Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių
priedas

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS
2019-06-20 Nr. KPO-19.09.
Kupiškis
I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Papilių kaimo senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 12236
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas
patvirtintas) 2017-06-05; Nr. KPD-KP-1691
4. Adresas: Papilių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Kupiškio r. sav., Kupiškio 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: 2017-06-05; Nr. KPD-KP-1691
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis
5 – būklė labai
pagerėjo

4 – būklė
gerėja

3 – būklė
nepakito

1. Kultūros paveldo objekto fizinės
būklės pokyčio įvertinimas*
* - Pažymėti - V.

2 – būklė
blogėja
V

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 tarpais apaugusios
menkaverčiais krūmais, žole, pavieniai medžiai. Antkapių neišlikę, tik vienas medinis kryžius. 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. Aplink kapines vykdoma ūkinė
veikla (pasėti javai, ganosi gyvuliai). Būklė patenkinama.
PRIDEDAMA:
13. Fotofiksacija: 2 lapai, 4 fotonuotraukos.
Vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____________

Vytis Zavackas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
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Fotografavo

Nr.
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Fotografavo

Pavadinimas

Papilių kaimo senosios kapinės

Vytis Zavackas
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Vytis Zavackas
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Fotografavo

Pavadinimas

Papilių kaimo senųjų kapinių bendras vaizdas
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Data 2019-06-20
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