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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Miestlaukio, Kudirkos Naumiesčio piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22987
3. Adresas:
Miestaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Žemės sklypas nesuformuotas - valstybės nuosavybė. Prižiūri Kybartų seniūnija, tel. (8
342) 66 060___________________________________________________________________________
(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. 44, 2010-09-13;________________________________________________________________
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 buvo įrengtas Širvintos slėnyje
esančioje aukštumoje, kurią supo Širvinta ir prie jos esančios daubos. Anksčiau piliakalnio šlaitai buvo
gana statūs, 5- 6 m aukščio, tik p.r., nuo gretimų dirbamų laukų buvęs šlaitas, - 4 m aukščio. Viršuje buvo
ovali apie 100 m ilgio š.v. - p.r. kryptimi ir 45 - 50 m pločio aikštelė, kurios p.r. gale buvo supiltas
pylimas, o prieš jį - iškastas griovys. Po 1971 - 1975 m. melioracijos metu piliakalnis stipriai aplygintas.
Šlaitai dabar nuolaidūs, p.v. - 2,7 m, š.v. - 3,5 m, p.r. - 4 m ir š.r. - 5,5 m aukščio, pylimas nulygintas.
Piliakalnio gyvenvietė yra į p.r. nuo piliakalnio esančioje gretimoje aukštumoje. Išmatavimai/plotas: 500
m ilgio š.v. - p.r. kryptimi ir iki 200 m pločio.“_______________________________________________

Nurodytos vertingosios savybės – nepakitę.___________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Piliakalnis yra valstybės sienos apsaugos zonoje ir
patekti prie jo galima tik gavus pasienio užkardos leidimą. Piliakalnis mažai išsiskiria iš aplinkos, nes
melioracijos metu apnaikintas – tai žema dirvonuojanti kalva, kurios pietrytinėje pusėje yra senovės
gyvenvietė. Piliakalnio teritoriją būtina pažymėti riboženkliais. Piliakalnio būklė – gera. Aplinkos būklė –
nepakitusi ( iš šiaurinės pusės – Širvinta, šiaurės-vakarų – upės slėnis, iš vakarų pusės – dirvonuojantis
laukas, pieva, iš pietinės, pietryčių pusės – ariama dirva, iš rytinės pusės, iki kanalizuoto upelio – pieva).
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 3 skaitmeninės fotonuotraukos ( įrašytos į kompaktinę plokštelę)_______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data:
2011-09-08
(metai, mėnuo, diena)

Vyresnioji specialistė___________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasaitė
(vardas ir pavardė)

