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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Šukių piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22997
3. Adresas:
Šukių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav..______________________________________________
4. Valdytojas: Žemės sklypas neįregistruotas – valstybės nuosavybė ir tik nedidelė piliakalnio teritorijos
dalis (šiaurės-rytų pusėje, prie Brideikio upelio) patenką į privačią Gedimino Sigito Liaudinsko žemės
valdą. Piliakalnį prižiūri Šeimenos seniūnija, tel. (8 342) 66 044.
(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, 199807-08, 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 Brideikio kranto
kyšulyje. Iš š ir v. jį juosia Brideikio upelis, iš p.r. prieina gretima aukštuma. Piliakalnio šlaitai nuo
upelio statūs, 13 m aukščio. Viršuje yra 30 m ilgio r. - v. kryptimi ir 45 m pločio prie pylimo trikampio
formos aikštelė. Ją iš š.r., r. ir p.r., nuo gretimos aukštumos, lanku juosia 70 m ilgio, 3,5 m aukščio nuo
aikštelės ir 6,5 m aukščio išorėje pylimas. Atstumas tarp jo galų - 45 m. Priešais pylimą buvo apie 10 m
pločio griovys, skyręs piliakalnį nuo gretimos aukštumos. Dabar pastebimi tik griovio pėdsakai. Į r. ir p.r.
nuo piliakalnio esančioje aukštumoje yra gyvenvietė. Išmatavimai/plotas: 230 m ilgio š. - p. kryptimi ir iki
230 m pločio. Į r. ir p.r. nuo piliakalnio esančioje aukštumoje yra gyvenvietė. Tai palyginti lygus priešais
piliakalnį esantis dirvonuojantis laukas. Išmatavimai/plotas: 100 m ilgio š.-p. kryptimi ir iki 100 m
pločio.“
Nustatytos vertingosios savybės nepakitę, tačiau nei internetinio tinklalapio, nei dosjė apraše nieko
nerašoma apie seną piliakalnio sužalojimą, kuris yra nurodytas kitame internetiniame tinklalapyje
www.piliakalniai.lt, ir kurio pasekmės matyti iki šiol – piliakalnio aikštelė kažkada buvus ariama ir
užvažiuoti ant piliakalnio pylimo, pietrytinėje jo pusėje, matyti didelė pylimo perkasa, dalijanti pylimą
(pietinėje jo pusėje) į dvi dalis. Nurodytame tinklalapyje t .p. rašoma, kad piliakalnio šlaitai į upelį
eroduoti (šiuo metu jokių erozijos pėdsakų nematyti, nes visi šlaitai apaugę aukštomis piktžolėmis).
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8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Privažiuojama prie piliakalnio nuo Šukių gyvenvietės
pusės prastu lauko keliuku (foto Nr. 1). Piliakalnis su gyvenviete apleistas ir neprižiūrimas: visoje
teritorijoje veši piktžolių sąžalynai. Ant piliakalnio yra važinėjama – važiuojama per rytinėje pusėje
esančią gyvenvietę (foto Nr. 9) ir užvažiuojama ant paties pylimo (foto Nr. 10, 11, 13). Piliakalnio
aikštelėje – nevažinėjama (ji apaugusi aukštomis piktžolėmis, yra duobėta), nes kur baigiasi kelias matyti
fotonuotraukoje Nr. 12 (tikrinimo metu buvo matyti ant piliakalnio pylimo neseniai važiavusios technikos
„šviežių“ ratų protektorių žymės. Apie šį pažeidimą telefonu pranešta Kultūros paveldo departamento
Marijampolės teritorinis padaliniui). Ant perkasos atskirtos pylimo pietinės dalies rastos laužavietės
žymės (foto Nr. 14, 15). Šlaitų erozijos nematyti: viskas apaugę aukštomis piktžolėmis. Gyvenvietė
neariama, tačiau visa jos teritorija apaugusi aukštomis piktžolėmis (foto Nr. 4, 6, 21, 22, 23, 24, 25).
Piktžolėmis apaugę visi piliakalnio šlaitai (foto Nr.6, 7, 8 ) ir piliakalnio aikštelė (foto Nr. 16, 17, 18 )
Piktžolėmis apžėlęs ir piliakalnį žymintis stogastulpis (foto Nr. 2). Piliakalnio būklė – bloga, senovės
gyvenvietės būklė – bloga, aplinkos būklė – bloga.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 25 skaitmeninės fotonuotraukos ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-08-05
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė_________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

