
Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių 

priedas  

 
(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2019-04-18  Nr. R6-(4.1.29)-83 
(data)   

Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas  

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 32981  

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas) – 2009-11-03 Nr. KPD-RM 1289 
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Liepų g. 7 

5. Valdytojas – privatus asmuo  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)  

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – registrinis 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2013-11-25 Nr. KUL12-47  

 

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.  

Istoriniai duomenys. Sklypas išplanuotas ir užstatytas XX a. pradžioje. Pastatas, pastatytas 1913 m., 

buvo vieno aukšto. XX a. 4 (ar 5) dešimtmetyje pastatas buvo rekonstruotas – pakeltas II aukštas. Iš 

pradžių čia buvo mergaičių namų ruošos mokykla, vėliau pastate įsikūrė krikščioniška bendruomenė 

(vok. Christliche Gemeinschaft), kuri po pastato rekonstrukcijos čia įsteigė maldos namus. Po karo 

buvo panaikintas koplyčios bokštelis, o pastate įrengta proftechninės mokyklos sporto salė ir 

gyvenamosios patalpos. 

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) šiuo metu priklauso privačiam 

asmeniui, kuris rūpinasi pastato ir jo aplinkos tvarkyba. Kelių pastarųjų metų bėgyje buvo sutvarkytas 

valminės formos koplyčios stogas ir uždengtas nauja danga (išlaikant molinių čerpių dangos tipą). 

Palyginus su ankstesniu patikrinimu, pastato būklė yra pagerėjusi. 

Objekto duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).  

Pastaba: prieš tvarkymo darbus (ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos ar tvarkomuosius 

paveldosaugos darbus) – atlikti istorinius fizinius tyrimus ir atitinkamos sudėties projektą derinti su 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.  

 

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.  

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) yra aptvertas, aplinka tvarkinga, taršos 

šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra.  

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 2 lapai. 

14. Kiti dokumentai – XX a. pr. nuotraukos, 1 lapas 

 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė   Alvyda Vidrinskienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                        (vardas ir pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


 

 

 
Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas / XX a. I pusė 
https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.253602046975/10150314826376976/?type=3&theater 

 

 

 
Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas / XX a. I pusė 
https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.253602046975/10150487411096976/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.253602046975/10150314826376976/?type=3&theater
https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.253602046975/10150487411096976/?type=3&theater


 

 

 

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) / Vaizdas iš Liepų g. /  

V fasadas / 2019-04-12 / Liepų g. 7 / Šilutė  

 

 

 

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) / PV vaizdas /  

2019-04-12 / Liepų g. 7 / Šilutė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) / Vaizdas iš P. Jakšto g. /  

P fasadas / 2019-04-12 / Liepų g. 7 / Šilutė  

 

 

 

Šilutės krikščionių bendruomenės koplyčios pastatas (32981) / R fasadas / 2019-04-12 /  

Liepų g. 7 / Šilutė  

 

 

 

 

 

 

 


