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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pastatų komplekso, vad. L opacinskių rū mais rū mai
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24966
3. Adresas
Bernardinų g. 8
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:
tūris – pusiau atviras, susidedantis iš keturių, supančių netaisyklingos formos kiemą korpusų –
dviaukščių su pastogėmis ir rūsiais po gatvės PV korpusu (pastogėse įrengtos patalpos su tūriniais
stoglangiais); stogo forma – pagrindinio PV korpuso – laiptuota keturšlaitė, kiemo ŠV korpuso, rizalito –
laiptuota trišlaitė, kiemo PR korpuso – dvišlaitė, PR laiptinės – trišlaitė; stogo danga - molio čerpių
dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – segmentinių,
pusapskričių sąramų angos, nišos rūsio patalpose, gatvės PV korpuso I a. koridoriuje, kiemo ŠR korpuso
V laiptinės patalpoje, I aukšto patalpose, II a. patalpoje (būklė patenkinama); PV korpuso II a. patalpos
angos niša, užbaigta dekoratyvia karpyto kontūro sąrama (būklė gera);
fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės - pagrindinio PV korpuso kiemo ŠV fasado rizalitas su dviaukšte arkada
(būklė gera); vienaaukštis priestatas pagrindinio PV korpuso V kampe (būklė gera); laiptinės priestatas
ŠR korpuso PR fasade (būklė gera); tinkuoto plytų mūro daugiabriaunis kontraforsas su profiliuotu
karnizu ir stogeliu kiemo ŠV korpuso ŠR kampe (būklė gera);
konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų-molio plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuotu plytų mūro
cokoliu (1974 m. archeologinių tyrimų metu bei 1998 m., atliekant žvalgomuosius architektūrinius
tyrimus, rasti renesansinio arkinio pamato, mūryto iš plytų ir akmenų, fragmentai; rūsio sienų ir cokolio
būklė patenkinama); molio plytų mūro sienos (būklė gera); molio plytų mūro cilindriniai rūsio skliautai
patalpose, rūsio patalpoje paremti plytų mūro stačiakampio skerspjūvio stulpu (būklė gera); tinkuoto
molio plytų mūro kryžminiai, cilindriniai, su liunetėmis, ramstinėmis arkomis skliautai kiemo ŠV korpuso
I aukšto patalpoje, PR korpuso I aukšto vestibiulio patalpoje, ŠR korpuso V laiptinėje, I aukšto patalpose
(būklė gera); stogo medinės gegninės santvarinės konstrukcijos, paremtos mediniais statramsčiais su
pasparomis, tipas (stogo konstrukcija sumontuota nauja, PV, ŠV korpusuose - pagal architektūrinius
apmatavimus, atkuriant autentiškus stogo konstrukcijos mazgus; būklė gera); funkcinė įranga pagrindinių laiptų ŠV rizalite tipas (laiptų medžiagiškumas iš dalies pakeistas - vietoje buvusių medinių
laiptų įrengti gelžbetoniniai su mediniais antpakopiais; būklė gera); PR laiptinės gelžbetoniniai laiptai
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su profiliuotomis mozaikinio betono pakopomis, laiptų aikštelėmis (būklė gera); molio plytų mūro laiptai
į rūsį (restauruoti; būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - PR įėjimo dvivėrių medinių įsprūdinių, dekoruotų
drožtiniais elementais, lauko durų su viršlangiu tipas (pagamintos pagal autentiškų durų pavyzdį; būklė
gera); dviejų dvivėrių medinių įsprūdinių PV įėjimo į ŠR korpusą durų, iš kurių vienerios su pusapskričiu
viršlangiu, tipas (būklė gera); langų medinių konstrukcijų medžiaga ir skaidymo tipas (būklė gera); langų
skaidymo tipas (langų rėmai pagaminti iš medienos ir plastiko elementų; būklė gera); pagrindinių ŠV
laiptų medinių baliustrų tvorelės tipas (būklė gera); kaltiniai metaliniai ažūriniai PR laiptų turėklai su
mediniu profiliuotu porankiu (būklė gera); medinių įspūdinių langinių tipas (būklė gera);
patalpų architektūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro arkada PV korpuso I a. laiptinėje ir koridoriuje
(būklė gera); lubų, sienų, kolonų apdaila – vidaus patalpų sienų tinkas su XVIII a. – XIX a. polichrominiu
tapybiniu dekoru (sienų tapyba neatidengta; būklė gera);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų yra dviejų aukštų su mansarda.
Pastate įrengtas viešbutis. Rūmai susideda iš keturių korpusų. Pagrindinis korpusas stovi prie bernardinų
gatvės(F01). Fasade visi langai pakeisti, pirmo aukšto langai su medinėmis langinėmis, ant stogo įrengti
tūriniai stoglangiai(F02-04). Vakarinis korpuso fasadas yra kieme su dideliais arkiniais langais(F05-07),
langai pakeisti. Visų kitų korpusų fasadai sutvarkyti, langai pakeisti, ant stogų įrengti tūriniai
stoglangiai(F08-19, F23)). Pastato stogo danga keraminių čerpių. Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas ant
kiemo dangos ir į lietaus kanalizaciją(F20). Kiemo danga – betoninės plytelės(F20-21) ir betoninės
trinkelės(F22)

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 23 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2013-08

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

