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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Šakių piliakalnis
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 3704
3. Adresas:
Šakių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.__________________________________________________
4. Valdytojas _Žemės sklypas neįregistruotas – valstybės nuosavybė. Piliakalnį prižiūri Pajevonio
seniūnija, tel (8 342) 66 033______________________________________________________________
(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: Iš vakarinės ir pietvakarinės piliakalnio pusių,
papėdėje, auga pavienių medžių (foto Nr. 1). Piliakalnio šiaurės-vakarų, vakarinėje ir pietinėje pusėse –
pieva, šiaurinėje ir rytinėje pusėje auga medžiai (daugumoje – alksniai). Statesnis rytinis piliakalnio
šlaitas (į Zanylos upelio pusę) apaugęs krūmokšniais ir piktžolėmis, šią teritorijos dalį dar reikėtų
tvarkyti, o visa kita piliakalnio teritorija – tvarkoma ir prižiūrima. Piliakalnio būklė – gera. Aplink
piliakalnį - drėgnos, pelkėtos pievos. Iš pietinės pusės, toliau nuo piliakalnio, yra lauko keliukas, už jo
į pietinę pusę – ariama dirva. „Piliakalniuku“ vadinama atskira kalvelė yra pelkėtoje pievoje (foto Nr. 9),
ji iš rytinės pusės apaugusi pavieniais krūmokšniais. Piliakalnio aplinkos būklė – nepakitusi (gera).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 9 skaitmeninių fotonuotraukų, įrašytos 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)

