
 

 

 
 

 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. L opacinskių rū mais ūkinis pastatas   

3. Adresas
    24968     

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, 2 a. su pastoge (pastato Š priestatas 
pristatytas XIX a. pab. - iki 1901 m., iš pagrindų rekonstruotas); stogo forma – dvišlaitė; stogo danga - 
molio čerpių dangos tipas (būklė gera); 

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos, nišos – P frontono 
pusapskritė švieslangio anga (būklė gera); stačiakampės II a. langų angos P, V fasaduose (būklė gera); 

apdaila ir puošyba – tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas V, R, P fasaduose, P frontono 
šlaitų karnizai (būklė patenkinama); tinko tipas (būklė patenkinama, bloga); 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas  

konstrukcijos – lauko akmenų-molio plytų mūro arkinis pamatas (būklė patenkinama); molio plytų 
mūro sienos (būklė patenkinama); stogo konstrukcija (netyrinėta); 

 

 Pastatas yra dviejų aukštų, apleistas, stovi prie 
Šiltadaržio gatvės, gatvės fasadas be langų(F01). Visuose fasaduose lietvamzdžiai neprijungti prie 
stogo(F02-04). Kiemo fasade pirmo aukšto langų angos yra tuščios, langai įstatyti tik antrame 
aukšte(F05, F07). Kiemo pietiniame fasade pirmo aukšto lango anga užmūryta, tinkas daugelyje vietų 
aptrupėjęs(F06). Stogo danga keraminių čerpių, kiemo danga betoninių trinkelių. 

 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2013 m. 8 nuotraukos      
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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