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

2019-05-29 Nr. R6-(4.1.29)-120
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Namas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 2291
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) –
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Tilžės g. 49
5. Valdytojas – Pastatą administruoja UAB „Šilutės būstas". Pastate suformuoti 7 nekilnojamojo turto
objektai. Buto, esančio Tilžės g. 49, Šilutės m., savininkas Aivaras Rutkauskas, gyv. vieta – Šilutė,
Pavasario 2-asis tak. 4-44, LT-99110
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Paskelbtas. Pripažintas valstybės
saugomu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2016-09-21 Nr. R6-(4.1.29.)-279
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*
* - Pažymėti - V

3 – būklė
nepakito
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

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 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V
V
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

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

V
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 istorinės dalies teritorijoje (u. k. 12331) esantis Namas (u. k. 2291) – Mažajai Lietuvai
būdingos architektūros, turintis klasicizmo ir jugend‘o stiliaus bruožų statinys – buvo pastatytas 1910
m. Šiuo metu tai – daugiabutis gyvenamasis pastatas, kurį administruoja UAB „Šilutės būstas", nuolat
vykdantis priežiūros darbus. Pastatas stačiakampio tūrio, dengtas dvišlaičiu stogu, vieno aukšto,
išilgine ašimi lygiagretus Tilžės g. Planas asimetrinės kompozicijos su ašine išilgine kapitaline siena.
Patalpos pereinamos, vidutinio dydžio, suskirstytos skersai pastato kapitalinėmis sienomis.
Pietrytinėje dalyje prie galinio fasado pristatyta medinių konstrukcijų veranda. Šiaurinėje pastato
pusėje, į kiemą yra pristatytas priestatas 7,47x2,95 m. Įėjimai yra iš kiemo pusės ir iš vakarų,
galiniame fasade. Pastogėje, pastato galuose įrengta po vieną patalpą. Namo (u. k. 2291) būklė nuo
ankstesnės apžiūros (2016-09-21 Nr. R6-(4.1.29.)-279) nepakito – pastatas stabilus, stogas
tvarkingas, tik išorės sienų ir cokolio tinkas vietomis nubyrėjęs.
Dalis buto, esančio Name (u. k. 2291), Tilžės g. 49-3, Šilutės m. (toliau – Butas), nuosavybės teise
priklauso šio patikrinimo akto 5 punkte nurodytam valdytojui. Butas yra antrame aukšte.
Visi Namo (u. k. 2291) duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/staticheritage-search).
Pastaba. Prieš tvarkymo darbus (kultūros paveldo objekte 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. Aplinkoje, kurioje yra Namas (u.
k. 2291), taršos ar kitokių šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija, 3 lapai.
14. Kiti dokumentai –
Kultūros skyriaus
vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 / Vaizdas iš V pusės / 2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 / PV fasadas / 2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 / PR fasadas / 2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 / ŠR fasadas / 2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 / ŠV fasadas / 2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 /
Medinė veranda, vaizdas iš R pusės /
2019-05-30 / Šilutė

Namas (u. k. 2291) / Tilžės g. 49 /
ŠV fasado fragmentas /
2019-05-30 / Šilutė

