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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Pastatas 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 2311 

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

patvirtintas) – 2015-09-15 Nr. KPD-RM-2251 

4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. 59 

5. Valdytojas – pastatą administruoja UAB „Šilutės būstas", a. k. 177000697  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)  

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu 

objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų 

kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“.  

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2013-06-05 Nr. KUL12-34 

 

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.  

Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331) esantis Jugend stiliaus* Pastatas (2311) buvo pastatytas 1910 

m. Tai – mūrinis, netaisyklingo daugiakampio plano, 3 a. su mansarda ir nedideliu rūsiu pastatas. 

Pastatas (2311) yra išskirtinis dėl pagrindinio fasado architektūrinio sprendimo ir fasado dekoravimo 

visumos. Pastato pagrindinį (gatvės) fasadą puošia erkeris, dekoruotas augalinių motyvų lipdiniais, 

būdingais Jugend stiliui. Šiame pastate XX a. pr. veikė viešbutis, vėliau buvo įrengti nuomojami 

butai. Iki 1944 m. pastato I aukšte buvo prekybinės patalpos, veikė kavinė. 1942-1943 m. leidinyje 

„Einwohnerbuch“ minima šio namo savininkė ponia Ella Zomm ir 8 pastato gyventojai. Šiuo metu 

Pastatas (2311) yra gyvenamosios paskirties statinys su komercinės paskirties patalpomis I aukšte.  

 
* - Jugend stilius – vienas iš XIX a. pab. – XX a. pr. Europoje vyravusios architektūrinės krypties pavadinimų. Įvairiose šalyse ši 

kryptis vadinta skirtingai: Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse – Jugend – Jugendstil – pagal 1896 m. įkurto iliustruoto žurnalo „Die 

Jugend“ pavadinimą; Prancūzijoje ir Latvijoje – Art nouveau – arba – Fin de siècle; Austrijoje ir Lenkijoje – Secesija – Sezessionsstil; 

Anglijoje ir Rusijoje – Modernas – Modern style; Italijoje – Liberty stilius; JAV – Tiffany stilius – pagal L. K. Tiffany pavardę.  

 

Kultūros paveldo objekto (2311) fizinė būklė, palyginus su ankstesniu patikrinimu, yra nepasikeitusi.  

Visi šio kultūros paveldo objekto duomenys yra pateikti Kultūros vertybių registre 

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

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

paveldosaugos darbus) – reikia 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.  

Pastato (2311) aplinka yra prižiūrima, taršos šaltinių, neigiamai veikiančių šį kultūros paveldo 

objektą, nėra.  

 

PRIDEDAMA: 

 

13. Fotofiksacija, 6 lapai. 

14. Kiti dokumentai – XX a. pr. nuotrauka (Bildarchiv Ostpreußen). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=deutsch&id=9777&size=big 

 

 

 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / P fasadas, žvelgiant R kryptimi / 2019-05-07 / Lietuvininkų 

g. 59 / Šilutė 

 

https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=deutsch&id=9777&size=big


 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / P fasadas, žvelgiant V kryptimi / 2019-05-07 / 

Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 

 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / Š (kiemo) fasadas / 2019-05-07 / Lietuvininkų g. 59 / 

Šilutė 

 

 



 
Pastatas (2311) / statybos metai – 1910 / Jugend stilius* / pagrindinio fasado fragmentas / erkeris 

ir tarpulangių plokštumos dekoruoti augalinių motyvų lipdiniais / erkerio kampų puskolonės 

užbaigtos jonėninius kapitelius primenančiais elementais / virš abiejų konsolių – ištrupėjęs tinkas 

ir konstruktyvinių metalinių elementų korozija / 2019-05-07 / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 
* - augalų pasaulis – vienas pagrindinių Jugend stiliaus įkvėpimo šaltinių. Stilizuoti, plastiški augaliniai ir geometriniai 

motyvai, lenktos linijos, freskos, gėlės, laipiojimo augalai, figūros, primenančios jūros bangas ar net povo uodegą... 

Tokie papuošalai buvo pagrindiniai Jugend stiliaus elementai, jo vizitinė kortelė.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / Erkerio fragmentas / trupantis tinkas / metalinių laikančiųjų 

konstruktyvinių elementų korozija / 2019-05-07 / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / Š fasado erkerio kampų puskolonės užbaigtos jonėninius kapitelius 

primenančiais elementais / konsolės dekoruotos įmantrų plastišką augalą primenančiais motyvais, taip pat – 

stilizuotais geometriniais elementais / korozija konstruktyvinėse metalinėse detalėse / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 



 

 
Pastatas (2311) / 1910 m. / Jugend stilius / Š fasado  

fragmentas / 2019-05-07 / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 

 
Pastato (2311) erkeris ir du balkonai / 2019-05-07 /  

Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 



 
Pastatas (2311) / erkerio fragmentas / dekoruota  

konsolė / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 

 

 

 
Pastatas (2311) / erkerio fragmentas / konsolė ir jos  

dekoratyviniai elementai / Lietuvininkų g. 59 / Šilutė 

 

 


