
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 

 

2019-02-22  Nr. R6-(4.1.29)-45 
(data)   

Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Ventės švyturio statinių komplekso švyturys 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16799 

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

patvirtintas) – 2013-04-09 Nr. KPD-RM-1943 

4. Adresas – Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 24A 

5. Valdytojas – biudžetinė įstaiga Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus  
(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 – 2017-02-06_Nr. R6-(4.1.29)-29 

 

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.  

1852 m. pastatytas raudonų plytų mūro Švyturys (16799) priklauso Ventės švyturio statinių 

kompleksui (22538). Jo tūris – aštuoniakampio plano, kompaktinis, į viršų siaurėjantis, 3 tarpsnių, 

užsibaigiančių aštuoniakampio plano apžvalgos aikštele ir bokšteliu-žibintu. 2015 m. buvo 

renovuotas Švyturio (16799) metalinis anstatas (aštuoniakampio plano apžvalgos aikštelė ir bokštelis-

žibintas). Objektas patenka į Ventės kraštovaizdžio draustinio ir Nemuno deltos regioninio parko 

teritorijas.   

Švyturys (16799) yra gerai prižiūrimas. Palyginus su ankstesniu patikrinimu, jo būklė yra nepakitusi. 

Objekto 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 Švyturys (16799) taršos ar kitokių šaltinių, neigiamai veikiančių objektą, nėra. 

Teritorija yra gausiai lankoma turistų, todėl yra nuolat tvarkoma  

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 4 lapai. Pridedamų nuotraukų fotografavimo data: 2019-02-10 

14. Kiti dokumentai –  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Ventės švyturio statinių komplekso švyturys (16799) / Ventės k., 

Marių g. 24A / P fasadas 

 

 

Vaizdas nuo Švyturio (16799) apžvalgos aikštelės į Kuršmares 

 

Švyturys (16799) / Bokštelio-žibinto aštuoniašlaitės piramidės 

formos stogas, kurio viršuje – dekoratyvi viršūnė su smaile 

 

 

Pirmasis medinis švyturys Ventės rago iškyšulyje buvo pastatytas 

1837 m. Jis buvo apšviečiamas alyva kūrenama lempa. Dabartinis 

raudonų plytų mūrinis Švyturys (16799) pastatytas 1852 m. Tai – 

vienas iš septynių Lietuvoje esančių švyturių 



Švyturys (16799) / Ventės k., Marių g. 24 / V fasadas 

 

Švyturys (16799) / Ventės k., Marių g. 24 / R fasadas 

 



 
Švyturys (16799) / Sraigtiniai laiptai 

 

Švyturys (16799) / Arkinis langas 

 

 

 
Švyturys (16799) / Turėklų fragmentas 

 

Švyturys (16799) / Turėklų puošybinis elementas 

 

 

 
Švyturys (16799) / Sraigtiniai laiptai 

 

Švyturys (16799) / Mūrinė aikštelė 

 

 



 
Bokštelio-žibinto fragmentas 

 

Švyturys (16799) / Apžvalgos aikštelės grindų 

danga / Aikštelės turėklų fragmentas 

 

 

 
Apžvalgos aikštelės grindų danga 

Švyturys (16799) / Bokštelio-žibinto lubos 

 

 

 
Bokštelio-žibinto fragmentas 

Švyturio (16799) jungtis su Namu (12564) 

 
 


