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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Geležinkelio stoties pastatų kompleksas (25115). Stotis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 25116
3. Adresas:
Didžiųjų Šelvių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.__________________________________________
4. Valdytojas AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12/14, Vilnius, tel. (8 5) 2 69 27 50________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: KPD prie Kultūros ministerijos internetiniame
tinklalapyje esantis detalus aprašas, Kultūros vertyb÷s pagrindinis dosj÷, 1996 m.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas.
Vertingosios savyb÷s(vertyb÷s sud÷tis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):
Pastatas yra simetriško pailgo stačiakampio plano su nedidel÷m iškyšom ir susiaur÷jimu šonuose. Pastato
centre esanti laukiamoji sal÷ išsiskiria savo dydžiu ir 5 m aukščiu. Abipus sal÷s išd÷stytos mažesn÷s
patalpos, jų aukštis 4 m. Deš. sparne yra 1 tarnybinis butas ir stoties patalpos: bilietų ir prekių kasos,
bagažin÷, katilin÷, bud÷tojo kambarys, stoties viršininko kabinetas, relin÷, sand÷lis, kair. sparne - 3
tarnybiniai butai, patalpa, išnuomota ryšininkams, dvi didel÷s patalpos (buv. parduotuv÷ ir prekių kasa),
valytojos patalpa.

Nurodytos vertingosios savyb÷s – nepakitę.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Pastato būkl÷ – gera. Kultūros vertyb÷s pagrindiniame
dosj÷ (1999 m.) nurodyta, kad stogas – molio čerpių. Po atliktos statinio rekonstrukcijos stogo danga –
skardinių čerpių. Aplinkos būkl÷ – nepakitusi.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: 17 skaitmeninių fotonuotraukų, įrašytų į CD.______________________________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data: 2012-12-07
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

