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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Navininkų, Vižaidų k. vokiečių. senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22699
3. Adresas:
Navininkų k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r. sav..___________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Keturvalakių seniūnija, tel. 8 342) 66 022;_________________________
(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, 1997
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: „Aptvertos akmenų tvora, kuri stipriai
apardyta. Matosi kapų kauburiai, dalis kurių su betoniniais apvadais. Yra keli metaliniai, mediniai
kryžiai, akmeniniai paminklai, kapų metalinės tvorelės. Auga medžiai, alyvų krūmai, žolė. Kapinių p.v.
dalis aptvarkyta, likusioji tapusi brūzgynais. Yra keli palaidojimai po II-ojo pasaulinio karo. Palaidoti
Navininkų, Vižaidų k gyventojai.“
Nurodytų metalinių kryžių, metalinių kapų tvorelių tikrinimo metu nerasta: arba jų jau nebėra, arba jie
yra brūzgynuose, pro kuriuos prasibrauti ir apžiūrėti kapinių teritoriją šiuo metu galimybių nėra
(tikrinimo metu rasta šiek tiek tvarkyta rytinė kapinių dalis, o kitur visos kapinės apžėlę brūzgynais).___
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Į kapines patenkama nuo Patilčių kaimo pusės, lauko
keliu važiuojant (einant) per brastą Rausvės upėje (foto Nr. 2, 3). Kapinės buvę aptvertos neaukšta, iš
lauko akmenų mūryta tvora, kuri apžėlusi brūzgynais ir apirusi (foto Nr.8). Į kapines patenkama per šiek
tiek aptvarkytą rytinę jų pusę (foto Nr. 9, 18), kita kapinių teritorija – nepraeinami brūzgynai (foto Nr.
6, 7, 8, 16, 17). Kapinių pakraščiuose primėtyta šiukšlių (foto Nr. 7, 19). Kapinėse yra čia besiganiusių
galvijų pėdsakų (foto Nr. 19). Kapinėse rasta betoninių antkapių, keli mediniai ir akmeniniai paminklai
(foto Nr. 10-15). Dosjė aprašomų metalo paminklų ir tvorelių nerasta. Kapinių būklė – bloga. Aplinkos
būklė – nepakitusi (pietinėje pusėje – pūdymas, kitur šiuo metu ganyklos)._________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 20 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę)_________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-09-27
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

