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(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
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Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
Pastatų komplekso, vad. L opacinskių rū mais tvora su vartais
1. Pavadinimas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 24969
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:
tūrinė erdvinė kompozicija – kiemą iš V, iš Šiltadaržio g. pusės, ribojanti tvora, jungianti oficiną su
ūkiniu pastatu, ir įvažiavimo į kiemą vartai Bernardinų g., įkomponuoti tarp rūmų ir oficinos; stogo
forma – vartų – keturšlaitė; stogo dangos medžiaga ar jos tipas – vartų – skardos lakštų dangos tipas,
tvoros – molio čerpių dangos tipas; kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro kelių tarpsnių, PV pusėje
nišomis suskaidytas, vartų parapetas, dekoruotas vazomis;
sienų angos, nišos – segmentinių sąramų nišos tvoros R pusėje (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas – vartų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų
architektūros tūrinės detalės – tikuoto plytų mūro iškyša tvoros Š dalies R pusėje (būklė patenkinama);
apdaila ir puošyba – tvoros tinko tipas (būklė patenkinama, bloga);
konstrukcijos – pamatas su vartų tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė
gera); molio plytų mūro sienos (vartų būklė gera, tvoros - patenkinama);
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Tvora stovi tarp ūkinio pastato ir oficinos palei
Šiltadaržio gatvę(F06). Kiemo pusėje tvoros fasade yra arkinės nišos. Kieme tvora tinkuota, dalinai
tinkas nutrupėjęs(F07-08). Tvora dengta keraminėmis čerpėmis. Vartai į kiemą yra tarp oficinos ir
rūmų(F01-02). Vartai tinkuoti su medinėmis varčiomis(F03-04). Ietaus vanduo nuo vartų karnizo
nuvestas ant šalgatvio dangos(F05).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2013 m. 8 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)

