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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Šilsodžio k. senosios kapinės
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23999
3. Adresas:
Šilsodžio 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: Kapinės buvę tvarkytos, tačiau labai seniai: viduje
teritorija buvus valyta nuo brūzgynų (foto Nr. 8, 11), tačiau krūmai vėl pradeda ataugti (foto Nr. 7, 10).
Pakraščiai apžėlę krūmais, teritorijoje auga medžių (foto Nr. 3, 4, 5). Į kapinių vidų patekti galima tik iš
rytinės bei pietinės pusių. Teritorijos viduje krūmų brūzgynai dar nespėję užželti. Kad kapinės tikrai buvę
tvarkytos įrodo ir tai, jog dosjė apraše yra įrašas: „antkapinių statinių nėra“, o tikrinimo metu kapinėse
pavyko rasti keletą antkapinių plokščių (foto Nr. 12, 13 ,14), vieną paminklinį akmenį( foto Nr. 15) ,
kuriame įrašas (foto Nr. 16) vokiečių (?) kalba (perskaityti nepavyko). Iš Š pusės, kapinių pakraštyje,
pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo (foto Nr.2). Šiuo metu kapinės neprižiūrimos ir
netvarkomos, jų būklė – bloga. Aplinka – nepakitusi (iš šiaurinės pusės – lauko kelias, foto Nr. 6, iš
vakarinės pusės – pieva (foto Nr. 1), iš pietinės ir rytinės pusių – arimai, foto Nr. 9).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 16 skaitmeninių fotonuotraukų, įrašytų į kompaktinę plokštelę________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

