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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Vištyčio piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23001
3. Adresas:
Vištyčio Lauko II k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav.________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas nesuformuotas – valstybės nuosavybė. Piliakalnį 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: paskelbtas. Kultūros paminklas;
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 kalvoje, kurią
supa dirbami laukai. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 20 m aukščio. Aikštelė ryškiau neišsiskiria.
Piliakalnio viršus apie 25 m ilgio ir 15 m pločio, r. dalis aukštesnė. Piliakalnio p. ir š.v. papėdėse yra
gyvenvietė. Išmatavimai/plotas: 200 m ilgio r. - v. kryptimi ir iki 140 m pločio.“.____________________
Nustatytos vertingosios savybės – nepakitę.__________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Piliakalnį tvarko ir prižiūri Vištyčio regioninio parko
direkcija. Prie kelio į piliakalnį pastatyta informacinė lenta, medinių suoliukų (foto Nr. 1). Takas į
piliakalnį ir šiaurinį šlaitą – nušienauti (foto Nr. 2). Dosjė nurodyta, kad šiaurės-rytų piliakalnio šlaitas
apaugęs krūmais. Šiuo metu ši teritorija sutvarkyta – beveik visi krūmai iškirsti (foto Nr. 3). Ant
piliakalnio nuo Joninių likę simboliniai vartai (foto Nr. 5), pagaminti iš karčių ir žolynų – tokių statinių
ant piliakalnių neturėtų būti, nes įkasant kartis galima pažeisti kultūrinį sluoksnį. Pietvakariniame
piliakalnio šlaite auga lapuočių medžių grupė (foto Nr. 6). Piliakalnis tvarkomas ir prižiūrimas, jo būklė
– gera. Aplinkos būklė – nepakitusi (iš visų pusių supa ganyklos, dirbamas laukas, foto Nr. 7, 8, 9,
10)._____________________________________________________________________
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)
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