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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22999
3. Adresas:
Kaupiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav._____________________________________________
4. Valdytojas piliakalnį 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: 2011-09-07, Nr. 22;
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas.
Vertingosios savyb÷s(vertyb÷s sud÷tis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):
Piliakalnis įrengtas atskiroje apie 16 m aukščio didel÷je kalvoje. Ji kiek pailga š.r. - p.v. kryptimi. Kalvos viršuje yra
apie 70 m ilgio š.r. - p.v. kryptimi ir 16 m pločio aikštel÷ iškiliu viduriu. Išmatavimai/plotas: 270 m ilgio r. - v. kryptimi ir
iki 230 m pločio.
Piliakalnio v. pap÷d÷je yra gyvenviet÷. Tai palyginti lygus, kiek žem÷jantis v. kryptimi laukas.
Išmatavimai/plotas: 230 m ilgio š. - p. kryptimi ir iki 100 m pločio.
Pastaba. Internetiniame tinklalapyje bendrame apraše nurodyti gyvenviet÷s išmatavimai skiriasi nuo atskirame
gyvenviet÷s (unikalus kodas 23000) apraše nurodomų gyvenviet÷s išmatavimų.

8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Nuvykus parinkti planuojamų piliakalnyje įrengti laiptų
vietą, nustatyta, kad piliakalnio pylimas ir toliau yra žalojamas (apie tai telefonu informuoti Kultūros
paveldo departamento Marijampol÷s teritorinis padalinio specialistai, Vištyčio seniūnas). Kaip ir
ankščiau, į piliakalnį yra užvažiuojama iš vakarin÷s jo pus÷s, o nusileidžiama žemyn pietrytiniu jo šlaitu
(naujos prov÷žos matyti pateiktose fotonuotraukose).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: 5 skaitmenin÷s fotonuotraukos, įrašytos į kompaktinę plokštelę._______________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data: 2012-08-17
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

