
 
 

 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                                            namų kompleksas    
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas    27454 ( 27455 pietų namas, 27456 vakarų namas, 27457 rytų 
namas)        
3. Adresas                                  Bernardinų  g. 6                        
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 Saugotina 
pastato tūrinė-erdvinė kompozicija, aukštingumas, medžiagiškumas, stogų forma, gatvės fasadas, 
kapitalinių sienų planinė struktūra, krosnis su reljefiniu augalinių motyvų dekoru, rūsiai. 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas      
Pietų namas stovi prie Bernardinų g. ir Šiltadaržio g. kampo(F1, F2, F3). Dviejų aukštų g. fasadai 
tinkuoti. Bernardinų g. fasado Ia. aukšte yra trys langai(nekeisti). Kairėje fasado pusėje yra puošnus  
arkinių vartų portalas su lipdybiniu dekoru(F2, F4). Antro a. 7 langai yra nekeisti, su apvadais ir 
sandrikais. Po langais – horizontalios traukos. Virš vartų portalo esantis IIa. langas dekoruotas apvadu 
su voliutomis. Fasado kampai akcentuoti rustais. Fasade Ia. lygyje atidengti buvusių arkų 
fragmentai(F5). Šiltadaržio g. fasade Ia. langų nėra, tik viena buv. lango niša. IIa. yra du langai kaip ir 
Bernardinų g. fasade(F6). Gatvės korpuso kiemo fasade(F7) langai nekeisti, be apvadų. Pietų namo 
kiemo fligeliuose(F8, F10) Ia. langai nekeisti. IIa. langai nekeisti, su apvadais kaip gatvės fasade, 
Fligelių kampai rustuoti. Pietų namo stogo danga – keraminės čerpės. Kaminai netinkuoti, galvutės 
apskardintos. Pravažiavimo perdanga dalinai cilindrinis skliautas, dalinai plokščia(F23, F24). 
Pravažiavimo danga – betoninės trinkelės(F25). 
Vakarų namas stovi yra vieno aukšto. Fasadas tinkuotas. Pietinėje namo dalyje langai nekeisti(F11). 
Šiaurinė namo dalis(F11, F12) suremontuota, langai pakeisti, sutvarkytas cokolis.  Šioje dalyje pakeista 
keraminių čerpių danga, ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F11, F13), kaminas apskardintas, 
pietinėje dalyje – netinkuotas. 
Rytų namas(F14, F15) yra vieno aukšto, stovi palei Šiltadaržio g. Kiemo fasade langai nekeisti, bet 
sutvarkyti. Šiltadaržio g. fasade yra trys langai, dalis langų pakeisti – plastikiniai, 2 su apsauginėmis 
žaliuzėmis, langų dalinimas skirtingas(F16, F18).  Fasado tinkas aptrupėjęs(F17, F19). Stogo danga – 
keraminės čerpės, dalis stogo dangos pakeista(F14). Kaminai netinkuoti, galvutės apskardintos. Lietaus 
vanduo nuvedamas į kiemą. Gatvės fasade lietvamzdžių nėra. 
Kiemo danga – betoninės plytelės ir ištrupėjęs asfaltas(F26, F27, F28). Kiemo viduryje, žalioje salelėje, 
auga trys medžiai(F27), šiaurės rytinėje dalyje, prie tvoros(F28) – vienas medis. 
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PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2010 m. 28 nuotraukos         
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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