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. 3
(data)

Pajevonio k.___
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Piliakalnis, vad. Juodkalniu
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 16193
3. Adresas:
Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.______________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas neįregistruotas – valstybės nuosavybė. 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: nepaskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros paminklo (ne pastato) techninės apžiūros
aktas, 1993-09-23
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: Vertingosios
savybės – nenustatytos. Vertė – archeologinė.________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: 1993 m. patikrinimo akte nurodoma, kad piliakalnis
apaugęs pavieniais medžiais ir krūmais. Šiuo metu jis jau gausiai apaugęs menkaverčiais medžiais,
krūmais, kuriuos būtina retinti (krūmus – šalinti). Piliakalnis nežalojamas, tačiau vakarinėje jo pusėje,
papėdėje, prie pat pylimo, o taip pat ir ant paties pylimo krašto, ganosi jaučių prieauglio banda (foto
Nr.3, 4, 5, 6). Nustatyti besiganančių gyvulių savininkų nepavyko, seniūno paprašyta, kad perspėtų
savininką, kurio gyvuliai ganosi prie piliakalnio, kad juos nuo piliakalnio pylimo atitrauktų. Aplinkos
būklė ankstesniajame akte neaprašoma. Šiuo metu rytinėje piliakalnio papėdėje – arimas ir kultūrinė
pieva (foto Nr. 1), šiaurinėje pusėje – pūdymas (dobiliena, foto Nr. 2) ir kultūrinė pieva, vakarinėje
pusėje – ganykla. Iš pietvakarių ir vakarų pusių – pieva ir dauba su medžiais bei krūmais. Piliakalnio
būklė – patenkinama, aplinkos būklė – patenkinama.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 14 skaitmeninių fotonuotraukų, įrašytų į kompaktinę plokštelę________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-07-29
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

