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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Kapas  

1.1. Knygininkų, spaustuvininkų Zekunų (Sekunna) kapavietė senosiose Šilutės evangelikų-liuteronų 

kapinaitėse.  

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16693 

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

patvirtintas) – Įregistravimo Kultūros vertybių registre data 1993-07-08  

4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Tilžės g. 37A  

5. Valdytojas – žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1965-3599), kuriame yra kapas, savininkas – 

Lietuvos Respublika, a. k. 111105555 
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Registrinis 

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.  

10.1. Karlas Vilhelmas Zekuna (Carl Wilhelm Sekunna) 1858 m. atidarė pirmąjį Šilutės (Heydekrug) 

knygyną su knygrišykla, vėliau priklausiusį jo sūnui Otui (Julius Otto Sekunna), kuris čia įkūrė ir 

spaustuvę. Vėliau visą šią knygų „imperiją“, turėjusią pavadinimą „Otto Sekunna“, iki pat 1944 m. 

spalio mėn., valdė Oto sūnūs Artūras (Arthur Sekunna) ir Oskaras (Kurt Oskar Sekunna).  

Vietovių registro knygoje Memelland pateiktame Asmenų sąraše pažymėta, kad Šilutėje (Heyde, 

Szibben, Heydekrug) gimė Julius Otto Sekunna, Johanne Luise Elisabeth Sekuna, Wilhelmine Marie 

Pauline Sekuna, Erdmuthe Pauline Ella Sekunna, Franz Gustav Sekunna ir Johann Carl Wilhelm 

Sekunna. Yra tikimybė, kad kai kurie iš jų galėtų būti palaidoti Zekunų (Sekunna) kapavietėje, 

senosiose Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaitėse. Tai nustatyti galėtų išsamūs istoriniai tyrimai. 
/ http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Sekunna&ofb=memelland&modus=&lang=lt / 

10.2. Kapavietę tvarko kelios nevyriausybinės organizacijos: pavasarį akcijos „Darom!“ metu 

surenka ir išneša šiukšles, rudenį nušluoja lapus. Rekomenduojama restauruoti antkapinį paminklą, 

antkapines plokštes, metalinę tvorelę ir kt. 

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.  

Senųjų Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaičių teritorija neaptverta, nėra apšvietimo įrenginių, todėl 

kapavietė ir jos aplinka nėra apsaugota nuo atsitiktinių praeivių bei galimų vandalizmo atvejų. Taršos 

šaltinių, neigiamai veikiančių kapavietę, nėra.  

 

PRIDEDAMA: 

13. Fotofiksacija, 2 lapai. 

14. Kiti dokumentai –  

 

 

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

 

 

 

http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=memelland&ID=I45486&nachname=Sekunna&lang=lt
http://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=memelland&ID=I330227&nachname=SEKUNNA&modus=&lang=lt
http://ofb.genealogy.net/namelist.php?nachname=Sekunna&ofb=memelland&modus=&lang=lt


 
1. Kapas. Unikalus objekto kodas16693 2018-11-24 Šilutė  

 Knygininkų Zekunų (Sekunna) kapavietė senosiose  

Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaitėse 

Vaizdas iš  

ŠR pusės 

Tilžės g. 37A 

Šilutė 

 

 
2. Kapas. Unikalus objekto kodas16693 2018-11-24 Šilutė  

 Knygininkų Zekunų (Sekunna) kapavietė senosiose  

Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaitėse 

Vaizdas iš  

R pusės 

Tilžės g. 37A 

Šilutė 

 



 
3. / Kapas (16693) / Antkapinis paminklas / Vaizdas iš R pusės / 2018-11-24 

 
4. / Kapas (16693) / Sekunna kapavietė / Vaizdas iš Š pusės / 2018-11-24 


