
 

 

Šilutės  rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-06-10 Nr. KUL12-20  
             (data) 

 

 Šilutė  
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Namas 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

32982 

 

3. Adresas 

Liepų g. 8, Šilutė, Šilutės r. sav. 
gatvė, namo numeris, miestas/kaimas, seniūnija, rajonas 

 

4. Valdytojas  

Daugiabutis  
 (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

 

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu 

Nepaskelbtas 

 

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, artimo kvadratui plano, 2 aukštų su mansarda ir rūsiu (būklė patenkinama; 

2009 m.); stogo forma – dvišlaitė, laužyta mansardinė, Š fasado rizalito – pusvalminė ( būklė 

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

kiti stogo elementai – tūriniai stoglangiai R ir V fasaduose (būklė patenkinama; 2009 m.); 1.1.2. Aukštų 

išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama; 2009 m.); sienų angos – stačiakampės langų 

ir durų angos (būklė patenkinama; 2009 m.); lėkštos pusapskritės formos angos R fasado prieangyje 

(būklė patenkinama; 2009 m.); ovalinės langų angos P, R, V bei Š fasaduose (būklė patenkinama; 2009 

m.);  

1.1.3. Fasadų architektūrinis sprendimas - jugendo stilistika; fasadų architektūros tūrinės detalės - 

rizalitas Š fasade (būklė patenkinama; 2009 m.); pusapskričiai II aukšto erkeriai P ir R fasaduose (būklė 

patenkinama; 2009 m.); R fasado pusiau atviras tinkuoto plytų mūro prieangis su P bei Š šonuose 

akcentuotomis mentėmis ir trišlaičiu stogeliu (būklė patenkinama; 2009 m.); betoniniai laiptai su 

tūriniais plytų mūro tinkuotais turėklais, užsibaigiantys apskrito skerspjūvio stulpeliu su betoniniu 

rutuliu R fasade (būklė patenkinama; 2009 m.); fasadų apdaila ir puošyba – langų angų tinko apvadai 



 

 

(būklė patenkinama; 2009 m.); tinkuoto plytų mūro erkerio karnizas su trikampiu stogeliu P fasade 

(būklė patenkinama; 2009 m.); tinko tipas (būklė patenkinama; 2009 m.);  

1.1.4. Konstrukcijos - pamatas (netyrinėta; 2009 m.); plytų mūro sienos (būklė patenkinama; 2009 m.); 

perdanga (netyrinėta; 2009 m.); stogo konstrukcija (netyrinėta; 2009 m.); funkcinė įranga - mediniai 

vidaus trijų maršų laiptai su tvorele ir profiliuotais porankiais (būklė patenkinama; 2009 m.); stalių ir 

kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas Š bei P fasadų II aukštuose, R fasado 

erkeryje (būklė bloga; 2009 m.); medinės vienvėrės įsprūdinės stiklintos vidaus durys(būklė 

patenkinama; 2009 m.);  

3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji;  

4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Šilutės miesto istorinė dalis 

(unikalus objekto kodas 12331).  

 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: 

2009 m. prieš pastatą įrašant į LR Kultūros vertybių registrą jį apžiūrėjo ir įvertino Kultūros 

paveldo centro specialistai (http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=32982). 2014-

06-06 apžiūrėjus namą nebuvo pastebėta didelių pasikeitimų pastato vertingosiose savybėse, 

išskyrus tai, kad buvo patvarkytas pusiau atviro prieangio, jo dekoro detalių tinkas bei laiptai. 

2009m. prieangio tinkas vietomis buvo nutrupėjęs, dabar išlygintas. Taip pat sutvarkytos ir laiptų 

pakopos, kurios 2009 m. buvo aptrupėjusios. Namas prižiūrimas, bet jį būtina nudažyti, nes matosi 

įvairaus laikotarpio tinkavimo žymės.  

Namo būklė vertinama 3 balais. 
 

PRIDEDAMA: 

9. Fotofiksacija:  

10. Kiti dokumentai:  

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data  2014-06-06 
                                                            (metai, mėnuo, diena) 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                 ______________              Reda Švelniūtė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                 (parašas)                               (vardas ir pavardė) 
 

 
 

Nr. 1 Pavadinimas Namo R ir Š fasadai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-06-06 

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=32982


 

 

 

 
 

Nr. 2 Pavadinimas Namo Š fasadas 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-06-06 

 

   
 

Nr. 3 Pavadinimas Namo P ir V fasadai 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-06-06 

 



 

 

  
 

Nr. 4 Pavadinimas Namo prieangis 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-06-06 

 

   
 

Nr. 5 Pavadinimas Namo laukinės ir antro aukšto durys 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2014-06-06 
 


