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
2012-01___ Nr.__
(data)

___Vilnius__
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Aušros Vartų g. 1
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
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________
II. KULT ROS PAVELDO OBJEKTO B KL S DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas yra keturių aukštų su mansarda,
tinkuotas. Pastatas stovi Aušros Vartų ir Etmonų g. kampe. Ilgasis pastato fasadas (šiaurinis) orientuotas
į Etmonų gatvę(F3), o trumpasis fasadas (rytinis) į Aušros Vartų gatvę(F1-2). Pirmame pastato aukšte
yra komercinės paskirties patalpos(F4). Kituose aukštuose gyvenamosios paskirties patalpos. Visi pastato
langai pakeisti. Aušros Vartų gatvės fasade trečiame ir ketvirtame aukštuose yra g/b balkonai su
betoninėmis baliasinomis(F11). Pastogėje įrengtos patalpos, kurių apšvietimui įrengti įtraukti ir nuo
gatvės pusės nelabai matomi stoglangiai(F8, F10). Stogo danga keraminės čerpės ir dažyta skarda(F8).
Aušros Vartų gatvės pusėje lietaus vanduo nuo stogo nuvestas į lietaus kanalizaciją, o Etmonų gatvėje ant
šaligatvio dangos(F9). Pastatas neturi vidinio kiemo, bet dalis vakarinio fasado išeina į pastato Etmonų
g. 4 vidinį kiemą(F5-6). Šiame fasade yra po vieną balkoną ir langą kiekviename aukšte. Pietinis pastato
fasadas išeina į pastato Aušros Vartų g. 3 kiemą, be langų, tinkuotas.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 11 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-01
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

F1

F2

F3

F5

F6

F9

F11

F4

F7

F8

F10

