
 
 

 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 
          

                   2011-07___ Nr.__ 
             (d
          

ata) 

___Vilnius__ 
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                                            namas     
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas                  27433    
3. Adresas                                  Bernardinų  g. 3                        
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, stogų forma, dangos medžiagiškumas, aukštų išplanavimas, sienų angos, fasadų architektūros 
tūrinės detalės, konstrukcijos, vidaus dekoras, žemės ir jos paviršiaus elementai. 

 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas prie gatvės yra dviejų aukštų, fasadas 
tinkuotas, pirmas aukštas rustuotas(F1, F2). Centrinėje dalyje yra pravažiavimas į kiemą, su senomis 
įėjimo durimis abipus pravažiavimo(F3, F11, F12). Gatvės fasado kairėje  pirmo aukšto pusėje 4 langai 
pakeisti, plastikiniai, kiti nekeisti. Ant stogo, į gatvės pusę, yra penki tūriniai stoglangiai vienšlaičiais 
stogeliais. Pravažiavimo perdanga kryžminis cilindrinis skliautas(F4-8), danga – lauko rieduliai(F6). 
Kiemo fasadas netinkuotas, trijų aukštų(F13), pirmo a. dešinėje 5 pakeisti  (plastikiniai) langai(F14), 3 
aukšto dešinėje yra 3 pakeisti( mediniai) langai(F18). Kieme, abipus pravažiavimo įrengti apsauginiai 
akmenys ir metalinės apsaugos(F15, F16, F17).  
Kairio kiemo korpuso fasadas netinkuotas, dviejų aukštų, su cokoliniu aukštu, kurio visi langai su 
ritininėmis apsauginėmis žaliuzėmis. Antrame fasado aukšte yra penki nekeisti langai, visi kiti šio 
korpuso langai pakeisti. Ant stogo įrengti 6 tūriniai stoglangiai su dvišlaičiais stogeliais(F33, F34).   
Galinis kiemo korpusas (F28, F29, 30) yra dviejų aukštų, netinkuotas. Pirmame aukšte langai pakeisti 
(mediniai), naujai įrengtos grotelės ant terasos virš įėjimo į cok. aukštą(F 31, F32), antrame aukšte 
langai nekeisti. Šio korpuso dešiniame kampe, antrame aukšte įrengtas balkonas su medine 
perdanga(F27). Po šiuo balkonu yra seni vartai(F26). Vakarinėje galinio korpuso dalyje langai nauji, 
mediniai. Ant stogo įrengti du vienšlaičiai tūriniai stoglangiai ir vienas dvišlaitis(F24, F25). 
Dešinys (vakarinis) kiemo korpusas yra dviejų aukštų(F20), fasadas tinkuotas, pirmas aukštas 
rustuotas(F19, F 21). Pirmame aukšte trys langai plastikiniai, antrame aukšte trys nauji mediniai langai. 
Ant stogo yra įrengti keturi dvišlaičiai tūriniai stoglangiai. Šio korpuso stogo danga pakeista 2011 
metais(F22, F23). Visų kitų korpusų stogo danga keraminės čerpės. Gatvės korpuso dalis stogo dangos 
yra skarda(F35). 
Kiemo danga – lauko rieduliai su betono trinkelėmis išklotais takais(F36). Kieme auga du medžiai(F34). 
Kieme lietaus vanduo nevestas į lietaus kanalizaciją.     
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010-2011 m.   37 nuotraukos         
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2011-07      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

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