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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Rugiag÷lių k. trečiosios senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22700
3. Adresas:
Rugiag÷lių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav..__________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Keturvalakių seniūnija, tel. (8 342) 66 022;_______________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertyb÷s pagrindinio dosj÷ aprašas,
1997 m.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas.
Vertingosios savyb÷s – nenustatytos. Vert÷ – istorin÷ (memorialin÷ vieta). ___________________________
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Kapin÷s yra prie pat kelio Patilčiai-Bartninkai.
Tikrinimo metu buvo atliekami šio kelio atnaujinimo darbai. Kapin÷s tvarkytos, tačiau dar nebaigtos –
aviečių sąžalynai iškirsti, tačiau dar reikia iškirsti išdygusius klevelius ir kitus savaiminiai sudygusius
medelius, kapinių teritorijoje palikti tik didesnius sveikus medžius, praretinti alyvų krūmą. Ant betoninio
stulpelio ankščiau buvusio ženklo, kad tai Rugiag÷lių senkapis, n÷ra – lenta nupl÷šta (foto Nr.
7)._Spygliuotos vielos tvoros, kuri minima apraše, taip pat n÷ra: likę tik keli betoniniai stulpeliai, prie
kurių ta viela buvo tvirtinta (foto Nr. 10).___________________________________________________
Kapinių būkl÷ – patenkinama. Aplinkos būkl÷ – nepakitusi (iš pietin÷s pus÷s – krašto kelias PatilčiaiBartninkai, foto Nr. 8, 9, 11, iš kitų pusių – ariama žem÷, foto Nr. 1, 2, 3).________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 11 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę).________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-09-27
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

