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           (data) 
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(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Pastatas - Bendrabutis 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

32981 

 

3. Adresas 

Liepų g. 7, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav. 

 

4. Valdytojas  

 

Šilutės rajono savivaldybė  

 

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu 

Nepaskelbtas saugomu, įrašytas į registrą 

 

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: 
1.1.1. tūris – kompaktinis, susidedantis iš dviaukštės pietinės dalies su mansarda, rūsiu ir 

vienaaukštės šiaurinės dalies (būklė patenkinama; 2009 m.); stogo forma – valminė, sudėtinga (būklė 

patenkinama; 2009 m.); stogo dangos medžiaga - molinių čerpių dangos tipas (būklė patenkinama; 

2009 m.); kiti stogo elementai – tūriniai stoglangiai P, V fasaduose (būklė patenkinama; 2009 m.); 

tinkuotų mūrinių dūmtraukių tipas (būklė patenkinama; 2009 m.);  

1.1.2. aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama; 2009 m.); sienų angos – 

stačiakampės langų ir durų angos (R fasado durų anga užmūryta; būklė patenkinama; 2009 m.);  

1.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės - V fasado rizalitas (būklė patenkinama; 2009 m.); R fasado 

tariamasis rizalitas su mezoninu (būklė patenkinama; 2009 m.); V fasado tinkuoto plytų mūro durų 

portalas, kurį iš šonų remia du piliastrai, viršuje juosia platus laužytos formos tinkuoto plytų mūro 

karnizas (būklė patenkinama; 2009 m.); betoninių laiptų V fasade tipas (būklė patenkinama; 2009 m.); 

fasadų apdaila ir puošyba – dviaukštės dalies tinko mūro traukos (būklė patenkinama; 2009 m.); 

piliastrai su modifikuotais kapiteliais, vertikaliai skaidantys vienaaukštę dalį (būklė patenkinama; 

2009 m.); tinko mūro profiliuotas karnizas, juosiantis vienaaukštės dalies pastato pastogę (būklė 

patenkinama; 2009 m.); tinkuoto plytų mūro palangės (būklė patenkinama; 2009 m.); tinko tipas (būklė 

patenkinama; 2009 m.); 

1.1.4. konstrukcijos - pamatas su cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė patenkinama; 2009 m.); 



plytų mūro sienos (būklė patenkinama; 2009 m.); perdanga (netyrinėta; 2009 m.); stogo konstrukcija 

(netyrinėta; 2009 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas 

(būklė patenkinama; 2009 m.); medinių dvivėrių įsprūdinių durų tipas V fasade (būklė patenkinama; 

2009 m.);  

3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – sakralinė.  

 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 

Pastatas šiuo metu nenaudojamas. Jo būklė patenkinama: stogas nepraleidžia kritulių, 

langai nepakeisti,  P fasade langų stiklai išdaužti, todėl langai užkalti lentomis, fasado 

tinkas keliose vietose aptrupėjęs. P fasade 2013 m. vasarą Šilutės meno mokyklos mokiniai 

nupiešė grafiti. Kitos pastato detalės nepakito nuo 2009 m., kai buvo nustatytos pastato 

vertingosios savybės.  

Pastato būklė vertinama 3 balais. 

 

PRIDEDAMA: 

 

9. Fotofiksacija 

  2 lapai 

 

10. Kiti dokumentai 

  

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_________2013-11-25_____________ 
                                                                           (metai, mėnuo, diena) 

 

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

 

 

 
     

Nr. 1 Pavadinimas Vaizdas iš SV 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-10-28 



 
 

Nr. 2 Pavadinimas Vaizdas iš V 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-11-23 

 

 
 

Nr. 3 Pavadinimas Vaizdas iš R 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-11-23 

 



 
 

Nr. 4 Pavadinimas Vaizdas iš PR 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-07-03 

 

 

 

 

 

 


