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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Pavištyčio piliakalnis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 3703
3. Adresas:
Pavištyčio k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav._____________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas nesuformuotas – valstybės nuosavybė. Prižiūri Vištyčio regioninio parko
direkcija, tel. Nr. (8 342) 63532, 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: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros vertybės pagrindinio dosjė aprašas, 1998
m.; 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 (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):

Internetiniame tinklalapyje nurodytos vertingosios savybės: „Piliakalnis įrengtas atskiroje masyvioje
kalvoje. Iš p. ir v. jį juosia gilios pelkėtos daubos, iš š. ir r. prieina aukšti laukai. V. ir p. šlaitai statūs, iki
30 m aukščio. Š. ir r. šlaitai nuolaidesni, tik viršutinė jų dalis, apie 10 m aukščio, kiek statesnė. Viršuje
aikštelė labiau neišsiskiria. Ji apie 30 m ilgio ir 25 m pločio.“
Nurodytos vertingosios savybės – nepakitę.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Piliakalnį kapitališkai sutvarkė Vištyčio regioninio
parko specialistai (pastatyta informacinė lenta, išretinti želdiniai, nušienauti takai užlipti į piliakalnį ir
pasivaikščioti piliakalnio aikštelėje, foto Nr. 6, 7, 8, ir kt.). Piliakalnio būklė – gera. Aplinkos būklė
(ankstesnė niekur nenurodoma) – gera (visur aplink piliakalnį pievos, iš rytinės pusės – arimas._______
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 10 skaitmeninių fotonuotraukų (įrašytų į kompaktinę plokštelę)________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-09-07
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

