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.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
648
3. Adresas
Pilies g. 6/ Bernardinų g. 2
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.
Architektūrinės: Vertingi tūriai, planinė sandara, sienos, fasadai, langų ir durų angos, rėmų ir durų
istorinis medžiagiškumas, fasadų dekoro elementai, interjero detalės ir dekoras, perdenginiai (skliautai).
Pagrindiniame gatvės fasade, palyginus su 1996 m. fotofiksacija, yra pakitimų ( pagal projektą įrengtas
įėjimas į pusrūsio patalpas)
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Gatvės korpuso Pilies g. fasadas(F1):_Ia. kairėje
vartų pusėje vitrininis langas ir įgilintas įėjimas, dešinėje – prieduobė su įėjimu į pusrūsį ir mažas langas
su mediniais apvadais(F2). IIa. 3 langai pakeisti(F3), mediniai, vienas nepakeistas(F4). Visi langai su
puošniais apvadais. IIIa. vienas langas ir penkios arkinės nišos(F4). Kiemo fasade langai pakeisti,
mediniai(F5). Bernardinų g. fasadas: Ia. medinės durys su apvadais ir nedidelis langas(F6). IIa.langai
pakeisti, mediniai. IIIa. du arkiniai langai, pakeisti, mediniai ir 4 arkinės nišos(F7). Stogo danga
keraminių čerpių. Ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai į Pilies g., vienas į kiemo pusę, 5 plokštumniai
stoglangiai(F8). Kaminų galvutės apskardintos, kai kurių kaminų aptrupėjęs tinkas(F9). Pravažiavimo
danga – betoninės plytelės(F20), perdanga – cilindrinis skliautas su kryžminiais segmentais(F10). Vartai
seni – mediniai(F11).
Šiaurinis kiemo korpusas: v. korpuso dalyje (iki kontraforso)(F12) Ia. langai pakeisti, mediniai,
netradicinio skaidymo su apsauginėmis žaliuzėmis, medinės naujos durys, atidengti arkinių nišų mūro
fragmentai; IIa. 2 langai pakeisti, mediniai(F13, F14). Vidurinėje korpuso dalyje Ia. langai pakeisti,
mediniai, neišlaikytas langų dalinimas(F15); IIa. langai pakeisti – mediniai, ant čerpinės dangos stogo
įrengtas vienas tūrinis stoglangis(F16). Rytinėje šio korpuso dalyje I ir II a. langai pakeisti, stogas
truputi paaukštintas, įrengtas tūrinis stoglangis ir 2 „velux“ tipo stoglangiai). Į Pilies g. Nr. 4 kiemo pusę
įrengti tūriniai stoglangiai(F17, F18). Pietinis kiemo korpusas vieno aukšto, mūrinis(F27, F28). Stogo
danga keraminės čerpės. Įrengti du plokštuminiai stoglangiai. Kiemo danga – lauko rieduliai su plokščių
akmenų intarpais praėjimams(F19).Kiemo gale ažūrine pertvara atitverta kiemo dalis kavinės kiemeliui
su laikina pavėsine(F29).
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PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2010 m. 29 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2010-04
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)
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