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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Šakių k. senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23083
3. Adresas:
Šakių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav..__________________________________________________
4. Valdytojas kapines tvarko ir prižiūri Pajevonio seniūnija, tel.(8 342) 66 033_____________________
(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 pagrindinis dosjė aprašas,
1997-04-14
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Vertingosios
savybės – nenustatytos. Vertė – istorinė.____________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Dosjė apraše nurodyta, kad kapinių būklė – bloga,
tačiau šiuo metu jos yra sutvarkytos ir jų būklė – gera. Kapinėse iškirsti buvę krūmai, nupjauta žolė.
Atsivėrusioje erdvėje rastas vienas antkapinis paminklas (sutrūkęs į 2 dalis. Foto Nr.4,5. Be įrašų).
Teritorijoje stovi senas medinis kryžius (foto Nr. 6, 7, 8), kurio būklė bloga – mediena sutręšusi, kryžmoje
buvusi koplytėlė( ar kitas dekoratyvinis papuošimas) neišlikusi, kryžiaus apatinė dalis supuvusi, kryžius
pavirtęs ant šono ir, jį pajudinus, linguoja. Kapinių teritorijos pakraščiuose yra keli didesni akmenys.
Tikrinimo metu iš kapinių teritorijos dar nebuvo pašalintos iškirstų krūmų, medžių šakų krūvos, kurias
būtina išvežti. Kapinių aplinkos būklė yra pakitusi į gerąją pusę: kaip ir ankščiau, kapinių šiaurinėje ir
rytų pusėse yra ariama žemė, tačiau vakarinėje pusėje buvę krūmai yra iškirsti.___________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 19 skaitmeninių fotonuotraukų ( įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-07-29
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

