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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Skardupių k. vokiečių senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23997
3. Adresas:
Skardupių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri šalia kapinių gyvenantys Petras ir Genovaitė Mickevičiai_____________
(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.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Vertingosios

savybės – nenustatytos. Kultūros paveldo objekto vertė – istorinė (memorialinė vieta)._________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Kapinių teritorija sutvarkyta – kapines prižiūri prie pat
kapinių esančios sodybos gyventojai. Kapinėse pastatytas jas žymintis paminklinis akmuo (foto Nr. 1, 12),
yra nemažai kapų, juosiamų betoniniais apvadais (foto Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7). Palaidoti Oskar Scheidel,
Staskevich, Erna Scheidel. (daugiau pavardžių perskaityti nepavyko). Šiaurinis kapinių teritorijos
kraštas, nuo sodybos pusės, aptvertas vielos tinklo tvora (foto Nr. 9, 13). Kapinių būklė – gera. Aplinkos
būklė – nepakitusi (į šiaurę yra prūdas, ariamos žemės, pieva, į sodybos pusę yra nedidelis želdynų
plotas), tačiau nėra tvarkinga, kadangi kapinės yra prie pat sodybos, šiaurinėje kapinių pusėje, tuoj už
tvoros, sukrauta asbesto (?) vamzdžių krūva, stovi senas automobilis (foto Nr. 13), nepjautoje žolėje
priversta įvairių žemės ūkio padargų (šioms kapinėms nustatyta apsaugos nuo fizinio poveikio zona:
šiaurinėje pusėje – 10 metrų, vakarinėje pusėje – iki esamo keliuko, pietinėje ir rytinėje pusėje – po 5
metrus nuo kapinių teritorijos ribos)._______________________________________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 13 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___________

______________

Daiva Ambrasaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

