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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 

 

2013-07-03 Nr. KUL12-40 
           (data) 

 

 Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Namas 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

30639 

 

3. Adresas 

Natkiškių g. 3, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav. 

 

4. Valdytojas  

Privatus 

 

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu 

Valstybės saugomas 

 

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 

- 
 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS 

DUOMENYS 

 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Tūris – stogo forma; 

Fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūros tūrinės detalės: mezoninas; 

fasadų dekoras; ŠV fasado profiliuoti tinko apvadai, trikampiai sandrikai virš langų, 

pirmame aukšte apjungti bendra profiliuota tinko trauka; polanginis dekoras; dekoras 

sandrikų plokštumose: rozetės, tiesialinijiniai mezonino sandrikai, mezonino frontono 

užbaigimo forma; pastato pastogę juosiantis profiliuotas karnizas. 

Aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos, langų, durų angos; 

Konstrukcijos ir įranga – konstrukcijos: rūsio skiautinė perdanga ant metalinių sijų; 1 a. 

perdanga, funkcinė įranga: plytų mūro laiptai į rūsį; inžinerinė įranga (apšildymo sistemos 

prietaisai); stalių ir kitų medžiagų gaminiai: langai, durys, medinių laiptų su turėklais 

tipas; 

Patalpų detalės ir apdaila – grindų danga: keramikinių plytelių danga koridoriuje. 

 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 

Artimo stačiakampiui (V siena nėra statmena) formos plano, kompaktinio tūrio, 1 a. 

pastatas su mezoninu ir ertikiu.  

Stogas dengtas šiferiu, jo būklė gera. Statinio dosje užfiksuota, kad stogas ir iš dalies 



konstrukcijos yra keisti. 

Pastato pagrindinio fasado dekoro elementų būklė – gera, yra vietų kur tinkas aptrupėjęs, 

įskilęs. Pastatas nenudažytas. 

Didžioji dalis langų pakeisti plastikiniais, neišlaikant originalaus suskirstymo. Seni langai 

yra likę V ir R šoniniuose fasaduose (visi), vienas langas pagrindiniame fasade. Durys yra 

likusios originalios, išskyrus kiemo, jos pakeistos plastikinėmis. Senų durų būklė – 

patenkinama, jos nenaudojamos, apaugusios vijokliais.  

Vidus nebuvo apžiūrėtas. 

Pastato būklė vertinama 3 balais. Pastatas prižiūrimas, bet vertingosios savybės keičiamos 

nesikonsultuojant su kultūros paveldo specialistais. 

 

PRIDEDAMA: 

 

9. Fotofiksacija 

  2 lapai 

 

10. Kiti dokumentai 

  

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_________2013-06-06_____________ 
                                                                           (metai, mėnuo, diena) 

 

_Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė__            ______________         _Reda Švelniūtė__ 
    (aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                            (parašas)                           (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 
 

Nr. 1 Pavadinimas Vaizdas iš Š 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-06-06 



 
 

Nr. 2 Pavadinimas Vaizdas iš ŠV  

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-06-06 

 

  
 

Nr. 3 Pavadinimas Pagrindinio fasado elementai: durys, langas, dekoro 

elementai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-06-06 



    
 

Nr. 4 Pavadinimas Vaizdas iš ŠV, šoninis fasadas 

Vaizdas iš ŠR, šoninis fasadas 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-06-06 

 

 
 

Nr. 5 Pavadinimas Vaizdas iš PR, šoninis ir kiemo fasadai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-06-06 

 


