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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Šapkinų, Lankeliškių k. antrosios senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 25040
3. Adresas:
Lankeliškių, k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (ankščiau kapinės buvo Bartninkų seniūnijos ribose).__
4. Valdytojas Kapines prižiūri Šeimenos seniūnija, tel. (8 342) 66 044____________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertybės pagrindinio dosjė aprašas, 1998
m.; Kultūros paveldo departamento internetiniame tinklalapyje (www.kvr.kpd.lt) esantis aprašas;
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas. Vertingosios
savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):

Internetiniame tinklalapyje nurodytos vertingosios savybės: „Kapinės aptvertos lauko akmenų mūro
tvora (h 1,1 m), kuri vietomis išlikusi tik fragmentais. Kapinių centre išmintas takelis, vedantis prie
rytinėje dalyje išlikusios kapavietės. Kapavietė apsodinta gėlėmis, prie jos pastatytas metalinis kryžius. Š.
kapinių dalyje yra išlikusios buv. palaidojimo rūsio liekanos. Tankiai auga lapuočiai medžiai ir krūmai.
Palaidoti Šapkinų, Lankeliškių k. gyventojai.“___________________________________________
Vertingosios savybės nepakitę, nors teritorijoje tankiai augančių lapuočių medžių ir krūmų (kas tikrai
neturėjo būti skelbiama vertingąja kapinių savybe) nėra, nes želdiniai yra sutvarkyti. Medžių ir krūmų
palikta tik kapinių perimetru, palei akmenų tvorą, o visoje teritorijoje – pjaunama veja.______________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Kapinių teritorija yra sutvarkyta ir prižiūrima, jos
būklė – labai gera. Vienintelė kapavietė (foto Nr. 1) yra tvarkoma ir prižiūrima. Fragmentiškai sutvirtinti
akmenys kapines juosiančioje akmenų tvoroje (šiaurinėje pusėje, foto Nr. 2, 4). Ant buvusio laidojimo

rūsio griuvėsių (foto Nr. 2, 3, 4, 5) auga krūmai. Aplinkos būklė – nepakitusi.________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 6 skaitmeninės fotonuotraukos ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)_______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė__________

______________

Daiva Ambrasaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

