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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės  

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 24305  

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

patvirtintas) –  
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Vileikių k., 

5. Valdytojas – Nacionalinė žemės tarnyba (žemės sklypas nesuformuotas)  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu 

objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų 

kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“.  

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2013-04-03 NR. KUL12-5 

 

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      

2. Sienų konstrukcijos       

3. Sienų apdaila      

4. Stogo danga      

5. Stogo konstrukcijos      

6. Langai       

7. Durys       

8. Puošyba (jei yra)      



** - 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.  

Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės – 0,29 ha ploto, trapecijos formos kapinių 

kalnelis, – yra maždaug 150 m nuo kelio Nr. 4223 (Šilutė-Užliekniai). Palyginus su ankstesniuoju šio 

kultūros paveldo objekto būklės patikrinimu (2013-04-03 NR. KUL12-5), yra užfiksuoti teigiami 

pasikeitimai: teritoriją juosia tinklinė tvora su užrakinamais varteliais, krūmai iškirsti. Matosi atskirų 

kapų apvadų liekanos (apie 15 ar 20 vnt.) ir keli antkapinių statinių (galbūt buvusių paminklų) 

fragmentai. Tiksliai suskaičiuoti, kiek yra išlikusių kapaviečių, gana sudėtinga, kadangi žemės 

paviršiumi driekiasi šliaužiantysis augalas – paprastoji gebenė (lot. Hedera helix). Beje, istorijos 

žinovai yra pastebėję, kad vokiečiai nuo senų laikų kapinėse sodindavo gebenes – šis dekoratyvus 

visžalis augalas, nereikalaujantis ypatingos priežiūros, apsaugantis nuo piktžolių, uždengia kapavietę 

tarsi kilimas. 

Kultūros paveldo objekto (24305) duomenys yra pateikti Kultūros vertybių registre 

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

Pastaba. Prieš tvarkymo darbus privaloma atlikti reikiamus tyrinėjimus 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.  

Kultūros paveldo objekto (24305) teritoriją tvarko Šilutės seniūnijos darbuotojai: kapinės aptvertos, 

šienaujama žolė, iškertami natūraliai išaugę, savaime augantys medeliai, krūmai, krūmokšniai.  

 

PRIDEDAMA:  

13. Ištrauka iš REGIA (regionų geoinformacinės aplinkos paslauga: https://www.regia.lt/). 

14. Fotofiksacija, 4 lapai.  

 

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

 

 

     

 

 
Ištrauka iš REGIA / Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) /  

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


 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Vaizdas iš Š pusės 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Vaizdas iš Š pusės 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Centrinės dalies vaizdas  



 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Vaizdas R dalyje 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Kapo apvadas R dalyje 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentas R dalyje 



 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentas R dalyje 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentas R dalyje 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Kapų apvadai P dalyje 



 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentai V dalyje  

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentai V dalyje 

 
Vileikių k. antrosios evangelikų liuteronų senosios kapinės (24305) / Fragmentai V dalyje 


