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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Tiltas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 4836
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) –
4. Adresas – Šilutės r. sav., Kintų sen., Sakūčių k.
5. Valdytojas – Tiltas (4836) yra valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 4206 SakūčiaiŽemaitkiemis. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto
patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas 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 – 2016-11-04 Nr. R6-(4.1.29)-416
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 (tilto
akmeninės atramos)

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

2. Sienų konstrukcijos (tilto
metalinės konstrukcijos)
3. Sienų apdaila
4. Stogo danga
5. Stogo konstrukcijos
6. Langai
7. Durys
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.
Sakūčiuose „susitinka“ ir „išsiskiria“ trys plentai: vienas – Priekulės kryptimi, kitas – Ventės link,
trečias – tiltu (4836) per Minijos upę į Šilutę. Pamario krašto gyventojai ir turistai aktyviai naudojasi
rajoniniame kelyje Nr. 4206 esančiu tiltu, kurio valdytojas – Automobilių kelių direkcija – labai gerai
jį prižiūri. Tiltas (4836) yra geros fizinės būklės: akmeninės kraštinės ir tarpinės atramos – tvirtos;
metalinės santvaros, skersinės sijos, atraminiai guoliai, turėklai, šalitilčiai ir kiti metaliniai
konstrukcijų elementai – tvarkingi. Palyginus su ankstesniu patikrinimu, būklė yra nepakitusi.
Tiltas visada buvo sausumos kelio dalis, jungianti kelią per upę ar daubą ir pan. Tad priežastis tiltui
atsirasti visada buvo kelio linijos suformavimas arba, paprasčiau tariant, pirma kelias, ir tik po to
tiltas. Neišvystytas Šilokarčemos apskrities kelių tinklas tiesiogiai lėmė menką tiltų sistemą krašte.
XIX a. pirmoje pusėje, išskyrus kelią Tilžė-Klaipėda, kuris apie 33 km ėjo per Šilokarčemos apskritį,
likę keliai buvo prastos būklės. Nuo XIX a. aštunto dešimtmečio prasidėjo kelių tiesimo bumas. Per
3 paskutiniuosius XIX a. dešimtmečius (iki 1902 m.) buvo nutiesta 4 provincijos reikšmės plentai
(apie 35 km) ir 7 apskrities reikšmės plentai (apie 120 km). Šiuo metu, neskaitant geležinkelių tiltų,
buvo pastatyti ir 3 nauji plentų tiltai Bėgšuose, Pašyšiuose (1880 m.) ir per Miniją ties Sakūčiais
(1886-1891). Tad minėtų plentų tiesimo metu buvo smarkiai išsiplėstas kelių tinklas, tuo pačiu išaugo
ir tiltų skaičius. (Vieškelių tiltai Šilokarčemos apskrityje. (XIX a. 7 dešimtmetis), Darius Barasa,
http://www.silaine.lt/2007-01-30/2-tiltai.htm).
Anksčiau buvęs pakeliamas, istorinę ir techninę vertę turintis, sijinis santvarinis tiltas (4836) su
važiavimu per vidurį 1994 m. buvo remontuojamas: važiuojamosios dalies medinė danga pakeista į
gelžbetoninę. Tilto atramos akmeninės, santvaros ir skersinės sijos metalinės, perdanga –
gelžbetoninė. Santvarinis tiltas – stacionarių tiltų tipas. Siekiant perdengti didesnius tarpatramius
mažesnėmis medžiagų sąnaudomis, santvarose lenkiamieji elementai pakeisti tempiamaisiais ir
gniuždomaisiais strypais, sujungtais tarpusavyje.
Tilto (4836) duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).
Tiltas (4836) yra į Minijos ichtiologinio draustinio teritorijoje.
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. Aplinkoje, kurioje yra tiltas, taršos
ar kitokių šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra.
Rekomendacija: gavus leidimą, tilto prieigose kairiajame Minijos upės krante – pašalinti savaiminės
kilmės medžius ir krūmus, augančius pakrantės apsaugos juostoje.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija, 3 lapai.
14. Kiti dokumentai –
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tiltas (u. k. 4836) / dešinysis Minijos krantas / PV vaizdas

Tiltas (4836) / kelias Nr. 4206 / kryptis – link Šilutės / ŠV vaizdas

Tiltas (4836) / pirmosios angos santvara / PV vaizdas

Tilto (4836) fragmentas / šalitilčių barjerai / turėklai / ŠV vaizdas

Tilto (u. k. 4836) fragmentas / vidurinė tilto turėklų dalis

Tiltas (4836) / kairysis Minijos krantas / kraštinė atrama / P vaizdas

Tiltas (4836) / kairysis Minijos krantas / PV vaizdas

Tiltas (4836) / rajoninis kelias Nr. 4206 / PR vaizdas

Tilto (4836) turėklų ir šalitilčio fragmentas

Tilto (4836) turėklų fragmentas

Prietilčio šlaitas / laiptai / PV vaizdas

Tilto (4836) akmeninė tarpinė atrama

