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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

I.

Pavadinimas Vosbučių piliakalnis, vad. Pilaitės (Pilies) kalnu
Kultūros vertybių registro unikalus kodas MC 5162
Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Krakių sen., Vosbučių k..
Valdytojas Krakių seniūnija
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas
įrašytas į kultūros vertybių registrą, saugomas valstybės, paminklas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris
1.
2.
3.
4.
5.

II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Teritorijos plotas: 0,48 ha. Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 188,3 ha
Vertingosios savybės: Kultūrinė archeologinė vertė. Piliakalnis įrengtas Šušvės ir Pečupės
santakoje esančiame kranto kyšulyje. Iš p. ir v. piliakalnį juosia Pečupė, iš r. – Šušvės slėnis,
iš š. prieina gretimi aukšti laukai. Šlaitai nuo upių statūs, apie 13 m aukščio. Viršuje yra 20
m ilgio š. – p. kryptimi ir 10 m pločio aikštelė žemėjanti p. kryptimi. Jos š. gale supiltas
pylimas, kuris išorėje yra 3,5 m aukščio. Priešais pylimą yra buvęs griovys, skyręs piliakalnį
nuo gretimos aukštumos. Dabar griovys jau užslinkęs. Pasakojama, kad piliakalnį,
laidodami savo karo vadą, kepeliušais supylę švedai. Kartu jie užkasę ir įvairių ginklų.
Nurodoma, kad 6 m į š. nuo pylimo, ariant dirvą, rastas Lietuvos-Lenkijos sidabrinis pinigas
su 1600 m. data. Nuslinkusi vakarinė šlaito dalis. Amžius: Piliakalnis datuojamas I tūkst. II tūkst. pradžia.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Piliakalnis prižiūrimas, šienaujama. Reikėtų
tęsti tvarkybos darbus: pašalinti nudžiūvusius medžius, šalinti nevertingus krūmus nuo
Šušvės bei Pečupės upių pakrančių. Būklė gera.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija – 4 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. gegužės 8 d.

Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_________
parašas

Margarita Rukšienė
(Vardas ir pavardė)

