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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Ramovietės k. senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23123
3. Adresas:
Ramovietės k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija, tel. (8 342) 66 018___________________________
(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 pagrindinis dosjė, 1997 m.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Vertingosios savybės ir elementai – nenustatyti. Kultūros objekto vertė – istorinė (memorialinė vieta).__
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Tai senosios vokiečių kapinės, kurios yra kelių
Lankupėnai-Pavištytys (foto Nr. 1, 2) ir lauko kelio (foto Nr.3) sankryžoje. Iš pietvakarių pusės, prie pat
kapinių (apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje) yra nedidelė, piktžolėta pieva, kurioje priversta buitinių
atliekų, žemėje iškastas rūsys ( foto Nr.4, 5). Kam priklauso rūsys, nustatyta, ir savininkė įspėta dėl
šios teritorijos sutvarkymo. Kapinių teritorija apleista ir netvarkoma, apžėlusi krūmais (foto Nr. 6, 7, 8).
Visoje kapinių teritorijoje primėtyta buitinių atliekų (foto Nr. 8, 9, 10). Kapinių teritorijoje esančiuose
brūzgynuose pavyko rasti kelių paminklų nuolaužų (foto Nr. 11, 12) ir vieną kapavietę su paminkliniu
akmeniu (foto Nr.13, 14), kuriame yra užrašas vokiečių kalba (palaidotas Hermann Fuchs,1845-1908).
Kapinių būklė – bloga. Aplinkos būklė – nepakitusi: iš šiaurės-rytų pusių yra ariama žemė foto Nr. 15),
iš pietvakarių ir šiaurės-vakarų – pieva.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 15 skaitmeninių fotonuotraukų ( įrašytų į kompaktinę plokštelę).________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-11
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

