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.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namų kompleksas (Katedros kapitulos namai)
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27449 (27450 rytų namas, 27451 pietvakarių namas, 27452 ūkinis
pastatas, 27453 vartai )

3. Adresas
Bernardinų g. 4
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 Saugotini
autentiški: tūris, aukštingumas, stogo forma, kapitalinės sienos su barokinio ir klasicistinio mūro
fragmentais, medžiagiškumas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pietvakarių namas yra vieno aukšto, L formos. Stovi
prie Bernardinų g. ir kieme. Bernardinų g. fasadas(P1) yra tinkuotas. Fasade yra du langai su medinėmis
langinėmis ir durys tarp jų(P2). Prie vartų į kiemą yra nedidelis langelis su metalinėmis grotomis. Kiemo
fasade ir kiemo korpuso(P3, P4, P5)) fasade visi langai ir durys pakeisti, mediniai. Ant stogo įrengti 6
tūriniai stoglangiai ir 2 plokštuminiai stoglangiai. Stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, kaminai
tinkuoti, galvutės apskardintos.
Rytų namas yra dviejų aukštų, stovi galu į bernardinų g. Gatvės fasade yra trys langai, pakeisti –
mediniai(R1). Kiemo fasade pirmame aukšte langai pakeisti(R3), antrame aukšte pakeisti du langai, kiti
nekeisti(R2, R3, R4). Šiauriniame korpuso fasade yra vienas nekeistas langas antrame aukšte. Šio fasado
dažai apsilupę. Stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai mūriniai, netinkuoti, kai kurių kaminų galvutės
apskardintos. Lietvamzdžiai sutvarkyti.
Ūkinis astatas yra vieno aukšto su vienšlaičiu keraminėmis čerpėmis dengtu stogu(U1, U2, U3, U4).
Pastatas yra atremontuotas, sienos tinkuotos, cokolis sutvarkytas. Langai ir durys pakeisti, mediniai.
Stoge įrengti tūriniai (sugretinti) ir plokštuminiai stoglangiai. Rytinėje pastato dalyje stoge įrengtas
tūrinis stoglangis su balkonu su terasa. Kaminai tinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus vanduo
surenkamas į lietaus kanalizaciją.
Kiemo danga – lauko rieduliai su betoninėmis trinkelėmis(F1). Dalis kiemo, prie rytų namo aptverta
neaukšta ažūrine medine tvora(P4). Medine tvorele atitverta ir dalis kiemo šiaurės vakaru kiemo
dalyje(U1). Atitvertose teritorijose pasodinta daug žalumynų.
PRIDEDAMA:

2

9. Fotofiksacija
2010 m. 14 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

