Kultūros paveldo objekto
būklės tikrinimo taisyklių
priedas
(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrius
_______________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS
2011-07-29 Nr. 4
(data)

Vilkaviškis___
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22991
3. Adresas:
Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav..______________________________________________
4. Valdytojas Didžioji dalis piliakalnio teritorijos yra valstybės nuosavybė, nedidelė dalis teritorijos –
privati nuosavybė (šiaurinėje pusėje dalis piliakalnio pylimo prieigų priklauso S. Galinaičiui, kurio
sodyba yra prie piliakalnio, pietvakarinėje pusėje dalis senovės gyvenvietės įmatuota į E.Uldinskienės ir
A. J. Vaitkevičiaus žemės sklypus, pietinėje pusėje esanti piliakalnio senovės gyvenvietė patenka į J. P.
Baltramonaičio žemės sklypą). Piliakalnį prižiūri Pajevonio seniūnija, tel. (8 342) 60
033._________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas kultūros paminklu
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertybės pagrindinio dosjė aprašas____,
1998m, Kultūros paveldo departamento internetiniame tinklalapyje (www.kpd.lt) esantis aprašas;_____
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Vertingosios
savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):

Internetiniame tinklalapyje nurodytos vertingosios savybės: „Piliakalnis įrengtas didžiuliame tarp
Skardupio ir Ėglupio esančiame kranto kyšulyje. Piliakalnį iš š. ir v. juosia Ėglupis, iš š. r. - Skardupis, iš
p.r. prieina gretimi aukšti laukai. Šlaitai statūs, apie 10 m aukščio. Viršuje yra 150 m ilgio š.v. - p. r.
kryptimi ir 90 - 100 m pločio aikštelė iš visų pusių apjuosta pylimu. Aukščiausias pylimas supiltas p.r.
aikštelės gale, gamtos kliūčių neapsaugotoje pusėje. Čia jis yra 4 m aukščio nuo aikštelės. Kitose pusėse
pylimas yra iki 1 m aukščio. Piliakalnio p.r. papėdėje buvo iškasti 2 grioviai ir supilti 2 pylimai, iš kurių
išliko tik vienas 1 - 1,5 m aukščio apardytas pylimas. Piliakalnio gyvenvietė yra į p.r. nuo piliakalnio
esančioje gretimoje aukštumoje. Ji užima didelį gana lygų plotą. Išmatavimai/plotas: 470 m ilgio š. v. p.r. kryptimi ir iki 320 m pločio.“
Nustatytos vertingosios savybės - nepakitę.__________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Prie kelio į piliakalnį (važiuojant nuo Pajevonio k.
rytų kryptimi), yra rodyklė – stovi liaudies meistro sukurta skulptūra „Krivis“ su nuoroda, o pavažiavus
toliau, dešinėje kelio pusėje stovi Pajevonio seniūnijos informacinė , už kurios, link piliakalnio, pastatytas
informacinis stulpas (foto Nr. 1). Kitoje kelio pusėje yra įrengta žvyruota automobilių stovėjimo aikštelė.
Patenkama į piliakalnį nuo šiaurinės jo pusės – per Ėglupio upelį yra medinis tiltelis (foto Nr. 5).
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Piliakalnio prieigose pastatytas medinė informacinė lenta su užrašu „Kunigiškių piliakalnis, saugomas
valstybės“ (foto Nr. 7). Šiaurinėje piliakalnio pusėje ( į Ėglupio upelio pusę) pastebėta nemaža
piliakalnio šlaito erozija (foto Nr. 3, 4). Seniūno teigimu, šlaitas eroduoja jau labai seniai ( apie 10
metų. Archeologams apie eroduojantį piliakalnį pranešta). Pats piliakalnis pastoviai tvarkomas ir
prižiūrimas (2006 m. Kultūros paveldo departamentas seniūniją už atliktus piliakalnio tvarkymo darbus
apdovanojo padėkos raštu). Žolė tiek piliakalnio prieigose (papėdėje), tiek pylimo aikštelėje šienaujama,
tvarkyti želdiniai šiaurinėje piliakalnio pusėje, kur pylimo papėdėje įrengta lauko baldų poilsiavietė (foto
Nr. 16). Būtina palaipsniui tvarkyti visus ant piliakalnio pylimo esančius želdinius (praretinti medžius,
iškirsti menkaverčius krūmus), kurie šiuo metu trukdo apžvelgti piliakalnio teritoriją, ir tvarkymo darbus
reikėtų pradėti nuo piliakalnio pylimo šiaurės-vakariniame krašte esančių želdinių tvarkymo (foto Nr.2) ,
kuriuos išretinus, nuo pietvakarinėje pusėje esančios aukštumos (už Skardupio upelio), atsivertų didingas
milžiniškos (beveik 1,5 ha ploto) piliakalnio aikštelės vaizdas, kurią šiuo metu užstoja medžiai. Rytinėje
piliakalnio pusėje yra buvusios sodybos griuvėsių likučiai, kuriuos t. p. reikėtų išvalyti( jie patenka į
privačią valdą). Piliakalnio būklė – gera (kad ji būtų labai gera, būtina tvarkyti želdinius). Šiuo metu
visa piliakalnio gyvenvietės teritorija – kultūrinė pieva (foto Nr. 24-26), kurioje yra tik laikini lauko
keliukai; būklė – gera. Aplinkos būklė – nepakitusi.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 26 skaitmeninės fotonuotraukos ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
2011-07-29
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

