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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vilkaviškio miesto vokiečių senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23081
3. Adresas:
Vilkaviškio m., Vilkaviškio sen., Vilkaviškio r. sav..__________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Vilkaviškio seniūnija, tel. (8 342) 66 045; UAB „Vilkaviškio komunalinis
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

ūkis“__________________________________________________________________________
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertyb÷s pagrindinio dosj÷ aprašas,
1998 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: Vokiečių Pirmojo pasaulinio karo karių kapin÷s
aptvertos betono stulpelių ir metalo vamzdžių tvora. Rytin÷je pus÷je pastatytas didelis medinis kryžius.
Kapin÷s – tvarkomos ir prižiūrimos. Civilinių vokiečių kapinių teritorija – sutvarkyta. Nemažoje jų
teritorijoje antkapinių paminklų išlikę labai mažai. Kapinių būkl÷ yra gera, jos tvarkomos ir prižiūrimos.
Pastaba. Kapinių teritorijoje, pietin÷je jų pus÷je (palei Vilkaviškio miesto civilinių kapinių tvorą), šiuo
metu yra pravažiavimo kelias ((foto Nr. 2). Tai yra vakarin÷je kapinių pus÷je esančio kelio tąsa. Šiuo
keliu įvažiuojama į kapines iki maždaug 2/3 jų teritorijos (foto Nr. 3 matyti, kurioje vietoje yra šio
įvažiavimo pabaiga). Šiuo keliuku, matomai, važiuojama su technika, kuomet kapin÷s yra tvarkomos.
Aplinka – nepakitusi (šiaurin÷je pus÷je yra ariama žem÷, rytin÷je pus÷je – Kapų gatv÷je stovinčių
gyvenamųjų namų žem÷s sklypai. Iš pietin÷s pus÷s – Vilkaviškio miesto civilin÷s kapin÷s).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 26 skaitmenin÷s fotonuotraukos (įrašytos į kompaktinę plokštelę)_______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-11-30
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

