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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Purviniškių k. senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 25046
3. Adresas:
Purviniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
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.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: „Neaptvertos. Antkapinių paminklų ir kapų
žymių neišliko. Kapinių teritorija labai tankiai apaugusi alyvų krūmais. Palaidoti Purviniškių k.
gyventojai.“
Nustatytos vertingosios savybės nepakitę ir kapinės netvarkytos.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Kapinėse pastatytas kapines žymintis paminklinis
akmuo (foto Nr. 4). Kapinės tankiai apžėlę alyvų krūmais, per kuriuos į kapinių vidų prasibrauti beveik
neįmanoma (foto Nr. 5, 6, 7, 8). Teritorijoje gausu žvėrelių (lapių?) olų (foto Nr. 10). Pietinėje kapinių
pusėje, ant kapines juosiančio pylimėlio, matyti žmonių kaulų (greičiausiai, iškasti kapinėse
„apsigyvenusių“ žvėrelių, šiems įsirenginėjant olas, foto Nr. 9). Aplink kapines: iš vakarų pusės –
ariamas laukas (foto Nr. 1, 2, 11, 14), iš pietvakarių pusės – pelkėta pieva, iš šiaurės ir rytų pusių krūmokšniai ir pieva (foto Nr. 12). Kapinės neprižiūrimos ir netvarkomos, jų būklė – bloga. Aplinkos
būklė – nepakitusi.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 14 skaitmeninių fotonuotraukų ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

