
 
 Kultūros paveldo objekto 
 būklės tikrinimo taisyklių  priedas 

 
                      (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 
               ______

 (dokumento sudarytojo pavadinimas) 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra   

 
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  PATIKRINIMO AKTAS 

          
                   2013 – 08   

             (data) 
Nr.____ 

          

(užpildymo vieta) 
       Vilnius      

 
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas 
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas 

        Pastatų komplekso, vad. Lopacinskių rūmais oficina    

3. Adresas
    24967     

4. Valdytojas________________________________________________ ________________________ 
                                  Bernardinų g. 8                                               

                          (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________ 

    valstybės saugomas   

 
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

tūris – kompaktinis, netaisyklingo stačiakampio plano formos, 2 a. su pastoge ir rūsiu (pastogėje 
įrengtos patalpos su įgilintais stoglangiais); stogo forma – trišlaitė; stogo danga - molio čerpių dangos 
tipas (būklė gera); plytų mūro dūmtraukių su karnizėliais tipas (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinės 
sąramos durų anga rūsyje (būklė gera); rondeliai ŠR frontone (būklė gera); 

fasadų architektūrinis sprendimas – PV, ŠV, PR fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų 
architektūros tūrinės detalės – tinkuotų plytų mūro kontraforsai dengti vienšlaičiais stogeliais kiemo PR, 
ŠR fasaduose (būklė gera); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos - pamatas su molio plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu gatvės PV 
ir ŠV fasaduose (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera); molio plytų mūro sienos (būklė 
gera); molio plytų mūro tinkuoti cilindriniai bei cilindriniai su liunetėmis rūsio skliautai (būklė gera); 
medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija nauja); stalių ir kiti gaminiai - I a. langų 
medinių konstrukcijų medžiagos tipas (langų skaidymas pakeistas į analogišką rūmų langams skaidymą; 
būklė gera); medinių įspūdinių durų tipas (būklė gera); medinių įspūdinių langinių tipas (būklė gera); 

 

 Pastatas yra dviejų aukštų, stovi bernardinų ir 
Šiltadaržio gatvių kampe(F01). Pastatas yra sutvarkytas. Gatvių fasaduose pirmo aukšto langai nekeisti, 
su medinėmis langinėmis(F02-04). Antro aukšto langai pakeisti(F03, F05). Ant stogo įrengtas tūrinis 
stoglangis(F06), lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F07). Kiemo fasade pirmo 
aukšto langai nekeisti(F08-09), antro aukšto langai pakeisti(F10). Kiemo šiauriniame fasade yra tik 
vienas langas antrame aukšte(F11). Į kiemo pusę stoge įrengti įtraukti stoglangiai(F12), stogo danga – 
keraminės čerpės. Kieme lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją(F13). Kiemo danga – 
betoninės trinkelės(F14). 

 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 14 nuotraukų      
10. Kiti dokumentai_________lapai. 

  

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 
                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 

                                      2013-08     

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

    Kęstutis Masaitis 
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