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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22999
3. Adresas:
Kaupiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav._______________________________________________
4. Valdytojas _Žemės sklypas nesuformuotas – valstybės nuosavybė. Prižiūri Vištyčio seniūnija, tel. (8
342) 66 055;__________________________________________________________________________
(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 paveldo objekto būklės patikrinimo
aktas Nr. 25, 2010-08-04;_____________________________________________________________
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 apie 16 m
aukščio didelėje kalvoje. Ji kiek pailga š.r. - p.v. kryptimi. Kalvos viršuje yra apie 70 m ilgio š.r. - p.v.
kryptimi ir 16 m pločio aikštelė iškiliu viduriu. Išmatavimai/plotas: 270 m ilgio r. - v. kryptimi ir iki 230
m pločio. Piliakalnio v. papėdėje yra gyvenvietė. Tai palyginti lygus, kiek žemėjantis v. kryptimi laukas.
Išmatavimai/plotas: 230 m ilgio š. - p. kryptimi ir iki 100 m pločio.“______________________________
Nustatytos vertingosios savybės – nepakitę.__________________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: 2010 m., patikrinus piliakalnį, rasta, kad žalojamas jo
pylimas, nes į piliakalnį yra važinėjama (judama tokia trajektorija: važiuojama pietinio šlaito papėde,
sukama į vakarus ir vakarinėje pusėje, kur šlaitas yra šiek tiek nuožulnesnis, yra užvažiuojama į pačią
piliakalnio aikštelę). Vakariniame šlaite nuo tokių važinėjimų likę gan gilios ratų provėžų žymės. Apie
daromą pažeidimą 2010 m. buvo pranešta Vištyčio seniūnui, Kultūros paveldo departamento
Marijampolės teritoriniam padaliniui. Šio tikrinimo metu nustatyta, kad į piliakalnį ir toliau yra
važinėjama – piliakalnis ir toliau yra žalojamas, be to, piliakalnio aikštelėje „ ratuoti turistai“ palieka
šiukšlių (pylimo aikštelėje rasta įvairių plastikinių paketų, laikraščių ir kt.). Apie piliakalnio žalojimą
pakartotinai informuotas seniūnas ir teritorinis padalinys. Būtina ieškoti sprendimų, kad toks piliakalnio
žalojimas būtų sustabdytas, nes nustatyti, kas važinėja į piliakalnį, nepavyko. Prie piliakalnio būtina
įrengti informacinę lentą (senoji lenta pavogta). Be to, patikrinus piliakalnio vizualinės apsaugos zoną,
nustatyta, kad pietinėje, pietvakarinėje jo pusėje vyksta dideli vietovės reljefo keitimo darbai (Pastaba.
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Visa piliakalnių vizualinės apsaugos zonoje vykdoma veikla turi būti suderinta su Kultūros paveldo
departamentu).________________________________________________________________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 8 skaitmeninės fotonuotraukos (įrašytos 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)

