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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vidgirių k. vokiečių senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 24000
3. Adresas:
Vidgirių 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.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Vertingosios savybės – nenustatytos. Vertė – istorinė (memorialinė vieta).__________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Netoli kapinių praeina kelias Dotamai-Aistiškiai (foto
Nr. 1). Kapininės nedidelės, aplink jų teritoriją įkasti gelžbetoniniai stulpeliai, apjuosti spygliuota viela
foto Nr. 3, 11, 12, 13), vietoje vartų – iš abiejų pusių įkalti metalo vamzdžiai. Kapinėse stovi didelis
medinis kryžius, keli akmeniniai paminklai. Yra antkapių, tačiau visa kapų teritorija apaugusi aukšta
žole ir jų beveik nematyti (foto Nr. 10). Prie kapinių vartų, dešinėje pusėje, pastatytas kapines žymintis
paminklinis akmuo (foto Nr. 4). Dosjė nurodyta, kad kapinių teritorijoje auga keli medeliai. Šiuo metu
medžiai jau suaugę (auga kelios liepos, šermukšniai; yra ir jaunų medelių). Kapinių būklė – bloga, nes
jos visai netvarkomos (dosjė nurodyta, kad kapinių būklė – patenkinama, tačiau tokios kapinių būklės,
kokia ji dabar, negalima įvertinti kaip patenkinamos). Aplink kapines – nenaudojama žemė (dirvonai,
piktžolynai), būklė – bloga._______________________________________________________________
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___________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

