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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Lauckaimio k. senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22223
3. Adresas:
Lauckaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Kybartų seniūnija, tel. (8 342) 66 060____________________________
(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: Lauko keliu privažiuojama iki pat kapinių (Pastaba.
Kapin÷s yra valstyb÷s sienos apsaugos zonoje, norint į jas patekti, būtina tur÷ti leidimą, išduotą
atitinkamoje Valstyb÷s sienos apsaugos tarnybos užkardoje). Kapin÷s nedidel÷s (9 arai), kapinių
teritorijoje negausiai auga alyvų krūmų, keletas medžių. Antkapinių paminklų nerasta. Aplink kapines iš
šiaurin÷s, vakarin÷s, pietvakarių pusių auga medžiai (foto Nr. 3, 5, 6, 7, 8, 10), iš rytin÷s, pietryčių,
pietin÷s pusių prie kapinių yra ariamos žem÷s plotai (foto Nr. 1, 2, 11). Vakarin÷je kapinių pus÷je (jau už
kapinių apsaugin÷s zonos) prie Senaširvint÷s up÷s, yra pelk÷ta pieva (foto Nr. 9). Kapin÷se pastatytas jas
žymintis paminklinis akmuo (foto Nr. 4). Greta šių kapinių, šiaurin÷je pus÷je, yra Lauckaimio kaimo
vokiečių senosios kapin÷s (foto Nr. 11). (Pastaba. Tikrinant kapines, sutiktas Lauckaimio kaimo
gyventojas tvirtino, kad paminkliniai akmenys abejose kapin÷se pastatyti klaidingai, t.y., lietuvių
kapin÷se pastatytas paminklas, žymintis vokiečių kapines, o vokiečių kapin÷se pastatytas paminklas,
skirtas lietuvių kapin÷ms. Pagal esamą dokumentaciją paminklai yra pastatyti teisingai. Gal būt, klaida
gal÷jo būti padaryta tada, kai abejos kapin÷s buvo kartografuojamos, nes nei vienose iš jų n÷ra išlikusių
antkapinių paminklų, pagal kuriuos galima būtų jas identifikuoti. Apklausus daugiau Lauckaimio kaimo
gyventojų ir pasitvirtinus šiam faktui, paminklus tektų perstatyti). Dosj÷ apraše nurodoma, kad kapin÷s
yra blogos būkl÷s, tačiau kapin÷s neapaugę neįžengiamais krūmynais, teritorija apaugusi aukšta žole
(jose prižiūrimų kapų n÷ra). Tokią kapinių būklę galima vertinti kaip patenkinamą. Jų teritoriją būtina
tvarkyti – reikia tvarkyti kapin÷se esančius želdinius. Želdiniai šių kapinių prieigose yra tvarkyti, tačiau
ir juos būtina praretinti. Aplinkos būkl÷ – pakitusi, nes kelio prie kapinių n÷ra, jis – suartas (prie pat
kapinių prieina arimas, foto Nr. 2), o kur buvo atvira vieta – pieva, šiuo metu jau auga medžių.
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PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 11 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-10-13
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷____________

______________

Daiva Ambrasait÷

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavard÷)

