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Kaunas  
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 1. Pavadinimas: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bažnyčia 2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22329 
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 
patvirtintas):  
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., T. Masiulio g. 31 
5. Valdytojas: Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija. 
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas, nacionalinis 
reikšmingumo lygmuo 7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-06  
 
 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS  
8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė labai 

pagerėjo 
4 – būklė 

gerėja 
3 – būklė 
nepakito 

2 – būklė 
blogėja 

1 – būklė labai 
pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 
būklės pokyčio įvertinimas* 

   V  
* - Pažymėti - V. 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, 
vizualinės taršos šaltinių nėra; 
4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę 
defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo 
ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių 
juos panaikinti; 
3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas 
nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių 
įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą 
nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių 
panaikinimo nesiimta jokių priemonių; 
2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos 
priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, 
aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių 
šaltinių daugėja; 
1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar 
buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl 
to nesiimama jokių priemonių. 
 
  



9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 
4 – būklė 

gerėja 
3 – būklė 
nepakito 

2 – būklė 
blogėja 

1 – būklė labai 
pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos     V  
2. Sienų konstrukcijos   V   
3. Sienų apdaila    V  
4. Stogo danga   V   
5. Stogo konstrukcijos   V   
6. Langai     V  
7. Durys    V   
8. Puošyba (jei yra)    V  
** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas 
vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.   

 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia lotyniškojo kryžiaus simetriško plano, 
dvibokštė dengta šešiakampiu kupolu su keturiomis koplyčiomis ir vienuolių choru rytinėje dalyje.  
Bažnyčios tūris ir aukštų išplanavimas nepakitę. Fasadų architektūrinis sprendimas, konstrukcijos ir 
interjerai nepakitę. Pastatas naudojamas, prižiūrimas. 
Bažnyčios cokolinėje dalyje, interjeruose ir kriptose pastebimi drėgmės sukelti tinko ir mūro 
pažeidimai. Vietose auga žaliadumblių kolonijos, tai rodo, kad sienų įmirkimas pastovus. Visuose 
bažnyčios fasaduose pastebimos tinko netektys, skylimai. Vakarinėje bažnyčios dalyje esančių patalpų 
skliautuose taip pat pastebimi plyšiai ir skylimai, tinko ir mūro erozija, netektys.  Skylimai pastebimi ir 
angų sąramų vietose, todėl šias vietas būtina papildomai stebėti.  
Bažnyčios stogo danga (vario skardos lakštai) susidėvėjusi: vietose skylėta, vietose atsivėrę plyšiai 
falcuose, stogo dangos ir fasadų jungimo vietose. Pietinėje stogo dalyje sumontuota laikina stogo danga. 
Medinės stogo konstrukcijos elementai atskirose vietose nestipriai pažeisti puvinio ir entomologinių 
kenkėjų. Vakarinėje pastogės dalyje, ant stogo dangaus kaupiasi kondensatas – būtina užtikrinti geresnį 
vėdinimą. 
Objekto būklė blogėja. Apžiūrų metu užfiksuoti drėgmės sukelti pažeidimai apdailoje ir konstrukcijose 
ateityje gali lemti reikšmingus vertingųjų savybių praradimus.   
 
 
11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 

5 – būklė labai 
pagerėjo 4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė 

blogėja 1 – būklė labai 
pablogėjo 

  V   
***- Pažymėti - V.  12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios aplinka yra tvarkinga ir prižiūrima, vizualinės 
taršos šaltinių nėra.  
 
 
 
PRIDEDAMA: 
13. Foto-fiksacija, 10 lapų: 
13. 1 - 13.2. Bažnyčios vakarinis (pagrindinis) fasadas ir pietinis bokštas; 
13.3 Pietinis fasadas. Saulės laikrodis; 
13.4 – 13.5. Įėjimai į šiaurinį ir pietinį koridorius; 
13.6. Bažnyčios cokolinė dalis pietinėje pusėje. Matoma tinko ir vietose mūro erozija; 
13.7 – 13.8. Rytiniame fasade pastebimi tinko pažeidimai, skylimai ir nedideli cementiniai užtaisymai; 
13.9. Bažnyčia. Matoma laikina danga uždengta pietinė stogo dalis; 
13.10 – 13.11. Bažnyčios interjero dekoro fragmentai; 
13.12. Rytinės stogo dalies autentiška stogo konstrukcija; 
13.13 - 13.14 . Drėgmės, erozijos pažeistas tinkas bažnyčios pietiniame koridoriuje; 



13.15 – 13.16. Drėgmės, erozijos pažeistas tinkas bažnyčios šiauriniame koridoriuje; 
13.17. Drėgmės pažeista freska ir lipdiniai Šv. Marijos Magdalenos de Paci koplyčioje; 
13.18. Drėgmės pažeisti lipdiniai Šv. Pranciškaus Salezo koplyčioje; 
13.19 – 13.20 . II a. „coretti“ patalpų kryžminiai skliautai. Mūro ir tinko erozija, drėgmės dėmės; 
13.21. Šiaurinio bokšto trečio tarpsnio karnizas apaugęs žole; 
13.22. Druskų apnašos šiaurinio bokšto laiptinėje; 
13.23. Plytų mūro erozija šiaurinio bokšto laiptinėje; 
13.24 – 13.25. Vietose eroduotas bažnyčios fasado tinkas ir mūras. Galerija, jungiančios bažnyčios bokštus; 
13.26. Drėkstantis buv. pietinio bokšto laikrodžio patalpos skliautas. Tinko erozija; 
13.27. Stogo konstrukcijos elementas pažeistas entomologinių kenkėjų; 
13.28. Kondensatas vakarinėje stogo dalyje. Būtina užtikrinti geresnį vėdinimą; 
13.29. Skylės stogo dangoje. 

 
 
 
 
  
 
Kultūros paveldo skyriaus specialistė                       ______________                     Sigita Bugenienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)               (parašas)                            (vardas ir pavardė) 
 
  



FOTO-FIKSACIJA  
Fotografavo Sigita Bugenienė.  Data 2017-11-03, 2018-04-19, 2018-06-20. 
 

 

   
13.1- 13.2. Bažnyčios vakarinis (pagrindinis) fasadas. Pietinis bokštas. 

 

  
13.3. Pietinis fasadas. Saulės laikrodis 

 



      
13.4 – 13.5. Įėjimai į šiaurinį ir pietinį koridorius. 

 

  
13.6. Bažnyčios cokolinė dalis pietinėje pusėje.  

Matoma tinko ir vietose mūro erozija.  
 

 



   
13.7 – 13.8. Rytiniame fasade pastebimi tinko pažeidimai, skylimai ir nedideli cementiniai užtaisymai. 

Pastebimos tikėtinai drėgmės dėmės. 
 

  
13.9. Bažnyčia. Matoma laikina danga uždengta pietinė stogo dalis 



       
13.10 – 13.11. Bažnyčios interjero dekoro fragmentai 

  

  
13.12. Rytinės stogo dalies autentiška stogo konstrukcija 

  



 
 

   
13.13- 13.14. Drėgmės, erozijos pažeistas tinkas bažnyčios pietiniame koridoriuje.  

Aktyvios žaliadumblių kolonijos rodo pastovų sienų įmirkimą. 
 
 
 
 

  
13.15 - 13.16. Drėgmės, erozijos pažeistas tinkas bažnyčios šiauriniame koridoriuje.  

Aktyvios žaliadumblių kolonijos rodo pastovų sienų įmirkimą. 
Drėgmės ir erozijos žymės išilgai grindų pastebimos ir centrinėje bažnyčios navoje. 



  
13.17. Drėgmės pažeista freska ir lipdiniai Šv. Marijos Magdalenos de Paci koplyčioje 

 
 

  
13.18. Drėgmės pažeisti lipdiniai Šv. Pranciškaus Salezo koplyčioje 

 



      
13.19- 13.20. II a. „coretti“ patalpų kryžminiai skliautai. Mūro ir tinko erozija, drėgmės dėmės. 

 

  
13.21. Šiaurinio bokšto trečio tarpsnio karnizas apaugęs žole 

  



 
 
 
 

  
13.22. Druskų apnašos šiaurinio bokšto laiptinėje 

 
 
 
 
 

  
13.23. Plytų mūro erozija šiaurinio bokšto laiptinėje 

 
 
 
 
 



    
13.24 – 13.25. Vietose eroduotas bažnyčios fasado tinkas ir mūras. Galerija, jungiančios bažnyčios bokštus. 

Skliautuose matomi skylimai. 
 

  
13.26. Drėkstantis buv. pietinio bokšto laikrodžio patalpos skliautas. Tinko erozija. 

  



  
13.27. Stogo konstrukcijos elementas pažeistas entomologinių kenkėjų 

 

  
13.28. Kondensatas vakarinėje stogo dalyje. Būtina užtikrinti geresnį vėdinimą 

 

  
13.29. Skylės stogo dangoje 


