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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Pavištyčio piliakalnis II su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 31076
3. Adresas:
Pavištyčio k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav._______________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas nesuformuotas – valstybės nuosavybė. Prižiūri Vištyčio regioninio parko
direkcija, tel. (8 342) 63 532, el.p. info@vistytis.lt;____________________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: nepaskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros paveldo departamento internetiniame
tinklalapyje (www.kvr.kpd.lt) esantis aprašas;
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas. Vertingosios
savybės : „Žemės ir jos paviršiaus elementai – 28 m ilgio R–V kryptimi ir 19 m pločio aikštelė iškiliu
viduriu (aikštelė apardyta arimo); trys 0,4-0,5 m aukščio pylimai piliakalnio rytiniame gale (pylimai
nuskleisti arimo metu); du 0,3 m gylio grioviai, esantys tarp pylimų (grioviai užslinkę); šlaitai gana
statūs, P ir V yra iki 15 m aukščio, kiti – žemesni (šlaitai dirvonuoja); žemės ir jos paviršiaus elementai
– kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsiai pilkos spalvos žemės su archeologiniais radiniais: lipdytų
puodų šukėmis lygiu paviršiumi (kultūrinis sluoksnis sužalotas ilgamečio arimo. Artimiausios
supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Pakalnių ežerėlio slėnio pelkės ir daubos,
gretimos aukštumos (pelkė dalinai melioruota – iškastas griovys)“;______________________________
Nustatytos vertingosios savybės – nepakitę.__________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Piliakalnio gyvenvietė, iki įrašant piliakalnį į kultūros
vertybių registrą (2007 m.), buvo ariama (valstybinė žemė buvo išnuomota naudojimui ūkininkams). Šiuo
metu ši žemė dirvonuoja. Piliakalnį iš visų pusių supa pievos, iš rytų, pietryčių pusės – pelkės. Piliakalnio
būklė – gera, aplinkos būklė – nepakitusi.___________________________________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 2 skaitmeninės fotonuotraukos ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-09-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________

Daiva Ambrasaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

