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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas                          namas       
2.  Kultūros vertybių registro unikalus kodas       745     
3. Adresas                                  Aušros Vartų g. 13                        
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 – uždaras, trapecijos formos plano su keturkampio plano vidiniu kiemu, R formuojantis 

perimetrinį Aušros Vartų g. užstatymą, V besiribojantis su bazilijonų vienuolyno kiemu, 3 a. su pastoge ir 
rūsiais po dalimi patalpų (po PR dalimi rūsys dviejų aukštų: apatiniame rūsyje slūgso gruntinis vanduo, 
įėjimas į jį iš rūsio laiptinės; būklė gera); stogo forma – gatvės R korpuso – dvišlaitė, kiemo korpusų – 
vienšlaitė (būklė gera); kiti stogo elementai – tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė patenkinama); 
tūrinių pusapskričių stoglangių R pusėje tipas (išliko tik Š stoglangis; yra naujai įrengtų tūrinių bei 
„Velux“ tipo stoglangių; būklė patenkinama);  

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės 
detalės - tinkuoto plytų mūro R fasado kontraforsas (remia dviejų gretimų namų ugniasienes; būklė 
patenkinama); sienų angos, nišos – rūsio patalpų arkinių sąramų durų ir švieslangių angos ir nišos (yra 
naujai iškirstų angų, įrengtas įėjimas iš gatvės pusės; būklė patenkinama); R fasado I a. pusapskritė ir 
stačiakampė vartų angos (buvusio arkinio lango vietoje barokinė pusapskritė tarpuvartės anga atkurta 
XX a. II p.; būklė gera); kiemo fasadų arkinės II-III a. langų ir I a. vartų bei laiptinės įėjimo angos 
(stačiakampių kiemo fasadų angų autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; būklė gera);  

fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės R fasado architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus 
fasado Š dalies II, III a. balkonus ir jų durų angas ir rekonstruotas I a. stačiakampes langų ir durų angas; 
būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – R fasado P dalies II, III a. balkonai su metalinėmis 
ažūrinėmis tvorelėmis (įrengti XIX a. II p.; analogiški balkonai Š dalyje įrengti XX a. II p.; būklė gera); 
kiemo fasadų II-III a. medinių galerijų su mediniais išorės laiptais, tiesių stulpelių turėklais ir pastogės 
užlaida tipas (galerija statyta tarpukariu, XX a. 8 d-metyje remontuota; būklė gera); fasadų apdaila ir 
puošyba – kiemo fasadų sienų tinko tipas (būklė patenkinama);  

konstrukcijos – pamatas su akmenų ir plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų 
būklė patenkinama); plytų mūro sienos su ugniasiene V pusėje (ugniasienėje yra iškirstų angų; būklė 
patenkinama); apsauginiai vartų akmenys ir akmeniniai stulpeliai (būklė patenkinama); plytų mūro 
cilindriniai rūsio ir tinkuoto plytų mūro cilindriniai bei kryžminiai I a. dalies patalpų skliautai (būklė 
gera); medinės tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – 
pusiau atvira laiptinė su mediniais laiptais namo ŠR dalyje (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – 
langų medinių konstrukcijų, skaidymo ir varstymo tipas (dauguma fasadų langų pakeista plastikiniais; 
būklė patenkinama);  

lubų, sienų, kolonų apdaila – I a. patalpos Nr. 1 skliauto tapybinis dekoras (restauruotas ir iš dalies 
atkurtas; būklė patenkinama);  
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žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus senojo miesto 

vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją);  
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiestis 

16073, U1P. 
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas    Pastatas yra trijų aukštų, fasadai 

tinkuoti(F01-02). Korpuse prie Aušros vartų gatvės pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, 
jų langai ir durys pakeistos, su apsauginėmis žaliuzėmis. Gatvės fasade antrame ir trečiame aukštuose 
dalis langų pakeista, dalis likę seni(F03-04). Fasado šonuose antrame ir trečiame aukštuose yra 
balkonai, apkalti medžiu, su metaliniais turėklais(F06-07). Pravažiavime į kiemą yra metaliniai 
vartai(F08). Pravažiavimo danga betoninės plytelės(F09). Perdanga plokščia(F10). Kieme yra medinės 
galerijos visuose fasaduose(F13-22, F27-29). Iš kiemo į galerijas veda mediniai laiptai(F11-12). Laiptai 
yra aplūžę. Kiemo fasaduose dalis langų ir durų pakeista, dalis nekeista. Kiemo korpuse yra pusiau atviri 
vidaus mediniai laiptai iki trečio aukšto(F24-26). Visų korpusų stogų danga cinkuota skarda(F30-33), 
kaminai tinkuoti, jų galvutės apskardintos. Pietrytiniame pastato kampe į kiemo pusę ant stogo įrengtas 
tūrinis stoglangis(F17). Kiemo danga betoninės plytelės(F34). Lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į 
lietaus vandens surinkimo kanalizaciją(F35-36). 
 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija      2012 m. 36 nuotraukos        
10. Kiti dokumentai_________lapai. 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                                       2012-05      

                                                                                                                          (metai, mėnuo, diena) 
 

 
Vyr. inž.                                                                   ______________                  Kęstutis Masaitis 
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                             (vardas ir pavardė)  
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