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I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ
Sigitas Lasavickas gimė 1926 m. liepos 19 d. Marijampolės apskrities Kalvarijos valsčiaus
Naujienėlės kaime. Mokėsi Kalvarijos progimnazijoje (du metus Rygiškių Jono gimnazijoje). 1947
m. baigė Kalvarijos vidurinę mokyklą. Tais pat metais įstojo, o 1953 m. baigė Vilniaus dailės
institutą. Tuo metu institute istoriją dėstė Levas Karsavinas, o restauraciją – prof. E.Budreika, kuris
1950 m. restauravo Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies bokštą. Visa tai turėjo didelės reikšmės
tolimesnei S.Lasavicko veiklai ir jis, be architektūros, labai pamėgo istoriją ir restauravimą. Įsigijęs
architekto specialybę 1953 m. pradėjo dirbti Mokslinėse gamybinėse restauravimo dirbtuvėse
(vėliau Paminklų konservavimo institutas, dabar AB „Paminklų restauravimo institutas“) Vilniuje.
Gavęs reikiamų žinių ir turėdamas didžiulį norą tyrinėti, atstatyti, kurti S.Lasavickas iš karto
paniro į savo darbo sritį. Vienas pirmųjų jo darbų buvo Šreterių koplytėlės Kalvinų kapinėse Pylimo
g. Vilniuje restauravimas. Ir nors objektas darbo apimtimi nebuvo didelis, jis jį atliko labai
kruopščiai, nuotraukose įamžindamas ją prieš restauravimą, restauravimo metu ir po restauravimo.
Tai jis atliko turėdamas nuojautą, kuri pasitvirtino – Šreteriai buvo Lietuvos patriotai ir matyt dėl to
tuometinė valdžia statydama paminklą partizanams koplytėlę nugriovė. 1956 m. su architektais
J.Šeiboku, B. Krūminiu ir V.Gabriūnu tyrė ir restauravo Vilniaus katedrą (vėliau jis ją papildomai
tyrė 1984-1985 m.). S.Lasavickas darė išvadą, kad žemutinė šventykla įkurta IV-III a. pr. Kr., o
mūrinė šventykla pastatyta 580-800 metais, istorikų nuomone – XIII a. viduryje.
Labai domėdamasis istoriniais paveldo objektais S.Lasavickas ėmėsi Vilniaus senamiesčio
tyrimų ir 1958 m. kartu su J.Šeiboku ir K.Šešelgiu parengė pirmąjį senamiesčio regeneravimo
projektą ir surinko medžiagą antrajam (parengė pirmąją senamiesčio stilistinę kartogramą). Jį
domino Lietuvos senovė, pilys. Todėl 1955m. pradėjo Trakų salos pilies tyrimus ir kartu su
S.Mikulioniu ir archeologe J.Jučiene ištyrė ją 1962 m. Tyrimus pratęsė 1995 m.
1954 m. pradėjo tyrimus Medininkų pilyje; parengė restauracijos pasiūlymus, tyrė pilies
liekanas ir architektūros genezę. 1960-1962 m. vyko pilies konservavimo darbai, kuriuos projektavo
pats S.Lasavickas. Architektūrinius tyrimus šioje pilyje jis tęsė 1976 m., 1992-1993 m.
1955 m. pradėjo Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies teritorijoje gynybinės sienos,
pietinio bokšto ir karališkųjų rūmų tyrimus. 1960 m. konservavo gynybinės sienos ir pietinio bokšto
liekanas.
1962 m. konservavo kalno šiaurinę atraminę sieną ties Onos-Barboros bažnyčia, o vėliau ir
šios bažnyčios liekanas. Aukštutinės pilies pastatų ir kalno tyrimus jis su pertraukomis tęsė iki 1992
m., parengė kunigaikščių (karalių) rūmų pamatų tyrimų ataskaitas.
1965 m. kartu su inžinieriumi N.Kitkausku restauravo Naująjį arsenalą (dabar Lietuvos
nacionalinis muziejus). Tais pat metais tyrė ir rekonstravo katedros varpinę (1993 m. šiuos tyrimus
pratęsė). S.Lasavickas tvirtino, kad seniausias varpinės sluoksnis yra Va. (tada mokslas seniausią
Vilniaus statybą priskyrė XIV a. – Gediminui).
1965 m. padarė Tolminkiemio bažnyčios tyrimus, parengė teritorijos išplanavimo,
memorialinio muziejaus ir pirmąjį bažnytėlės atstatymo projektą (N.Kitkauskas, remdamasis
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1968 m. archeologiniais ikonografiniais tyrimais, parengė patikslintą projektą ir 1971 m. pradėjo
bažnyčios atstatymą). 1976-1989 m. S.Lasavickas darbus pratęsė tyrinėdamas rašytojo
K.Donelaičio gimtinę Lazdynėliuose.
1965-1972 m. protestuodamas prieš valdžios nuolaidžiavimą niokojant paveldą
S.Lasavickas Paminklų konservavimo institute nedirbo ir buvo išvykęs į kaimą pas motiną. Tačiau
ir čia rado laiko istoriniams tyrimams, daug skaitė, kad geriau suprastų ir atrastų Lietuvos analogijas
su Graikija, savarankiškai išmoko graikų kalbą.
1972-1973 m. parengė senojo ceihauzo-arsenalo atstatymo pasiūlymo projektą, bet
tuometinė Paminklų restauravimo projektavimo instituto valdžia šį, o taip pat vėlesnį
V.Landsbergio-Žemkalnio pasiūlymus atmetė.
1977 m. įrengė muziejų Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies vakariniame bokšte (1996 m.
architektas A.Katilius jį rengė iš naujo).
1979-1982 m. tyrė gyvenamuosius namus Vilniaus senamiestyje (Muziejaus g. 10, 12,
Siauroji g. 6, 8, Vrublevskio g. 3). Tirdamas Žabos rūmų kiemą Augustijonų gatvėje rado Altambos
šventyklą.
1982 m. tyrė Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies šventyklos liekanas. Išsiaiškino, kad
buvo saulės laikrodžio tipo observatorija, nulėmusi miesto sandarą. Šios šventyklos azimutų
kryptyje pastatyti pagrindiniai senojo Vilniaus pastatai.
1986 m. kartu su kitais archeologais tyrinėdami Pajautos slėnį surado viduramžių Kernavę.
1988-1991 m. tyrė „Gedimino kapo“ piliakalnį (parengė kalno ir aukuro sutvarkymo
projektą) ir Trijų kryžių kalno Vilniuje piliakalnį (parengė rekonstrukcinį vaizdą). Tyrimai
patvirtino čia buvusią XIII a. pilį, rasti 3-2 tūkstantmečio pr. Kr. gyvenvietės pėdsakai. Statant
Kalnų parko estradą visas kultūrinis sluoksnis be jokių tyrimų buvo suniokotas.
1988-1992 m. tyrė vyskupų Bžostovskių rūmų liekanas, rado bažnyčios ir renesansinės
koplyčios pėdsakus, o seniausiame sluoksnyje žynio Lizdeikos šventyklą. Parengė šventyklos,
romuvos, koplyčios rekonstrukcinius vaizdus, šventyklos pamatų plano ir aukuro projektus, padėjo
juos įgyvendinti.
Jau 1985 m., matydamas tolimesnį valdžios nuolaidžiavimą senovės paminklų griovimui,
pradėjo rengti Vilniaus pilių parko (muziejaus, rezervato, draustinio) nuostatus, planus, ribas. Šį
darbą pagal valdininkų nurodymus ir pastabas jis tobulino iki pat mirties.
1995-1998 m. tyrė vyskupų (dabar prezidentūros pastatas), Jonušo ir Baguslavo Radvilų,
Šluškų rūmus, Nacionalinio muziejaus rūsį ir buvusias XIX a. arklides (dabar restauratorių
namelis), Vilniaus miesto gynybinę sieną, Šv.Mikalojaus bažnyčios pamatus, Senųjų ir Naujųjų
Trakų pilis, šventyklą, parengė aukuro projektą, prie Trakų surado senovinio teatro vietą, jo plano
analogiją su Epidanso teatro planu Graikijoje.
Remdamasis savo nuostabia intuicija ir sugebėjimais matyti tai, ko kiti negalėdavo, būdamas
labai apsiskaitęs ir analizuodamas archeologinių tyrimų dokumentus, radinius, S.Lasavickas
nustatydavo (dažnai nesutikdamas su istorikais) statybų, statinių amžių, jų išsidėstymą, atkurdavo
rekonstrukcinius vaizdus. Lygindamas su Graikija, Troja, Kreta, Romos ir Egipto statiniais,
darydavo labai drąsias hipotezes. Jo įsitikinimu Lietuvos mokslas atėjo iš Memfio bei Senosios
Graikijos ir Romos kultūrų. Ryškiausias pavyzdys – 1978 m. senojo arsenalo vietoje archeologinių
tyrimų metu rastas raižytas kaulas – atkurti vaizdai, hipotezės. Archeologui ar istorikui šie vaizdai
nieko nereiškė, o S.Lasavickas surado XIII a. pradžios Vilniaus panoramą ir joje Perkūno šventyklą,
už jos esantį bokštą, žynio galvutę ir raidę L (kuri reiškė – Lietuvos žynys), Šventaragio galvą ir
Alkį, einantį per Nerį į salą, o saloje aukuras. Be to, pamatė Šventaragio rūmus, senojo arsenalo
bokštą, Kreivąją ir „Gedimino kapo“ pilis, o antroje pusėje Vilniaus valdovės atvaizdą ir graikišką
užrašą, liudijantį, kad ji iš Otrėjų giminės.
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S.Lasavickas buvo daugelio organizacijų ir tarybų narys, besąlygiškai dalyvaudavo visose
konferencijose, renginiuose. Apie tai paliko pastabas, konspektus, protokolines pastabas savo
užrašuose, rankraščiuose.
Iki paskutiniųjų gyvenimo akimirkų buvo darbštus, kovojo už senovės istorijos paminklų
išsaugojimą. Pelnęs daugybę apdovanojimų raštų ir premijų jis išliko paprastas žmogus, noriai
bendraudavo su restauratoriais darbininkais, kurie jį vadindavo tiesiog „mūsų Sigitas“. Simboliška
ir šio žmogaus - architekto, archeologo, restauratoriaus, istoriko - mirtis. Kovotojas, „pilių
architektas“, „sąžinės riteris“, „Vilniaus legenda“, „Vilniaus kurmis“, „keistuolis romantikas“ mirė
1998 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto Paminklotvarkos skyriuje gindamas istorinį Šventaragio
(Odminių) skverą nuo naujų užstatymų, sakydamas ir pagrįsdamas tai savo istoriniais tyrimais ir
palyginimais: V a. pr. Kr. graikų šventyklos Asos mieste (dabar vakarų Turkijoje) planas tapatus
seniausiajam kvadratiniam Vilniaus katedros planui, vidiniai matmenys (22,60x22,60) tie patys. Šie
matmenys naudoti ir Delfuose. Tradicija remiasi 2,26 m sieksniu – tokio pločio yra ir Vilniaus
pilies vartai (Senajame arsenale, Vilnelės pusėje). Vilniaus aukštutinės Gedimino pilies rūmų
antrojo aukšto plotis sutampa su Atėnų Akropolio Partenono vidinės kolonados pločiu, todėl
Vilniaus pilis (teritorija) yra antikinis paminklas.
S.Lasavickas nemėgo savo minčių, hipotezių užrašyti, publikuoti. Jis buvo pasakotojas,,
energingai, užkrečiančiai, kartais net įkyriai įrodinėjantis savo tiesas.

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS
Žinios apie fondą
Architekto, archeologo, restauratoriaus S.Lasavicko dokumentai į Lietuvos literatūros ir
meno archyvą priimti po jo mirties iš sesers vyro P.Kemeklio pagal 1998-04-29 sutartį Nr. 1 199808-14 aktu Nr. 1, 1999-01-20 aktu Nr. 2, pagal 1999-02-26 sutartį Nr. 2 1999-02-26 aktu Nr. 3,
pagal 1999-03-22 sutartį Nr. 3 1999-03-23 aktu Nr. 4, iš fotografo M.Sakalausko 1999-08-16 aktu
Nr. 5, 2001-09-07 aktu Nr. 6 ir vėl iš P.Kemeklio pagal 2001-12-21 sutartį Nr. 4 2002-01-02 aktu
Nr. 7.
Dėl archyvų saugojimo sąlygų specifikos dalis fondo dokumentų perduota Lietuvos
centrinio valstybės archyvo Vaizdo ir garso dokumentų skyriui 2002-06-10 aktu Nr. 47 /
V G4-6.
Fondo numeris S.Lasavicko dokumentams suteiktas Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Ekspertų komisijos 1998-04-29 posėdyje ( protokolo Nr. 8). Fondą sudaro Kūrybos ir veiklos
nuolatinio saugojimo bylų apyrašas Nr. 1, kuriame 2003-05-19 buvo 1900-2000 m. 768 saugojimo
vienetai.
Fondas galbūt dar bus papildytas.
Kūrybos ir veiklos nuolatinio saugojimo bylų apyrašas Nr. 1
Į apyrašą įrašyti 768 saugojimo vienetai nuo Nr. 1 iki Nr. 768. Fondas tvarkytas 2000-08 –
2003-05-19. Daugiausia fonde yra kūrybos dokumentų ir rankraščių. Tvarkant fondą, konsultuotasi
su svainiu P.Kemekliu, pussesere M.Ylevičiene, AB „Paminklų restauravimo instituto“ darbuotojais
E.Purliu, A.Katiliumi, R.Virganavičiūte, fotografu M.Sakalausku, architektais M.Lagunavičiene,
A.Lagunavičiumi, Pavilnių ir Verkių regioninio parko kultūrologe N.Balčiūniene ir kt.
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Pastatų projektų S.Lasavickas nerengė, yra objektų (pastatų, pilių, bažnyčių, varpinių)
restauravimo, konservavimo projektų. Didžiausią jo fondo dalį sudaro archeologiniųarchitektūrinių, istorinių objektų tyrimo dokumentai.
Fondą sudaro 513 kūrybos ir rankraščių bylų, 22 laiškų, telegramų, sveikinimų, dovanojimo
įrašų bylos, 8 biografinių dokumentų bylos, 3 dokumentų apie S.Lasavicką bylos, 1 šeimos narių
dokumentų byla, 134 surinktų dokumentų bylos. Iš viso fonde yra apie 8 tūkstančiai brėžinių,
planų, schemų, 2 tūkstančiai nuotraukų (S.Lasavickas mėgo fotografuoti), 12 tūkstančių lapų
rašytinių dokumentų.
Daugumą sudaro kūrybos dokumentai, kurie apima daugiau kaip 60 objektų, yra sukurti
Lietuvoje (didesnė dalis Vilniuje). Daugiau kaip 120 bylų sudaro žemutinės pilies pastatų, senojo
ceikhauzo-arsenalo tyrimų, restauravimo dokumentai, 80 bylų – aukštutinės (Gedimino) pilies
pastatų, įrengimų ir kalno tyrimo, restauravimo dokumentai, po 10 -15 bylų sudaro Medininkų
pilies, gyvenamojo namo Muziejaus g. 10, 12, sklypo ir pastatų Giedrio g. 8, pastatų Vrublevskio,
Kosčiuškos gatvėse, Siaurojoje g. 6, 8, Šv. Mikalojaus bažnyčios Vilniuje, Vilniaus katedros ir jos
varpinės archeologinių-architektūrinių tyrimų, restauravimo, konservavimo pasiūlymų dokumentai.
Už Lietuvos ribų daugiausia dokumentų yra tiriant rašytojo K.Donelaičio gimtinę ir
bažnytėlę, rengiant pasiūlymus ją sutvarkyti bei tiriant kitus istorinius objektus dabartinėje
Kaliningrado srityje.
40 bylų sudaro istoriniai etimologiniai tyrimai (Lietuvos valstybės, miestų, atskirų teritorijų,
pastatų ir kt.).
Tirdamas Lietuvos senovės religiją, jos objektus S.Lasavickas surado ir aprašė 10
pagoniškų šventyklų, iš kurių šešios – Vilniuje.
Didelis, įdomus ir vertingas yra surinktų dokumentų skyrius. Vilniaus miesto planų, senųjų
Lietuvos, pasaulio šalių žemėlapių galėtų pavydėti bet koks kolekcionierius. Daugiau kaip 1000
periodikos iškarpų iš laikraščių, žurnalų rodo, kad S.Lasavickas labai daug skaitydavo.
Daug įdomių minčių, įžymių žmonių pasisakymų S.Lasavickas užfiksavo dalyvaudamas
įvairių tarybų (paveldo Paminklų konservavimo institute, paminklotvarkos prie Vilniaus
savivaldybės ir kt.) darbe, seminaruose, konferencijose, pasitarimuose.
17 bylų sudaro istorinių etimologinių hipotezių skyrių, tačiau hipotezės nėra detaliai
aprašytos. Kai kurie dokumentai, S.Lasavicko naudoti renginiuose, paskaitose, suprantami tik jam
pačiam. Tai atsitiko dėl to, kad S.Lasavickas labai nemėgo aprašinėti, o tuo labiau publikuoti.
Dokumentų chronologinės ribos – 1900-2000 m.

Asmenų dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus vyriausiasis archyvistas

Dainius Narvidas

SIGITO LASAVICKO FONDO KŪRYBOS IR VEIKLOS
NUOLATINIO SAUGOJIMO BYLŲ
APYRAŠO NR. 1 BYLŲ SISTEMINIMO
SCHEMA IR RODYKLĖ
1. SIGITO LASAVICKO KŪRYBOS DOKUMENTAI IR RANKRAŠČIAI
1.1. PASTATŲ, PASTATŲ KOMPLEKSŲ ARCHEOLOGINIAI-ARCHITEKTŪRINIAI
TYRIMAI, RESTAURACIJOS, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAI
1.1.1. KULTŪROS OBJEKTAI
1-51
1.1.2. MOKYMO-AUKLĖJIMO PASTATAS
52
1.1.3. PASLAUGŲ ĮMONĖ
53
1.1.4. KULTO PASTATAI
54-95
1.1.5. GYNYBINĖS PASKIRTIES OBJEKTAI
96-263
1.1.6. GYVENAMIEJI NAMAI
264-290
1.1.7. PAMINKLOSAUGINIAI, GOTIKINIAI, BAROKINIAI,
291-331
RENESANSINIAI IR KT. PASTATAI
1.2. ARCHITEKTŪRINIAI, ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI
OBJEKTŲ TYRIMAI
1.2.1. MIESTAI, ATSKIROS MIESTŲ TERITORIJOS
1.2.2. PAMINKLOSAUGOS OBJEKTAI
1.2.3. ISTORINIAI-MITOLOGINIAI OBJEKTAI

332-345
346-386
387-392

1.3. PAMINKLOSAUGINIAI OBJEKTŲ TYRIMAI, TVARKYMAS,
RESTAURAVIMAS, REKONSTRUKCIJA
1.3.1. NACIONALINIAI PARKAI, TERITORIJOS
1.3.2. ISTORINIAI MIESTAI
1.3.3. VILNIAUS SENAMIESTIS
1.3.4. ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ GIMTINĖS

393-401
402-406
407-408
409-412

1.4. ISTORINIAI TYRIMAI
1.4.1. LIETUVOS VALSTYBĖ
1.4.2. MIESTAI, ATSKIROS MIESTŲ TERITORIJOS, RAJONAI
1.4.3. MIESTŲ PASTATAI

413-426
427-440
441-448

1.5. STUDIJŲ METŲ DARBAI

449

1.6. RANKRAŠČIAI
1.6.1. ISTORINĖS ŽINIOS – HIPOTEZĖS
1.6.2. STRAIPSNIAI, INTERVIU
1.6.3. PASTABOS
1.6.4. UŽRAŠAI
1.6.5. BRĖŽINIAI, PIEŠINIAI (JUODRAŠČIAI)

450-466
467
468-488
489-507
508-513

2. LAIŠKAI, TELEGRAMOS, SVEIKINIMAI, DOVANOJIMO ĮRAŠAI
SIGITUI LASAVICKUI

514-535
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3. SIGITO LASAVICKO BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI
3.1. ASMENS DOKUMENTAI
3.2. TARNYBINĖS, VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI
3.3. BUITINIAI DOKUMENTAI

536-537
538-541
542-543

4. DOKUMENTAI APIE SIGITĄ LASAVICKĄ

544-546

5. VAIZDINIAI DOKUMENTAI
5.1. NUOTRAUKOS
5.1.1. S.LASAVICKAS VIENAS
5.1.2. S.LASAVICKAS SU GIMINĖMIS
5.1.3. S.LASAVICKAS SU DRAUGAIS, BENDRADARBIAIS,
KITAIS ASMENIMIS
5.1.4. S.LASAVICKO LAIDOTUVĖS IR MIRTIES METINĖS
5.1.5. ŠEIMOS NARIAI
5.1.6. KITI ASMENYS
5.1.7. S.LASAVICKO TYRINĖTI OBJEKTAI
5.1.8. KITŲ ARCHITEKTŲ DARBAI
5.1.9. 5.1.9. ŠALIŲ, MIESTŲ PLANAI, VYSTYMOSI SCHEMOS,
PILIŲ ĮTVIRTINIMŲ, PASTATŲ VAIZDAI
5.2. PIEŠINIAI
6. SIGITO LASAVICKO TĖVO DOKUMENTAI
7. SIGITO LASAVICKO SURINKTI DOKUMENTAI
7.1. KITŲ ARCHITEKTŲ, VALSTYBĖS VEIKĖJŲ, ISTORIKŲ DARBAI
7.2. DOKUMENTAI APIE LIETUVĄ (MIESTUS, PILIS, ISTORIJĄ,
VALDOVUS IR KT.)
7.3. DOKUMENTAI APIE VILNIŲ (PLANAI, ISTORINĖS ŽINIOS)
7.4. DOKUMENTAI ISTORIJOS, KULTŪROS,
ARCHITEKTŪROS-ARCHEOLOGIJOS IR KT. TEMOMIS
7.5. MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, KONKURSŲ,
ORGANIZACIJŲ VEIKLOS DOKUMENTAI
7.6. ĮSAKYMAI, INSTRUKCIJOS, NURODYMAI PAMINKLOSAUGOS, PAMINKLOTVARKOS, ARCHITEKTŪROS
KLAUSIMAIS
7.7. KALENDORIAI, PLAKATAI, SKELBIMAI
7.8. LIETUVOS, VILNIAUS, PASAULIO ŽEMĖLAPIAI,
PLANAI
7.9. PERIODIKOS IŠKARPOS

547-549
550
551-561
562
563
564-567
568-598
599-606
607-630
631
632
633-686
687-696
697-707
708-721
722-732
733-737
738-740
741-751
752-768

SIGITAS

LASAVICKAS

KŪRYBOS IR VEIKLOS NUOLATINIO SAUGOJIMO BYLŲ APYRAŠAS NR. 1
Eilės
Nr.
1

Bylos antraštė
2

Pagaminimo
būdas, kalba
3

Chronologinės Lapų
Pastaribos (data) skaičius bos
4
5
6

1.
SIGITO
LASAVICKO
KŪRYBOS DOKUMENTAI IR
RANKRAŠČIAI
1.1. PASTATŲ, PASTATŲ KOMPLEKSŲ
ARCHEOLOGINIAIARCHITEKTŪRINIAI TYRIMAI,
RESTAURACIJOS, REKOSTRUKCIJOS PROJEKTAI
1.1.1. KULTŪROS OBJEKTAI
1

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Gyvenamosios dalies archeologiniai
- architektūriniai tyrimai (fasadai,
pjūviai ir kt.). Eskiziniai brėžiniai

2

Originalai,
kopijos

1955 m.

14

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Interjero, eksterjero architektūriniai
tyrimai, rekonstrukciniai variantai
(planai, schemos, interjero rekonstrukcijos
vaizdai).
Nuotraukos,
eskiziniai brėžiniai, piešiniai

1955-1960 m.

34

3

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų vaizdai 1955-1956 m.
Nuotraukos. Pirmas tomas

1956-1957 m.

30

4

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų vaizdai 1955-1956 m.
Nuotraukos. Antras tomas

1956-1957m.

26

5

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų rekonstrukcija (fasadų planai,
rekonstrukcijos vaizdai). Eskiziniai
brėžiniai (kalkės)

1958 m.

13

2
1

2

6

3

4

5

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų
archeologiniai
architektūriniai
tyrimai
(sienų,
atskirų
pastato
elementų
apmatavimai, eskiziniai brėžiniai,
nuotraukos)

1958 m.

23

7

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų pamatų tyrimai (deformacijos
planai, tyrimų pjūviai ir kt.).
Eskiziniai brėžiniai (ant vatmano,
kalkės) . Pirmas tomas

1958-1959 m.

17

8

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų pamatų tyrimai (pjūviai,
planai). Eskiziniai brėžiniai. Antras
tomas

1958-1959 m.

14

9

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Pamatų
tyrimų
ataskaita.
Architektūrinė – konstruktyvinė dalis
(turinys, brėžinių sudėtis, tyrimų
aprašymas, rezultatai, brėžiniai)

1959 m.

54

10

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Pamatų
tyrimo
šurfų-gręžinių
aprašymas

Mašinraštis

1960 m.

87

11

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Sienų, pamatų tyrimų rezultatų
aprašymas

Autografas

[1960 m.]

11

12

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Pamatų tyrimų ataskaita. Geologinė,
archeologinė, architektūrinė dalys
(atskirų pastato detalių, elementų
tyrimo apžvalga, radinių vaizdai)

1960 m.

73

Originalai,
kopijos

6

3
1

2

13

3

4

5

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų konservacijos pasiūlymai.
Piešiniai, brėžiniai. Pirmas tomas

1975 m.

22

14

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų konservacijos pasiūlymai.
Piešiniai. Antras tomas

1977 m.

18

15

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Architektūriniai tyrimai (atskirų
pastato elementų apmatavimai).
Pirminių apmatavimų eskizai. Pirmas
tomas

1977 m.

37

16

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Architektūriniai tyrimai (atskirų
pastato elementų apmatavimai).
Pirminių apmatavimų eskizai. Antras
tomas

1977 m.

27

17

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Archeologiniai
tyrimai
(atskirų
pastato elementų apmatavimai).
Pirminių
apmatavimų
eskizai.
Trečias tomas

1977 m.

33

18

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
1913 m. pilies rūmų rytinės ir
šiaurinės
sienos
apmatavimai.
Titulinis lapas, eskizinių brėžinių
kopijos

1977 m.

5

19

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Prieškarinės lenkų rūmų konservacijos darbo vaizdai. Nuotraukos

1977 m.

8

6

4
1

2

20

3

4

5

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Apmatavimai. Apmatavimų eskiziniai brėžiniai

1977 m.

16

21

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
1977 m. būklės architektūriniai
apmatavimai (titulinis lapas, turinys,
planai, fasadai, pjūviai)

1977 m.

19

22

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Architektūriniai tyrimai, pasiūlymai
konservacijai atlikti (planai, fasadai,
pjūviai ir kt.)

1977 m.

14

23

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų konservacijos pasiūlymo I-asis
variantas (svarstymo protokolas,
aiškinamasis raštas, rekonstrukciniai
vaizdai, aukštų planai ir kt.)

1977 m.

26

24

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų konservacijos pasiūlymo IIasis
variantas
(rekonstrukcijos
vaizdai, aukštų ir perdengimų planai,
stogo konstrukcijos ir kt.)

1977 m.

13

25

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rūmų konservacijos pasiūlymo IIIasis
variantas
(rekonstrukcijos
vaizdai, aukštų planai, fasadai,
pjūviai)

1977 m.

11

26

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Esamos
būklės
planai
ir
rekonstrukcijos (aukštų fasadų, stogo
planai ir planai – rekonstrukcijos,
rūmų sugriovimo kartograma ir kt.)

1977 m.

30

6

5
1

2

3

4

5

27

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Konservacijos projekto aiškinamasis
raštas

Autografas

1977 m.

28

28

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Konservacijos projektas (aukštų,
sienų, stogo, atskirų pastato elementų
konservacijos brėžiniai)

1977 m.

48

29

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai
(planai, kartogramos, konservacijos
ir atstatymo projektų variantai,
pirminiai apmatavimai ir kt.)

1977-1978 m.

30

30

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Pastato, jo elementų rekonstrukcijos
brėžiniai (kalkės)

1977-1978 m.

28

31

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Rekonstrukcijos,
konservacijos
projekto
fragmentai
(interjeras,
eksterjeras). Eskiziniai brėžiniai,
piešiniai

1977-1989 m.

14

32

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių (karalių) rūmai.
Aukštų
konservacijos
ir
rekonstrukcijos projektas (esamos
būklės vaizdai, aukštų planai,
rekonstrukcijų
variantai).
Nuotraukos, eskiziniai brėžiniai

1989-1992 m.

28

33

S.Lasavickas, Br. Krūminis. Trakai.
Gedimino piliavietė, salos ir
pusiasalio pilies rūmai (piliavietės
tvarkymo darbai, pilių vaizdai, rūmų
ir aukštų planai,šventykla, krosnys ir
kt.)

1955-1995 m.

29

6

6
1

2

34

3

4

5

Istorijos ir etnografijos muziejus
Vrublevskio (dabar - Lietuvos
nacionalinis muziejus Arsenalo g.) g.
1 Vilniuje.
Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (genplanas,
planai, pjūviai, atskirų elementų
apmatavimų brėžiniai)

1960-1997 m.

39

35

Istorijos ir etnografijos muziejus
Vrublevskio (dabar - Lietuvos
nacionalinis muziejus Arsenalo g.)
g. 1 Vilniuje.
Archeologiniai –
architektūriniai
tyrimai
(archeologinių tyrimų pjūviai, rūsio ir
aukštų planai, sienų išklotinės ir kt.)

1961-1964 m.

20

36

Istorijos ir etnografijos muziejus Darbo brėžinių
Vrublevskio (dabar - Lietuvos na- ir specifikacijų
kopijos
cionalinis muziejus Arsenalo g.) g. 1
Vilniuje. Pastato projektas (titulinis
lapas, turinys, rūsio, pirmojo aukšto,
pastogės, priestato planai, fasadai,
pjūviai). Pirmas tomas

1965 m.

25

37

Istorijos ir etnografijos muziejus Darbo brėžinių
Vrublevskio (dabar - Lietuvos ir specifikacijų
kopijos
nacionalinis muziejus Arsenalo g.)
g. 1 Vilniuje. Pastato projektas
(vestibiulio išklotinė, durys, langai,
laiptai ir kt. pastato elementai).
Antras tomas

1965 m.

27

38

Buvę popiežiaus alumnato rūmai
Universiteto g. 4 Vilniuje.
Trumpos istorinės žinios, schematiniai
planai

1961 m.

7

39

Norviliškių dvaro rūmai XVI a.
pabaigoje. Fasadas, planas, pjūvis,
svarstymo instituto taryboje protokolas

1980 m.

4

40

S.Lasavickas,E.Purlys, A.Kybrancas.
Taikomosios dailės muziejus Vilniuje. Pagrindinio korpuso, archeologinės
ekspozicijos
projekto
fragmentai (planai, pjūviai, fasadai,
išdėstymo schemos ir kt.)

1987-1988 m.

23

6

7
1

2

41

3

4

5

S.Lasavickas, N.Kitkauskas. Vilniaus žemutinės pilies karališkieji
(valdovų) rūmai. Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (pamatų
istorinė kartograma, archeologinių
tyrimų planas, pjūviai, mūrų
kartograma ir kt.)

[1987 m.]

28

42

Istorijos ir etnografijos muziejus
(dabar - Lietuvos nacionalinis
muziejus Arsenalo g.) Vrublevskio g.
1 Vilniuje. Administracinis pastatas
(fasadų planai ant storo kartono)

1987 m.

6

43

Vilnius. Verkiai. Archeologiniaiarchitektūriniai tyrimai prie buvusių
vyskupų Bžostovskių rūmų (situacijos, pastatų pamatų planai,
archeologinių
tyrimų
pjūviai,
apmatavimai ir kt.)

1990 m.

26

44

Vilnius. Verkiai. Archeologinių
tyrimų prie buvusių vyskupų
Bžostovskių rūmų ataskaita

1990 m.

20

45

Vilnius. Verkiai. Architektūriniai
tyrimai prie buvusių vyskupų
Bžostovskių rūmų (situacijos ir
pamatų planai, schemos, kartograma
ir kt.)

1990-1992 m.

10

46

Vyskupų rūmai (dabartinis prezidentūros pastatas) Vilniuje. Paminklosaugos sąlygų svarstymas,
planų fragmentai, aukštų planai,
archeologiniai tyrimai (pirminių
apmatavimų brėžinys)

1995 m.

20

47

Jonušo ir Boguslavo Radvilų rūmai
Vilniuje. Schema, namo planas su
paaiškinimais, plano ištrauka

1995 m.

3

48

Lietuvos
nacionalinis
muziejus
Vilniuje.
Archeologiniai
rūsio
tyrimai.
Apmatavimai (eskiziniai
brėžiniai)

1996 m.

4

Mašinraščio
kopija

6

8
1

2

3

4

5

49

Lietuvos
nacionalinis
muziejus
Vilniuje. 1996 m. archeologinių
tyrimų aiškinamasis raštas

Autografas

1996 m.

19

50

Lietuvos
nacionalinis
muziejus
Vilniuje. Buvusių arklidžių XIX a.
(dabar
restauratorių
dirbtuvių
namelis) fasadai, pjūviai, stogo
gegnių planas, pirminių apmatavimų
brėžiniai

1996 m.

22

51

Sluškų rūmai Vilniuje.
Istorinės
žinios, iliustracijos, senųjų planų
rekonstrukcijos

1997 m.

12

1975-1981 m.

5

1979-[1985] m.

13

1.1.2.
MOKYMO-AUKLĖJIMO
PASTATAS
52

S.Lasavickas, E.Pilipaitienė. Vaikų
darželis-lopšelis Lydos g. 5 Vilniuje.
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai (rūsio planas, mūrų ir
perkasų pririšimo schema, archeologinių tyrimų pjūviai)
1.1.3. PASLAUGŲ

53

ĮMONĖ

„Bočių“ kavinė Giedrio g. (dabar šv.
Ignoto) Vilniuje. Situacijos planas,
rūsio plano korektūra, pirminių
apmatavimų eskizai
1.1.4. KULTO PASTATAI

54

S.Lasavickas ir kt.
Šv. Kazimiero
bažnyčia ir Jėzuitų vienuolynas
Gorkio g. - Didžioji g. 32, 34
Vilniuje.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai (apmatavimai,
planai, archeologiniai pjūviai)

1955-1991 m.

55

Šv.Onos - šv. Barboros bažnyčia
Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje.
Bažnyčios likučių vaizdai, rekonstrukcijos projektai, pamatų konservavimo
planai,
architektūriniai
tyrimai (eskiziniai ir pirminių
apmatavimų brėžiniai)

1956-1962 m.

27

36

6

9
1

2

3

4

5

56

K.Donelaičio bažnytėlė Tolminkiemyje (Kaliningrado sr., Nesterovo
r.).
Genplanas, planai, schemos,
architektūriniai tyrimai, istorinės
žinios, bažnytėlės vaizdai

1958-1960 m.

35

57

S.Lasavickas ir kt. Šv. Mikalojaus
bažnyčia Vilniuje.
Bažnyčios
plytose rasti atspaudai, Romaškų k.
(Kijevo sr.) ąsočio atspaudai.
Hipotezės. Piešiniai

1962-1963 m.

26

58

S.Lasavickas ir kt. Šv. Mikalojaus
bažnyčia Vilniuje. Istoriniai duomenys, fasadai, pjūviai, planai,
apmatavimų brėžiniai

1983-[1997] m.

14

59

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje.
1989-1997 m. tyrimų metu rasti
daiktai, raižiniai, gaminiai. Plytų
rišimo būdai. Piešiniai, eskizai

1989-1997 m.

18

60

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje.
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai.
Pirmas tomas

1997 m.

41

61

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje.
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai.
Antras tomas

1997 m.

34

62

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje.
Planai, perkasų planas, archeologiniai pjūviai

1997 m.

15

63

Vilniaus
katedros
Architektūriniai tyrimai
planai)

1962-1963 m.

9

64

Vilniaus
katedros
varpinė.
Architektūriniai – archeologiniai
tyrimai, rekonstrukcijos (požeminės
dalies planas, fasadai, pjūviai,
rekonstrukcijos variantai)

1993 m.

14

varpinė.
(aukštų

Autografas

6

10
1

2

65

3

4

5

Vilniaus
katedros
varpinė.
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai.
Pirminių
apmatavimų
brėžiniai

1993 m.

20

66

Vilniaus katedros varpinė.
Archeologiniai tyrimai (situacijos,
atraminės sienos, požeminės dalies,
gotikinio namelio, užstatymo planai,
archeologiniai pjūviai ir kt.)

1993 m.

33

67

Vilniaus
katedros
varpinė.
Archeologinių
tyrimų
išvados,
kvadratinio ir apvalaus bokšto
statyboje naudotos medžiagos ir kt.

1993 m.

9

68

Šreterių koplytėlė Komjaunimo g.
(Pylimo g.) Vilniuje. Architektūriniai tyrimai (fasadai, aukštų planai ir
kt.)

1975 m.

11

69

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Spėjama šventykla (planas, neolito
šventyklos azimutai ir kt.)

1977 m.

8

70

Pagoniškos šventyklos, alkavietė.
Nadruvos centrinė ramuva Karaliaučiaus srityje, „Gedimino kapo“
piliakalnio
šventykla,
Perkūno
šventykla prie Novgorodo, katedros
aikštės pagoniškų apeigų alkavietė
(istorinės žinios, hipotezės, schemos,
radiniai)

[1980 m.]

18

71

Žabos rūmų kiemas Siaurojoje
(Augustijonų) g. Vilniuje. Altambos
šventykla (istorinės žinios, megarono
planas ir tipai, megarono padėtis
šventyklos Augustijonų g. sklype ir
kt.)

[1980 m.]

15

72

Vilniaus katedra ir jos varpinė.
Archeologinių tyrimų metu rasti
statybiniai,
buitiniai
gaminiai.
Piešiniai, eskizai

1984-1985 m.

35

Autografas

6

11
1

2

73

3

4

5

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai.
Pirmas tomas

1984-1985 m.

40

74

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai.
Antras tomas

1985-1986 m.

25

75

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai.
Trečias tomas

1985-1986 m.

36

76

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai
(naudotos
statybinės
medžiagos, gaminiai, tyrimų metu
aptikti radiniai). Piešiniai, eskizai

[1985-1987 m.]

49

77

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai. Pirminiai apmatavimų ir
eskiziniai brėžiniai. Pirmas tomas

1986 m.

46

78

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai. Pirminiai apmatavimų ir
eskiziniai brėžiniai. Antras tomas

1987 m.

24

79

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Katedros
fasadai,
situacijos,
aplinkos, aikštės, rūsių, I-ojo aukšto
planai, istorinė-stilistinė kartograma
ir kt.

1986-1994 m.

48

80

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai 1984-1988m.
(perkasų, šventyklų planai, pjūviai ir
kt.)

1989 m.

8

6

12
1

2

81

3

4

5

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai 1985-1988 m.
Šiaurinė nava (planai, pjūviai ir kt.)

1989 m.

39

82

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai 1985-1988 m.
Šiaurinė nava. Perlaidojimas. Eskizai
(kalkės)

1989 m.

11

83

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai. Vidinė nava
(išklotinės, pjūviai ir kt.). Eskiziniai
brėžiniai (kalkės)

1989 m.

35

84

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai 1985-1988m.Vidinė nava.
Šurfai prie vakarinės Jogailos
bažnyčios
sienos,
Perkūno
šventyklos ir perlaidojimo vietos.
Nepilnas projektas. Eskizai (kalkės)

1989 m.

21

85

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai 1985-1988 m.
Pietinė nava. Grindų likučiai, planai,
pjūviai

1989 m.

15

86

Vilniaus katedra (Paveikslų galerija).
Rūsių sutvarkymas ir pritaikymas
lankymui. Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai
(ženklintos
grindų, apdailos plytelės, kokliai,
plytos)

1989 m.

30

87

Perkūno šventykla Vilniuje.
torinės žinios, vaizdų piešiniai

[1985]-1987 m.

17

88

Vilniaus aukštutinės pilies šventykla.
Planai, kalendorius, vaizdai

1987-1993 m.

14

Is-

Autografas

6

13
1

2

89

3

4

5

Vilnius. Verkiai.
Archeologiniai
tyrimai Verkių ramuvoje (archeologiniai pjūviai, naudotos medžiagos,
ramuvos vaizdai). Piešiniai, eskizai

1990 m.

40

90

Vilnius. Verkiai. Renesansinė koplyčia. Archeologiniai– architektūriniai
tyrimai
(pamatų
planai,
rekonstrukcijos vaizdai)

1990-1991 m.

8

91

Vilnius. Verkiai. XVIII a. viduryje
statyta bažnyčia bei vyskupo
Valančiaus rūmų likučiai (pamatų
planas-kartograma, stilistinė mūrų
kartograma)

1990-1991 m.

2

92

Vilnius. Verkiai.
Lizdeikos šventykla. Archeologiniai – istoriniai
tyrimai, atkurtos šventyklos vaizdai.
Nuotraukos

1990-1992 m.

5

93

Vilnius. Verkiai.
Ramuvos žynio
Lizdeikos šventykla (planai, eksponavimo brėžiniai, pamatų likučiai,
šventasis aptvaras ir kt.)

1990-1994 m.

35

94

Vilnius. Verkiai. Žynio Lizdeikos
šventyklos rekonstrukcijos vaizdai.
Piešiniai, eskizai

1991-1993 m.

22

95

Rusnės,
Merkinės
bažnyčios.
Istoriniai-architektūriniai
tyrimai
(fasadai, planai, pjūviai, naudotos
medžiagos, istorinės žinios)

1992 m.

15

1954-1961 m.

23

1954 m.

19

1.1.5. GYNYBINĖS PASKIRTIES
OBJEKTAI
96

Medininkų pilis. Situacijos ir
topografiniai planai, apsauginės
zonos, schemos, rekonstrukciniai
pilies vaizdai (piešiniai)

97

Medininkų pilis. Konservacijosrestauracijos pasiūlymai (aiškinamasis raštas)

Mašinraščio
kopija

6

14
1

2

98

3

4

5

Medininkų pilis. 1959 m. balandžio
mėn. architektūriniai tyrimai – nepilna projekto analizė (apibendrinimas,
eskizai, piešiniai su paaiškinimais)

1959 m.

64

99

Medininkų pilis. 1959 m., 1960 m.
konservacijos darbų žurnalas (darbų
aprašymas, piešiniai, eskizai)

1959-1960 m.

47

100

Medininkų pilis. 1961 m., 1962 m.
konservacijos darbų žurnalas (darbų
aprašymas, piešiniai, eskizai)

1961-1962 m.

140

101

Medininkų pilis. Architektūriniai
tyrimai. Apmatavimai. Pirminių apmatavimų eskizai

1961-1962 m.

67

102

Medininkų pilis. Architektūriniai
tyrimai 1976 m. Apmatavimai.
Pirminių apmatavimų eskizai, piešiniai

1976 m.

35

103

Medininkų pilis. Konservacijos
darbų 1959 m., 1960 m., 1961 m.,
1962 m. ataskaita

1976 m.

24

104

Medininkų pilis. Architektūriniai tyrimai. Šiaurinė, rytinė, pietinė,
vakarinė gynybinės sienos. Apmatavimai

1976 m.

31

105

Medininkų pilis. Konservacijos
projektas (šiaurinė, rytinė gynybinės
sienos, donžonas ir kt.). Eskiziniai
brėžiniai (kalkės)

1976 m.

15

106

Medininkų pilis. Rekonstrukcijos
fragmentai (šiaurinės sienos ir
bokšto, pietinio bokšto ir įvažiavimo
vartų). Eskiziniai brėžiniai (kalkės)

1976 m.

13

107

Medininkų
pilis.
Mokslinės
techninės
tarybos
pasitarimo
protokolas, konkursinių projektų
vertinimo aktas

1992-1993 m.

8

Mašinraščio
kopija

Mašinraščio
kopija

6

15
1

2

108

3

4

5

Medininkų pilis. 1993 m. vykdyti
tyrimai, rekonstrukcijos projekto
fragmentai (rytinis ir pietinis fasadai,
kampinio bokšto II-ojo aukšto
planas, geologinis - litologinis pjūvis
ir kt.)

1993 m.

16

109

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologiniai-geologiniai tyrimai
(gyvenamųjų rūmų pjūvis, atskirų
elementų apmatavimai)

1955 m.

19

110

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologiniai-architektūriniai tyrimai (gyvenamųjų rūmų pjūviai,
aukštų planai, atskirų patalpų ir
pastato elementų apmatavimai)

1955 m.

23

111

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies ir kalno išplanavimas. Aiškinamasis raštas

1959 m.

30

112

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies ir kalno išplanavimo projektas
(Vykdomojo komiteto sprendimas,
titulinis lapas, darbo brėžinių sąrašas,
išplanavimo
projektas,
pjūviai,
vandentiekio schema, kanalizacijos
išilginis profilis, drenažo projektas ir
kt.)

1959 m.

24

113

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Vakarinio bokšto ir kunigaikščių
rūmų apšvietimo projektas. Piešiniai

1959 m.

2

114

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Kiemo aikštelės suolo projektas.
Darbo brėžiniai

1960 m.

1

115

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Planas, plano rekonstrukcija, vaizdai
( nuotraukos, piešiniai, fotokopijos)

1960-1997 m.

12

116

S.Lasavickas, M.Sakalauskas. Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Vakarinis bokštas (bokšto vaizdas
prieš įrengiant muziejų). Nuotraukos
(paklijuotos ant vatmano)

1960-1997 m.

11

Mašinraščio
kopija

Originalai,
kopijos

6

16
1

2

3

4

5

117

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies planinė sudėtis

Autografas

1961 m.

8

118

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies rūmų, aplinkos ir kalno
vaizdai. Nuotraukos (paklijuotos ant
vatmano). Pirmas tomas

1977 m.

28

119

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies rūmų, aplinkos ir kalno
vaizdai. Nuotraukos (paklijuotos ant
vatmano). Antras tomas

1977 m.

24

120

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Pilies rūmų, aplinkos ir kalno
vaizdai. Nuotraukos (paklijuotos ant
vatmano). Trečias tomas

1977 m.

28

121

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Vakarinis bokštas. Sutvarkymo
projekto dalis (fasadai, planai, šlaitų
sutvarkymo, atskirų bokšto elementų
sutvirtinimo brėžiniai, geodezinė
nuotrauka ir jos abrisas, II-ojo aukšto
planai,donžono konstrukcinis projektas ir kt.)

1978 m.

32

122

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Šiaurinis bokštas. Schema, planai

1980 m.

3

123

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologiniai tyrimai. Židiniai.
Pjūviai, schema

1980 m.

4

124

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologinių tyrimų metu rasti
štrichinės keramikos grindiniai.
Eskizai su paaiškinimais

1982 m.

13

125

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Vakarinis bokštas. XVI a. būklės
rekonstrukcinis brėžinys, architektūriniai tyrimai (atskirų konstrukcijų, elementų apmatavimai)

1984 m.

33

6

17
1

2

126

3

4

5

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Architektūriniai pastatų tyrimai
(atskirų elementų konstrukciniai ir
apmatavimų brėžiniai)

[1985 m.]

28

127

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Požeminė išvietė, planuota suprojektuoti spėjamos kalno šventyklos vietoje. Schematiniai planai

[1985 m.]

2

128

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Šiaurinio bokšto archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (archeologiniai pjūviai, apmatavimų brėžiniai)

1988 m.

5

129

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologiniai-architektūriniai
tyrimai (bokšto, gynybinės sienos,
kontraforsų apmatavimų ir konstrukciniai
brėžiniai,
archeologiniai
pjūviai)

1990-1996 m.

36

130

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Šiaurinio bokštelio pamatų mūrų
restauravimo – konservavimo pasiūlymai. Darbo projektas (titulinis
lapas, aiškinamasis raštas, turinys,
protokolas,
brėžinių
sąrašas,
pasiūlymo variantų brėžiniai)

1992 m.

13

131

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Archeologiniai-architektūriniai tyrimai prie pilies rūmų šiaurės-vakarų
kampo

1995 m.

7

132

Vilniaus Kreivoji – Trijų kryžių
kalno
pilis.
Planas,
vaizdai,
gynybiniai įrenginiai, kelio į pilį
vaizdai, istorinės žinios, senieji
užstatymai ir kt.

1955-1995 m.

29

133

Vilniaus Kreivoji – Trijų kryžių
kalno pilis. Archeologiniai tyrimai
(gręžiniai, archeologiniai pjūviai)

1961-1989 m.

12

Autografas

6

18
1

2

134

3

4

5

Vilniaus Kreivoji – Trijų kryžių
kalno
pilis.
Archeologiniai
architektūriniai tyrimai (įtvirtinimų
brėžinys, archeologiniai pjūviai trijų
kryžių vietoje)

1989-1991 m.

29

135

Tyrinėtos pilys (Eišiškių, Mindaugo,
Naugarduko,
Lucko,
Rodūnės,
Lydos, Siesikų, Liškiavos, Pilaitės) .
Archeologiniai - architektūriniai
tyrimai.
Planai,
apmatavimai,
vaizdai, istorinės žinios ir kt.

1955-1996 m.

27

136

Vilniaus pilys senovėje.
žinios, vaizdai, maketai

1958-[1995] m.

27

137

Vilniaus aukštutinė ir žemutinė pilys.
Buvusių pastatų sąrašai

1959 m.

7

138

Vilniaus aukštutinė ir žemutinė pilys.
Įvairių amžių pastatų rekonstrukcijos
vaizdai. Piešiniai

1960 m.

11

139

Vilniaus aukštutinė ir žemutinė pilys.
Rekonstrukcijos
–
sutvarkymo
pasiūlymai
(pasitarimo
dalyvių
sąrašas, pasiūlymai, plano kopija)

1960 m.

23

140

Vilniaus aukštutinė ir žemutinė pilys.
Planas, pilių vaizdai, rekonstrukcijos maketo projektai ir kt.

1965-1995 m.

28

141

Vilniaus pilys XVII-IX a. Piešiniai,
eskizai, iliustracijų fotokopijos

1960-1995 m.

27

142

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pastatų rekonstrukcijos. Piešiniai

1960-1980 m.

19

143

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Atliktos rekonstrukcijos
ir
apmatavimai.
Eskiziniai ir apmatavimų brėžiniai

[1970 m.]

3

Istorinės
Autografas

Originalai,
kopijos

6

19
1

2

144

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Situacijos planas, 1970 m. būklės apmatavimai,
išlikusių pastatų, pastatų rekonstrukcijų fasadai, pjūviai

[1970 m.]

9

145

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pastato rekonstrukcijos (schema, fasadai, pjūviai,
aukštų planai, archeologiniai pjūviai
ir kt.)

[1970-1980 m.]

27

146

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Atsakymo
Mokslų
Akademijos
Istorijos
institutui rankraštis bei siūlomas
architektūrinių tyrimų planas

Autografas

[1972-1975 m.]

12

147

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Architektūrinių tyrimų aiškinamieji raštai

Autografas

[1972-1975 m.]

183

148

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Gynybinė
siena, įtvirtinimai (planai, pjūviai)

1972-1974 m.

9

149

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceihauzas-arsenalas. Įvažiavimo vartai (planai, pjūviai)

1972-1974 m.

5

150

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai.
Atskirų
pastato
elementų,
konstrukcijų apmatavimai (eskizai).
Pirmas tomas

1972-1974 m.

40

151

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai.
Atskirų
pastato
elementų,
konstrukcijų apmatavimai (eskizai).
Antras tomas

1972-1974 m.

30

6

20
1

2

152

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai.
Atskirų
pastato
elementų,
konstrukcijų apmatavimai (eskizai).
Trečias tomas

1972-1974 m.

40

153

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai.
Atskirų
pastato
elementų,
konstrukcijų apmatavimai (eskizai).
Ketvirtas tomas

1972-1974 m.

47

154

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai. Apmatavimai,
archeologiniai
pjūviai
(eskizai). Penktas tomas

1974-1984 m.

70

155

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai. Apmatavimai,
archeologiniai
pjūviai
(eskizai). Šeštas tomas

1974-1984 m.

48

156

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai (aukštų
planai, atskirų konstrukcijų, elementų
apmatavimai).
Eskizai.
Septintas tomas

1974-1985 m.

44

157

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(archeologiniai pjūviai, konstrukcijų,
elementų apmatavimai). Eskizai.
Aštuntas tomas

1978 m.

37

158

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(atskirų
konstrukcijų,
elementų
apmatavimai). Eskizai. Devintas
tomas

1978 m.

23

6

21
1

2

159

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(archeologiniai
šurfai,
pjūviai).
Eskizai. Dešimtas tomas

1982 m.

50

160

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(archeologiniai pjūviai). Eskizai.
Vienuoliktas tomas

1983 m.

25

161

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(archeologiniai šurfai,
pjūviai).
Eskizai. Dvyliktas tomas

1984 m.

39

162

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Pastatų rekonstrukcija. Interjeras. Piešiniai

1972-1975 m.

29

163

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Situacijos, archeologinių tyrimų planai, architektūros
struktūros
analizė,
apmatavimai (planai, pjūviai)

1972-1977 m.

15

164

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rekonstrukcijos projekto matmenys (pritaikymas istorijos – etnografijos
muziejui, charakteristika, rekonstravimo sprendimų pagrindimas,
proporcijos ir kt.)

1972-1977 m.

26

165

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
XVI a.
pastato rekonstrukcija, XVII a.
būklės
kiemo
užstatymo
rekonstrukcija (titulinis lapas, tyrimo
darbų sudėtis, brėžinių sąrašas,
pastato pjūviai, fasado ir kiemo
užstatymo rekonstrukcijos brėžiniai
ir kt.)

1973 m.

12

Originalai,
kopijos

Autografas,
mašinraštis

6

22
1

2

166

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Statybos
etapų eskizas, sienų skliautų pjūviai,
planai, rekonstrukcijos brėžiniai

1973 m.

8

167

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pastatų architektūriniai tyrimai, restauracija,
rekonstrukcija (fasadai, pjūviai,
planai)

1973 m.

16

168

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rytinė gynybinė siena. Archeologiniai pamatų
tyrimai. Apmatavimai (eskizai)

1973-1978 m.

33

169

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rytinė gynybinė
siena.
Archeologiniai
–
architektūriniai
tyrimai
(planai,
fasadai, vartai, naudotos medžiagos
ir kt.)

1973-1978 m.

18

170

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pastatų rekonstrukcija (išilginiai ir skersiniai
pjūviai, fasadai, aukštų planai ir kt.).
Pirmas tomas

1973-1976 m.

22

171

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pastatų rekonstrukcija
(fasadų,
jų
rekonstrukcijos brėžiniai, aukštų planai
ir jų rekonstrukcijos, mūrų kartograma ir kt.). Antras tomas

1977-1988 m.

23

172

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pietinio fasado architektūriniai tyrimai. Konstrukcijos, elementų apmatavimai.
Apmatavimų eskizai

1974 m.

19

173

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rytinio fasado nuo Vilnelės upės pusės
archeologiniai tyrimai (šurfai, pjūviai
ir kt.). Eskizai

1974 m.

18

6

23
1

2

174

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Gynybinė
siena. Architektūriniai tyrimai (titulinis lapas, darbų sudėtis, brėžinių
sąrašas, planai, išklotinės ir kt.)

1974 m.

11

175

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologinių tyrimų metu rasti gaminiai,
naudoti pastatų statyboje, apdailoje.
Piešiniai, eskizai

1974-1976 m.

49

176

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Architektūrinių tyrimų, vykdytų 1973 m., 1974
m., suvestinė (titulinis lapas, tyrimų
sudėtis, brėžinių sąrašas, planai,
išilginiai ir skersiniai pjūviai)

1974 m.

27

177

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Vakarinis fasadas.
Archeologiniai
–
architektūriniai
tyrimai
(šurfai,
konstrukcijų, elementų apmatavimo
brėžiniai)

1974 m.

27

178

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Architektūriniai tyrimai (pastato rekonstrukcijų
vaizdai, atskirų konstrukcijų, elementų
apmatavimai).
Abrisai,
piešiniai

1974 m.

39

179

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Pastato pritaikymas istorijos – etnografijos
muziejui.
Projektų
variantai
(situacijos, aukštų planai, fasadai, jų
rekonstrukciniai brėžiniai). Pirmas
tomas

1974 m.

32

180

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Pastato pritaikymas istorijos – etnografijos
muziejui.
Projekto
variantai
(situacijos ir pastatų planai, interjero,
eksterjero vaizdai, konstrukcijų
brėžiniai). Antras tomas

1974 m.

26

6

24
1
181

2
Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Senoji gynybinė siena. Tyrimų ataskaita (turinys,
aprašymas)

182

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
XVII a.
būklės rekonstrukcijos variantai
(interjero, eksterjero rekonstrukciniai
brėžiniai)

183

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Architektūriniai tyrimai – tyrimų aprašymas

184

3
Mašinraštis

4
1974 m.

5
12

1974-1975 m.

38

Autografas

1975 m.

98

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Pagrindinių
kultūrinių sluoksnių periodizacija,
keliai. Aprašymas

Autografas

1975 m.

23

185

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Pastato
rekonstrukcijos
pradžia,
III-ojo
aukšto rekonstrukcija. Nuotraukos

Fotokopijos

1975 m.

7

186

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pravažiavimo
vartų ir šiaurės rytų kampo buvusio
bokšto rekonstrukcija (titulinis lapas,
sąrašas, I-ojo aukšto ir pravažiavimo
vartų planai, bokšto fasado rekonstrukcinis brėžinys ir rekonstrukcinis piešinys pagal P.Smuglevičių ir kt.)

1975 m.

9

187

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Architektūriniai tyrimai (titulinis lapas, tyrimų
sudėtis, aukštų planai, planai –
rekonstrukcijos, atskirų konstrukcijų
brėžiniai, skersiniai ir išilginiai
pjūviai)

1975 m.

43

188

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas, Lietuvos TSR
istorijos – etnografijos muziejus.
Kiemo
prižiūrėtojo
namelis.
Projektai (aukštų, pastogės konstrukciniai planai, skersiniai pjūviai,
konstrukcijų brėžiniai ir kt.)

1975 m.

18

6

25
1

2

189

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Buvęs kiemo
užstatymas XIX a. pradžioje ir
viduryje (titulinis lapas, tyrimo darbų
sudėtis, brėžinių sąrašas, situacijos ir
aukštų planai, išklotinės, fasadai ir jų
rekonstrukcijos)

1975 m.

13

190

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Archeologinių
tyrimų (1973-1974 m.) metu rastos
profilinės plytos, čerpės (titulinis
lapas, archeologinių tyrimų planas ir
radinių eskizai)

1975 m.

15

191

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai – architektūriniai pastato tyrimai
(titulinis lapas,tyrimo darbų sąrašas,
aprašymas, radiniai ir kt.)

1976 m.

43

192

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Kolonos.
Architektūriniai pamatų tyrimai.
Konstrukcijų apmatavimų eskizai

1976-1978 m.

38

193

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Pilies gynybinė siena. Architektūriniai tyrimai
(titulinis lapas, darbų sudėtis,
aprašymas, IV a. pilies būklė,
gynybinės sienos planas, fasadas,
įvažiavimo vartų fasadas, pjūviai ir
kt.)

1977 m.

14

194

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1976 m. vykdytų tyrimų fotofiksacija. Nuotraukos. Pirmas tomas

1977 m.

28

195

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1976 m. vykdytų tyrimų fotofiksacija. Nuotraukos. Antras tomas

1977 m.

27

196

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1976 m. vykdytų tyrimų fotofiksacija. Nuotraukos. Trečias tomas

1977 m.

23

6

26
1

2

197

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1977 m. vykdytų tyrimų fotofiksacija. Nuotraukos. Pirmas tomas

1977 m.

30

198

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1977 m. vykdytų tyrimų fotofiksacija. Nuotraukos. Antras tomas

1977 m.

27

199

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Rūmų
likučių
pritaikymas
muziejaus
pastatui.
Autorinės
priežiūros
žurnalo dalis

Autografas

1977 m.

17

200

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rytinės gynybinės sienos ir įvažiavimo vartų
tyrimo aprašymas

Autografas

1977-01-17

5

201

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Rytinio pastato
vidaus archeologiniai tyrimai ir
istorinės išvados

Autografas

1977-01-21

7

202

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceihauzas-arsenalas. Pastatų langai.
Apmatavimų ir rekonstrukciniai
brėžiniai

1977-1978 m.

15

203

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
1978
m.
tyrimo darbų aprašymas. Pirmas
tomas

Autografas

1978-05-23
1978-08-02

83

204

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
1978
m.
tyrimo darbų aprašymas. Antras
tomas

Autografas

1978-08-07
1978-08-28

49

205

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai prie kazemato bei
pastato
šiaurės
rytų
kampo.
Apmatavimai (eskizai)

1978 m.

23

6

27
1

2

3

4

5

206

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Senoji (I-oji
mūrinė) statyba (nepilna analizė)

Autografas

1978 m.

16

207

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Gynybinė
siena ir bokštas. Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (archeologiniai
pjūviai,
konstrukcijų
apmatavimų brėžiniai)

1978-1983 m.

20

208

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Archeologinių
tyrimų metu rastas raižytas kaulas.
Nuotraukos

1978 m.

24

209

Vilniaus žemutinės pilies
ceikhauzas-arsenalas ir kt.
gotikiniai-renesansiniai
Proporcijų ir aukščių
Aprašymas

1978 m.

6

210

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai 1978 m. Ataskaita
(titulinis lapas, darbų sudėtis, tirtų
plotų situacijos planas, gynybinės
sienos mūrų kartograma, tirto ploto
Nr. 1 planas, išklotinės, pjūviai ir
kt.). Pirmas tomas

1978-1979 m.

30

211

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai 1978 m. Ataskaita (ploto
Nr. 2 planai, išklotinės, pjūviai).
Antras tomas

1978 m.

22

212

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai 1976 m. Ataskaita
(šiaurės rytų gynybinė siena ir
bokštas I-os ir II-os statybų laiku,
šiaurės rytų kampas I-jame ir II-jame
užstatyme, gyvenamojo namo detalės
plote Nr. 1 ir kt.). Trečias tomas

1978 m.

26

senasis
Vilniaus
pastatai.
analizė.

Autografas

6

28
1

2

3

4

5

213

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Atskirų
laikotarpių ceihauzo-arsenalo vaizdai, rekonstrukcijos. Piešiniai

Fotokopijos

1978-1985 m.

31

214

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Tyrimų ataskaita (istorinės žinios, kultūrinių
sluoksnių periodizacija ir kt.).
Aprašymas

Autografas,
mašinraštis

1980 m.

11

215

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Gyvenamųjų
namų rekonstrukcijos. Piešiniai

1980 m.

9

216

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Gyvenamieji
ir kiti mediniai namai. Archeologinių
tyrimų rezultatų analizė. Aprašymas

Autografas

1980 m.

22

217

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. 1972-1978 m.
archeologinių
tyrimų
pagrindu
aprašyta buvusi pastato architektūra

Mašinraštis

1980 m.

36

218

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Archeologinių
– architektūrinių tyrimų rezultatai ir
išvados

Mašinraštis

[1980 m.]

86

219

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai šiluminės trasos vietoje.
Apžvalga, archeologiniai pjūviai

1982 m.

12

220

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Archeologinių
tyrimų (šiluminė trasa) ataskaita
(titulinis lapas, sudėtis, sąrašas,
išklotinės, planai, suvestinė ir kt.).
Pirmas tomas

1982 m.

25

221

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologinių tyrimų (šiluminė trasa) ataskaita
(išklotinės). Antras tomas

1982 m.

21

6

29
1

2

222

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Archeologinių
tyrimų (šiluminė trasa) ataskaita
(sutartinių ženklų lentelė, grindinių,
akmens
sviedinių
išsidėstymo,
medinio pastato planai, šurfai,
kultūrinių sluoksnių suvestinė ir kt.).
Trečias tomas

1982 m.

22

223

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai - architektūriniai tyrimai naujai
užstatomame plote ir siurblinės
vietoje (tyrimų ir situacijos planai,
vartų išklotinės ir fasadai, pietinės
patalpos ir šurfų pjūviai ir kt.).
Pirmas tomas

1984 m.

20

224

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai naujai užstatomame
plote ir siurblinės vietoje (rytinės
patalpos pjūviai, situacijos, grindų
planai, fasadai, atraminės gynybinės
sienos planai, pjūviai ir kt.). Antras
tomas

1984 m.

15

225

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Archeologiniai tyrimai 1978m. ir 1982 – 1985
m. prie šiaurės kampinio bokšto ir
įvažiavimo vartų (planai, pjūviai,
išklotinės ir kt.)

1984-1985 m.

17

226

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. XVII a. buvę
pastatai (fasadų variantai, pjūviai ir
kt.)

[1985 m.]

26

227

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Šiaurinio ir
vakarinio korpuso bei šiaurinės
gynybinės sienos archeologiniai –
architektūriniai
tyrimai
(konstrukcijų, atskirų pastato elementų
apmatavimo brėžiniai). Pirmas tomas

1986 m.

34

6

30
1

2

228

3

4

5

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Šiaurinio ir
vakarinio korpuso bei šiaurinės
gynybinės sienos archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (šurfų planai,
išklotinės, atskirų konstrukcijų,
elementų apmatavimų brėžiniai).
Antras tomas

1986 m.

29

229

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Šiaurinio ir
vakarinio korpuso bei šiaurinės
gynybinės sienos archeologiniai –
architektūriniai
tyrimai
(šurfų
išklotinės, pjūviai, planai, konstrukcijų apmatavimų brėžiniai).
Trečias tomas

1986 m.

30

230

Vilniaus žemutinės pilies senasis Autografas
ceikhauzas-arsenalas. 1986 m. vykdytų archeologinių tyrimų analizė

1986 m.

8

231

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Vakarinio
korpuso archeologiniai tyrimai (šurfų
planai, pjūviai ir kt.)

1987 m.

28

232

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas. Šiaurinis korpusas. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai (konstrukcijų,
elementų apmatavimų brėžiniai).
Pirmas tomas

1990-1992 m.

28

233

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas-arsenalas.
Šiaurinis
korpusas. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai (šurfų planai,
pjūviai, išklotinės). Antras tomas

1994 m.

52

234

Vilniaus pilių ir senamiesčio
gynybinė sistema (siena, bokštai).
Planai, schema, pirminiai apmatavimų brėžiniai ir piešiniai

1960-1994 m.

13

6

31
1

2

235

3

4

5

Vilniaus miesto gynybinė siena
Subačiaus g. Restauravimo darbai
vykdyti
1961
m.
Žurnalas
(aprašymas, eskizai)

1961 m.

28

236

Vilniaus miesto gynybinės sienos
Subačiaus g. vartai. Archeologiniai
– architektūriniai tyrimai (vaizdai,
planas, apmatavimų eskizai)

1961-[1985] m.

32

237

S.Lasavickas, S.Mikulionis. Trakų
salos pilis. Architektūrinių tyrimų
ataskaita (turinys, vaizdai, planai,
brėžiniai). Pirma dalis

1962 m.

24

238

S.Lasavickas, S.Mikulionis. Trakų
salos pilis. Architektūrinių tyrimų
ataskaita. Antra dalis. Aprašymas

1962 m.

47

239

Gynybiniai bokštai ir įtvirtinimai
Lietuvoje. Bokštai V – XIII a. ir IX
– XIV a. Pjūviai, piešiniai, eskizai

[1963 m.]

6

240

Vilniaus žemutinė pilis. Įvairių
laikotarpių gynybinė siena. Architektūriniai tyrimai (brėžiniai, piešiniai)

1964-1980 m.

7

241

Vilniaus žemutinė pilis. Archeologiniai tyrimai 1965 m. įrengiant
šiluminę trasą. Apmatavimai. Eskizai
(brėžiniai)

1965 m.

7

242

Vilniaus žemutinės pilies pastatai.
Architektūriniai, istoriniai užrašai

Autografas

243

Vilniaus žemutinė pilis. Mūrinės
pilies likučiai, keliai, grindiniai.
Architektūrinių tyrimų aprašymas

Autografas

[1980 m.]

7

244

Vilniaus žemutinė pilis. Rytinė
gynybinė siena. Naudotų plytų
formatai. Aprašymas

Autografas

[1980 m.]

6

Mašinraštis

1970-[1975] m.

23

6

32
1

2

3

4

5

245

Vilniaus žemutinė pilis. Šiaurės,
šiaurės rytų, rytų gynybinė siena ir
bokštai.
Statyba,
sugriovimai,
archeologinių
tyrimų
analizė,
rekonstrukcijos I-asis etapas

Autografas

1985 m.

66

246

Vilniaus
žemutinė
pilis.
Archeologiniai
tyrimai
siurblinės
vietoje,
prie
šiaurės
vakarų
gynybinės sienos vartų, pietvakarinio
fasado (planai, pjūviai)

1986 m.

21

247

Vilniaus žemutinė pilis. Pilies
pastatų ir įrengimų mūrai: rišimo
būdai. Piešiniai, eskizai

[1990 m.]

4

248

Vilniaus žemutinė pilis. Pirmojo
kampinio šiaurės rytinio bokšto ir
buvusio pietrytinio bokštelio bei
rytinės gynybinės sienos rekonstrukcija. Eskiziniai brėžiniai

1993-03-20
1993-03-23

2

249

Vilniaus žemutinė pilis. Tvardausko
bokštas. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai. Apmatavimai.
Apmatavimų
ir
konservavimo
brėžiniai

1994 m.

19

250

Vilniaus žemutinė pilis. Rytinės
gynybinės sienos pietinis gynybinis
bokštas Gedimino kalno pietinėje
atšlaitėje. Archeologiniai tyrimai.
Archeologiniai pjūviai

1995 m.

5

251

Krėvos pilis (Baltarusija). Architektūriniai tyrimai (aprašymas, sienų,
fasadų fragmentų vaizdai, brėžiniai)

1976-1979 m.

38

252

S.Lasavickas, J.Jučienė, V.Levandauskas. Vilniaus senamiesčio gynybinė siena. Sienos likučiai, vartų
fragmentai. Istorija, sienos, vartai,
bokštai, bastėja

1979-1992 m.

38

253

Rygos (Latvija) gynybinė siena ir
bokštas. Gynybinės sienos planai,
bokšto planas, pjūviai ir kt.

[1980 m.]

6

Spaudinys

6

33
1

2

254

3

4

5

Medelo saloje (Baltarusija) esanti
pilis.
Architektūriniai
tyrimai
(schema-planas,
pilies
likučių
vaizdai, naudotų plytų formatai ir kt.)

1981 m.

3

255

Vilniaus barbakanas už Aušros vartų.
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai. Schemos, planai, apmatavimų eskizai

1985 m.

9

256

Vilniaus pilys ir senamiestis VII – IX
a. Schemos, planai, vaizdai ir kt.

1985-1990 m.

27

257

Vilniaus pilys ir senamiestis XI –
XV a. Planai, vaizdai, schemos ir kt.

1985-1993 m.

24

258

Martyno Giedraičio pilis Videniškiuose Molėtų raj. Schemos, planai,
architektūriniai tyrimai (eskizai)

1987 m.

11

259

Gynybinė siena Vilniuje. Vilniaus
vartai. Sienos ir vartų vaizdai,
archeologiniai – architektūriniai
tyrimai (piešiniai, eskizai)

1991-1993 m.

21

260

Gedgaudų pilis Jurbarko raj.
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai. Vaizdai, planai, apmatavimų
eskizai

[1992 m.]

19

261

S.Lasavickas ir kt.
Vilniaus pilių
jungtinis
kompleksas.
Tyrimo,
projektavimo,
konservavimo
–
restauravimo ir atstatymo darbų
suvestinė 1995 – 1998 m.

1995 m.

9

262

Vilniaus žemutinė pilis. Naujasis
arsenalas XVII – XVIII a. Pastato
eksterjeras akvarelėse, piešiniuose

[1996 m.]

7

263

Pastato Rūdininkų g. 13 Vilniuje
kieme esančios gynybinės sienos
likučiai ir Žvėryno XVIII a. pilaitės
Vilniuje riedutiniai įtvirtinimai.
Planai, fasadas, pjūviai

[1996 m.]

2

Mašinraščio
kopija

6

34
1

2

3

4

5

1.1.6. GYVENAMIEJI NAMAI
264

Vilniaus
senamiestis.
Gorkio
(Didžiosios) – Latakų g. kampas.
Buvusių
gyvenamųjų
namų
achitektūriniai tyrimai (schemos,
planai, apmatavimų eskizai)

1975-1992 m.

41

265

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
(Augustijonų) g. 6, 8. Buvusių
gyvenamųjų namų užstatymo planai,
schemos, vaizdai (piešiniai)

1979 m.

23

266

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
(Augustijonų) g. 6, 8. Gotikiniai
namai. Archeologiniai – archtektūriniai tyrimai. Apmatavimai.
Pirmas tomas

1979 m.

53

267

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
Augustijonų) g. 6, 8. Gotikiniai
namai. Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai
(skersiniai,
išilginiai pastatų pjūviai, rūsio,
aukštų planai, pirminiai apmatavimų
eskizai). Antras tomas

1979 m.

57

268

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
Augustijonų) g. 6, 8. Buvusių
gyvenamųjų namų ir sklypo senasis
užstatymas
(tyrimų
aprašymas,
užstatymo situacija, archeologinės
priežiūros
ataskaita,
naudotos
medžiagos ir kt.)

1979-1980 m.

66

269

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
Augustijonų) g. 6, 8. 1980 m.
sklypuose įvykdytų archeologinių –
architektūrinių
tyrimų
trumpa
ataskaita (titulinis lapas, protokolo
išrašas, turinys, tyrimų aprašymas,
brėžiniai)

1980 m.

27

Autografas

6

35
1

2

270

3

4

5

Vilniaus
senamiestis.
Siauroji
(Augustijonų) g. 6, 8. Buvusių
gyvenamųjų
namų
sklypuose
vykdytų tyrimų ataskaita (pastatų
likučių analizė, seniausioji mūrų
statyba,
gotikiniai
namai,
architektūriniai radiniai, užstatymų
schemos ir planai, ištraukos iš
leidinių ir kt.)

1981 m.

92

271

S.Lasavickas ir kt. Dailės instituto
bendrabutis Gorkio (Didžiosios)Latakų g. kampe Vilniuje. Istoriniai
– architektūriniai tyrimai (aprašymas, istorinės žinios, pastato
planai, stilistinė kartograma ir kt.)

1981 m.

33

272

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Tyrimų
programa, architektūrinė pažyma,
sąmata, namo savininko prašymo
kopija, namo planas ir vaizdai
(piešiniai)

1981 m.

22

273

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Pastato
fasado ir vidaus rekonstrukcijų
fragmentai (brėžiniai, piešiniai)

1981-1982 m.

12

274

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Rūsio ir
palėpės architektūriniai tyrimai.
Apmatavimai (es-kizai)

1981 m.

46

275

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Pirmojo
aukšto
architektūriniai
tyrimai.
Apmatavimai (eskizai)

1981 m.

24

276

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Antrojo
aukšto
architektūriniai
tyrimai.
Apmatavimai (eskizai)

1981 m.

30

277

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Trečiojo
aukšto
architektūriniai
tyrimai.
Apmatavimai (eskizai)

1981 m.

41

6

36
1

2

278

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 12 Vilniuje. Pastato
architektūriniai
tyrimai.
Apmatavimai (eskizai)

279

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Architektūrinių tyrimų ataskaita. Pirma
dalis „A“ (titulinis lapas, brėžinių
sąrašas,
architektūra,
statybos
laikotarpiai ir kt.)

280

3

4

5

1981-1982 m.

30

1982 m.

18

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Architektūrinių tyrimų ataskaita. Pirma
dalis „A“ (pirminis gotikinio
užstatymo planas, situacijos ir aukštų
planai,
fasadų
rekonstrukcijos,
pjūviai, stilistinės kartogramos ir kt.)

1982 m.

36

281

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Architektūrinių tyrimų ataskaita. Pirma
dalis „B“. Priestato langų išdėstymas
(titulinis lapas, tyrimų ataskaitos
sudėtis, brėžinių sąrašas, brėžiniai)

1982 m.

8

282

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Architektūrinių tyrimų ataskaita. Antra
dalis (titulinis lapas, brėžinių sąrašas,
rašto ir protokolo kopijos, gatvės
fasado langų ir durų, aukštų langų ir
durų brėžiniai)

1982 m.

34

283

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Namo
priekinės
dalies
restauracijos
projektiniai pasiūlymai (titulinis
lapas, sudėtis, sąrašas, rašto ir
protokolo kopijos, rūsio ir aukštų
planai, pjūviai ir kt.)

1982 m.

20

284

Gyvenamasis namas Muziejaus
(Vokiečių) g. 10 Vilniuje. Projektiniai pasiūlymai priekinę namo
dalį pritaikyti istorijos – etnografijos
muziejui (titulinis lapas, turinys,

1982 m.

34

Mašinraštis

6

37
1

2

3

4

5

1978 m.

25

1982 m.

11

1985 m.

3

rašto ir protokolo kopijos, aiškinamasis raštas, rūsio ir aukštų,
palėpės planai, fasadų variantai,
išilginiai pastato pjūviai ir kt.)
285

Gyvenamieji
namai
Muziejaus
(Vokiečių) g. 6, 8, 10, 12 Vilniuje.
Architektūriniams tyrimams atlikti,
restauracijos
ir
pritaikymo
projektams rengti iš užsakovo gautos
„komprojekto“ parengtų brėžinių
kopijos

286

Buvęs gyvenamasis namas Ašmenos
– Mėsinių g. kampe Vilniuje.
Architektūrinių – stilistinių tyrimų
ataskaita. Aprašymas

287

Gyvenamasis namas Vrublevskio
(Arsenalo) g. 3 Vilniuje. Namo
pritaikymas istorijos – etnografijos
muziejui. Inžineriniai – geologiniai
tyrimai (šurfų pjūviai)

288

Sodo namelis.
(brėžiniai)

Eskizinis projektas

[1990 m.]

1

289

Gyvenamasis namas ir šv. Jurgio
bažnyčia Kauno rotušėje. Senovinių
langų planai, detalės (brėžiniai)

[1990 m.]

3

290

Gyvenamasis namas (senoji špitolė
prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios)
Antakalnio g. 4 Vilniuje. Architektūriniai tyrimai (užstatymo ir
aukštų planai, pirminiai apmatavimai, naudotos medžiagos ir kt.)

1992 m.

9

1958-1997 m.

22

Autografas,
mašinraštis

1.1.7.
PAMINKLOSAUGINIAI,
GOTIKINIAI, BAROKINIAI, RENESANSINIAI IR KT. PASTATAI
291

S.Lasavickas ir kt. Architektūrinis
paminklas Kosčiuškos g. 8 Vilniuje.
Architektūriniai tyrimai (fasadai,
pjūviai, rūsio ir aukštų planai ir kt.)

6

38
1

2

292

3

4

5

Pastatas Biržų (Karmelitų) g. 3
Vilniuje.
Renesansinės patalpos
rekons-trukcija (perdenginys, ilginis,
šoninis dekoras). Rekonstrukciniai
brėžiniai, piešiniai

1975 m.

9

293

Pastatas Bokšto g. 17 Vilniuje.
Pastato fasado brėžinys ir kieme
atlikti archeologiniai – architektūriniai tyrimai (apmatavimų eskizai)

1979 m.

3

294

Pastatai Gorkio (Didžioji) g. 66, 68
Vilniuje. Fasadų brėžiniai (kalkės)

1980 m.

7

295

Gotikinis (XIII ar XIV a.) namas
Bokšto g. 5 Vilniuje. Architektūriniai tyrimai (išplanavimas,
rūsio, aukštų planai)

1980 m.

5

296

S.Lasavickas, E.Purlys.
Pastatai
Rūdininkų g. 13, Klaipėdos g. 7,
Benediktinų g. 2/28 Vilniuje.
Situacijos ir kiemo fasado planai,
rūsio stilistinė kartograma, sienų
likučiai

1980 m.

4

297

Vienos – trijų patalpų gotikiniai
namai Vilniuje.
Architektūriniai
tyrimai (aprašymas, brėžiniai)

1981 m.

37

298

S.Lasavickas, G.Genokinas. Gorkio
(Didžiosios) – Latakų g. kampe
Vilniuje vykdytų žemės darbų
archeologinė priežiūra (titulinis
lapas, aprašymas, brėžinių sąrašas)

1981 m.

8

299

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Senojo
užstatymo
archeologiniai
–
architektūriniai tyrimai (užstatymo
planas, pirminiai apmatavimai)

1982-1983 m.

24

300

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje.
I-asis
gotikinis namas. Architektūriniai
tyrimai (apmatavimai, planinė

1982-1983 m.

18

Rankraštis

6

39
1

2

3

4

5

fiksacija, genplano fragmentas, rūsių
kartograma,
įvairių
laikotarpių
užstatymo planai ir kt.)
301

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. II-asis
gotikinis namas. Archeologiniaiarchitektūriniai tyrimai (planas,
pirminiai apmatavimų brėžiniai)

1982-1983 m.

23

302

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. III-asis
gotikinis namas. Archeologiniaiarchitektūriniai tyrimai. Pirminiai
apmatavimų brėžiniai (eskizai)

1983 m.

14

303

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. IV-asis
gotikinis namas. Archeologiniaiarchitektūriniai tyrimai. Pirminiai
apmatavimų eskizai, archeologiniai
pjūviai

1983 m.

13

304

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Barokinis
užstatymas.
Archeologiniai
–
architektūriniai tyrimai (aiškinamasis
raštas, pirminiai apmatavimų eskizai)

1983 m.

12

305

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Architektūriniai tyrimai (rašto ir protokolo
kopijos, projekto aiškinamasis raštas)

1983 m.

32

306

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Detalūs
architektūriniai tyrimai (titulinis
lapas, papildomi duomenys, turinys,
paraiška, apžvalga, išvados ir kt.).
Pirmas tomas

1984 m.

46

Mašinraštis

6

40
1

2

307

3

4

5

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Detalūs
architektūriniai tyrimai (užstatymo ir
buvusio užstatymo planai, gotikinių
rūsių statybos etapai, rūsių planai su
stilistine
kartograma,
pirmojo
gotikinio namo išklotinė ir kt.).
Antras tomas

1984 m.

32

308

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Detalūs
architektūriniai tyrimai (antrojo
gotikinio namo rūsio sienų išklotinės,
buvusio barokinio rūsio liekanos,
sienos išklotinė, trečiojo gotikinio
namo sienų išklotinės ir kt.). Trečias
tomas

1984 m.

42

309

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto) g. 8 Vilniuje. Pastatų
konservacijos
–
restauracijos
fragmentai
(planai,
fasadai,
išklotinės, pjūviai ir kt.)

1984 m.

12

310

Lietuvos istorijos mokslo tyrimo
instituto (LIMTI) sklypas Giedrio
(šv.Ignoto)
g. 8 Vilniuje.Senojo
užstatymo trumpa charakteristika.
Aprašymas

1984-03-28

26

311

Pastatas ant buvusio Vingrės upelio
kranto Vilniuje. Architektūriniai –
archeologiniai
tyrimai
(mūrų
kartograma,
arkos
išklotinė,
archeologinių tyrimų pjūviai)

1985 m.

7

312

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pastatų rekonstrukcijos
projektas, pritaikant istorijos –
etnografijos muziejui. Eskizinių
brėžinių kopijos

[1985]-1986 m.

32

313

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. Aukštų planai

[1986 m.]

5

Autografas,
mašinraštis

6

41
1

2

314

3

4

5

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. 1986 m.
vykdytų tyrimų ataskaita (šurfų ir
plotų
išdėstymo planas, pjūviai,
planai ir kt.). Pirma dalis

1986 m.

49

315

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. 1986 m.
vykdytų tyrimų ataskaita (titulinis
lapas, brėžinių sąrašas, šurfų, plotų
išdėstymo
planas,
stilistinė
kartograma, sienų išklotinės, pjūviai,
gynybinės sienos fasadai ir kt.).
Antra dalis

1987 m.

31

316

Pastatai Vrublevskio(Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. 1986 m.
vykdytų tyrimų ataskaita (titulinis
lapas, brėžinių sąrašas, planas,
stilistinė
kartograma,
buvusio
arsenalo pastato fasadai, pjūviai,
fasado rekonstrukcija ir kt.). Trečia
dalis

1987 m.

19

317

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Archeologinių architektūrinių –tyrimų ataskaita
(titulinis
lapas,
šurfai,
šurfų
išdėstymo planas, pjūviai, planai)

1987 m.

35

318

Pastatai Vrublevskio(Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Senojo arsenalo pastatų
restauracijos projektas, pritaikant
istorijos – etnografijos muziejui
(šiaurės vakarinio korpuso išilginiai
pjūviai, namo ir kiemo fasadai,
fasadų rekonstrukciniai brėžiniai ir
kt.)

1987-11-20

9

319

Pastatai Vrublevskio(Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. Teritorijoje
1987 m. vykdytų tyrimų ataskaita
(paraiška, turinys, aprašymas)

1988 m.

63

Mašinraštis

6

42
1

2

320

3

4

5

Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje.
Istorijos – etnografijos
muziejaus administracinis pastatas.
Restauracijos projektas (fasadai)

1988 m.

3

321

Pastatų kompleksas Kosčiuškos g. 3
Vilniuje. Situacijos planai, pamatų
tyrimo planai ir kartograma, fasadai,
pjūviai ir kt.

1989 m.

34

322

Pastatų kompleksas Kosčiuškos g. 3
Vilniuje. Archeologiniai – architektūriniai tyrimai. Pirminių apmatavimų eskizai

1990 m.

53

323

Pastatų kompleksas Kosčiuškos g. 3
Vilniuje. Pritaikymas istorijos –
etnografijos muziejui. Inžineriniai –
geologiniai tyrimai (šurfų, gręžinių
planai, pjūviai, šurfai)

1990 m.

50

324

Pastatų kompleksas Kosčiuškos g. 3
Vilniuje.
1990
m.
vykdytų
inžinerinių – geologinių tyrimų
priežiūros ataskaita (titulinis lapas,
brėžinių sąrašas, buvusio užstatymo
pamatų tyrimo planas, pastatų
išklotinės, šurfai)

1990 m.

29

325

Buvęs pastatas su molinėmis
sienomis
Verkiuose
Vilniuje.
Archeologiniai - architektūriniai
tyrimai (sienų likučių tyrimų
brėžiniai)

1990 m.

4

326

Baltų genčių muziejus. Įkūrimo
idėja, galimos muziejui vietos
B.Radvilaitės g. 4, 6 Vilniuje pastatų
tyrimai ir siūlymai pritaikyti

[1990 m.]

7

327

Pastatas Pylimo g. 7 (buvusi Kalvinų
- reformatų konsisterijos posesija)
Vilniuje.
Istorinis ir dabartinis
užstatymai, pastato architektūriniai
tyrimai, istorinės žinios, naudotos
medžiagos

1992 m.

8

Autografas

6

43
1

2

328

3

4

5

Šventaragio slėnis Žygimanto g. 12,
13 Vilniuje. Mintys apie spėjamos
vietos, kur žynys Lizdeika priėmė
kunigaikštį Gediminą, išsaugojimą,
planas-schema

1992 m.

8

329

Pastatas Gaono g. 6 Vilniuje.
Planai, rekonstrukcijos fragmentai,
plytų formatai ir kt.

1992 m.

7

330

Pastatas Pylimo g. 7 Vilniuje.
Architektūriniai tyrimai. Aukštų
planai

1997 m.

4

331

Buvęs Sapiegos namas, vėliau
kareivinės Kosčiuškos g. Vilniuje.
XIV-XV a. Vilniaus m. plano dalis,
namo ir kareivinių fasadas ir pjūviai

1997 m.

5

1958 m.

2

1.2. ARCHITEKTŪRINIAI, ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI
OBJEKTŲ TYRIMAI
1.2.1.
MIESTAI,
ATSKIROS
MIESTŲ TERITORIJOS
332

Vilniaus senamiestis. Senamiesčio
gotika (planas – kartograma)

333

S.Lasavickas, N.Kitkauskas.
Vilniaus žemutinės pilies kompleksas.
Pilių teritorija ir ankstyvieji pastatai.
Pastarųjų metų tyrimų duomenų
apibendrinimas

Mašinraščio
kopija

1975-12-23

63

334

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Buvęs
pirminis paviršius, Neries senvagės
dugno padėtis. Trumpa archeologinė
– geologinė pažyma

Autografas

1980 m.

2

335

A.Vienuolio vidurinės mokyklos
sklypas Siaurojoje (Augustijonų) g.
6,
8
Vilniaus
senamiestyje.
Archeologiniai – architektūriniai
tyrimai
(medinio
pastato
ir
šventyklėlės su aukojimo duobe
planai, pjūviai, eskizai)

1980 m.

5

6

44
1

2

336

3

4

5

A.Vienuolio vidurinės mokyklos
Gorkio (Didžioji) g. 72 ir jos
priestato Siaurojoje (Augustijonų) g.
6, 8 teritorija ir sklypas Vilniaus
senamiestyje.
Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (sąmata,
perkasų ir užstatymų planai, perkasų
pjūviai, išklotinės ir kt.). Pirma dalis

1980 m.

31

337

A.Vienuolio vidurinės mokyklos
Gorkio (Didžioji)
g. 72 ir jos
priestato Siaurojoje (Augustijonų) g.
6, 8 teritorija ir sklypas Vilniaus
senamiestyje.
Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (išklotinės,
planai, pjūviai ir kt.). Antra dalis

1980 m.

26

338

A.Vienuolio vidurinės mokyklos
priestatas ir sklypas Siaurojoje
(Augustijonų) g. 6, 8 Vilniaus
senamiestyje.
Sklypo archeologiniai – architektūriniai tyrimai
(tyrimų planas, rūsio apmatavimai,
esamojo ir senojo užstatymo planai,
gotikinės statybos namai, rūsių
planai ir stilistinės kartogramos ir
kt.)

1980 m.

37

339

A.Vienuolio vidurinės mokyklos
Gorkio (Didžioji) g. 72 ir jos
priestato
sklypas
Siaurojoje
(Augustijonų)
g. 6, 8 Vilniaus
senamiestyje. Teritorijoje vykdytų
archeologinių
tyrimų
ataskaita.
Radiniai (sąrašas, piešinių kopijos)

1980 m.

36

340

A.Vienuolio
vidurinė
mokykla
Gorkio (Didžioji)
g. 72 ir jos
priestatas Siaurojoje (Augustijonų) g.
6,
8
Vilniaus
senamiestyje.
Archeologiniai tyrimai (medinio
pastato likučių, kiemo už šv.
Kazimiero
bažnyčios,
šalia
vienuolyno sienos planai, pastato
likučių apmatavimo brėžiniai)

1993 m.

6

6

45
1

2

341

3

4

5

A.Vienuolio
vidurinė
mokykla
Gorkio (Didžioji)
g. 72 ir jos
priestatas Siaurojoje (Augustijonų)
g. 6, 8 Vilniaus senamiestyje.
Archeologiniams – architektūriniams
tyrimams atlikti gauti iš užsakovo
pastato ir inžinerinių tinklų brėžiniai

1975 m.

9

342

Vilniaus senamiestis. Senojo Vilniaus panoramos (planai, piešiniai).
Pirmas tomas

[1980]-1995 m.

25

343

Vilniaus
senamiestis.
Senojo
Vilniaus
panoramos
(planai,
piešiniai, nuotraukos). Antras tomas

[1980]-1995 m.

37

344

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas. Teritorijos
archeologiniai tyrimai (aliuvinės
nuogulos, kultūriniai sluoksniai,
geologinė – litologinė sąranga ir kt.).
Aprašymas

1985 m.

7

345

Archeologiniai tyrimai prie Vilnelės
(Botanikos sode) Vilniuje. Pirminiai
apmatavimai (eskizai)

1989 m.

3

Autografas

1.2.2. PAMINKLOSAUGOS
OBJEKTAI
346

Tyrinėti piliakalniai (Bražuolės,
Bačkininkėlių, Valkininkų, Mažulonių, Utenos, Andulių, Trikelnės,
Kaldinų
(Kulionių),
Žaklėjų).
Planai, schemos, pjūviai, radiniai ir
kt.

1955-1995 m.

18

347

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (gręžinių ir
šurfų planas, archeologiniai pjūviai,
planai ir kt.). Pirmas tomas

1959-1982 m.

19

348

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (archeologiniai pjūviai, išklotinės, planai).
Antras tomas

1988-1997 m.

40

6

46
1

2

3

4

5

349

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Šiaurinės pašlaitės (už
šv.Onos - šv.Barboros bažnyčios)
atraminės sienos konservavimo –
restauravimo
darbų
žurnalas
(situacijos planas, titulinis lapas,
istorinė – architektūrinė charakteristika)

Autografas

1961 m.

5

350

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Kalno vakarinės
atraminės sienos atstatymo projekto
eskizinis sprendimas (brėžinys)

1964 m.

1

351

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. XIX a. antros pusės ir
XX a. pradžios vaizdai. Nuotraukos

1977 m.

41

352

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Atraminė siena ir takas
šiaurinėje atšlaitėje. Archeologiniai –
architektūriniai
tyrimai
(sienos
vaizdai, situacijos planai, pjūviai,
apmatavimų brėžiniai)

1977-1993 m.

21

353

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Archeologiniai tyrimai
ties šiauriniu bokštu (planas,
archeologiniai pjūviai)

1982 m.

7

354

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Buvusios kalno
tvirtinimo konstrukcijos. Aprašymas,
vaizdai (piešiniai)

1983 m.

6

355

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Šiaurinės papėdės
archeologiniai tyrimai (brėžinių
sąrašas, situacijos planas, perkasos ir
šurfų planai, išklotinės pjūviai)

1983 m.

6

356

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Kelto įrengimo vieta
šiaurinėje atšlaitėje. Archeologiniai –
architektūriniai tyrimai (planas,
pirminių apmatavimų brėžiniai)

1983 m.

10

Originalai,
fotokopijos

6

47
1

2

3

4

5

357

S.Lasavickas, J.Banys, A.Gaigalas.
Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies
kalnas.
Radiokarboniniai
tyrimai ir išvados

Mašinraštis,
rankraštis

1983-1985 m.

15

358

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Šlaitų sėdimo ir
tvirtinimo
dokumentai
(sėdimo
stebėjimo schema, šlaitų tvirtinimo
fragmentai ir kt.)

1985-1995 m.

19

359

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Archeologiniai tyrimai
kalno pietiniame take. Aprašymas

1995 m.

7

360

S.Lasavickas, G.Vaitkevičius. Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies
kalnas. Šiauriniame kalno šlaite
(būsimo kelto vietoje) vykdytų
archeologinių
tyrimų
ataskaita.
Pirmas etapas (atodangos, situacijos
ir tyrimų planai, tranšėjos Nr. 1
kraštinė įvairiuose pjūviuose ir kt.)

1995 m.

25

361

S.Lasavickas, A.Lisanka. Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas.
1982 m. šiauriniame kalno šlaite
(būsimo kelto vietoje) vykdytų
archeologinių
tyrimų
ataskaita.
Antras etapas. Pirmas tomas (titulinis
lapas, brėžinių sąrašas, situacijos
planas, pastatų, stulpavietės židinių
sienų, gynybinės sienos likučio,
žiestosios, grublėtosios, štrichuotos
keramikos planai, pjūviai, kultūrinių
sluoksnių kartograma ir kt.)

1995 m.

37

362

S.Lasavickas, A.Lisanka. Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas.
1982 m. šiauriniame kalno šlaite
(būsimo kelto vietoje) vykdytų
archeologinių
tyrimų
ataskaita.
Antras etapas. Antras tomas (planai,
pjūviai ir kt.)

1995 m.

21

Autografas

6

48
1

2

363

3

4

5

S.Lasavickas, A.Lisanka. Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas.
1982 m. šiauriniame kalno šlaite
(būsimo kelto vietoje) vykdytų
archeologinių
tyrimų
ataskaita.
Antras etapas. Trečias tomas (planai,
pjūviai ir kt.)

1995 m.

21

364

S.Lasavickas, A.Lisanka. Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas.
Archeologinių tyrimų 1982 m.
fotofiksacija. Pirmas tomas (paaiškinimai, nuotraukos)

1995 m.

27

365

S.Lasavickas, A.Lisanka. Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas.
Archeologinių tyrimų 1982 m.
fotofiksacija. Antras tomas (paaiškinimai, nuotraukos)

1995 m.

35

366

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Kalno sutvarkymui ir
archeologiniams tyrimams atlikti iš
užsakovo gauti kalno ir papėdės
užstatymo ir geodeziniai planai

1982 m.

9

367

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Geodezinė nuotrauka, archeologinių tyrimų planas, pjūviai,
vaizdai

1979 m.

23

368

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
projekto parengiamieji darbai (turinys, projektinė ekspertizė ir
išvados, aktas, brėžiniai)

1979 m.

32

369

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
pirminis eskizinis projektas (apylinkės schema, atstatymo planai,
pjūviai ir kt.)

1979 m.

30

6

49
1

2

3

4

5

370

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Pirminiai piliakalnio tyrimai
ir nuošliaužos sutvarkymo variantai
(paviršiaus charakteristika, nuošliaužos
priežastys,
nuoslinkio
deformacijos, atstatymo darbai, pirminiai pasiūlymų variantai). Aprašymas

Autografas

1979-1980 m.

34

371

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
eskizinis projektas. Pirmas tomas
(titulinis lapas, sudėtis, raštų ir akto
kopijos, projektinė užduotis, brėžinių
sąrašas, aiškinamasis raštas)

1980 m.

35

372

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
eskizinis projektas. Antras tomas
(schema, planas, tyrimo ir atstatymo
variantų planai, pjūviai)

1980 m.

15

373

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
eskizinis projektas. Trečias tomas
(atstatymo variantų pjūviai, planai)

1980 m.

16

374

„Mindaugo sosto“ piliakalnis Kernavėje. Nuslinkusio šlaito atstatymo
eskizinis projektas. Ketvirtas tomas.
Nuošliaužos vaizdų nuotraukos su
paaiškinimais

1980 m.

14

375

S.Lasavickas
ir
kt.
Kernavė,
Kernavės
kolūkis,
apylinkės,
piliakalniai. Topografiniai, vietovardžių, geodeziniai planai

1983-1986 m.

13

376

S.Lasavickas, R.Stulpinas. Piliakalnis Maišiagaloje Vilniaus raj.
Piliakalnio, priešpilio ir papilio XIV
a. plano rekonstrukcija (planas,
sutartinių ženklų paaiškinimo lentelė)

1983 m.

1

6

50
1

2

377

3

4

5

S.Lasavickas, V.Daugudis. Imbarės
piliakalnis Kretingos raj.
Dėl
piliakalnio ir papilio melioracijos
atlikti detalūs archeologiniai tyrimai
ir
jų
duomenys
(aprašymas,
situacijos planas, gyvenvietės planas,
tyrimų pjūviai, mitologinių akmenų
vaizdai ir kt.)

1983 m.

11

378

Imbarės piliakalnis Kretingos raj.
Piliakalnio
maketo
nuotrauka,
piliakalnio ir įtvirtinimo vaizdai,
šventyklos planas – schema,
mitologinių akmenų vaizdai ir kt.)

1984 m.

13

379

Sauginių
piliakalnis
Kurtuvėnų
apylinkėje Šiaulių raj. Situacijos ir
geodeziniai planai, senojo piliakalnio
pirmame
tūkstantmetyje
pr.Kr.
planas ir kt.

1986 m.

5

380

Bekešo kalnas ir bokštelis Vilniuje.
Istorinės žinios, schemos, vaizdai,
archeologiniai tyrimai (planai, pjūviai)

1989-1992 m.

36

381

„Gedimino kapo“ piliakalnis Vilniuje. Archeologiniai tyrimai (tyrimų
ir situacijos schemos, archeologinių
tyrimų pjūviai ir kt.)

1989 m.

28

382

„Gedimino
kapo“
piliakalnis
Vilniuje. Užsakomasis raštas, kalno
sutvarkymo ir aukuro įrengimo
variantai, vaizdiniai dokumentai
(piešiniai, nuotraukos)

1991-1994 m.

18

383

Buvęs Kriveikiškio dvaras Kernavėje.
Archeologiniai
tyrimai.
Pagoniška
šventykla
(židinio
apeiginių duobių, šventyklos planai,
archeologiniai pjūviai)

1992 m.

3

384

Prūsų Nadruvos piliakalnis prie
Auksinės
–
Baltupio
upelių
Kaliningrado srityje. Piliakalnis ir
ramuva (schemos su paaiškinimais)

1992 m.

3

6

51
1

2

385

386

3

4

5

Sienakalnis Prienų miškų urėdijos
Būdų miško 15 kvartale. Kalnas –
alkavietė (senakalnio teritorijos ribų
planas, radinių piešiniai, situacijos
schemos, planai ir kt.)

1992-1993 m.

16

Staviškės piliakalnis Verkiuose
Vilniuje, Verkių nacionalinio parko
zonoje. Planas, eskizai

1994 m.

4

1.2.3. ISTORINIAI - MITOLOGINIAI OBJEKTAI
387

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Tyrimų
metu rastas raižytas kaulas. Piešiniai,
eskizai

1978 m.

28

388

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Tyrimų
metu rastas raižytas kaulas. Vietos
archeologinis pjūvis, piešiniai

1978-1996 m.

14

389

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Tyrimų
metu rastas raižytas kaulas. Kaulo
raižinių
detalių
išryškinimas
(hipotezės). Piešiniai

1978 m.

97

390

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Tyrimų
metu rastas raižytas kaulas. Kaulo
piešinių (raižinių) paaiškinimas,
istorinės hipotezės

1978 m.

35

391

Tyrimo
metu
Vilniuje
rasti
„Gedimino stulpų“ ženklu pažymėti
akmenys, plytos (schema, schemavaizdas, rastų akmenų, plytų su
simboliais vaizdai, kaulo, rasto 1994
m., piešinys)

1991-1993 m.

11

392

Vilkpėdės piliakalnis ir mitologiniai
akmenys Vilniuje. Istorinės žinios,
schemos, planai, pjūviai, vaizdai ir
kt.

1991-1993 m.

24

Autografas

6

52
1

2

3

4

5

1985-1989 m.

18

1.3. PAMINKLOSAUGINIAI OBJEKTŲ TYRIMAI, TVARKYMAS,
RESTAURAVIMAS,
REKONSTRUKCIJA
1.3.1. NACIONALINIAI PARKAI,
TERITORIJOS
393

Vilniaus pilių draustinio (tautos
muziejaus, parko ir kt. pavadinimų)
įkūrimui pasiūlymų pirmieji variantai
(planai, schemos ir kt.)

394

S.Lasavickas ir kt.
Vilniaus pilių
istorinis draustinis (nacionalinis
parkas).
Rašytiniai
dokumentai
parkui įkurti (protokolas, teritorijos
ribos, tyrimo – projektavimo –
regeneravimo
darbų
programa,
nuostatų projektas ir kt.)

Autografas,
mašinraštis

1989-1993 m.

22

395

Vilniaus pilių istorinis, istorinis –
nacionalinis parkas. Planai (ribų,
suskirstymo, kraštovaizdžio nagrinėjimo ir kt.)

Fotokopijos

1990 m.

5

396

Vilniaus pilių nacionalinis parkas.
Projektas (planai su zonomis,
ribomis, paaiškinimais)

1991 m.

6

397

S.Lasavickas, S.Dringelis, N.Kitkauskas, R.Pilkauskas.
Vilniaus
pilių nacionalinis parkas.
Pradinis
projektas (įvadas, vertė, kūrimo
pagrindai, nuostatų projektas ir kt.)

1992 m.

71

398

Vilniaus pilių nacionalinis (istorinis)
parkas. Projekto pasiūlymo variantai.
Planai

1992-1993 m.

18

399

S.Lasavickas ir kt.
Vilniaus pilių
valstybinis kultūrinis rezervatas.
Protokolų juodraščiai, pastabos,
rezervato nuostatai su S.Lasavicko
pastabomis

1997 m.

16

Mašinraščio
kopija

Autografas,
mašinraščio
kopija,
rankraštis

6

53
1

2

400

401

3

4

5

S.Lasavickas ir kt. Vilnius. Verkiai.
Verkių dvaras [1840 m.], regioninis
parkas,
apylinkės
(genplanas,
schema, planai)

1990 m.

13

S.Lasavickas ir kt. Trakų istorinis
nacionalinis parkas. Dėl Serapiniškių
antrojo smėlio – žvyro telkinio
eksploatavimo. Rašto, autorių autografų kopija

1994 m.

3

1.3.2. ISTORINIAI MIESTAI
402

Senieji ir Naujieji Trakai. Iš įvairių
šaltinių sudaryti pilių, miestų
apylinkių planai, schemos, buvusių
gyvenviečių tyrimai ir kt.

1962-1995 m.

24

403

Senieji ir Naujieji Trakai.
Pilys,
šventykla, pilies aukuro projektas.
Piešiniai

1991-1997 m.

16

404

Trakų rajonas. Spėjama senovinio
teatro vieta (planai), analogiško
teatro Epidaure (Graikija) planas

1997 m.

4

405

Kernavė. Archeologinių
kompleksas. Teritorijos
apsauginių zonų schemos,
paaiškinimas, vaizdai,
reljefinis planas ir kt.

1981 m.

13

406

Kernavės pilys ir piliakalniai,
spėjama gyvenvietė. Planų fragmentai, situacijos, apylinkių ir
piliakalnių planai ir ženklai, vaizdai
(piešiniai)

1986-1990 m.

16

1958 m.

111

paminklų
ribų ir
situacijos
apylinkės

1.3.3. VILNIAUS SENAMIESTIS
407

S.Lasavickas, K.Šešelgis. Vilniaus
senamiestis. Rekonstrukcijos projekto aiškinamasis raštas (aprašymas,
gatvių tinklo istorinės kartogramos,
užstatymo planai, schemos)

6

54
1

2

3

4

5

408

S.Lasavickas
ir
kt.
Vilniaus
senamiestis. Senamiesčio apsaugos
reglamento
projektas
(turinys,
bendroji dalis, apskaitos duomenys,
tvarkymo, naudojimo sąlygos) ir
J.Markevičienės recenzija

Kompiuterinis
tekstas

1997 m.

33

1960-1989 m.

19

1961 m.

30

1.3.4.
ĮŽYMIŲ
GIMTINĖS

ŽMONIŲ

409

Lazdynėliai – Tolminkiemis –
Kaliningrado sritis. K.Donelaičio
gimtinė ir bažnytėlė. Dokumentai
gimtinės ir bažnytėlės sutvarkymo
klausimais (komandiruotės įsakymas,
ataskaita,
protokolas,
planinė
užduotis, pranešimas, situacijos
planas ir kt.)

410

Tolminkiemis – Kaliningrado sritis,
Nesterovo
raj.
K.Donelaičio
memorialinio muziejaus įrengimo ir
bažnytėlės restauravimo projekto
užduoties aiškinamasis raštas (esama
padėtis, išplanavimas, žemės darbai,
apželdinimas,
parengiamieji
ir
statybos darbai ir kt.

411

Lazdynėliai - Kaliningrado sritis,
Gusevo raj. K.Donelaičio gimtinės
tyrimo dokumentai (srities vykdomojo
komiteto
sprendimas,
situacijos ir sodybos planai, eksplikacijos ir kt.)

1976-1981 m.

24

412

J.Basanavičiaus gimtinė Ožkabalių
kaime Vilkaviškio raj.
Apylinkės
schema su Kongiškio piliakalniu,
pasodinto
ąžuolyno
schema,
pagoniškos šventyklėlės schema,
akmenų išdėstymo planas

1990-1994 m.

3

Autografas

6

55
1

2

3

4

5

1.4. ISTORINIAI TYRIMAI
1.4.1. LIETUVOS VALSTYBĖ
413

Medininkų pilis. 1622 ir 1683 m.
inventoriai, kitos istorinės žinios

Autografas.
Lietuvių,
lenkų k.

1954 m.

10

414

S.Lasavicko archeologinių – architektūrinių tyrimų metu rasti
daiktai, gaminiai, ženklai, raižiniai ir
kt. (piešiniai, nuotraukos). Pirmas
tomas

Originalai,
fotokopijos

1957-1982 m.

70

415

S.Lasavicko archeologinių – architektūrinių tyrimų metu rasti
daiktai, gaminiai, ženklai, raižiniai ir
kt.( piešiniai). Antras tomas

1982-1994 m.

53

416

S.Lasavicko archeologinių – architektūrinių tyrimų metu rasti
daiktai, gaminiai, ženklai, raižiniai ir
kt.( piešiniai). Trečias tomas

1986-1995 m.

77

417

Kultūros ir architektūros paminklai
Lietuvoje. Trumpos istorinės žinios

1963 m.

15

418

Lietuvos
didysis
kunigaikštis
Šventaragis. Istorinės žinios, portretai (piešiniai)

[1970-1990 m.]

27

419

Vilniaus pilys (I a.pr.m.e. – XX a.).
Situacijos planai, vaizdai (piešiniai)

[1975 m.]

5

420

Vilniaus pilys. Ankstyvosios mišrios
konstrukcijos ir mūrinės bokštinės
pilys. Istorinės žinios

[1975 m.]

16

421

Vilnius. Neries krantų kaita amžių
bėgyje. Krantų ir įtvirtinimų pjūviai

1980-1994 m.

15

422

S.Lasavickas ir kt. Vilniaus pilys.
Pilių
aplinkos
sąlygų
kitimo
poledynmetyje pagrindiniai etapai.
Aprašymas

[1985 m.]

25

Mašinraštis

Mašinraštis su
taisymais

Mašinraštis.
Lietuvių,
rusų k.

6

56
1

2

3

4

5

423

S.Lasavickas,
Ch.M.Žeromskis,
V.Rimša. Baltai, baltų runos, baltų
mitologija ir kt. Pavadinimo kilmės
hipotezės, vietovių schemos, baltarusių ir baltų tapatumai ir kt.
Yra dvi nuotraukos

Autografas,
mašinraštis

[1988]-1993 m.

32

424

Vilnius. Verkiai.
Istorinės žinios
apie
žynį
Lizdeiką,
vyskupų
Bžostovskių rūmus, didžiųjų Verkių
kompleksą ir kt.

Autografas,
mašinraštis

1990-1991m.

30

425

S.Lasavickas ir kt. Paminklas
valdovui katedros aikštėje Vilniuje.
Pasiūlymai dėl paminklo kunigaikščiui Gediminui statymo vietos
(schema, paaiškinimai, pasiūlymai)

1993-12-15

4

426

Lagarinio tipo pilys.

[1993 m.]

1

Eskizai

1.4.2.
MIESTAI,
ATSKIROS
MIESTŲ TERITORIJOS, RAJONAI
427

Vilniaus žemutinė pilis. Istorinės gyvenvietės formavimasis. Aprašymas

Autografas

[1972 m.]

50

428

Vilniaus žemutinė pilis.
Medinė
pilis, buvusi senojo arsenalo vietoje
(mintys apie pilies vartus, gynybinių
pylimų, kelių, takų rengimo istoriją)

Autografas

[1975 m.]

16

429

Vilniaus žemutinė pilis. Bendro
pilies teritorijos apgyvendinimo
chronologijos periodizacija, seniausioji medinė statyba ir kt. istoriniai
tyrimai

Autografas

[1978 m.]

15

430

Vilniaus istorija. Vilniaus proistorinė
gyvenvietė. Archeologinių tyrimų
istorinė analizė

Autografas

[1978 m.]

5

431

Kernavė. Istoriniai tyrimai (legendos
kilmė, istorinės datos ir kt.)

Autografas

1979 m.

15

6

57
1

2

3

4

5

432

Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies kalnas. Istorinės žinios, aplinkos
topografija (trečiame tūkst. pr.m.e. –
XIII a. antroje pusėje (XIV a.)

Autografas,
piešiniai

1979 m.

16

433

Kernavė. „Kur ieškoti istorinės
gyvenvietės“. Istorinės žinios

Autografas

1980 m.

24

434

S.Lasavickas, A.Vojevodskaitė. Vilniaus kalvarijos. Buvusio Domininkonų vienuolyno istoriniai tyrimai
(geležinių vartų, koplyčios brėžiniai,
kalvarijų planas, schema, eksplikacija)

1981-1990 m.

22

435

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalnas. Spėjamos buvusios
gyvenvietės ir įtvirtinimo vaizdai
(IV-III tūkst. pr.m.e. – VIII-X
a.m.e.). Piešiniai

1982 m.

4

436

Kernavė. Pavadinimo kilmės tyrimai
ir hipotezės, tyrimų metu rasti
daiktai, ornamentai

Autografas

1989 m.

18

437

Vilnius. Verkiai. Trumpos istorinės
žinios, statybų metu naudotos
medžiagos ir kt.

Autografas

1991 m.

14

438

Baltų mitologinis Vilnius. Turinys,
trumpa istorinė apžvalga

1993 m.

12

439

Vilniaus senamiestis. Sereikiškės,
žvejų priemiestis ir Bernardinų
sodas. Istorinės žinios, vaizdai

1994 m.

21

440

S.Lasavickas,
A.Vojevodskaitė.
Bartkuškio
(Širvintų
raj.)
ir
Buivydiškių (Vilniaus raj.) dvarai.
Istorinės pažymos (tekstas, planai)

[1994 m.]

25

6

58
1

2

3

4

5

1.4.3. MIESTŲ PASTATAI
441

Lietuviškųjų mažųjų plytų reikšmė ir
paplitimas. Duomenys apibendrinti
rekomenduojant Punios pilies amžiui
nustatyti

Mašinraštis

1963-11-11

6

443

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas. Istorinės
žinios

Mašinraštis

[1975 m.]

7

444

Tirtų objektų senovės mūrai, plytų
rišimo būdai, naudotos plytos.
Tekstas, eskizai

1977 m.

78

445

Vilniaus aukštutinė (Gedimino) pilis.
Rytinėje dalyje buvusio pastato
(rūmų) istoriniai tyrimai

Autografas

1978 m.

10

446

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas. Istorinė
charakteristika ir plano evoliucija –
trumpa istorinė analizė

Autografas,
mašinraštis

1980 m.

10

447

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceikhauzas – arsenalas.
Pastato
vaizdai Getkanto, Bröl Platerio,
Potockio ir kt. planuose su
paaiškinimais bei istorinės mintys
apie ankstyvąjį teritorijos užstatymą.
Tekstai, piešiniai

1980 m.

25

448

Kirdėjų (vėliau Oginskių) rūmai
B.Radvilaitės g. Vilniuje. Istorinės
žinios, schemos, planai

1987 m.

8

1947-1951 m.

12

1.5. STUDIJŲ METŲ DARBAI
449

Studijų metais tapyti peizažai,
piliakalniai, Vilniaus misionierių
bažnyčios, senamiesčio vaizdai.
Piešiniai

6

59
1

2

3

4

5

[1972 m.]

23

[1980-1985 m.]

24

1.6. RANKRAŠČIAI
1.6.1. ISTORINĖS ŽINIOS
ETIMOLOGINĖS HIPOTEZĖS

–

450

Senovės Antikos žemėlapiai su
S.Lasavicko pažymėtomis vietomis,
atskirų
vietovių
schematiniai
žemėlapiai

451

Žinios ir hipotezės apie Vilnių, jo
senuosius pastatus

452

Ainėjo ratas, Einėjo kelionės,
Helesporo miestai. Schemos – planai
su paaiškinimais – hipotezėmis,
lentelės, ištraukos iš leidinių ir kt.

[1980 m.]

15

453

Ženklai,
vietovių
pavadinimas.
Piešiniai, tekstas, leidinių kopijos

[1980 m.]

15

454

Archeologinių
radinių
detalių,
raižinių išryškinimas su paaiškinimais, hipotezėmis. Piešiniai

[1980-1985 m.]

39

455

Ištraukos iš J.Kraševskio, V.Sirokomlės kūrinių su istorinių hipotezių
pažymėtomis vietomis

[1985 m.]

11

456

Žinios ir hipotezės apie lietuvių
kilmę

[1985 m.]

5

457

Župronų (Pružonių) šaltiniai Vilniuje. Hipotezės (tekstas, periodikos
ištraukos)

1985 m.

5

458

Istoriniai
panašumai,
hipotezės
(tekstas, piešiniai, leidinių lapų
kopijos)

[1985-1995 m.]

35

459

Archeologinių – architektūrinių
tyrimų metu Lietuvoje rastų daiktų,
raižinių, pastatų analogijos su Troja
ar kt. senovės vietomis (hipotezės).
Piešiniai, eskizai

[1985]-1994 m.

8

Autografas

Originalai,
kopijos

Autografas

6

60
1

2

3

4

5

460

Žodžių reikšmių panašumų ieškojimas, hipotezės, graikiškų žodžių
vertimas į lietuvių kalbą

Autografas,
leidinių lapų
kopijos

[1985-1990 m.]

58

461

Hipotezėmis, istorinėmis žiniomis
pagrįsti
S.Lasavicko
surinkti
dokumentai, naudoti renginiuose,
paskaitose. Pirmas tomas

[1985-1995 m.]

27

462

Hipotezėmis, istorinėmis žiniomis
pagrįsti
S.Lasavicko
surinkti
dokumentai, naudoti renginiuose,
paskaitose. Antras tomas

[1985-1995 m.]

34

463

Hipotezėmis, istorinėmis žiniomis
pagrįsti
S.Lasavicko
surinkti
dokumentai, naudoti renginiuose,
paskaitose. Trečias tomas

[1985-1995 m.]

35

464

Surinkti dokumentai apie Egiptą
(žemėlapiai, ištraukos iš leidinių,
iliustracijos, statiniai, skulptūrų
montavimo principai) su S.Lasavicko
pastabomis, pažymėtomis vietomis,
hipotezėmis

[1986-1990 m.]

75

465

Neapibendrinti dokumentai apie
Troją su S.Lasavicko pabrauktais
tekstais, pastabomis, hipotezėmis
(ištraukos iš planų,
periodikos
ištraukos)

Leidinių lapų
kopijos.
Lietuvių,
rusų k.

[1986-1994 m.]

27

466

Paskaitos – pranešimo užrašai
(indiškų žodžių ypatumai, palyginimai, hipotezės)

Autografas

1992-01-08

8

Autografas,
mašinraštis,
periodikos
iškarpos

1979-10-27
1998-01-10

36

1.6.2. STRAIPSNIAI, INTERVIU
467

Straipsniai,
interviu
spaudoje,
spaudai parengti straipsniai

6

61
1

2

3

4

5

1.6.3. PASTABOS
468

Pasitarimų,
posėdžių
paminklotvarkos, architektūros, archeologijos
klausimais
protokolinės
pastabos, įvertinimai. Pirmas tomas

Autografas

1959-09-25
1993-12-21

82

469

Pasitarimų, posėdžių paminklotvarkos, architektūros, archeologijos
klausimais protokolinės pastabos,
įvertinimai. Antras tomas

Autografas

1994-01-11
1997-08-21

72

470

S.Lasavickas ir kt. Vilniaus senieji
pastatai (legendos, istorinės – architektūrinės pastabos)

Autografas,
rankraštis

[1965-1990 m.]

46

471

Pastabos knygose „Tikybos istorija“
(Čikaga, 1914) ir rusų-graikų kalbų
žinyne (Maskva, 1966 )

Autografas

[1965-1970 m.]

68

472

Ištraukos iš leidinių, žinynų,
K.Ptolomėjaus „Geografijos“ su
S.Lasavicko pažymėtomis vietomis

[1965-1990 m.]

74

473

Pastabos, ištraukos apie Lietuvos
istoriją, religiją, pilis (tekstas,
piešiniai)

[1970 m.]

36

474

Pastabos,
užrašai
leidiniuose
Herodoto „Istorija“, E.M.Štajermano
„Socialiniai
pagrindai
senosios
Romos religijoje“ bei P.V.Marono
„Pirmoji Eneigidos giesmė“

[1972-1985 m.]

31

475

Homero poemos „Iliada“ ištraukų
kopijos su S.Lasavicko pažymėtais
tekstais, pastabomis. Pirmas tomas

[1975 m.]

152

476

Homero poemos „Iliada“ ištraukų
kopijos su S.Lasavicko pažymėtais
tekstais, pastabomis. Antras tomas

[1975 m.]

136

477

Pastabos pateiktiems
straipsniams

recenzuoti

Mašinraščio
kopija,
rankraštis

[1979]-1983 m.

9

478

Apie Trakus (vietovardžių kilmė,
tautosaka, dainos ir kt.)

Autografas

1980-1993 m.

13

Autografas

6

62
1

2

3

4

5

479

Lietuvos istorija (valdovai, kuniAutografas,
[1980]-1990 m.
gaikščiai, jų šeimos, valdymo piešiniai, iliusschema ir kt.)
tracijų kopijos,
fotokopijos ir kt.

33

480

Kauno miesto planas, sudarytas
majoro Chomentovskio Jekaterinos
II-osios įsakymu, su S.Lasavicko
pastabomis

Autografas,
plano
fotokopija

[1981 m.]

2

481

„Kur
yra
Vytauto
Didžiojo
palaikai?“. Komentaras straipsniui

Autografas,
spaudinio lapų
kopijos, periodikos iškarpa.
Lietuvių, rusų k.

[1981 m.]

13

482

Lietuvos
architektų
sąjungos
suvažiavimo parengiamieji dokumentai su S.Lasavicko pastabomis

Autografas,
mašinraščio
kopija

[1981 m.]

17

483

Paminklų restauravimo instituto
Paveldo tarybos posėdžių pastabos,
vertinimai. Pirmas tomas

Autografas

1989-05-15
1990-05-28

58

484

Paminklų restauravimo instituto
Paveldo tarybos posėdžių pastabos,
vertinimai. Antras tomas

Autografas

1990-05-30
1991-06-13

54

485

Paminklų restauravimo instituto
Paveldo tarybos posėdžių pastabos,
vertinimai. Trečias tomas

Autografas

1991-06-18
1992-07-15

66

486

Paminklosaugos
tarybos
prie
Vilniaus savivaldybės posėdžių,
pasitarimų pastabos, vertinimai.
Pirmas tomas

Autografas

1991-03-20
1992-11-29

73

487

Paminklosaugos
tarybos
prie
Vilniaus savivaldybės posėdžių,
pasitarimų pastabos, vertinimai.
Antras tomas

Autografas

1993-01-22
1994-10-17

67

488

Paminklosaugos
tarybos
prie
Vilniaus savivaldybės posėdžių,
pasitarimų pastabos, vertinimai.
Trečias tomas

Autografas

1994-10-17
1997-02

63

6

63
1

2

3

4

5

1.6.4. UŽRAŠAI
489

Užrašai apie tyrinėtus objektus

Autografas

1960-1995 m.

43

490

Lietuvių ir graikų liaudies folkloras,
legendos, dainos, papročiai

Autografas

[1960-1995 m.]

31

491

Lietuvių liaudies dainų tekstai,
pastabos ir kt. užrašų knygelėse

Autografas

[1960-1996 m.]

426

492

Lietuvių liaudies dainų
ištraukos, pastebėjimai

Autografas

[1960-1996 m.]

63

493

Istorinės žinios. Pirmas tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

96

494

Istorinės žinios. Antras tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

80

495

Istorinės žinios. Trečias tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

71

496

Lietuvių, graikų ir kt. kalbų žodžiai,
jų vertimai, reikšmės, panašumai.
Pirmas tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

202

497

Lietuvių, graikų ir kt. kalbų žodžiai,
jų vertimai, reikšmės, panašumai.
Antras tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

139

498

Lietuvių, graikų ir kt. kalbų žodžiai,
jų vertimai, reikšmės, panašumai.
Trečias tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

193

499

Lietuvių, graikų ir kt. kalbų žodžiai,
jų vertimai, reikšmės, panašumai.
Ketvirtas tomas

Autografas

[1965-1998 m.]

195

500

Ištraukos iš Homero poemos
„Iliada“, išryškinant kurį nors žodį ar
žodžių grupę. Pirmas tomas

Autografas.
Lietuvių,
graikų k.

[1978-1983 m.]

141

501

Ištraukos iš Homero poemos
„Iliada“, išryškinant kurį nors žodį ar
žodžių grupę. Antras tomas

Autografas

[1978-1983 m.]

150

502

Ištraukos iš Homero poemos
„Iliada“, išryškinant kurį nors žodį ar
žodžių grupę. Trečias tomas

Autografas

[1978-1983 m.]

150

tekstai,

6

64
1

2

3

4

5

503

Ištraukos iš Homero poemos
„Iliada“, išryškinant kurį nors žodį ar
žodžių grupę. Ketvirtas tomas

Autografas

[1978-1983 m.]

60

504

Graikiški, lietuviški ženklai, simboliai, jų reikšmių paaiškinimas

Autografas

[1980-1990 m.]

23

505

Mintys iš
pasitarimų

Autografas

1981-1998 m.

81

506

Darbo, tarnybiniai užrašai knygutėse

Autografas

1984-1998 m.

185

507

Šalių matavimo
reikšmės

Autografas

[1986 m.]

14

1958-1998 m.

12

susitikimų,

paskaitų,

(ilgių)

1.6.5.
BRĖŽINIAI,
(JUODRAŠČIAI)

vienetai,

PIEŠINIAI

508

Tirtų objektų vaizdai,
portretai ir kt. Piešiniai

žmonių

509

Tirtų objektų juodraštiniai eskiziniai
ir apmatavimų brėžiniai, piešiniai

[1960-1990 m.]

112

510

Krypčių azimutai – Saulės, Mėnulio
patekėjimai, dienovidžiai ir lygiadieniai. Šios kryptys iš aukštutinės
(Gedimino) pilies kalno šventyklos

1980 m.

5

511

Architektūrinio projektavimo principai: aukso proporcijos, pastatų
matymo reikalavimai (rasto architekto trikampio, šiuo principu
projektuotų pastatų, jų matymo
brėžiniai ir kt.)

1980 m.

14

512

Leidinio „Spalva lietuvių liaudies
baldų puošyboje“ 104, 105 psl.
pavaizduotų spintų palyginimas su
panašiais
baldais,
pagamintais
„aukso proporcijų“ principu

1987 m.

21

513

Senieji Egipto statiniai. S.Lasavicko
tyrimo dokumentai (brėžiniai, piešiniai, iliustracijų lapų kopijos ir kt.)

1990 m.

23

6

65
1

2

3

4

5

2. LAIŠKAI, TELEGRAMOS,
SVEIKINIMAI, DOVANOJIMO
ĮRAŠAI SIGITUI LASAVICKUI
514

Asmenų laiškai, telegramos

1982-1997 m.

22

515

Sveikinimai jubiliejų ir kt. progomis

1982-1998 m.

35

516

B.Aleknavičiaus laiškai ir žinutės,
skirti leidiniui „Donelaitis ir mes“
parengti, fotonuotraukų kontaktiniai
atspaudai

1986-1987 m.

7

517

J.Bičienės dovanojimo įrašas savo
knygoje
„Kultūros
prigimtis“
(Vilnius, 1993)

1993-07-19

456 psl.

518

V.Daugudžio dovanojimo įrašai savo
leidiniuose „Senoji medinė statyba
Lietuvoje“ (Vilnius, 1982) ir „Iš
Vilniaus miesto praeities“ (Vilnius,
1993)

1982-03-29
1993-05-29

169 psl.

519

A.Gaigalo dovanojimo įrašas savo
knygelėje „Geologinės praeities
liudytojai“ (Vilnius, 1983)

1983-12-20

135 psl.

520

A.S.Jankevičienės dovanojimo įrašas
leidinuke „Viduramžio Lietuvos
visuomeninių pastatų architektūra“
(Kaunas, 1963 )

1964-05-09

18 psl.

521

J.Jurkšo dovanojimo įrašas savo
knygelėje „Vilniaus vietovardžiai“
(Vilnius, 1985)

1986-02-20

115 psl.

522

A.Kuncevičiaus ir A.Tautavičiaus
dovanojimo įrašas jų leidinyje
„Archëologiche
Schätre
aus
Litaunen“ (Diusburgas, 1993)

1993-05-05

136 psl.

523

P.Meškausko dovanojimo įrašas
albume „Architektas Edmundas
Arbas – Arbačiauskas“ (Vilnius,
1992)

1993-05-21

39 psl.

Rusų k.

6

66
1

2

524

3

4

5

V.Mikailionio ir V.Gibavičiaus
dovanojimo įrašas jų knygelėje
„Žinių pratimai VYDA“ (Vilnius,
1994) ir „karalienių“ įrašas atviruke
„Gedimino pilies bokštas“

1994-12-24

70 psl.

525

S.Navašacko dovanojimo įrašas
knygelėje
„Salchat
Sarb-Chat“
(Simferopolis, 1984)

1985-10-25

131 psl.

526

P.Pečiūros dovanojimo įrašas savo
knygoje „Gedimino pasiuntiniai“
(Vilnius, 1994)

1996-09-19

274 psl.

527

V.Rimšos dovanojimo įrašai pranešimų tezių rinkinyje „Rytų ir
vakarų bendradarbiavimas“, žurnale
„Krantai“, leidiniuose „Utenis“,
„Tėviškės žinios“ ir „Kauno tiesa“

1990-05-10
1991-06-28

106

528

M.Sakalausko dovanojimo įrašai
S.Lasavickui ir S.Pinkui nuotraukoje
„Giliai
tyrinėjantiems
Vilniaus
praeitį“ ir kalendoriuose „Lietuvos
koplytstulpiai“, „Lietuvos kryžiai“,
knygelėje „Vilnius“ (Vilnius, 1995 )

1979-09-25
1995-12-22

144 psl.
+30
lap.

529

A.Skaisgirio (Tautos fondo Lietuvos
atstovybės pirmininko pavaduotojo)
dovanojimo įrašas J.Cicėno knygoje
„Vilnius tarp audrų“ (Vilnius, 1993)

1993-04-11

312 psl.

530

E.Vodzinsko dovanojimo įrašas savo
leidinyje „Geografijos metraštis“
(Vilnius, 1963)

1963-01-25

24 psl.

531

V.Landsbergio-Žemkalnio
dovanojimo įrašas Vilniaus komplekso
pilių maketo, sudaryto autorių
kolektyvo, nuotraukoje (2 egz.) bei
knygoje „Hochverrat: „Valstybės
išdavimo“ byla 1944-1945“ (Vilnius,
1991)

1975 m.
1991-11-02

79 psl.

6

67
1

2

532

3

4

5

Lietuvos TSR dailės muziejaus
veteranų klubo dovanojimo įrašas
albume
„Vilniaus
architektūra“
(Vilnius, 1985)

1986-07-19

385 psl.

533

Mažvydo klubo narių dovanojimo
įrašas knygelėje „Mes baltai“
(Vilnius, 1986)

1986-10-16

147 psl.

534

Lietuvos nacionalinio muziejaus
darbuotojų
dovanojimo
įrašas
knygelėje „Lietuvių tautiniai rūbai“
(Vilnius, 1994)

1996-07-19

64 psl.

535

Kurso draugų dovanojimo įrašas
Czechovicz fotoalbume „XIX a.
Vilniaus vaizdai“ (Vilnius, 1995)

1996-07-19

84

3.
SIGITO
LASAVICKO
BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI
3.1. ASMENS DOKUMENTAI
536

S.Lasavicko darbo knygelė, pensininko pažymėjimas, socialinio
draudimo pažymėjimas, buto orderis,
automašinos talonas, techninis pasas

1953-1993 m.

69

537

S.Lasavicko apdovanojimų pažymėjimai, raštai, diplomas

1986-1996 m.

20

3.2. TARNYBINĖS, VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI
538

Įstaigų ir organizacijų raštai S.Lasavickui

1980-1997 m.

28

539

Kvietimai S.Lasavickui į susitikimus,
konferencijas, kultūrinius renginius

1982-1998 m.

125

540

Romuvos ir romuviečių veikla,
įstatai, renginių programos, anketos,
užrašai, leidiniai ir kt.

1989-1997 m.

160

6

68
1

2

541

Visuomeninė grupė „Gedimino
metai“. Gedimino 650-ųjų mirties
metinių
minėjimo
dokumentai
(plakatai, planai ir kt.)

3

4

5

1990-1992 m.

29

3.3. BUITINIAI DOKUMENTAI
542

S.Lasavicko finansiniai ir buitiniai
dokumentai

1960-1998 m.

110

543

S.Lasavicko sveikatos tikrinimo ir
gydymo dokumentai

1986-1992 m.

13

4. DOKUMENTAI APIE SIGITĄ
LASAVICKĄ
544

Straipsniai spaudoje apie S.Lasavicką, jo darbus, mintis ir kt.

Periodikos
iškarpos

1958-06-15
1998-01-10

64

545

M.Sakalausko ir V.Gerulio sudarytų
straipsnių spaudoje apie S.Lasavicką
rinkinys
Yra V.Gerulio kalbos S.Lasavicko
laidotuvėse tekstas

Kompiuterinis
tekstas,
periodikos
iškarpos

1991-1999m.

24

546

Paminklo S.Lasavickui atminti ir
kapavietės sutvarkymo konkurso
dokumentai (sąlygos, biografiniai
duomenys, vertinimo komisija ir jos
posėdžių
protokolai,
paminklų
eskiziniai brėžiniai ir kt.)

2000-10
2000-12
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5. VAIZDINIAI DOKUMENTAI
5.1. NUOTRAUKOS
5.1.1. S.LASAVICKAS VIENAS
547

S.Lasavickas. Portretinės nuotraukos

1955-1991 m.

11

548

S.Lasavickas karo tarnyboje laivyne.
Nuotraukos

1947 m.

3

6

69
1
549

2
S.Lasavickas
laisvalaikiu,
įvykdytų objektų, darbo
Nuotraukos

3
prie
metu.

4

5

1953-1996 m.

23

1961-1970m.

2

1940-06-10
1947 m.

9

5.1.2. S.LASAVICKAS SU GIMINĖMIS
550

S.Lasavickas su seserimi Petronėle ir
jos vyro broliu, Petronėlės su
P.Kemekliu vestuvėse . Nuotraukos
5.1.3. S.LASAVICKAS SU DRAUGAIS, BENDRADARBIAIS, KITAIS ASMENIMIS
Originalai,
kopijos

551

S.Lasavickas su Trakėnų kaimo
Kalvarijos valsčiaus progimnazijos
mokytojo Šalkausko mokiniais 1940
m. ekskursijoje į Vilnių bei 1947 m.
Kalvarijos
vidurinės
mokyklos
abiturientų laida. Nuotraukos

552

S.Lasavickas ekskursijose po Lietuvą
ir buvusias TSRS šalis. Nuotraukos

[1957-1970 m.]

15

553

S.Lasavickas su draugais, bendradarbiais išvykose po Lietuvos
įžymias vietas, talkose. Nuotraukos

1960-1996 m.

27

554

S.Lasavickas su draugais, bendradarbiais tyrinėtuose objektuose.
Nuotraukos

1962-1994 m.

33

555

S.Lasavickas su B.Kleizaite –
Vasaris, kolegomis, draugais savo
jubiliejų minėjimuose. Nuotraukos

1976-1996 m.

10

556

Išvykos į Baltarusiją, kurioje
dalyvavo S.Lasavickas, A.Kybrancas, J.Krukelis, M.Sakalauskas,
ataskaita. Nuotraukos, nuotraukų
aprašymas, iliustracijų fotokopijos

1979 m.

27

557

Žinomų Lietuvos architektų „bajorų“
(su S.Lasavicku) nuotrauka su
autografais ir priesaikos tekstu

1980-12-05

3

Kopija

6

70
1

2

558

3

4

5

S.Lasavickas
su
Paminklų
konservavimo instituto darbuotojais
darbo ir Paminklų konservavimo
instituto jubiliejų metu. Nuotraukos

1980-1996 m.

11

559

S.Lasavickas
V.Landsbergio
Žemkalnio jubiliejų minėjimuose jo
namuose. Nuotraukos

1983-1993 m.

7

560

S.Lasavickas
su
Paminklų
konservavimo instituto folkloriniu
ansambliu koncertuose ir šventėse
Rumšiškėse
bei
Marcinkonyse.
Nuotraukos

1984-1985 m.

10

561

S.Lasavickas prie Vilniaus pilių
maketo su prezidentu A.Brazausku,
Seimo
pirmininku
Č.Juršėnu,
ministru pirmininku A.Šleževičiumi,
kultūros ministru J.Nekrošiumi,
Seimo
nariu
F.
Kolosausku,
prezidento referentu L.Steponavičiumi. Nuotrauka

1994 m.

1

1998-03-25
1999 m.

2

[1955 m.]

3

1940 m.

4

5.1.4. S.LASAVICKO LAIDOTUVĖS IR MIRTIES METINĖS
562

S.Lasavicko laidotuvės bei giminės,
draugai,
bendražygiai
prie
S.Lasavicko kapo mirties metinių
minėjime. Nuotraukos
5.1.5. ŠEIMOS NARIAI

563

S.Lasavicko motina, sesuo, brolis.
Nuotraukos
5.1.6. KITI ASMENYS

564

Architektas V.Landsbergis – Žemkalnis, dalyvaujant prof. M.Marelovski ir R.Rymantienei, aiškina
pulkininkui Žemaičiui Vilniaus aukštutinės (Gedimino) pilies šiaurinio
bokšto archeologinių tyrimų radinius. Nuotraukos

Originalai,
kopija

6

71
1

2

565

3

4

5

V.Vaitkevičiūtė (S.Lasavicko jaunystės draugė). Nuotraukų rinkinys

[1950-1951 m.]

9

566

Žymūs Lietuvos žmonės, architektai,
archeologai, restauratoriai. Nuotraukos

[1980]-1994 m.

4

567

Architektas A.Kybrancas. Portretinė
nuotrauka

[1990 m.]

1

1950-1958 m.

7

5.1.7. S.LASAVICKO TYRINĖTI
OBJEKTAI
Originalai,
kopijos

568

Trys kryžiai, Trijų kryžių kalnas
Vilniuje (kalno archeologiniai tyrimai, aukštutinės (Gedimino) pilies
kalno vaizdai 1958 m. su S.Lasavicko paaiškinimais). Nuotraukos

569

Šreterių koplytėlė Vilniuje. Koplytėlės vaizdai prieš restauravimą,
restauravimo metu, po restauravimo.
Nuotraukos

1954-1955 m.

11

570

Medininkų pilis. 1954, 1959, 1978
m. pilies vaizdai, sienų fragmentai,
1960 m. vykdytų konservavimo
darbų vaizdai. Nuotraukos

1954-1978 m.

33

571

1955 m. būklės Vilniaus aukštutinės
(Gedimino)
pilies
rūmų
apmatavimai, aukštų planai, 1958-1960
m. rūmų vaizdai bei rūmų salės
rekonstrukcijos vaizdas. Nuotraukos

1955-1960 m.

14

572

Vilniaus žemutinės pilies senojo
ceihauzo – arsenalo 1956 m. vaizdai,
1978 m. tyrimų planas, restauravimo
pirmieji darbai 1978 m. Nuotraukos

1956-1978 m.

20

573

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies vakarinio bokšto vaizdai (XIX
a. -1977 m.), 1977 m. pagal S.Lasavicko projektą įrengto muziejaus
salių ir ekspozicijos vaizdai. Nuotraukos

1956-1977 m.

21

Fotokopijos

6

72
1

2

574

3

4

5

Vilniaus aukštutinės ir žemutinės
pilių
fragmentai.
Kontrolinės
nuotraukos kortelėse

1958 m.

12

575

XIV-XVII
a.
Vilniaus
pilių
rekostrukcijų vaizdai, skirti maketo
sudarymui. XIV a. pilių maketo
vaizdas. Nuotraukos

1958-1960 m.

9

576

Vilniaus
pilių
kompleksas.
Ištraukos iš Furstenhofo plano,
rekonstrukcijos piešiniai, sutvarkymo
genplanas

1959-1964 m.

7

577

S.Lasavicko archeologinių tyrimų
metu rastų daiktų, raižinių vaizdai.
Nuotraukos

1959-1980 m.

26

578

Kaliningrado sritis. Tolminkiemis ir
Lazdynėliai. Nuotraukų rinkinys su
S.Lasavicko paaiškinimais

1960 m.

35

579

Rašytojo K.Donelaičio bažnytėlė ir
gyvenvietė Tolminkiemyje (Kaliningrado sritis). Planai, apmatavimų
brėžiniai

Fotokopijos

1960 m.

14

580

Rašytojo K.Donelaičio memorialinis
muziejus Tolminkiemyje (Kaliningrado sritis). Laukų planas,
apželdinimo projektas, išplanavimas

Fotokopijos

1960 m.

11

581

Rašytojo K.Donelaičio bažnytėlės
Tolminkiemyje (Kaliningrado sritis)
vaizdai, atstatymo darbai. Nuotraukos

1960-1971 m.

32

582

Barbora Radvilaitė. Portretai, rūmų
liekanos, IX a. bažnyčios pamatų
vaizdai. Nuotraukos

1960 m.

7

583

Archeologinių tyrimų 1960 m.
Vilniaus žemutinėje pilyje Onos –
Barboros bažnyčios vietoje vaizdai.
Nuotraukos

1960 m.

14

Fotokopijos

6

73
1

2

584

3

4

5

Krėvos pilis. Pilies vaizdai ir gynybinių sienų fragmentai. Nuotraukos

[1960]-1976 m.

19

585

Pilies rūmai Naujųjų Trakų saloje.
Rūmų fragmentai su S.Lasavicko
paaiškinimais. Nuotraukos

1962 m.

7

586

Vilniaus pilių genplano, gyvenamojo
namo Muziejaus (Vokiečių) g. 10
stilistinės kartogramos ir Vilniaus
pilių nacio-nalinio parko planas.
Nuotraukos

1964-1991 m.

9

587

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies karališkųjų rūmų fragmentai.
Nuotraukos

1977 m.

12

588

Vilniaus žemutinės pilies senasis
ceihauzas – arsenalas.
1978 m.
tyrimų metu rasti daiktai, gaminiai
(kaulas,
plytos).
Negatyvų
kontrolinės nuotraukos kortelėse

1978 m.

12

589

Kernavės piliakalnių archeologiniai
tyrimai: „Mindaugo sosto“ piliakalnio nuošliauža, tarpkalnio erozijos
padariniai. Nuotraukos

1979-1986 m.

8

590

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalno archeologiniai tyrimai,
vaizdai. Nuotraukos

1982 m.

51

591

Imbarės (Kretingos raj.) pilies ir
papilių
XII-XIII
a.
maketas,
gyvenvietėje rastų akmenų vaizdai
(maketas
saugomas
Kretingos
kraštotyros muziejuje). Nuotraukos

1983-09-01
1986 m.

8

592

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies vakarinis bokštas. Fasado
restauravimo
darbų
vaizdai.
Negatyvo kontrolinės nuotraukos
kortelėse, nuotraukos

1984 m.

17

593

Archeologinių
tyrimų
Pajautos
slėnyje Kernavėje, Kernavės bažnyčios kiemo vaizdai. Nuotraukos

1986-[1990] m.

13

Fotokopijos

6

74
1

2

594

4

5

Paveikslų
galerijoje
(Vilniaus
katedra) vykdytų archeologinių
tyrimų ataskaita (titulinis lapas,
aprašymas, nuotraukos). Antra dalis,
pirmas tomas

1989 m.

50

595

Paveikslų
galerijoje
(Vilniaus
katedra) vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita (aprašymas, nuotraukos). Antra dalis, antras tomas

1989 m.

48

596

Žynio Lizdeikos šventyklos ir
vyskupų
Bžostovskių
rūmų
Verkiuose Vilniuje archeologiniai
tyrimų,
sutvarkytos
šventyklos
vaizdai. Nuotraukos

1990-1996 m.

15

597

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kalno archeologinių tyrimų
vaizdai 1982 m. Nuotraukos

1995 m.

27

598

Trakų pusiasalio pilies žiemos kelio
įvažiavimo bokštas (mažasis). Archeologinių tyrimų vaizdai. Nuotraukos

1995 m.

17

[1936-1940 m.]

7

5.1.8.
KITŲ
DARBAI

3

ARCHITEKTŲ

599

Vilniaus aukštutinės pilies ir kalno
(lenkų valdymo metais) statinių
brėžiniai

Fotokopijos

600

Vilniaus aukštutinės pilies (lenkų
valdymo
metais)
konservacijos
vaizdai. Nuotraukos

[1938 m.]

46

601

Vilniaus pilių komplekso maketo,
sukurto prof. M.Marelovski, architekto V.Landsbergio – Žemkalnio,
skulptoriaus Novreni, vaizdai. Nuotraukos

1943 m.

5

602

V.Drėmos XVII a. vidurio Vilniaus
pilių ir PKI darbuotojų Vilniaus pilių
ir arsenalo rekonstrukcijų maketai.
Nuotraukos

1950-[1980] m.

5

6

75
1

2

603

3

4

5

V.Landsbergio – Žemkalnio Vilniaus
žemutinės pilies senojo ceikhauzo –
arsenalo rytinio korpuso rūmų
restauravimo
maketo
vaizdai.
Nuotraukos (M.Sakalausko)

1975 m.

2

604

Beljedero vasaros rūmai Prahoje.
Bendras vaizdas. Arkada ir jos
detalės. Nuotraukos

[1980 m.]

13

605

Italų architektų darbai.
Pastatų
Florencijoje eksterjerų fragmentai.
Nuotraukos

[1985 m.]

13

606

Oskierkų rūmai ir Radvilų rūmų
kiemas Vilniuje. Archeologinių
tyrimų vaizdai. Nuotraukos

1990 m.

19

1948 m.

11

5.1.9. ŠALIŲ, MIESTŲ PLANAI,
VYSTYMOSI SCHEMOS, PILIŲ
ĮTVIRTINIMŲ, PASTATŲ VAIZDAI
607

Bažnyčios Simne eksterjero
interjero vaizdai. Nuotraukos

608

Vokiečių ir aplinkinių gatvių pastatų
vaizdai. Nuotraukos

[1948 m.]

23

609

Vilnius po karo. Atskirų pastatų
vaizdai senamiestyje. Nuotraukos

[1948-1950 m.]

41

610

Vilniaus senamiesčio gatvių, pastatų
vaizdai. Nuotraukos

[1950-1955 m.]

55

611

Šalių, miestų planai, vystymosi
schemos,
apsauginiai
pylimai,
gynybinės
pilys,
archeologiniai
žemėlapiai, miestų griuvėsių vaizdai.
Nuotraukos

[1950-1980 m.]

6

612

Lucko (Ukraina)
Nuotraukos

1954-1957 m

24

613

Kamenec
Podolsko
miestelio
ir
pilies
Nuotraukos

[1955 m.]

46

pilies

ir

vaizdai.
(Ukraina)
vaizdai.

6

76
1

2

614

3

4

5

Lietuvių pagal tautybę ir krikštą
apgyvendinimo intensyvumo žemėlapiai Lietuvos Prūsijoje 18931897m. Nuotraukos

1955 m.

2

615

Vilniaus katedros vaizdai XVI a. –
1955 m. Nuotraukos

1955 m.

16

616

S.Lasavicko padarytos nuotraukos,
liudijančios, kaip buvo niokojami
piliakalniai, statomi nevykę ir ne
vietoje statiniai

1955-1960 m.

7

617

Trakų pilis. Vaizdai prieš
konstrukciją. Nuotraukos

re-

1955 m.

3

618

Bokšto gatvės, kvartalo tarp Bokšto
ir Stiklių gatvių Vilniuje pastatų,
skersgatvių vaizdai. Nuotraukos

1955 m.

11

619

Naugarduko (Baltarusija)
griuvėsiai. Nuotraukos

pilies

1957 m.

8

620

Chotino (Ukraina) pilies vaizdai.
Nuotraukos

1957 m.

12

621

Vilniaus miesto įtvirtinimai XVIIXX a. Nuotraukos

[1960-1980 m.]

15

622

Vilniaus
pilys
XVII-XIX
a.
dailininkų, menininkų graviūrose,
litografijoje, sepijose, nuotraukose.
Nuotraukos

[1960-1980 m.]

30

623

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies kunigaikščių rūmų XX a.
pradžioje vaizdai. Nuotraukos

[1960-1984 m.]

16

624

Vilniaus miesto planai XIV-XVIII a.
Nuotraukos

Fotokopijos

[1960-1990 m.]

36

625

Vilniaus miesto planai IX-XX a.
Nuotraukos

Fotokopijos

[1960-1990 m.]

23

626

Senojo Vilniaus vaizdai XVIII-XX a.
Nuotraukos

[1960-1990 m.]

18

6

77
1

2

627

3

4

5

Ragainės (dabar Nemanas) pilies ir
Pabiečių miestelio XIV a. bažnyčios
(dabartinėje Kaliningrado srityje)
vaizdai. Nuotraukos

1965 m.

16

628

1370 m. įvykusio Rudavos mūšio,
Rudavos (dabar Melnikovas) ir
Laptavos miestelių (dabartinėje
Kaliningrado
srityje)
bažnyčių
vaizdai. Nuotraukos

[1965 m.]

26

629

Potvynio ir Ventės rago Šilutės raj.
vaizdai. Nuotraukos

[1965 m.]

4

630

Vilniaus aukštutinės (Gedimino)
pilies bokšto, kalno, senamiesčio
vaizdai, planai XVIII-XIX a.
Nuotraukos

1980 m.

20

1961-12
1985-08-03

2

1934-09-09

1

[1958 m.]

5

Fotokopijos

5.2. PIEŠINIAI
631

A.Umbraso mokslinių gamybinių
restauracinių dirbtuvių projektavimo
tyrinėjimo
skyriaus
darbuotojų
karikatūra (jų tarpe S.Lasavickas) ir
J.Juronio
pieštas
S.Lasavicko
draugiškas šaržas. Piešiniai
6. SIGITO LASAVICKO TĖVO
DOKUMENTAI

632

S.Lasavicko tėvo pagyrimo raštas
7. SIGITO LASAVICKO
RINKTI DOKUMENTAI

SU-

7.1. KITŲ ARCHITEKTŲ, VALSTYBĖS VEIKĖJŲ, ISTORIKŲ
DARBAI
633

V.Bartnovskis. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies kalno ir pilių
restauracija 1925-1938 m.

Mašinraštis

6

78
1

2

3

4

5

634

J.Basanavičius. „Grovo Kyburgo
kelionė Lietuvon 1397 m.“

Spaudinys,
nuorašas

1900 1960 m.

38

635

J.Basanavičius. „Lenkai Lietuvoje“

Spaudinys

1903 m.

23

636

J.Basanavičius, K.Būga. Apie se- Spaudinio lapų
novės prūsų raštą ir Videvuto vėliavą
kopijos
(1926 m.)

1980 m.

20

637

R.Batūra, A.Digimas. Dviejų dalių
mokslo populiarinimo spalvoto filmo
„Senesnis už savo datą“ (apie Vilnių)
režisūrinis scenarijus

Mašinraštis

1988 m.

23

638

M.Černiauskas. „Vilnius“. Istorinė
poema

Mašinraščio
kopija

[1985 m.]

37

639

V.Drėma. Apie kultūros paveldo
būklę

Mašinraščio
kopija

1988-02-05

33

640

V.Dvariškis ( Mokslinė restauracinė
gamybinė
dirbtuvė).
Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies kalno
šiaurinės
papėdės
pastatų
rekonstrukcijos ir pritaikymo muziejui projektinė užduotis (turinys,
aiškinamasis raštas, brėžinių kopijos)

1960 m.

46

641

V.Gabriūnas ( Mokslinė – restauracinė gamybinė dirbtuvė). Vilniaus
aukštutinės
(Gedimino)
pilies
vakarinio
bokšto
pritaikymas
kraštotyros muziejaus ekspozicijai
(turinys, aiškinamasis raštas, darbo
brėžiniai)

1958 m.

6

642

P.Galaunė, St.Abromauskas. Nuomonės ir pasiūlymai Vilniaus
aukštutinės (Gedimino) pilies pastatų
atstatymo tema

Mašinraščio
kopija

1958-06-15

5

643

A.Gorodeckis. Trijų žymiausių pranašysčių palyginamoji lentelė ir
Mikaldos Sabijos karalienės pranašystės ( Šiauliai, 1924)

Rankraštis,
spaudiniai

1993 m.

53

6

79
1

2
veikalo

3

4

5

Mašinraštis su
taisymais

[1993 m.]

64

Rankraštis

1994 m.

56

644

A.Gorodeckis.
Pirmoji
„Baltų testamentas“ dalis

645

A.Gorodeckis. „Naujasis Išganytojo
atėjimas“ ir „Lietuvių bei žydų
ateitis“

646

Z.Ivinskis. Rinktiniai raštai. Antra Spaudinio lapų
dalis (Lietuvos kraštas ir kaimynai,
kopijos
senovės lietuvių tikėjimas ir kultūra)

1986 m.

187

647

T.Ivšina ( Paminklų restauravimo
institutas).
Arsenalo
pastato
Kosčiuškos g. 8 Vilniuje sutvarkymo
projekto nepilnas variantas (raštas,
turinys, aiškinamasis raštas, brėžiniai)

1971 m.

10

648

M.Jučas. Vilniaus pilys. Istorinė
pažyma

Mašinraštis

[1960 m.]

18

649

J.Jučienė. Medininkų pilis. Istorinė
apybraiža

Mašinraštis

1961 m.

17

650

I.Konstantinavičius,
S.Lapienytė
(Paminklų konservavimo institutas).
Vilniaus senamiestis. Rūsiai tarp
Bokšto, Siaurosios ir Savičiaus
gatvių
(genplanas,
piešiniai,
išklotinės)

1979 m.

15

651

Maceika ( Mokslinė restauracinė
gamybinė
dirbtuvė).
Paveikslų
galerijos
(Vilniaus
katedros)
pastatas. Istorinė apybraiža

1956 m.

173

652

R.Matulis. Aukurai, mitologiniai
akmenys Lietuvoje (aprašymas,
vaizdiniai dokumentai, žemėlapiai)

1976 m.

79

653

K.Mekas. Perkūno namai Kaune.
Archeologinių – architektūrinių
tyrimų aprašymas

Rankraštis

1960 m.

23

654

A.Nikžentaitis. „Trijų kryžių legenda“, Landsbergis – Žemkalnis
„Ką mes giname“ (apie Vilniaus
katedros skulptūras). Straipsniai

Mašinraščio
kopijos

1989 m.

10

Mašinraštis

6

80
1
655

2
S.Pinkus.
Vilniaus
aukštutinė
(Gedimino) pilis. Pilies bibliografija,
pilis XVI-XVII a. ir kt.

656

S.Ramunis.
Vilniaus
katedros
varpinės rekonstrukcinis brėžinys

657

Rauckienė, Vilkončienė (Paminklų
restauravimo institutas). Vilniaus
aukštutinėje (Gedimino) pilyje archeologinių tyrimų metu atidengtų skiedinių
cheminė,
granulometrinė
analizė

658

3
Mašinraštis

4
1957 m.

5
39

1957 m.

1

Mašinraštis

1982 m.

10

A.Raulinaitis. Vilniaus žemutinės
pilies arsenalas. Istorinė architektūrinių tyrimų analizė

Rankraštis,
mašinraštis

[1985 m.]

12

659

E.Skardžius. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies pietinio bokšto
pamatų tyrimai (aprašymas)

Mašinraštis

1959 m.

9

660

E.Skardžius. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies pietinio bokšto
pamatų ir sienos tyrimai. Šurfai
(vykdomų tyrimų aprašymas)

Rankraštis

1959 m.

35

661

E.Skardžius. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies pietinio bokšto
vakarinės
sienos
archeologinių
tyrimų aprašymas

Rankraštis

1959 m.

14

662

E.Skardžius. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino)
pilies
kunigaikščių
(karalių) rūmų pamatų tyrimai. Šurfų
radiniai (sąrašas, piešiniai)

1959 m.

14

663

T.Šidiškis ( T.Šidiškio kultūros paminklų mokslinių tyrimų įmonė).
Medininkų (karališkoji) pilis. Atskirų
taškų
planinis
ir
vertikalinis
pririšimas. Planai

1985 m.

2

664

A.Tautavičius. Vilniaus pilių kokliai Iškarpų kopijos.
XVI-XVII a. Aprašymas
Lietuvių, rusų k.

1965 m.

49

665

A.Tautavičius. Vilniaus žemutinės
pilies teritorija, šiluminės trasos
archeologinių tyrimų
stebėjimų
duomenys (aprašymas)

1965 m.

53

Mašinraščio
kopija

6

81
1

2

3

4

5

666

E.Telksnienė. Vilniaus žemutinės
pilies šiaurinės gynybinės sienos
mūrų skiedinių tyrimų preliminarinės
išvados

Mašinraštis

1995-03-23

2

667

M.N.Tichomirov. „Sąrašas rusų
miestų tolimų ir artimų“. Sąrašo
kilmė ir istorija, lietuviškų miestų
pavadinimai. Ištraukos

Mašinraščio
kopija.
Rusų k.

1952 m.

17

668

V.Vainilaitis.
Užsienio
turistų
sveikatingumo kompleksas su golfo
laukais Užtrakyje (Trakų raj.).
Žvalgomieji archeologiniai tyrimai.
Ataskaita (turinys, įžanga, aprašymas, brėžiniai)

1991 m.

29

669

E.Vodzinskas. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies kalno viršaus
rytinio pastato pietrytiniame kampe
pamatams tvirtinti duobės geologinis
aprašymas

Rankraštis

1958 m.

9

670

E.Vodzinskas. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino)
pilies
kunigaikščių
(karalių) rūmų pamatų tyrimo
geologinė ataskaita. Pirma dalis

Mašinraštis

1958-1959 m.

9

671

E.Vodzinskas. Vilniaus aukštutinės
(Gedimino) pilies kalno geologiniai
bruožai. Apžvalga

Mašinraštis

[1959 m.]

18

672

A.Žemaitytė. „Protėvių šnekėjimas“.
Straipsnis apie aukštutinės (Gedimino) pilies kalną, jo istoriją,
tyrimus ir kt.

Mašinraštis su
taisymais

[1985 m.]

8

673

Mokslinė – restauracinė gamybinė
dirbtuvė. Architektūrinis paminklas
Kosčiuškos g. 8 Vilniuje (fasadai,
planai, pjūviai ir kt.)

1958 m.

8

674

Vilniaus aukštutinės pilies kalnas.
1940 m. archeologiniai – architektūriniai tyrimai (pjūviai)

[1960 m.]

6

6

82
1

2

3

4

5

675

Specializuota mokslinė – restauracinė gamybinė dirbtuvė. Lietuvos TSR respublikinės reikšmės
architektūrinių paminklų sąrašas
(paminklo
pavadinimas,
metai,
buvimo vieta, pastabos)

Mašinraštis

1963 m.

44

676

Panevėžio
ir
Šiaulių
miestų
specialiojo
maitinimo
įmonių
dislokacijos schemos (planai)

1970 m.

2

677

Belvedero sodas Prahoje.
rūmai. Eksterjeras

[1980 m.]

6

678

Paminklų konservavimo institutas.
Vilniaus
senamiestis.
Pastatai
Benediktinių g. 2/28, Liejyklos g.
3/11.
Archeologiniai – architektūriniai tyrimai (aukštų planai,
stilistinės kartogramos ir kt.)

1981 m.

10

679

Paminklų konservavimo institutas .
Šv. Mergelės (Pranciškonų) bažnyčia
Trakų g. 9 ir gyvenamasis namas
Muziejaus (Vokiečių) g. 12 Vilniuje.
Architektūriniai tyrimai (posesijos
užstatymo evoliucija, rūsių planai –
stilistinės kartogramos, aukštų planai
ir kt.)

1981-1991 m.

8

680

Paminklų konservavimo institutas.
Taikomosios
dailės
muziejus
Vilniuje. Telefonizacijos ir radiofikacijos korektūra. Projektas (titulinis
lapas, turinys, aiškinamasis raštas,
brėžiniai)

1987 m.

10

681

Inžinerinių tyrinėjimų institutas.
XVIII – XIX a. architektūrinis
paminklas – Verkių parkas Vilniuje.
Topografiniai planai

1988 m.

7

Vasaros

Iliustracijų
fotokopijos

6

83
1

2

682

3

4

5

Paminklų konservavimo institutas.
Pastatai Vrublevskio (Arsenalo) g. 3
Vilniuje. Korpusas B – 02.
Gyvenamojo namo pritaikymas
archeologinių – geologinių tyrimų
skyriaus
poreikiams
(turinys,
medžiagų specifikacijos, grafikai,
brėžiniai)

1985 m.

25

683

AB „Paminklų restauravimo institutas“. Pastatai Didžiojoje g. 17
Vilniuje. Archeologinė priežiūra
(situacijos planai, buvusio pirminio ir
esamo užstatymo schema, patalpų ir
atkastų mūrų planas)

[1994 m.]

3

684

AB
„Paminklų
restauravimo
institutas“. Kosčiuškos g. 7 Vilniuje.
Tranšėjos
elektros
kabeliui,
archeologinė priežiūra (situacijos
planas,
archeologinė
priežiūra
atkarpose 1-1, 2-2, 3-3)

1995 m.

2

685

AB
„Paminklų
restauravimo
institutas“ Vilniaus pilių gynybinio
komplekso teritorijos ir pastatų
apšvietimo projektas (brėžiniai)

1996 m.

2

686

AB „Paminklų restauravimo institutas“. Pastatų kompleksas Kosčiuškos g. 3 Vilniuje. Architektūriniai tyrimai – nepilnas projektas
(mūrų stilistinė kartograma, planai,
korpusų fasadai ir kt.)

1996 m.

8

7.2.
DOKUMENTAI
APIE
LIETUVĄ
(MIESTUS,
PILIS,
ISTORIJĄ, VALDOVUS IR KT.)
687

Istoriniai šaltiniai apie Vilniaus –
Medininkų – Pilėnų pilis. Rašytiniai
dokumentai

Mašinraščio
kopijos.
Lietuvių,
vokiečių k.

1960 m.

218

688

Istorinės žinios apie Lietuvos
kunigaikščius, jų kilmę, pilių statybą
ir kt.

Rankraščiai.
Lietuvių,
lenkų k.

1960-1962 m.

80

6

84
1

2

3

4

5

689

Pinigai Lietuvoje. Pinigų pavyzdžiai

Spaudiniai

1970-1988 m.

36

690

Senieji ir Naujieji Trakai. Miestų,
apylinkių schemos, geodeziniai,
topografiniai ir kt. planai

Originalai,
kopijos,
fotokopijos

1970-1995 m.

30

691

Pilys Lietuvoje (planai, įtvirtinimai,
mūrai, panašumai ir kt.)

Rankraščiai,
leidinių lapų
kopijos

[1980 m.]

26

692

Lietuvos, Mažosios Lietuvos aktai,
signatarų, įžymių žmonių portretai.
Plakatai

Originalai,
kopija

1980-1990 m.

6

693

Lietuvos valdovai Gediminaičiai ir
Gediminaičių sambūris dabar (svečio
kortelė, savivaldos struktūra, leidiniai, valdymo schema ir kt.)

1989-1992 m.

24

694

Lietuva ir Tarybų Sąjunga 1939- Spaudinio lapų
1940 m. (J.Urbšio atsiminimai)
kopijos

1992 m.

32

695

Kunigaikščio Gedimino legenda,
laiškai (fragmentai), laiškų vertinimo
posėdžio protokolas ir kt.

Rankraščiai,
spaudinio
kopijos

1993 m.

12

696

Baltų archeologija. Lietuvos kultūros
paveldo mokslinio centro leidiniai

Spaudiniai

1994-1996 m.

164

1940-1955 m.

106

1958-08-28

9

[1960 m.]

6

7.3. DOKUMENTAI APIE VILNIŲ
(PLANAI, ISTORINĖS ŽINIOS IR
KT.)
697

M. Morelovski. Vilnius iki 1655 m.
Rekonstrukcinio plano 318 numerių
paaiškinimas
ir
S.Lasavicko
nukopijuoto plano dalis

698

J.Jurginis. Vilniaus m. įkūrimo Spaudinio lapų
kopijos
klausimu. Analizė, atsakant į
visuomenės ir spaudos (S.Lasavicko)
priekaištus

699

Perkūno
šventykla
Šventaragio
slėnyje Vilniuje. Istorinės ir kt.
žinios

Rankraštis

6

85
1

2

3

4

5

700

Vilniaus miesto planai 1939-1942 m.

Originalai,
kopijos

[1960-1996 m.]

19

701

Vilniaus miesto planai 1957-1986 m.

Originalai,
kopijos

[1960-1996 m.]

23

702

Vilniaus miesto planai 1986-1994 m.

[1986-1996 m.]

21

703

Vilniaus „Kapitulos“ ir „Stubellos“
(mokyklos namas) Vilniaus katedros
zonoje aprašymas ir spėjamos vietos
schema

1970 m.

2

704

Autorius
nežinomas.
„Vilniaus
gotikos gadynėje“. Apybraiža

1985 m.

23

705

Vilniaus komisijos aktai (XXXI Spaudinio lapų
tomas) apie Lietuvos totorius
kopijos.
Rusų, lenkų k.

[1986 m.]

14

706

Vilniaus pilių ir senamiesčio 17781830 m. planai

Kopijos

1987 m.

5

707

Vilniaus senamiestis. Respublikinės
reikšmės urbanistikos, archeologijos
ir architektūros paminklas. Pirmoji
senamiesčio zona – Vilniaus pilių
teritorija

Kompiuterinis
tekstas

1996 m.

6

Originalai,
kopijos

Mašinraščio
kopija

7.4. DOKUMENTAI ISTORIJOS,
KULTŪROS, ARCHITEKTŪROSARCHEOLOGIJOS IR KT. TEMOMIS
708

Parodos „Kristijonas Donelaitis
(1714 - 1780 m.)“ planas (sudarė
Z.Žemaitytė, konsultavo J.Mačiulis)

Mašinraščio
kopija

1961 m.

14

709

Iliustruoto leidinio dalis apie lietuvių
architektų darbus

Spaudinio
lapai.
Prancūzų k.

1971 m.

7

710

„Zrodla
skandinowskie“.
JAV
Virdžinijos universiteto leidinių
ištraukos

Mašinraštis,
mašinraščio
kopijos

1979-[1985] m.

13

6

86
1

2

711

Archeologinių – architektūrinių
tyrimų aprašymo šriftai, žymėjimo
etalonai, sutartiniai ženklai ir kt.

712

„Apie pasiuntinybę išdidžią Užvologės caro 1306 m.“, „Apie dažnus
karus tarp lietuvių ir kryžiuočių“,
„Apie pirmąjį Skitų arba totorių
atėjimą 1211 m.“
Ištraukos iš
leidinių

713

Ornamentai
šalių
juostose,
drabužiuose ir kt. Piešiniai

714

Lietuvos ir pasaulio šalių hieroglifai,
raštai, simboliai, herbai ir kt. ženklai.
Piešiniai

715

3

4

5

[1980 m.]

14

[1980 m.]

14

[1980-1990 m.]

19

[1980-1992 m.]

32

Bendrijos „ Karių kapai“ dokumentai
(programos ir įstatų projektai, planai)

1989 m.

12

716

Vilniaus universiteto klubo „Žygeivis“ leidiniai

1989-06
1990-03

16

717

Autorius nenustatytas. Pranešimo
„ Martavimas ir jo reglamentacija“
tezės

Mašinraščio
kopija

1990 m.

8

718

„Asmenys, prisidėję prie Vilniaus
senamiesčio žalojimo nuo 1944 metų
iki mūsų laikų“. Bendrijos „Talka“,
Jaunimo paminklosaugos klubo
parengta pažyma

Mašinraščio
kopija

1990-05

11

719

Trakų gyventojo užpildyta anketa
„Apie Trakus, jo senamiestį, istorinį
nacionalinį parką“

1991 m.

10

72

Vyskupo Joanes Losowicz, Losovičių, Lasavičių, Losovskių –
Lasauskų herbai (laiškas, vyskupo
portreto fotokopija, herbai su
aprašymais)

1992 m.

9

Mašinraštis

Originalai,
kopijos

Lenkų k.

6

87
1

2

721

„Žynių mokyklos“ jaunųjų žynių
atsiliepimai apie Gedimino paminklo
projektą, Raseinių žynės Magonytės
Magdutės „Plyta“ Nr. 2, visumos
mainos pagal Per Qūną, dangų Qūtės
Raktas

3

4

5

1994 m.

8

7.5. MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ, KONKURSŲ, ORGANIZACIJŲ VEIKLOS DOKUMENTAI
722

1968 ir 1972 m. Paryžiuje bei 1976
m. Nairobyje vykusių Suvienytųjų
nacijų organizacijos (SNO, dabar –
Jungtinių
tautų
organizacija)
generalinių konferencijų kultūros ir
mokslo klausimais rezoliucijos ir kt.
dokumentai

Mašinraščio,
leidinio lapų
kopijos.
Lietuvių,
prancūzų,
rusų k.

1968-1978 m.

89

723

Paminklų konservavimo instituto
mokslinės metodinės konferencijos
rekomendacijos ir mokslinės –
praktinės konferencijos „Archeologiniai tyrimai Lietuvos TSR
miestų
istoriniuose
centruose“
pranešimų tezės

Mašinraščio
kopija,
spaudinys.
Lietuvių,
rusų k.

1976-1981 m.

52

724

Mokslinės praktinės konferencijos
„Senamiesčio regeneravimo klausimai“
Vilniuje
ir
Paminklų
kompleksų saugojimo ir restauravimo mokslinės konferencijos
Rygoje pranešimų tezės

Spaudiniai.
Lietuvių,
rusų k.

1977-1987 m.

60

725

Mokslinių seminarų, konferencijų
architektūros, archeologijos klausimais referatai, tezės, apibendrinimai

Spaudiniai.
Lietuvių,
rusų k.

1979-1989 m.

193

726

Paminklų konservavimo instituto
1984-1986 m. tematinis planas
(Vilniaus zona)

Mašinraščio
kopija

1984 m.

46

6

88
1

2

3

4

5

727

Tarptautinės kultūros paminklų
apsaugos tarybos (ICOMOS) įkurtos
tarptautinės chartijos paminklotvarkos ekspertų tarybos, Lietuvos
respublikos restauratoriaus, Vilniaus
draugijos Vilniaus miesto paveldo
apsaugos
ir
kt.
organizacijų
nuostatai,
projektai,
taisyklės,
kodeksas

Mašinraščio
kopija

1987-1994 m.

29

728

Lietuvos kultūros paveldo globos
tarybos (LKPGT) įstatų projektai,
laikinos taisyklės, Ministrų Tarybos
nutarimo projektas, tvirtinimo raštas,
tarybos
struktūra,
inspekcijos
nuostatai ir kt. dokumentai

Mašinraščio
kopija

1989-1990 m.

31

729

Lietuvos kultūros kongreso, įvykusio
1990 m., dokumentai ( perspektyvos,
nuostatos, kultūros būklė, konsepcijos matmenys)

Spaudiniai

1990 m.

152

730

Konkurso „Vilniaus žemutinės pilies
valdovų rūmų konsepcija“ dokumentai (tvarka, reikalavimai, tikslas,
uždaviniai, posėdžio protokolas ir
kt.)

1994 m.

30

731

Konkurso viešbučio šalia Odminių g.
skvero Vilniuje projektui parengti
dokumentai (skelbimas, sąlygos, 11
ir 17 kvartalų maketų ir miesto plano
dalių kopijos)

1995-1996 m.

8

732

Mokslinės konferencijos Vilniuje
„Kultūros paveldo autentiškumas:
samprata ir išsaugojimo būdai“
dokumentai
(įvadas,
turinys,
apibrėžimai, strategija)

Leidinys

1997-10-09
1997-10-10

63

Kopijos

1974 m.

12

7.6. ĮSAKYMAI, INSTRUKCIJOS,
NURODYMAI
PAMINKLOSAUGOS, PAMINKLOTVARKOS,
ARCHITEKTŪROS KLAUSIMAIS
733

„Lietuvos
TSR
visasąjunginės
reikšmės paminklai“. Nauja apskaitos forma (rašto, paminklų sąrašo,
apskaitos pavyzdžiai)

6

89
1

2

3

4

5

734

Įsakymai paminklosaugos klausimais

Mašinraščio
kopija

1981-1993 m.

42

735

Gamybinės architektūros paminklų
mokslinės – praktinės dokumentacijos rengimo metodiniai nurodymai, paminklų apsaugos zonų
organizavimo instrukcija

Spaudiniai

1986 m.

41

736

Lietuvos archeologijos ir muziejininkų draugijų nuostatų projektai,
Lietuvos architektų sąjungos įstatai

Mašinraščio
kopija

1989-1990 m.

17

737

Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir Mašinraščio,
spaudinio
statybos taisyklės (du variantai su
iškarpų kopijos
pastabomis, II-asis pataisytas)

[1995 m.]

65

1980-1996 m.

9

7.7. KALENDORIAI, PLAKATAI,
SKELBIMAI
738

Plakatai (portretai, iliustruoti kalendorių lapai)

739

Iliustruoti kalendoriai „Padavimai“,
„Prūsija“ (Borussia, Prauben, Prusy,
Russija), „Lietuvos didieji kunigaikščiai“

Spaudiniai

1988-1991 m.

53

740

Kalendoriai, plakatai, skelbimai

Spaudiniai

1988-1995 m.

31

7.8.
LIETUVOS,
VILNIAUS,
PASAULIO ŽEMĖLAPIAI, PLANAI
741

Administraciniai,
gamtosauginiai,
reljefo ir kt. Lietuvos žemėlapiai.
Pirmas tomas

1940-1985 m.

23

742

Administraciniai,
gamtosauginiai,
reljefo ir kt. Lietuvos žemėlapiai.
Antras tomas

1978-1995 m.

23

743

Balkanų šalių žemėlapiai

[1960 m.]

9

Kopijos

6

90
1

2

3

4

5

744

Kartografiniai,
vietovių
planai,
geodezinės nuotraukos, užstatymo ir
pastatų planai

Originalai,
kopijos,
fotokopijos

[1960-1980 m.]

35

745

Pasaulio šalių senieji žemėlapiai.
Pirmas tomas

Kopijos,
fotokopijos

[1960-1987 m.]

30

746

Pasaulio šalių senieji žemėlapiai.
Antras tomas

Originalai,
kopijos,
fotokopijos

[1960-1997 m.]

24

747

Lietuva senuose
lapiuose

žemė-

Kopijos,
fotokopijos

[1960-1997m.]

16

748

Vilnius senuose žemėlapiuose XIVXVIII a.

Kopijos,
fotokopijos

[1960-1997 m.]

28

749

Vilnius senuose žemėlapiuose IX a.

Kopijos

[1960-1997 m.]

17

750

Senosios Graikijos
žemėlapiai

Kopijos,
fotokopijos

[1980-1985 m.]

24

751

„Lietuva senuose
Kalendorius

1996 m.

12

Periodikos
iškarpos,
spaudinių lapų
kopijos

1968 -1989 m.

96

pasaulio

vaizdai

ir

žemėlapiuose“.

7.9. PERIODIKOS IŠKARPOS
752

Straipsniai spaudoje apie Lietuvos
istoriją 1898-1989 m.

753

Straipsniai spaudoje apie Trakus

Spaudiniai,
periodikos
iškarpos

1935-1998 m.

101

754

Straipsniai spaudoje architektūros –
archeologijos, kultūros temomis.
Pirmas tomas

Periodikos
iškarpos

1958-01-25
1987 m.

71

755

Straipsniai spaudoje architektūros –
archeologijos, kultūros temomis.
Antras tomas

Periodikos
iškarpos

1988-01-01
1991 m.

83

6

91
1

2

3

4

5

756

Straipsniai spaudoje architektūros –
archeologijos, kultūros temomis.
Trečias tomas

Periodikos
iškarpos,
spaudos lapų
kopijos

1992-01-22
1996-11-05

102

757

Straipsniai spaudoje apie Lietuvos
kunigaikštį Gediminą, jo vardu
pavadintus objektus

Periodikos
iškarpos,
spaudos lapų
kopijos

1958-06-28
1996-07-18

41

758

Straipsniai
spaudoje
paminklosaugos, paminklotvarkos klausimais

Iškarpos

1958-01-25
1992-11-04

114

759

Straipsniai
spaudoje
apie PERIODIKO
K.Donelaitį, jo jubiliejų minėjimus, S IŠKARPOS,
spaudinys
palaikų ieškojimą

1963-11-13
1955 m.

125

760

Straipsniai spaudoje apie Kernavę

Iškarpos

1967-02-02
1995-05

57

761

Straipsniai spaudoje apie įžymius
Lietuvos
žmones
(archeologus,
architektus, kalbininkus, istorikus)

Iškarpos

1969-11-05
1996-08-20

38

762

Straipsniai spaudoje apie istorines,
gamtos hipotezes, legendas

Iškarpos

1978 m.
1992-10

69

763

Spaudoje publikuoti straipsniai su
autorių dovanojimo įrašais S.Lasavickui

Iškarpos

1982 m.
1993-07-19

4

764

Straipsniai spaudoje apie Medininkus

Spaudinys,
iškarpos

1984 m.
1995-03

74

765

Straipsniai spaudoje apie Vilniaus
žemutinės pilies valdovų rūmus, jų
atstatymą

Iškarpos

1987-12-17
1997-03

37

766

Straipsniai spaudoje apie Lietuvos
istoriją

Iškarpos

1990-06
1996-03

111

767

Straipsniai spaudoje apie Dzūkijos
nacionalinį parką

Spaudiniai,
leidiniai

1991-1996 m.

43

6

92
1

2

3

4

5

768

Straipsniai spaudoje apie hipotezes,
legendas, gandus

Iškarpos

1993-01
1997-12-08

64

6

Įrašyti 768 (septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni) saugojimo vienetai nuo Nr. 1 iki Nr. 768.
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Asmenų dokumentų komplektavimo ir
tvarkymo skyriaus vyriausiasis archyvistas

Tvirtinu įrašomus saugojimo vienetus.
Direktorė
2003-

Lietuvos literatūros ir meno archyvo
DEK pirmininkė
Alvyda Steponavičiūtė
2003-06-27
SUDERINTA
Lietuvos archyvų departamento
Generalinis direktorius
Vidas Grigoraitis
2003-

Dainius Narvidas

Vida Šimėnaitė

