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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS  

 

1. Pavadinimas – Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16696 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas) – 2012-12-17 Nr. KPD-AV-407 

4. Adresas – Šilutės r. sav., Kintų sen., Muižės k.  

5. Valdytojas – savivaldybė  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Registrinis. Įregistravimo registre 

data 1993-07-09 

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris ––  

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 

 V    

* - Pažymėti - V. 

 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių 

nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte 

atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, 

nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame 

atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, 

objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra 

vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių; 

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo 

apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos 

šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau 

kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos   V    

2. Sienų konstrukcijos      

3. Sienų apdaila      

4. Stogo danga      



5. Stogo konstrukcijos      

6. Langai       

7. Durys       

8. Puošyba (jei yra)   V    
** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš 

visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  

 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.   

Garsus Mažosios Lietuvos veikėjas, etnografas, Kuršių marių žvejybos vyriausiasis inspektorius, 

Kuršmarių vėtrungių „tėvas“ Ernstas Vilhelmas Berbomas ir jo žmona Emilija Maklyn palaidoti 

Muižės kaimo kapinaitėse, netoli buvusio Muižės dvaro dvarvietės, šalia kelio į Ventės ragą.  

Įdomu pastebėti, kad E. V. Berbomo mama Henrietė Amalija Radkė augo Šilutėje, Šilokarčemos 

dvare. Gal tai ir lėmė Muižės dvare nuo 1821 m. gyvenusio turtingo dvarininko E. V. Berbomo dėmesį 

ir nuoširdumą lietuvių tautai, jos kalbai, papročiams ir pan. 

Medinė Ernsto Vilhelmo Berbomo kapavietės tvora 2015 m. buvo nuimta. Tais metais buvo 

restauruotos ir pastatytos autentiškos metalinės kapinių tvorelės, nudažyti kapavietės aplinkoje 

esantys Muižės kapinių metaliniai kryžiai. E. V. Berbomo antkapis, kurį sudaro metalo kaltinis 

ažūrinis kryžius ir antkapinė betoninė plokštė su iškaltu užrašu, bei šalia augantis ąžuolas šiuo metu 

yra geros būklės.  

Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapo (16696) duomenys pateikti 

Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search).  

Pastaba. Prieš tvarkymo darbus (kultūros paveldo objekte ruošiantis vykdyti tvarkomuosius statybos 

ar tvarkomuosius paveldosaugos darbus) atlikti istorinius fizinius tyrimus ir atitinkamos sudėties 

projektą derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.  

 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

 V    

***- Pažymėti - V. 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.  

Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapavietės teritorija (49.00 m²) aptverta 

metaline kaltine tvorele. Visa Muižės kapinių teritorija aptverta medine tvora, pastatytas informacinis 

stendas, skirtas Muižės kapinaičių istorijai, taip pat buvo atnaujintas 1985 metais pastatytas krikštas. 

Taršos šaltinių, neigiamai veikiančių kapavietę, nėra.  

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 4 lapai; pridedamų nuotraukų fotografavimo data: 2019-01-06  

14. Kiti dokumentai –  

 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                Alvyda Vidrinskienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                               (vardas ir pavardė) 

 

 

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas / 16696 /  

Ąžuolas, kryžius ir antkapinė plokštė / kapo teritorija aptverta metaline kaltine tvorele 

 

 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas / 16696 /  

Kapavietės aplinka  



 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapo / 16696 / aplinkoje  

esantys kiti paminklai  

 

 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas / 16696 / Muižės  

kapinaičių bendras vaizdas 



 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo  

kapas / 16696 / Ąžuolas, kryžius ir antkapinė plokštė / kapo  

teritorija (49.00 m²) aptverta metaline kaltine tvorele 

 

 
Ernsto Vilhelmo Berbomo kapas / 16696 / metalo kaltinis 

ažūrinis kryžius ir antkapinė betoninė plokštė su iškaltu 

užrašu: ,,Hier ruhen / Ernst Wilhelm Beerbohm / geb. den 11. Marz 1786 

/ gest. den 20. Februar 1865. / und seine Gattin / Emilie Beerbohm / geb. 

Mac Lean / geb. den 10. Juli 1791 / gest. den 21. December 1865 / Sie 

feierten die goldene Hochzeit / am 1. August 1864" 



 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo  

kapo aplinka / Krikštas – mažosios architektūros rūšis, 

Mažosios Lietuvos antkapinis paminklas / pastatytas 1985 m. 

 
Klaipėdos krašto kultūros veikėjo Ernsto Vilhelmo Berbomo  

kapo aplinka / Informacinis stendas 

 


