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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vilkaviškio m. žydų senosios kapin÷s
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 20677
3. Adresas:
Vytauto g., Vilkaviškis______________________________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Vilkaviškio seniūnija, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“_________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: 2006-12-22 Nr. 12
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: Senieji paminklai kapin÷se nyksta – cementiniai
antkapiai sutrūkin÷ję, parvirtę arba visai išvirtę (foto Nr. 9, 15, 30, 37, 38, 39, 42). Pati kapinių teritorija
yra tvarkoma ir prižiūrima. Kapin÷s – didel÷s, tačiau kapaviet÷s yra tik dalyje teritorijos ir sutelktos
vakarin÷je jų pus÷je. Einant iš vakarų į rytus , kapaviečių maž÷ja, o rytin÷je pus÷je jų išvis n÷ra (foto Nr.
43). Čia, netoli įvažiavimo į kapines, stovi paminklinis akmuo ir supiltas pylimas-simbolinis kapas,
apd÷tas antkapių plokšt÷mis (foto Nr. 3). Kapinių teritorija iš vakarin÷s pus÷s aptverta metalinio tinklo
tvora. Tokia pat tvora aptverta ir dalis kapinių teritorijos iš pietin÷s ir šiaurin÷s pusių. Kitur tvoros
n÷ra: likę buvusios senosios tvoros fragmentai (foto Nr. 35) arba perimetru auga želdiniai. Kapinių
būkl÷ – gera. Aplinkos būkl÷ – nepakitusi. Įvažiuojama į kapines lauko keliuku (foto Nr. 2) nuo Kapų
gatv÷s pus÷s. Prie keliuko į kapines stovi kelio ženklas-rodykl÷ (foto Nr. 1).

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 43 skaitmenin÷s fotonuotraukos (įrašytos į kompaktinę plokštelę)._____
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2012-05-10
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

