Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių
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(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2019-04-30 Nr. R6-(4.1.29)-91
(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Namas
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 32984
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) – 2009-10-27 Nr. KPD-RM-1283
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Taikos g. 17
5. Valdytojas – pastatą administruoja UAB "Šilutės būstas", a.k. 177000697
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Registrinis
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris –
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
2. Sienų konstrukcijos
3. Sienų apdaila
4. Stogo danga
5. Stogo konstrukcijos
6. Langai
7. Durys
8. Puošyba (jei yra)

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V
V
V
V
V
V
V
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

** - 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.
1914-1915 m. pastatytas Namas (32984) yra Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331). Tai –
kompaktinis, stačiakampio plano, 2 aukštų su mansarda ir rūsiu pastatas, kurio stogo forma – valminė,
mezonino* R fasade – mansardinė, laužta, mezonino V fasade – trišlaitė, rizalito** Š fasade –
puskupolinė.
* - Mezoninas – Mezoninas (it. mezzanino – vidurinis) – architektūros elementas, pusaukštis tarp dviejų pastato aukštų, dažniausiai
viršutinis aukštas, kai kada su balkonu.
Mezoninas įrengiamas virš pastato vidurinės dalies, jame būna pagalbinės arba gyvenamosios patalpos (tarnų, vaikų kambariai). Pastato
fasade mezoninas išskiriamas traukomis, langų forma. Nuo Renesanso laikų mezoninas būdingas rūmų architektūrai, mezonino atmaina
– antresolė.
** - Rizalitas – (it. risalita – kyšulys) - archit. pastato dalis, išsikišusi fasade per visą pastato aukštį; būna stačiakampio, pusapskritimio,
trapecijos plano; įrengiamas fasado viduryje, abiejuose šonuose. Dažnai – tai išsikišanti, aukštesnė pastato dalis: centrinė dalis ir
kampiniai rizalitai buvo statomi vienu aukštu aukštesni.

Rytiniame fasade – išraiškingas, atviras, pusapskritis prieangis su balkonu, paremtu 4 toskaninėmis
kolonomis ir 2 puskolonėm. Pietiniame fasade – atviras prieangis su 2 kolonom ir 2 puskolonėm,
išgaubtu trišlaičiu stogeliu ir dviejų maršų betoniniais laiptais. Originali metalinė ažūrinė tvorelė,
juosianti balkoną rytiniame fasade ir kt. Visi šio kultūros paveldo objekto duomenys yra pateikti
Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).
Pastaba: prieš tvarkymo darbus (ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos ar tvarkomuosius
paveldosaugos darbus) – reikia 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.
Namo (32984) gyventojai aplinką tvarko ir reguliariai prižiūri, taršos šaltinių, neigiamai veikiančių
šį kultūros paveldo objektą, nėra.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija, 5 lapai.
14. Kiti dokumentai –
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Namas (32984) / PR vaizdas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / R fasadas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / ŠR vaizdas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / Š fasadas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / V fasadas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / P fasadas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / PV vaizdas / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

R fasado prieangio metalinė ažūrinė atitvara / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

R fasado atviro pusapskričio prieangio metalinė ažūrinė atitvara su vyriais / Taikos g. 17

Namas (32984) / metalinė ažūrinė tvorelė, turinti jugend‘o stiliaus elementų, juosia
balkoną R fasade / 2019-04-12 / Taikos g. 17 / Šilutė

P fasado atviro prieangio metalinė ažūrinė atitvara, turinti jugend‘o stiliaus elementų

R fasado prieangis su balkonu, paremtu 4 toskaninėmis kolonomis ir 2 puskolonėmis

Namas (32984) / Š fasado rizalitas /
Taikos g. 17 / Šilutė
Namas (32984) / R fasado fragmentas

Namas (32984) / R fasado fragmentas /
langų ritmas / Taikos g. 17 / Šilutė

Namas (32984) / R fasado fragmentas

Namas (32984) / P fasado prieangis su 2
kolonomis ir 2 puskolonėmis, su išgaubtu
trišlaičiu stogeliu ir su betoniniais laiptais

Namas (32984) / Kiemo įėjimas /
V fasado fragmentas

