
 
 

 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra__________________________ 

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 
          

                   2010-04___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                                            namas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                  10381    
3. Adresas                                  Bernardinų  g. 11                        
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu      valstybės saugomas   
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 
 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 
 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Pastato 
tūris, aukštingumas, stogo konstrukcija, fasadai ir šie architektūriniai elementai: įvažiavimo vartai su 
varteliais, metalo gaminiais, apsauginiais akmenimis; gatvės fasado Ia. langinės; įeinamos durys iš 
pravažiavimo į kairę ir į dešinę; balkonas-galerija su konsolių konstrukcija ir profiliais; kapitalinių sienų 
planinė struktūra, medinė lubų konstrukcija memorialinio muziejaus patalpose ir prieangyje prieš 
muziejų; mediniai laiptai galiniame kiemo korpuse nuo Ia. iki pastogės su išlikusiomis pirminių turėklų 
durelėmis; mediniai pagrindinių laiptų turėklai su tekintomis medinėmis baliasinomis ir porankiais; 
durelės į mažąjį kambarį Ia.; baltų koklių krosnis muziejaus patalpose Ia. ir IIa. prieangyje prie 
pagrindinės laiptinės; akmeninė lentelė su užrašu virš durų memorialinėje patalpoje. Skliautiniai rūsiai, 
jų medžiagiškumas. 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas   Pagrindinis gatvės fasadas(F1) tinkuotas. Langai 
gatvės fasade nekeisti, mediniai. Pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis(F2). Vidury fasado 
pravažiavimas į kiemą su senais mediniais vartais(F3). Abiejuose vartų pusėse yra vartų apsauginiai 
akmenys. Abipus pravažiavimo cokolis aptrupėjęs. Pravažiavimo danga –plytelės(F4), perdanga – 
cilindrinis skliautas, prie vartų nedidelis kryžminis skliautas(F5). Gatvės korpuso kiemo fasade trys 
langai, pakeisti. Ant stogo sena tūrinė konstrukcija(F9). Kiemo korpusuose langai pakeisti. Kairiame 
(rytiniame) kiemo korpuse abiejų aukštų langai su senomis medinėmis langinėmis(F6-8). Rytinio ir 
pietinio korpusų antrame aukšte yra medinė galerija(F8, F12, F13) į kurią patenkama mediniais 
laiptais(F11). Stogo danga – keraminės čerpės, kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus 
vanduo nuleidžiamas į kiemą, gatvės pusėje  surenkamas į kanalizaciją. Kiemo danga – plytelės(F14). 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 m. 14 nuotraukų.         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2010-04      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 
Vyr. inž.                                                                   ______________                  Kęstutis Masaitis 
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė) 
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