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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 4398  

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

patvirtintas) – 2016-10-03 Nr. KPD-KP-1229 
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., Nemuno g. 24A 

5. Valdytojas – žemės sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba 

prie Žemės ūkio ministerijos, a. k. 188704927  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Registrinis, nacionalinio 

reikšmingumo lygmens pavienis kultūros paveldo objektas 

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      

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.  

Šio kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių pobūdis: istorinis ir memorialinis.  

 

Faktai apie valstybės istorijos asmenybę 

Lietuvos karinis veikėjas, teisininkas, generolas Petras Šniukšta (1877–1952) nuo 1907 m. dirbo 

Mintaujos (dab. Jelgava) teisme. Prasidėjus I pasauliniam karui buvo Nukentėjusiems nuo karo šelpti 

komiteto pirmininku Mintaujoje ir Oriole. 1918 m. dirbo Lietuvos Tarybos komisijoje, buvo 

Teisingumo departamento direktorius, Vilniaus miesto taikos teisėjas, Vyriausiojo tribunolo 

prokuroro padėjėjas. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, nuo 1922 m. tarnavo 

Kariuomenės teismo pirmininku. 1922–1926 m. dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1935 m. 

Petrui Šniukštai buvo suteiktas generolo laipsnis. 1935–1936 m. jis buvo Lietuvos Tarybos narys. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio mėn. generolas buvo suimtas, įkalintas, o 

išlaisvintas tik prasidėjus Sovietų Sąjungos–Vokietijos karui. Generolo Petro Šniukštos 

apdovanojimai: 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžius (1921 m.); 2-ojo laipsnio Vyčio Kryžius (1926 m.);  

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis I (1938 m.); Didžiojo 

Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis (1928 m.); Vytauto Didžiojo ordino 

2-ojo laipsnio medalis (1930 m.).  

Kultūros paveldo objekto (4398) 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.  

Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapo aplinkos būklė nepakitusi. Kultūros paveldo 

objektą (4398) ir jį supančią teritoriją prižiūri Šilutės seniūnijos darbuotojai: kapavietė tvarkinga, visa 

kapinių teritorija aptverta, takai šluojami, žolė šienaujama, iškertami savaime augantys krūmokšniai.  

 

PRIDEDAMA:  

13. Fotofiksacija, 3 lapai.  

 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė                 Alvyda Vidrinskienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                                              (vardas ir pavardė)  
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Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas (4398) / Vaizdas iš PV pusės / 2019-08-16 
 

 

 

 

 

 

 
Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas (4398) / Vaizdas iš ŠV pusės / 2019-08-16 

 

 

 

 



 

 

 
Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas (4398) / Vaizdas iš R pusės / 2019-08-16 

 

 

 

 
Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas (4398) / Vaizdas iš ŠR pusės / 2019-08-16 

 

 

 

 



 

 

 
Lietuvos kariuomenės generolo Petro Šniukštos kapas (4398) /  

Vaizdas iš V pusės / Fotofiksacija: 2019-08-16 

 

 


