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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Bambinių k. pirmosios senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23993
3. Adresas:
Bambinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija, tel. (8 342) 66 018___________________________
(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.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: „Neaptvertos. Yra kapų kauburius juosiančių
betoninių apvadų. Kitų antkapinių statinių nėra. Aplinkui kapines buvęs griovys. Auga žolė, krūmai,
medžiai. Palaidoti Bambinių k. gyventojai.“_________________________________________________
Nurodytos vertingosios savybės nepakitę, tačiau kapinių aprašuose klaidingai nurodyta, kad jose nėra
kitų antkapinių statinių, išskyrus betoninius antkapius: yra kelių geležinių kryžių likučiai, o pietinėje
kapinių dalyje stovi gan aukštas cementinis paminklas su kryžiumi. Paminklas nubaltintas, aptvertas
baltai dažyta medinių statinių tvorele, ir šis paminklas yra senas, galbūt tik šiek tiek atnaujintas kapinių
statinys (foto Nr. 20, 21).________________________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Ankstesniajame kapinių apraše nenurodoma, kokia yra
kapinių būklė, tik parašyta, kad „kapai tvarkomi“. Kai kurie kapai (kapavietės) tvarkomi ir dabar (foto
Nr. 3, 5, 21), tačiau visumoje kapinės yra apleistos (kapinės didelės, jų teritorija užima 26 arus). Dalis
kapinių teritorijos yra virtusi brūzgynais (ypač vakarinė, šiaurės-vakarų kapinių dalis link Nendrupio
upelio, foto Nr. 19, 22), kitoje kapinių teritorijos dalyje reikia tik šiek tiek praretinti želdinius (foto
Nr.15, 16, 17, 18). Kapines žymi paminklinis akmuo (foto Nr. 1). Yra keletas antkapinių geležinių kryžių
(foto Nr. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14), daug antkapių ( nufotografuoti ne visi, foto Nr. 2, 6, 7, 8). Kapinių
būklė – bloga. Aplinkos būklė – nepakitusi (į šiaurinę pusę yra ganykla, į rytinę pusę – kelias, foto Nr.
24, į vakarinę pusę- želdynai , į pietinę pusę – arimas._________________________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 24 skaitmeninės fotonuotraukos (įrašytos į kompaktinę plokštelę)______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-11
(metai, mėnuo, diena)
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(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)
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(vardas ir pavardė)

