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Šilutė
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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Pastatas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 2309
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) – 2013-05-28 Nr. KPD-RM-1980
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Turgaus g. 4
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 – 2013-06-04 Nr. KUL12-26
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis
5 – būklė labai
pagerėjo

4 – būklė
gerėja

1. Kultūros paveldo objekto fizinės
būklės pokyčio įvertinimas*

3 – būklė
nepakito
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

* - 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
1. Pamatai ir nuogrindos
2. Sienų konstrukcijos
3. Sienų apdaila
4. Stogo danga

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V
V

2 – būklė
blogėja

V
V

1 – būklė labai
pablogėjo

5. Stogo konstrukcijos
6. Langai
7. Durys
8. Puošyba (jei yra)

V
V
V
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 (2309) buvo pastatytas 1909
m. Tai – mūrinis, trapecinio plano, 3 a. su palėpe ir 2 a. fligeliu į kiemo pusę daugiabutis
gyvenamosios paskirties statinys su komercinės paskirties patalpomis I aukšte.
Ypač puošnus – simetrinės kompozicijos vakarinis fasadas, kurio stogo viduryje buvo lankstaus
kontūro stoglangis (vok. Fledermausgaube). Sovietmečiu remontuojant stogą stoglangis buvo
pakeistas – jam suteikta paprastesnė trikampė forma. Vakarinio fasado plokštuma vertikaliai
suskaidyta piliastrais, plokštumos tarp II a. ir III a. dekoruotos augalinių motyvų lipdiniais, būdingais
Jugend stiliui. 1942-1943 m. leidinyje „Einwohnerbuch“ minima šio namo (Marktplatz 15) savininkė
ponia Olga Schmidtke bei dar 6 ar 7 pastato gyventojai.
* - 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.

Visi šio kultūros paveldo objekto duomenys yra pateikti Kultūros vertybių registre
(https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).
Kultūros paveldo objekto (2309) fizinė būklė, palyginus su ankstesniu patikrinimu, yra nepasikeitusi.
Tik pastato vakarinio fasado dekoras gerokai aptrupėjęs, jau reikėtų tvarkyti balkonų laikančiąsias
konstrukcijas. Pietinį fasadą labai darko ventiliacijos vamzdis iš „Šyšos“ valgyklos. Ateityje, kai bus
planuojami čerpinio stogo tvarkybos darbai, projekte būtinai reikia numatyti lankstaus kontūro
stoglangio (vok. Fledermausgaube) atstatymą.
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 (2309) aplinka yra nepakitusi. Gatvės fasadui, kaip ir anksčiau, kenkia automobilių keliama
vibracija, jų išmetamosios dujos. Kiemo pusėje teritorija yra tvarkinga.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija, 4 lapai.
14. Kiti dokumentai –
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=deutsch&id=68167&size=big

Pastatas (2309) / 1909 m. / Jugend stilius / Turgaus g. 4 / V fasadas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Jugend stilius / Turgaus g. 4 / R fasadas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Jugend stilius / Turgaus g. 4 / PR vaizdas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Jugend stilius / Turgaus g. 4 / PV vaizdas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Turgaus g. 4 / V fasado fragmentas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Turgaus g. 4 / V fasado fragmentas / 2019-05-16 / Šilutė /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Turgaus g. 4 / V fasado fragmentas / 2019-05-16 /

Tarp II a. ir III a. – augalinių motyvų lipdiniai, būdingi Jugend stiliui /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Turgaus g. 4 / V fasado fragmentas / 2019-05-16 /

Pastatas (2309) / 1909 m. / Turgaus g. 4 / Fragmentas / Balkonas / 2019-05-16 /

