
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 

 

2012-12-18 Nr. KUL12-30   
                     (data) 

 

 Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Gaisrinė 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

15947, pastatas yra Šilutės miesto istorinėje dalyje (12331) 

 

3. Adresas 

Lietuvininkų g. 22, Šilutės m., Šilutės r. sav. 

 

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 

- 

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS 

DUOMENYS 

 

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

Tūris - pusiau atviro ,,L" formos, dviejų aukštų; stogo forma – mansardinė; dangos 

medžiaga ar jos tipas – čerpių tipas; kiti stogo elementai – raudonų plytų mūro dūmtraukio 

tipas; R fasado tūrinis stoglangis;  

Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas; sienų angos – stačiakampės langų, durų, 

vartų angos (P fasade buvusi vartų anga užmūryta, palikti mediniai vartai simboliniai); 

įėjimo į bokštelį durų anga su segmentine sąrama; R fasado dvi ovalios langiukų angos;  

Fasadų kompozicija - pagrindinis fasadas simetriškas, viduryje mezoninas su ovaliu 

langeliu frontone; Š fasado I a. suskaidytas dvivėrių vartų; langų sudalijimo ir išdėstymo 

ritmiškumas Š, R, V fasaduose; fasadų architektūros tūrinės detalės - PV pusėje stebėjimo 

bokštelis iškylantis virš pastato; betoninių laiptų su sienele tipas P fasade; fasadų apdaila ir 

puošyba – santūrūs dekoro elementai Š fasade; V fasado langų apjungimas bendru apvadu 

su reljefinio dekoro plokštumomis tarp jų; dantyta trauka stebėjimo bokštelio viršutinėje 

dalyje; grubaus tinko tipas; 

Konstrukcijos - pamatas su tinkuotų plytų mūro cokoliu; plytų mūro sienos; perdanga; 

medinės stogo konstrikcijos tipas; funkcinė įranga - mediniai vidaus laiptai su turėklais ir 

tekintais porankiais; stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinės langų konstrukcijos tipas; 

dvivėrių medinių vartų apkaltų lentutėmis sudarant keturkampių žvaigždučių raštą tipas; 



autentiški metalo dirbiniai (durų vyriai, lenkti apkaustai);  

Įmontuota įranga - gaisrinės žarnų džiovinimo mechanizmas. 

 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 

2012 m. liepos mėn. buvo apžiūrėta pastato fasadų apdaila ir puošyba (žr. 7 punktą). Būklė 

puiki.  

 

PRIDEDAMA: 

9. Fotofiksacija 

 2 lapai 

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_________2012-07-16_____________ 
                                                                           (metai, mėnuo, diena) 

 

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

 

 

Nr. 1 Pavadinimas Lietuvininkų g. 22 Š fasadas 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2012-07-16 
 

 

Nr. 2 Pavadinimas Lietuvininkų g. 22 Š fasado puošybos elementai 



Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2012-07-16 

 

Nr. 3 Pavadinimas Lietuvininkų g. 22 Š fasado puošybos elementai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2012-07-16 
 

  

Nr. 4 Pavadinimas Lietuvininkų g. 22 V fasado puošybos elementai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2012-07-16 
 


