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(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 

 

2013-06-04 Nr. KUL12-28 
           (data) 

 

 Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Pastatas 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

2305 

 

3. Adresas 

Lietuvininkų g. 1, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav. 

 

4. Valdytojas  

Daug savininkų, nes pastate yra gyvenami butai, komercinės patalpos  

 

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: 
Pastatas mūrinis, dviejų aukštų su mansardomis. Planas sudėtingas, asimetrinės kompozicijos, 

koridorinės sistemos. Pagrindiniai įėjimai į pirmo aukšto patalpas iš Lietuvininkų g. Iš kiemo pusės 

- dvi laiptinės ir įėjimai į antro aukšto ir mansardos patalpas (gyvenamuosius butus). Pagrindinės 

kapitalinės sienos autentiškos, įrengta naujų pertvarų. Mansardoje išplanavimas keitėsi. 

Fasadai architektūrine išraiška lygiaverčiai, asimetrinės kompozicijos, neramaus charakterio. 

Pastatui savitumo suteikia sudėtingos konfigūracijos, laužytos formos stogas su mansardomis. 

Pastatui būdingos gilios pastogės. Stogo kraštai ištraukti į priekį apie 1 m nuo sienos plokštumos. 

Langai stačiakampiai, dviejų tarpsnių, smulkaus suskaidymo. Antro aukšto rizalite langų lenktos 

formos segmentinės sąramos. Mansardos langai mažesnio aukščio. Pagrindiniame fasade išryškintas 

įėjimas kukliu rizalitu ir spalviniu sprendimu. Kitas rizalitas, žymiai stambesnis, yra rytinėje fasado 

dalyje, jis užbaigtas trikampiu frontonu. 

Saugomas pastato tūris, medžiagiškumas, planinis sprendimas, autentiškos konstrukcijos, fasadų 

architektūra. 
 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 

Pastato stogas ir fasadai geros būklės. Didžioji dalis langų pakeisti plastikiniais, taip pat 

išlaikant autentišką suskirstymą. Keliose vietose fasado tinkas nutrupėjęs, skiriasi fasado 

spalvos, pastate įsikūrusios kirpyklos plotas išdažytas rožine spalva. 



Pastato būklė vertinama 3 balais. 

 

PRIDEDAMA: 

 

9. Fotofiksacija 

  3 lapai 

 

10. Kiti dokumentai 

  

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_________2013-05-28_____________ 
                                                                           (metai, mėnuo, diena) 

 

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

 

 

 

 

     
 

Nr. 1 Pavadinimas Vaizdas iš R 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-05-28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nr. 2 Pavadinimas Vaizdas iš Š 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-05-28 

 

 
 

Nr. 3 Pavadinimas Vaizdas iš V 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-05-28 

 



 
 

Nr. 4 Pavadinimas Vaizdas iš PV 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-05-28 

 

 

 

 

 

 


