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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2019-02-27 Nr. R6-(4.1.29)-57
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Tiltas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 4837
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) –
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Lietuvininkų g. / Rusnės g.; tiltas yra krašto kelio
KK206 ir krašto kelio KK165 sandūroje
5. Valdytojas – 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 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 – 2014-05-16 Nr. KUL12-13
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)
2. Sienų konstrukcijos (tilto
konstrukcijos)

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

3. Sienų apdaila
4. Stogo danga
5. Stogo konstrukcijos
6. Langai
7. Durys
8. Puošyba (jei yra)
** - 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.
Valstybės lėšomis tiltas buvo pastatytas 1914 m. pagal inžinieriaus, Kaukėnų (Kaukehnen, Jasnoje)
statybos patarėjo Fabian projektą. Tai – originalus statinys, duomenų apie buvusius perstatymus ar
rekonstrukcijas nėra. Pastaruosius keliasdešimt metų metalinio santvarinio tilto arkos yra nudažytos
geltonai. Gal dėl to vietiniai gyventojai jį vadina „Geltonuoju tiltu“.
Tilto konstrukcija atspindėjo XX a. pradžios Klaipėdos krašto tiltų statybos ypatumus ir kokybę.
Kniedytos konstrukcijos buvo būdingos to laikmečio statybos kultūrai.
Tilto vietoje upės plotis ~20 m, gylis ~1 m. Statinio ilgis L=40 m, plotis S=5 m (be šalitilčių), aukštis
H=3,5 m. Iš abiejų tilto pusių įrengti šalitilčiai (pėsčiųjų takai) su h=1 m aukščio turėklais. Akmeninės
kranto atramos laiko L=32,1 m ilgio metalinių arkų konstrukciją. Tarpinių atramų nėra. Važiuojamoji
dalis nutiesta arkų apatinėje dalyje, ant skersinių ir išilginių metalinių sijų įrengtos gelžbetonio
plokštės. Ant tilto išsaugota akmens tašų grindinio danga.
Tiltas (4837) yra geros fizinės būklės, tačiau pastebimas metalinių arkinių konstrukciją irimas dėl
fizikinės ir / ar cheminės sąveikos su aplinka. Palyginus su ankstesniu objekto būklės patikrinimu
būklė yra mažai pakitusi.
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. Savaime suprantama, kad
intensyvus automobilių eismas krašto kelyje, kuriame yra tiltas, pastovi vibracija bei išmetamosios
dujos, daro įtaką objekto būklei. Aktyvus ir upės poveikis, ypač pavasarinių potvynių metų, – vanduo
plauna tilto atramas, skatina metalinių konstrukcijų koroziją. Rekomenduojama parengti tilto
tvarkybos projektą, numatantį priemones, šalinančias korozijos padarinius.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija, 3 lapai; pridedamų nuotraukų fotografavimo data: 2019-02-25
14. Kiti dokumentai –
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tiltas (4837) / Vaizdas, žiūrint iš kairiojo Šyšos kranto Š kryptimi

Tiltas (4837) / Vaizdas iš kairiojo Šyšos kranto / Metalinių konstrukcijų būklė

Tiltas (4837) / Vaizdas, žiūrint iš dešiniojo Šyšos kranto P kryptimi

Tiltas (4837) / Vaizdas iš dešiniojo Šyšos kranto / Metalinių konstrukcijų būklė

Tiltas (4837) / Vaizdas į R pusę

Tiltas (4837) / Fragmentas

Tiltas (4837) / Akmeninė kranto atrama

Tiltas (4837) / Akmens tašų grindinio danga

