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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Gir÷nų, Galkiemio k. senosios kapin÷s, vad. Prūskapin÷mis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23085
3. Adresas:
Gir÷nų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav..__________________________________________________
4. Valdytojas Kapines prižiūri Vištyčio seniūnija, tel (8 342) 66 055______________________________
(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: Kultūros vertyb÷s pagrindinio dosj÷ aprašas,
1997m.
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: Lauko keliu (iš kelio Kybartai-Vištytis) privažiuojama
prie pat kapinių (foto Nr. 13, 14). Didel÷ kapinių teritorija (28 arai) sudaro keturkampį, kurį juosia
pylimas (foto Nr. 4, 13, 16), o iš šiaur÷s, rytų ir pietinių pusių kapinių perimetru auga krūmai (foto Nr. 2,
4, 11, 12, 16) Kapin÷s kažkada buvę aptvertos, nes yra išlikusių kapinių tvoros stulpelių fragmentų (foto
Nr. 8, 15). Teritorijoje yra seniai išraustų ir užž÷lusių duobių. Kapin÷s – tvarkomos, didžioji kapinių
teritorijos dalis išvalyta nuo brūzgynų (netvarkytų želdinių dar likę nedidel÷je pietin÷je kapinių teritorijos
dalyje), jų būkl÷ šiuo metu yra daugiau, kaip patenkinama, tačiau kapin÷s dar tvarkytinos (1997 m.
apraše nurodoma, kad kapinių būkl÷ buvo bloga). Teritorijoje rasta nemažai antkapių, antkapinių
paminklų (visi jie nuvirtę). Aplinkos būkl÷ – nepakitusi (aplink kapines šiuo metu yra nenaudojama žem÷,
buvo – ariama ir nenaudojama).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 16 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę).________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-10-18
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

