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(data)
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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas
3. Adresas
Aušros Vartų g. 3
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 trijų aukštų, fasadai tinkuoti.
Pagrindinis (rytinis) namo fasadas orientuotas į Aušros Vartų gatvę(F1, F33). Pirmame aukšte abipus
pravažiavimo į kiemą yra komercinės paskirties patalpos, kurios yra nenaudojamos(F3-4). 2011 metais
vienos patalpos buvo sutvarkytos, kur įsikūrė parduotuvė(F5). Antro aukšto langai nekeisti(F6), o trečio
aukšto langai pakeisti(F2). Fasado centre yra pravažiavimas į kiemą(F7) su senomis medinėmis
varčiomis(F8-9). Abipus pravažiavimo, kampuose yra apsauginiai akmenys(F7). Pravažiavimo danga
betoninės plytelės(F10), perdanga plokščia betoninė(F11). Pravažiavimo sienų dažai ir tinkas vietomis
aptrupėjęs(F12-13, F24). Pravažiavime yra trejos durys ir senas langas(F12-14) bei sena informacinė
lenta(F15). Kiemo fasadai tinkuoti, dažyti. Pirmas aukštas nudažytas skirtingomis spalvomis(16).
Pirmame aukšte langai ir durys pakeisti, antrame aukšte langai nekeisti, bet sutvarkyti, trečiame aukšte
langai pakeisti(F17-22). Šiaurinėje ir pietinėje pastato dalyse į kiemo pusę užstatytas ketvirtas
aukštas(F18, F23). Pietiniame namo fligelyje ant stogo įrengti du tūriniai stoglangiai(F17). Kaminai
tinkuoti, galvutės apskardintos. Stogo danga keraminės čerpės. Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas ant
kiemo dangos(F25-27). Kiemo danga betoninės plytelės(F30-32).
Vakarinėje kiemo dalyje stovi dviejų aukštų su mansarda pastatas(F28). Fasadas tinkuotas ir nudažytas.
Mansardoje įrengti tūriniai stoglangiai. Visi langai pastate pakeisti. Ant stogo taip pat įrengti
plokštuminiai stoglangiai. Stogo danga dažyta skarda, kaminas tinkuotas su užapvalinta galvute. Lietaus
vanduo nuvestas ant kiemo dangos.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija
2012 m. 33 nuotraukos
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

2012-01
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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