
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  

PATIKRINIMO AKTAS 

 

2013-05-13 Nr. KUL12-18 
           (data) 

 

 Šilutė 
(užpildymo vieta) 

 

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas  

Stoties pastatas 

 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas  

30624 

 

3. Adresas 

Lietuvininkų g. 15, 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: 

Mūrinis, nedidelio, laužyto tūrio, vieno - dviejų aukštų su nedideliu rūsiu pastatas. Du įėjimai į 

pastatą rytinėje pusėje. Laiptinė pietvakariniame pastato kampe. Rūsys po pietine pastato dalimi. 

Pietinė pastato dalis dviejų aukštų. Kapitalinėmis sienomis pastatas suskaidytas į panašaus dydžio 

patalpas. Patalpos pereinamos. Išlikęs kapitalinių sienų tinklas. 

Tūris – stogo forma – stogo dangos konstrukcija – kiti stogo elementai (stoglangiai); 

Fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų apdaila (tinko tipas) – fasado dekoras, (karnizas, 

langų apvadai); 

Aukštų išplanavimas – kapitalinės sienos – (kapitalinės sienos) – sienų angos; 

Konstrukcijos ir įranga – konstrukcijos (mediniai tinkuoti perdenginiai). 

 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas 

Pastatas mūrinis I-II aukštų, mansardiniu čerpių stogu. Fasadai lygūs, tinkuoti, dažyti.  

Apžiūrėjus pastatą konstatuota, kad pastato išorė nepakeista, stogo dangos būklė gera, 

fasado apdaila ir dekoras nepakitę, geros būklės.  

Ant pastato 5 vietose yra įrengtos įvairios reklaminės iškabos. Būtina patikrinti ar 

reklamos įrengtos suderinus su reikalingom institucijomis ir mažinti reklamos iškabų 

kiekį. 



Prie pastato iš V pusės yra išlikęs grindinio fragmentas. Jo būklė gera. 

Pastato būklė vertinama 3 balais. 

 

PRIDEDAMA: 

 

9. Fotofiksacija 

  2 lapai 

 

10. Kiti dokumentai 

  

 

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data_________2013-03-04_____________ 
                                                                           (metai, mėnuo, diena) 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 1 Pavadinimas Vaizdas iš P 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-03-04 

 



 
 

Nr. 2 Pavadinimas Vaizdas iš PV 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-03-04 

 

 
 

Nr. 3 Pavadinimas Vaizdas iš R 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-03-04 

 

 

 

 

 



 
 

Nr. 4 Pavadinimas Vaizdas iš ŠR 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-03-04 

 

 

 

 
 

Nr. 5 Pavadinimas Laiptinė 

Fotografavo Reda Švelniūtė Data 2013-03-04 

 


