 
skirtingu laiku, palaipsniui sklype vietoje medinio įsivyraujant mūriniam užstatymui. 
Didesnės dalies korpusų tikslių statybos datų išaiškinti nepavyko, tačiau dėka surastų 
brėžinių gausos galima gana tiksliai suvokti statybos laiko intervalus. 
 
Seniausias yra vieno aukšto su rūsiu gatvės Š korpusas. Tik 1845 – 1859 miesto plane 
matoma, kad siauresnis gatvės korpusas yra mūrinis, prie kurio glaudžiasi platesnis 
medinis.  
1808 plane pastatas matomas neaiškiai, labiau panašu, kad jis užštrichuotas, o ne 
vientįsai uždažytas. Šiame plane štrichuoti ne vien mediniai statiniai, bet ir nebaigti 
statyti, griuvėsiai, pagalbiniai žemesnės kategorijos statiniai, apmokestinti žemesniu 
tarifu ar net atleisti nuo mokesčių.  
Painiavos tekstuose pasitaiko dar ir dėl, to, kad medinius pastatus paprastai vadindavo 
tiesiog namais (dom), o mūrinius – mūrnamiais (kamienica). Bet visi jie yra namai, 
todėl galėjo pasitaikyti atveju, kai ir mūrinius pastatus įvardydavo kaip namus.  
Taip padėtį aiškinti verčia gatvės fasade išzonduotas tipiškas XVIII šmt pirminis mūras. 
Rasta iš jo suformuotų angokraščių ir pleištinių sąramų, panašiame aukštyje, kaip ir kitų 
fasado langų sąramos. Palangės irgi buvo panašiame į dabartinių aukštyje. Rūsyje taip 
pat yra ankstyvo mūro, su gausiomis antrinėmis plytomis. 
Remiantis akivaizdžiu šaltiniu, nežiūrint ne mažiau akivaizdžių natūros faktų pirmas 
statybos etapas priskirtas laikotarpiui iki 1845, nors jis maždaug šimtmečiu senesnis. 
Tiesiog nėra kitų tikslesnių datų.  
Pagal 1992 architekto Vytauto Mikšio parengtą projektą virš dalies korpuso įrengta 
patalpų pastogėje, papildomų laiptinių į ją ir į rūsį, perplanuotos patalpos.  
 

     
 

ARCHITEKTŪROS TYRIMAI
Pastatai Vilniuje, Sodų g. 6, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto 
vietoje su priemesčiais 25504
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Kiek anksčiau, bet taip pat jau modulinių silikatinių plytų epochoje, platinant tarpą 
įvažiavimui į kiemą perstatyta galinė PV korpuso siena, virš jos sumūrijant stogo skydą, 
visiškai pakeistas pastato stogas. Zonduojant iš kiemo pusės nerasta kitokio, kaip tik 
silikatinių plytų mūro – kiemo fasadas visiškai perdirbtas, apaugintas priestatais. 
 
Gatvės V korpusas yra Š korpuso priestatas, kuris prie yra glaudęsis. Tarp jųdviejų yra 
buvę kiemo vartai, kurie ilgainiui tapo per ankštais, buvo nugriauta vartų sąrama, 
denginys, ir gatvės korpusas pasidalino į du atskirus korpusus. 
V korpuso statybos data nežinoma, bet jis jau kaip egzistuojantis mūrinis statinys 
parodytas architekto Apolinaro Mikulskio kiemo PV korpuso statybos projekto vietovės 
plane. Kiti statiniai sklype pavaizduoti kaip mediniai. 
Vieno aukšto su rūsiu gatvės V korpusas iš kiemo pusės buvo netinkuotas, visuose 
zonduose siūlės rievėtos, mūro paviršiai nuo laiko papilkėję, užtinkuoti vos vienu 
vėlyvu tinko sluoksniu. 
Sąramos šiame etape buvo pleištinės, angos gatvės fasade visos panašaus nedidelio 
pločio. Pagal šios požymius ir dėl to, kad abu dabartiniai gatvės korpusai sudarė vieną 
pastatą, antro etapo angos Š korpuse priskirtos taip pat laikotarpiui iki 1881.  
Natūros tyrimai patvirtino 1888 sklypo užstatymo buvusios padėties brėžiniuose 
matomą gatvės fasado vaizdą. Yra išlikusi dalis stilingo kiemo vartų portalo, bet 
didesnioji dalis sunaikinta platinant vartus. 1888 fasade parodytas taip pat išlikęs 
piliastras V korpuso gale.  
Natūroje atrasta ir 1888 brėžinyje parodytų rūsio švieslangių angų, kurios vėliau labai 
perdirbinėtos, matyt, kylant šaligatvio lygiui. 
Abu gatvės korpusai tarp 1881 ir 1888 mažai keitėsi, nes gatvės fasade V korpuse 
nerasta nepirminių elementų, kurie 1888 brėžinyje pavaizduoti kaip nors kitaip. 
Pirminėse vietose ir pirminio dydžio yra visos V korpuso kiemo fasado ir tarpuvartės 
angos, tik du kiemo langai yra vėliau užmūryti ir vienintelė kiemo durų anga 
susiaurinta. 
Korpuso rūsio planas 1888 brėžiniuose turi skirtumų nuo matomo natūroje. Vienas jų 
yra plane parodyti laiptai iš tarpuvartės. Galėjo, žinoma, tarpuvartėje esanti pirminė 
durų anga vesti ne į pirmą aukštą, o į rūsį, bet dabartinė rūsio durų anga, plane pažymėta 
kaip langas, nuo prigimties  yra durų anga, nors ir pakitusi. Plane pavaizduota trijų arkų 
arkada rūsyje iš tikrųjų yra dviejų arkų. 
Stogo ir konstrukcijų ir patalpų pastogėje įrengimo būdas panašus, kaip virš Š korpuso. 
Pastogės skydas praplatinus įvažiavimą į kiemą taip pat sumūrytas iš silikatinių plytų.  
 
PV kiemo korpusas 1881 suprojektuotas Apolinaro Mikulskio. Projekte jis vieno 
aukšto, fasadas gausiai dekoruotas reljefinėmis detalėmis, sumanytas, matyt, atviro 
mūro, kaip dažniausiai projektuodavo Mikulskis. 1884 brėžiniuose jis pavaizduotas 
toks, kokiu buvo iš tikrųjų pastatytas: vieno aukšto su mansarda ir arklide ar vežimine 
PR gale, supaprastintos architektūros.  
Korpusas buvo zonduojamas iš išorės pirmo aukšto lygyje. Nustatyta, kad fasadai tikrai 
buvo netinkuoti. Nutinkuoti jie vėlai, nes mūras papilkėjęs, tinko tik vienas sluoksnis, 
tinkas sudėtinis.  
Visos išlikusios pastato dalies fasadų angos tiksliai atitinka pavaizduotųjų 1884 
brėžiniuose padėtį. Tik viena lauko durų anga perdirbta į lango angą. Kitose langų 
angose išlikę pirminiai stalių gaminiai su apkaustais.  

ARCHITEKTŪROS TYRIMAI
Pastatai Vilniuje, Sodų g. 6, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto 
vietoje su priemesčiais 25504
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tvora, todėl didelė dalis buvo nugriauta. Korpusas prailgintas iki pat R sklypo kampo ir 
sujungtas su gretimu R korpusu.

Kiemo R korpuso vietoje iki pat 1888 sklypo plano vis vaizduotas medinis statinys, 
eksplikuotas kaip sandėlis. Mūrinis dabartinis korpusas tokios pat formos, kaip 
dabartinis, pirmąkart parodytas 1901 sklypo užstatymo žiniaraštyje. Eksplikacijoje jo 
paskirtis sunkiai įskaitoma, tačiau išzondavus paaiškežėjo, kad ji buvo panaši į arklidžių
ar vežiminės, nes rastos dviejų vartų su arkinėmis sąramomis ir vyriais liekanos. 
Arkų vietoje XX šmt antroje pusėje įstatytos metalinės sijinės sąramos. Perdirbtos dar
dvi fasado angos ir uždėtas dabartinis denginys, kas matoma iš gegnių galų. Šiame
laikotarpyje korpusas sujungtas su išplėstu PR korpusu. Iš ŠV pusės prie jo pristatyti
garažai, pastatyti vietoj likusių medinių sklypo statinių.

Prie sklypo Sodų g. 6 į PR nuo jo esančioje teritorijoje ankstyvesnio, kaip XX šmt
antros pusės užstatymo liekanų neaptikta.

IŠVADOS, PASIŪLYMAI 

1. Seniausias sklype Š gatvės korpusas pagal ikonografijos ir rašytinius šaltinius yra
tikrai siekia 1845, bet pagal natūros tyrimus gali siekti XVIII šmt.

2. Iki 1881 jis buvo išplėstas per visą gatvės perimetrą. Tuo pat metu pastatytas kiemo
PV korpuso pirmas aukštas.

3. Iki 1901 pastatyti dar du mūriniai vienaaukščiai kiemo korpusai.
4. XX šmt antroje pusėje prie sklypo prijunta valda, esanti į PR, pragriautas P-PR

korpusas įvažiavimui į ją, praplatinta tarpuvartė įvažiavimui iš gatvės, nugriautas
tarpuvartės denginys, tokiu būdu suskaidant gatvės korpusą į du atskirus statinius.
Virš gatvės korpusų pakeistos stogų konstrukcijos ir įrengtos patalpos pastogėse.

5. Virš PV kiemo korpuso užstatytas antras aukštas, perstatytas jo PR galas, jį
jungiantis su P korpusu, kuris taip pat rekonstruotas. Virš PR korpuso užstatytas
antras aukštas, jis išplėstas į gretimą sklypą ir sujungtas su kiemo R korpusu.

6. Pastatyti visi kiti teritorijoje esantys statiniai.
7. Teritorijos užstatymas labai pakitęs, jis niekad nėra buvęs išskirtinis nei savo

mąstais, nei paskirtimi, nei architektūros išraiška.
8. Nežiūrint to, kad užstatant sklypą procese dalyvavo vienas iš žymiausių Vilniaus

architektų Apolinaras Mikulskis, didžioji dalis jo projektų liko neįgyvendinta arba
dalinai įgyvendinta labai supaprastinus sprendinius.

9. Teritorijos dabartiniame užstatyme vyrauja menkavertės utilitarios atsitiktinės XX
šmt galo struktūros, kurios ir anksčiau čia buvo utilitarios ir atsitiktinės.

10. Dėl šių aplinkybių nėra būtinybės išsaugoti didesnės dalies teritorijos užstatymo ar
net išvis laikytis susiklosčiusių jos užstatymo principų.

Robertas Zilinskas

2016.07 

ARCHITEKTŪROS TYRIMAI
Pastatai Vilniuje, Sodų g. 6, Vilniaus senamiestyje 16073, Vilniaus senojo miesto 
vietoje su priemesčiais 25504
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REKONSTRUOJAMAS PASTATAS:

Rekonstruojamas pastatas randasi sklype esančiame Vilniaus senamiestyje (16073), Rūdininkų aštriojo galo prie-

miestyje, 80 kvartale, kuriame privalomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Archeologiniai tyrimai atliekami prieš 

prasidedant žemės darbams. 

ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI



Sodų g. 6, Vilnius / Projektiniai pasiūlymai / 2018 03 06

ESAMŲ PASTATŲ FOTOFIKSACIJOS
SODŲ G. 6
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VIZUALIZACIJA. NR.1
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VIZUALIZACIJA. NR.2
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VIZUALIZACIJA. NR.3
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VIZUALIZACIJA. NR.4
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