
Šilutės  rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 
KULT ŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKL ĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 
 

2014-12-29 Nr. KUL12-23  
                   (data) 
 

 Šilutė  
(užpildymo vieta) 

 
I. BENDRIEJI KULT ŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 
1. Pavadinimas  
Pastatas 
 
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  
2310 
 
3. Adresas 
Turgaus g. 8-1, Šilutė, Šilutės r. sav. 
gatvė, namo numeris, miestas/kaimas, seniūnija, rajonas 
 
4. Valdytojas  
- 
 (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 
 
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu 
Paskelbtas  
 
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 
2013 m. pastatą apžiūrėjo KPC 
 

II. KULT ŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKL ĖS 
DUOMENYS 

 
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:    
1. Tūris – stačiakampio plano, 1 a. su palėpe ir 1 a. priestatu R pusėje (priestatas V pusėje 
pristatytas žymiai vėliau, darko fasadą; būklė bloga); stogo forma – dvišlaitė; dangos 
medžiaga ar jos konstrukcija - čerpių tipas; kiti stogo elementai – tūriniai stoglangiai P ir Š 
fasaduose (stoglangiai įrengti vėliau, pritaikant pal ėpės patalpas gyvenimui);  
2. Kapitalinės sienos – išorinių kapitalini ų sienų tinklas; sienų angos, nišos – stačiakampės 
langų, durų angos;  
3. Fasadų kompozicija - asimetriški; priestato V fasade virš langų įrengti maži langiukai; 
fasadų apdaila ir puošyba – paprastas karnizas pastogėje; tinko tipas (būklė bloga);  
4. Konstrukcijos - akmenų mūro; sienos drėbto molio maišyta su šiaudais, senojo pastato V 
dalis ir priestatas raudonų plytų mūro; medinės gegninės konstrukcijos tipas (būklė bloga); 
medinės perdangos konstrukcijos tipas (būklė bloga); stalių ir kit ų medžiagų gaminiai – 
medinių langų ir j ų sudalijimo tipas (didžioji dauguma langų pakeisti į plastikinius, priestate 
išlikę senieji langai; būklė bloga); 

 
 



8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: 
Pastato būklė nuo 2013 m. patikrinimo nepakito – pastatas blogos būklės. Pastatas 
vertinamas 2 balais. 

 
PRIDEDAMA: 
9. Fotofiksacija: 3 lapai 
10. Kiti dokumentai:  
 
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data                   2014-12-29 

                                                                            (metai, mėnuo, diena) 
 

          __________________________ __                 ______________              ___________ __ 
         (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                          (parašas)                           (vardas ir pavardė) 

 

 
Nr. 1 Pavadinimas Pastatas iš PR 
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 214-12-29 

 

 
Nr. 2 Pavadinimas Pastato V fasadas 
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-12-29 



 
Nr. 3 Pavadinimas Pastato vaizdas iš ŠV (kiemo pusės fasadas) 
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-12-29 

 

 
Nr. 4 Pavadinimas Pastato vaizdas iš Š (kiemo pusės fasadas) 
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-12-29 
 



 
Nr. 5 Pavadinimas Pastato vaizdas iš ŠR  
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-12-29 
 

 
Nr. 6 Pavadinimas Pastato laiptinė 
Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-12-29 
 
 
 
 
 


