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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Dabravolės piliakalnis su gyvenviete
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 22989
3. Adresas:
Dabravolės k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r. sav.____________________________________________
4. Valdytojas Žemė sklypas nesuformuotas – valstybės nuosavybė. Prižiūri Vištyčio regioninis parkas,
tel. (8 342) 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.;
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: Piliakalnis ilgą laiką buvo labai apleistas. Prieš eilę
metų jį kapitališkai sutvarkė Vištyčio regioninio parko specialistai: buvo tvarkyti (praretinti) rytinio
pylimo šlaito želdiniai (foto Nr. 6, 7, 8), užlipimui į šlaitą iš rytų pusės įrengti mediniai laiptai (šiuo metu
sunykę ir naudoti netinkami, foto Nr. 13, 14, 15). Šiaurinėje pusėje, prie pat pylimo, įrengta paminklinė
lenta (foto Nr. 10, 11). Prie kelio Pajevonys-Vištytis pastatytas kelio ženklas-rodyklė (foto Nr. 1),
informacinis ženklas-rodyklė įrengta kairėje kelio pusėje prie pat piliakalnio (foto Nr. 2). Piliakalnio
aikštelėje želdinių nėra (tik jos pakraščiuose, foto Nr. 16, 17, 18). Vakarinėje pusėje, užlipti į piliakalnio
aikštelę, įrengti mediniai laipteliai (sunykę). Piliakalnio žalojimų nepastebėta, piliakalnio būklė – gera,
tačiau reikėtų ir toliau tvarkyti piliakalnio želdinius, atnaujinti supuvusius medinius laiptus. Aplinkos
būklė – nepakitusi (foto Nr. 24 – aplinka prie piliakalnio rytinėje jo pusėje)._______________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 24 skaitmeninės fotonuotraukos ir archyvinė 1965 m. piliakalnio
fotonuotrauka (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)

______________

Daiva Ambrasaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

