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(data)

Šilutė
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas – Kapas
1.1. Knygininkų Štalių (Stahl) kapavietė senosiose Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaitėse
2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 16694
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

1. Kultūros paveldo objekto fizinės
būklės pokyčio įvertinimas*
* - Pažymėti - V.

3 – būklė
nepakito
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

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
1. Pamatai ir nuogrindos
2. Sienų konstrukcijos
3. Sienų apdaila

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito
V

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

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. Šilutės knygininkai A. Rudolfas Štalis (miręs apie 1889) ir Frydrichas Adolfas Štalis (18481905) Šilutėje, Tilžės g. 5, turėjo knygyną ir knygrišyklą. Knygynas prekiavo populiariomis
„Lietuviškosiomis kalendromis“ (Klaipėda) bei kitais Mažosios Lietuvos kalendoriais,
kanceliarinėmis prekėmis, vadovėliais, reformacijos istorijos ir protestantine literatūra, keletą knygų
išleido savo lėšomis. Kiekvienais metais turėjo savo paviljoną garsiosiose Klaipėdos vasaros mugėse
ir apie tai paskelbdavo Mažosios Lietuvos laikraščiuose. Knygininkai Štaliai pirmieji pradėjo gaminti
ekslibrisus su lietuviškais įrašais. 1908 m. firmos „Adolf Stahl” savininke tapo Marija Solors.
Knygyno veikla nutrūko apie 1930 m. Štalių kapavietė yra senosiose Šilutės evangelikų-liuteronų
kapinaitėse.
/Šaltiniai: Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, 496 p./
10.2. Knygininkų Štalių (Stahl) kapavietė 2014 m. buvo sutvarkyta, buvo restauruotos ir nudažytos
metalinės tvorelės. Taip pat buvo atnaujintas 1985 m. pastatytas medinis krikštas.
Kapo (16694) duomenys pateikti Kultūros vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritagesearch).
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
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Alvyda Vidrinskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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Knygininkų Štalių (Stahl) kapavietė senosiose
Šilutės evangelikų-liuteronų kapinaitėse

2018-11-14 Šilutė
Vaizdas iš
Tilžės g. 37A
PV pusės

Kapas (16694)

Fragmentas

Šilutė

Kapas (16694)

Fragmentas

Šilutė

Knygininkų Štalių
(Stahl) kapavietė

2018-11-14

Tilžės
g. 37A

Knygininkų Štalių
(Stahl) kapavietė

2018-11-14

Tilžės
g. 37A

2018-11-14

Šilutė

Kapas (16694)

2018-11-14

Šilutė

Vaizdas iš
ŠR pusės

Tilžės
g. 37A

Knygininkų Štalių
(Stahl) kapavietė

Vaizdas iš
Š pusės

Tilžės
g. 37A

Kapas (16694)
Knygininkų Štalių
(Stahl) kapavietė

