Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių
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Kupiškis
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Beregių kaimo senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 4798
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) 2014-09-08 Nr. KPD-KP-152
4. Adresas: Beregių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Kupiškio r. sav., Šimonių seniūnijos seniūnas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2014-09-08 Nr. KPD-KP-152
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis
5 – būklė labai
pagerėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės
būklės pokyčio įvertinimas*
* - Pažymėti - V.

4 – būklė
gerėja
V

3 – būklė
nepakito

2 – būklė
blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**
** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p.,
išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kapinių plote iškirsti menkaverčiai
krūmai ir kita augmenija. Būklė patenkinama.
11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***
5 – būklė labai
pagerėjo

4 – būklė gerėja

3 – būklė nepakito

2 – būklė blogėja

1 – būklė labai
pablogėjo

V
***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Kapinių aplinkos būklė
nepakitusi. Būklė patenkinama.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija: 3 fotonuotraukos.
Vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____________

Vytis Zavackas

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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