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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Pastatas  

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16537 

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

patvirtintas) –  

4. Adresas – Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų mstl., Kuršių g. 22 

5. Valdytojas – Kintų Vydūno kultūros centras, Šilutės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga  
(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 – 2016-10-20 Nr. R3-(4.1.29)-346 

 

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   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255363&p_query=&p_tr2=


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.  

Pastatas (16537) – tai buvusi Kintų parapijos mokykla. 

Po Martino Liuterio bažnytinės reformos pamaldas reikėjo laikyti gyventojų vartojama kalba. Taip 

radosi prielaidos steigti mokyklas, pavaldžias bažnyčioms. Kintų parapijos mokykla įkurta 1705 

metais. Mokyklos pagrindinės gyvenamosios dalies planas (visa vakarinė pirmo aukšto pastato dalis 

nuo įėjimo į verandą) išliko nepakitęs nuo XVIII a. pabaigos. 1887 m. prie rytinio fasado buvo 

pastatytas priestatas, virš jo įrengta patalpa mokytojui. 1888–1892 m. šioje mokykloje mokytojavo 

Vilhelmas Storostas, būsimasis Vydūnas. 1994 m. pastatas buvo restauruotas. Dabar čia įsikūręs 

Kintų Vydūno kultūros centras. Šalia esantis pagalbinis pastatas buvo pastatytas 1900 m. (Senosios 

Kintų mokyklos istorija, https://www.kintai.silute.lm.lt/?page_id=13; http://www.vydunocentras.lt/). 

 

2012 m. buvo sėkmingai įgyvendintas projektas „Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija“. 

Buvo atliktas pastato (16537) remontas ir pagalbinio pastato rekonstrukcija. Pastate (16537) buvo 

pakeista stogo danga, įrengtos nuogrindos lietui nutekėti. Pakeistos lauko įėjimo durys ir langai. Nauji 

mediniai langai yra su stiklo paketais, o senieji metaliniai langų apkaustai buvo išsaugoti. Sutvarkyti 

santechnikos mazgai, pakeista elektros instaliacija, sutvarkyta ventiliacijos sistema, šildymo sistema. 

Kintų Vydūno kultūros centre lauko ir vidaus įėjimai bei pasikėlimai į antrąjį aukštą buvo pritaikyti 

neįgaliesiems, padarytos funkcionalios nuovažos, specialiai neįgaliesiems praplatintos durys. 

Be to, buvo praplėsta pastato (16537) palėpės erdvė, natūraliam apšvietimui įrengti 6 papildomi 

stoglangiai. Įrengtoje erdvėje vyksta įvairūs renginiai.  

Pagalbinis pastatas rekonstruotas, įrengiant dailės kūrinių galeriją ir dailiųjų amatų dirbtuves, 

nakvynės tipo gyvenamąsias patalpas mansardoje, lietaus nuotekų tinklą, vandentiekio ir nuotekų 

tinklą, elektros ir ryšių tinklą, šildymo sistemą, pastato apšvietimą. 

Sutvarkytos viešosios erdvės aplink pastatus – įrengtas pastatų apšvietimas, atnaujinti privažiavimo 

keliai ir pėsčiųjų takų dangos.  

Pastatas (16537) yra labai gerai prižiūrimas. Palyginus su ankstesniu patikrinimu, jo būklė yra 

nepakitusi. 

Pastato (16537) 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.  

Aplinkoje, kurioje yra pastatas (16537), taršos ar kitokių šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra. 

Teritorija nuolat tvarkoma ir kruopščiai puoselėjama: įveisiami nauji gėlynai, įrengiami įdomūs 

mažosios architektūros elementai, į aplinką jautriai įkomponuojami meno kūriniai. 

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 3 lapai. 

14. Kiti dokumentai –  

 

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

https://www.kintai.silute.lm.lt/?page_id=13
http://www.vydunocentras.lt/
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


Pastatas / u. k. 16537 / Kintai, Kuršių g. 22 / P fasadas 

 

Pastatas / u. k. 16537 / Kintai, Kuršių g. 22 / PR vaizdas 

 

Pastatas / u. k. 16537 / Kintai, Kuršių g. 22 / R fasadas 

 



Pastatas / u. k. 16537 / Kintai, Kuršių g. 22 / ŠR vaizdas 

 

 

Pastatas / u. k. 16537 / Kintai, Kuršių g. 22 / V fasadas 

 

 

Pastatas (16537)                                                                                   Pagalbinis pastatas 

 



Pagalbinis pastatas / Kintai, Kuršių g. 22 / V fasadas 

 

Pagalbinis pastatas / Kintai, Kuršių g. 22 / R fasadas 

 

Pagalbinis pastatas / Kintai, Kuršių g. 22 / ŠR vaizdas 

 


