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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Stulgelių k. senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22216
3. Adresas:
Stulgelių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. _____________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Valstyb÷s sienos tarnybos Lieponos pasienio užkarda___________
(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,
1996 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: Tai senosios vokiečių ir lietuvių (bendros) kapin÷s, dar
vadinamos Slibinų kaimo kapin÷mis (pagal ankstesnį kaimo pavadinimą), kurias prieš keletą metų
sutvark÷ ir toliau prižiūri Valstyb÷s sienos tarnybos Lieponos pasienio užkarda. Dosj÷ nurodyta, kad
antkapinių statinių kapin÷se n÷ra, tačiau sutvarkius kapines, dabar atsiv÷rusioje erdv÷je pasirod÷, kad
yra nemažai išlikusių antkapinių statinių. Kapin÷se 2007 m. pasieniečių iniciatyva pastatytas didelis
medinis kryžius (autorius – Povilas Jucius). Dosj÷ apraše nurodomo stulpelio su metaline lentele nerasta.
Kapinių būkl÷ – gera (dosj÷ nurodyta, kad ji bloga, tačiau šiuo metu kapin÷s yra labai gražiai
sutvarkytos). Aplinkos būkl÷ – nepakitusi (aplinkui – ariama žem÷. Pastaba. Arimai rytin÷je kapinių
pus÷je priart÷ję prie kapinių teritorijos pavojingu atstumu (foto Nr. 19). Privažiavimo kelio prie kapinių
n÷ra._______
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 18 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-10-06
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

