
DVARAI 

 

Unik. Nr. PALUMPIŲ DVARO SODYBA (Unik. Nr. 658) 

29888 Rūmai 

29889 Arklidė 

29890 Karvidė 

29891 Svirnas 

29892 Pietryčių kumetynas 

29893 Šiaurės vakarų kumetynas 

29894 Ūkvedžio namas 

 

 

KAPINYNAI, KAPINĖS 

 

6862 Lumpėnų kapinynas 

16387 Kreivėnų kapinynas 

26020 Strazdų, Ječiškių kapinynas 

 

 

GYVENVIETĖS, PILIAKALNIAI 

 

25177 Vėžininkų senovės gyvenvietė 

KULMENŲ, KREIVĖNŲ PILIAKALNIS SU GYVENVIETE (Unik. Nr. 23799) 

3373 Piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Vilkės piliakalniu 

23800 Gyvenvietė 

 

 

VILOS, NAMAI 

 

18 Vila 

1639 Namas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/1 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas: Palumpių dvaro sodyba. 

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 658 

3. Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.   

4. Valdytojas: Privati. 

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2011-08-17 Nr. 47 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Dvaro sodybą sudaro: 7 dvaro laikotarpio statiniai, senojo želdyno, vandenų ir kelių sistemos 

fragmentai. Būklė pakito, 1 statinys (arklidės) nugriuvo. 

Dvaro sodybos vystimosi raida: sodyba susiformavo XIX a. II p.-XX a. pr.  

Architektūra: pastatų architektūrai būdinga istorizmo laikotarpio „plytų stiliaus“ ir prūsiškosios 

architektūros stilistika. Išskirtina - istorizmo laikotarpio dvaro rūmai su neomanierizmo formų (itin 

retas Lietuvoje) elementais. Būklė patenkinama, nepakitusi. 

Suplanavimo struktūra, kompozicija: išlikusi sodybos planinė struktūra sudėtinė: centrinės 

dalies - koncentruota centrinė, š.v. - linijinė juostinė. Tūrinė struktūra sudėtinė: centrinė dalis - 

kompaktinė, š.v. - juostinė. Erdvinė - daugiaerdvė su viena centrine erdve. Būklė patenkinama, 

nepakitusi. Dvaro sodybos kompozicija racionali, dominuoja reguliarių formų suplanavimas. 

Išskirtinos dvi kompozicinės ašys: pirmoji, pagrindinės sutampa su dvaro sodybos keliu – alėja; 

antroji – jai statmena, orientuota šr. – pv. kryptimi, pajungia dvaro sodybos centrinės dalies ūkinio 

kiemo apstatymą ir rūmus. 

Istoriniai duomenys apie dvaro sodybą nesurinkti.  

Amžius: XIX a. pab.-XX a. pr. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

Aplinkos būklė:  

Teritorijos plotas – 9,06 ha. Š., v., p. – dirbami laukai, pievos; r. – sodo masyvas. Dvaro sodybos 

centrinėje dalyje reljefas lygus, r. dalyje – status upės šlaitas. Pastatyti nauji pastatai, prie 

kumetynų sandėliukai. Dvaro sodybos teritorijoje pristatyta menkaverčių pašiūrių, darkančių 

vaizdą. 

Vandenys: Lumpės u., pratekanti š.r. dvaro sodybos teritorijos dalimi (buv. patvenkta).  

Keliai ir takai: išlikęs pagrindinis dvaro sodybos š.v. - p.r. kelias, ties kuriuo koncentravosi dvaro 

sodybos apstatymas, pasivaikščiojimo tako fragmentai š.r. dvaro sodybos teritorijos dalyje. Prie 

rūmų parterinėje dalyje išlikęs pusapskritimio formos privažiavimas. Būklė patenkinama, 

nepakitusi. 



Želdynai: dvaro sodybos pagrindinis kelias buvo apsodintas medžiais (išliko fragmentiškai). 

Senojo želdyno fragmentai t.p. fiksuoti dvaro sodybos centrinėje dalyje, rūmų aplinkoje 

(maumedis, paprastieji klevai) bei į š.r. nuo rūmų, kur stataus Lumpės u. šlaito želdiniai sudaro 

sodybos centrinei daliai ‚žaliąjį foną“. Šlaito viršūnėje išlikę buv. pasivaikščiojimo tako - liepų 

alėjos fragmentai, sodybos ribą išryškina pagal alėją besitęsiantis uosių perimetrinis apsodinimas. 

Būklė patenkinama. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9. Fotofiksacija: Palumpių dvaro sodyba – 2 nuotraukos, 1 lapas. 

10.  Kiti dokumentai: Teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos ribų planas, 2 lapai. 

11.  Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Kultūros vertybės kodas: 658 

 
Nr. 1. Pavadinimas Palumpių dvaro sodyba iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 
Nr.  2. Pavadinimas Palumpių dvaro sodyba iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 



 
 

 

 



 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/2 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Rūmai (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29888 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: Privati.  

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2011-08-17 Nr. 48 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos su centriniu prieangiu p.v. fasade ir priestatu p.r. fasade. Plano 

struktūra sudėtinė (koridorinė ir mišri). Būklė nepakitusi. 

Tūris – centrinis. Būklė nepakitusi.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: pagrindinis fasadas – turinis centrinis, šr., per. Ir šv. Fasadai – 

tūriniai decentralizuoti. Fasadų tūriniai elementai – pagrindinio fasado banguotas frontas, prieangio 

arkada, terasa su metaline tvorele. Fasadų dekoras – kampiniai tinko rustai, profiliuoto tinko 

pastogės karnizas, frontono piliastrai, terasos metalinės tvorelės lietos puošybos detalės. 

Interjero apibūdinimas: išliko vestibiulio mediniai laiptai su turėklais, keramikinių plytelių 

grindys prieangyje, medinis parketas. 

Amžius: XIX a. II p. Stilius: Istorizmas. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito).  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas:  
Pamatai – akmens mūro, juostiniai. Būklė patenkinama, nepakitusi. 

Sienos – plytų mūro, tinkuotos. Būklė patenkinama. 

Perdangos – rūsio perdanga mūrinė, skiautinė, pirmo aukšto ir pastogės – medinės sijos. Būklė 

nepakitusi. 

Stogas – dvišlaitis ir pusvalminis, pėdinės konstrukcijos, danga – asbocementiniai lakštai. Būklė 

nepakitusi. 

Sovietmečiu rūmai rekonstruoti pritaikant butams: sumūrytos pertvaros, išgriautos krosnys. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos rūmai yra dvaro sodybos rytinėje dalyje. Senojo želdyno fragmentai t.p. 

fiksuoti rūmų aplinkoje (maumedis, paprastieji klevai) bei į š.r. nuo rūmų, kur stataus Lumpės u. 

šlaito želdiniai sudaro sodybos centrinei daliai ‚žaliąjį foną“. Prie rūmų parterinėje dalyje išlikęs 

pusapskritimio formos privažiavimas. Būklė patenkinama, nepakitusi. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

 



PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Rūmai – 5 nuotraukos, 3 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kultūros vertybės kodas: 29888 

 
Nr. 1. Pavadinimas Rūmai iš V pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 
Nr.  2. Pavadinimas Rūmai iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29888 

 
Nr. 3. Pavadinimas Rūmai iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 
Nr.  4. Pavadinimas Rūmai iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29888 

 
Nr. 5. Pavadinimas Rūmai iš Š pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/3 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Arklidė (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29889 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.   

4.   Valdytojas: Privati. 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2011-08-17 Nr. 49 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos. Būklė pakitusi, labai pablogėjo.  

Tūris - kompaktinis, 1 aukšto su ertikiu.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipai – PR ir ŠV fasadai – plokštuminiai decentralizuoti, 

PV ir ŠR fasadai – plokštuminiai centriniai. Fasadų dekoras – 1a. plytų mūro trauka, ŠR fasado 

laiptuotos plytų konsolės. Būklė bloga. 

Amžius: XIX a. II p.-XIX a. pab. Stilius: Istorizmas. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 1 (būklė labai pablogėjo), statinys nugriuvo.  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – bloga. 

Pamatai – akmens mūro, juostiniai. Būklė bloga. 

Sienos – plytų mūro, vienalytės. PV fasado frontono – medinės karkasinės. Būklė bloga. 

Perdangos – medinė sijinė. Būklė bloga. 

Stogas – dvišlaitis, pėdinės konstrukcijos, danga – čerpės. Būklė bloga. 

Sovietmečiu arklidė rekonstruota, išskirtos langų, durų ir vartų angos.. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 1 (būklė labai pablogėjo). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos arklidės yra dvaro sodybos centrinėje dalyje. Būklė pablogėjo. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 1 (būklė labai pablogėjo). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Arklidė – 6 nuotraukos, 3 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-08-07 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 



 

 Kultūros vertybės kodas: 29889 

 
Nr. 1. Pavadinimas Arklidė iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-08-07 

 
Nr.  2. Pavadinimas Arklidė iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-08-07 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29889 

 
Nr. 3. Pavadinimas Arklidė iš PR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-08-07 

 
Nr.  4. Pavadinimas Arklidė iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-08-07 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29889 

 
Nr. 5. Pavadinimas Arklidė iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 
Nr.  6. Pavadinimas Arklidė iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/4 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Karvidė (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29890 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: Privati. 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2011-08-17 Nr. 50 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos su priestatu p.r. fasade.  

Tūris - sudėtinis, 1 aukšto su naudojama pastoge.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipai – ŠV fasadas – plokštuminis tolygus, PR fasadas – 

tūrinis decentralizuotas, PV ir ŠR fasadai – plokštuminiai centriniai. Fasadų dekoras – langų, durų 

ir vartų plytų mūro segmentiniai sandrikai, padanginiai karnizėliai, pamatų akmens mūro rievėtos 

siūlės. 

Amžius: XIX a. II p.-XX a. pr.. Stilius: Istorizmas. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – bloga. 

Pamatai – akmens mūro, juostiniai. Būklė nepakitusi. 

Sienos – plytų mūro, vienalytės. Frontonai – mediniai karkasiniai. Būklė nepakitusi. 

Perdangos – medinė sijinė. Būklė patenkinama. 

Stogas – dvišlaitis, pėdinės konstrukcijos, danga – asbocementiniai lakštai. Būklė . 

Sovietmečiu karvidė rekonstruota, išskirtos naujos langų, durų ir vartų angos. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos karvidės yra dvaro sodybos centrinėje dalyje. Būklė pablogėjo. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Karvidė – 2 nuotraukos, 1 lapas. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29890 

 
Nr. 1. Pavadinimas Karvidė iš Š pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 
Nr.  2. Pavadinimas Karvidė iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/5 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Svirnas (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29891 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.   

4.   Valdytojas: Privati. 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.  Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2011-08-17 Nr. 51 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos plano. Būklė nepakitusi.  

Tūris - kompaktinis, 1 aukšto su naudojama pastoge. Būklė nepakitusi. 

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipas – visi fasadai plokštuminiai, PR ir ŠV fasadai 

decentralizuoti. Fasadai lakoniški, fachverko medinių konstrukcijų piešinys. Būklė nepakitusi. 

Amžius: XX a. pr. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Pamatai – akmens mūro, juostiniai. Būklė nepakitusi. 

Sienos – I aukšto – fachverko konstrukcijos, užpildas netinkuotų plytų, PR ir ŠV fasaduose gegnės 

atremtos į 3 stačiakampių rąstų eiles, PV frontas – plytų, ŠR – lentų karkasinis. Būklė nepakitusi. 

Perdangos – medinės sijinės. Būklė patenkinama. 

Stogas – dvišlaitis, medinės gegninės konstrukcijos, dengtas asbocementiniais lakštais. Būklė 

patenkinama. 

Sovietmečio rekonstrukcijos: prie ŠR ir PV fasadų pristatyti priestatai, įrengti langai, pakeista 

stogo danga.. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakitusi). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos svirnas yra dvaro sodybos PV dalyje. Būklė patenkinama. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Svirnas – 3 nuotraukos, 2 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 



 

 Kultūros vertybės kodas: 29891 

 
Nr. 1. Pavadinimas Svirnas iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Svirnas iš PR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29891 

 
Nr. 3. Pavadinimas Svirnas iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

2014-01-31  Nr. 14/6 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Pietryčių kumetynas (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29892 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.  

4.   Valdytojas:  
5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.  Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris:  

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos plano. Planinės struktūros tipas – buvusi bekoridorinė, amfiladinė. 

Būklė nepakitusi. 

Tūris - kompaktinis, 1 aukšto, be rūsio su naudojama pastoge. Būklė patenkinama.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipai – visi fasadai plokštuminiai decentralizuoti, fasadai 

pakeisti pristatant priestatus prie ŠV ir PR fasadų. Fasadai lakoniški, dekoro elementas – pjaustyta 

grebėstų uždengimo lenta. Būklė patenkinama. 

Amžius: XX a. pr. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Pamatai – plytų mūro, juostiniai. Būklė nepakitusi. 

Sienos – plytų mūro, I aukšto dalis sienų tinkuotos. Priestatai silikatinių plytų mūro, netinkuoti. 

Frontonai – lentų. Būklė nepakitusi. 

Perdangos – medinės sijinės. Būklė patenkinama. 

Stogas – dvišlaitis, dengtas šiferiu, medinės gegninės konstrukcijos. Būklė patenkinama. 

Sovietmečio rekonstrukcijos: pristatyti priestatai prie ŠV ir PR fasadų, pakeista planinė struktūra, 

pakeista stogo danga. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakitusi). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos kumetynas yra dvaro sodybos centrinėje dalyje. Būklė patenkinama. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Pietryčių kumetynas – 3 nuotraukos, 2 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29892 

 
Nr. 1. Pavadinimas Pietryčių kumetynas iš PR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Pietryčių kumetynas iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 

 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29892 

 
Nr. 3. Pavadinimas Pietryčių kumetynas iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/7 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Šiaurės vakarų kumetynas (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba 

(658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29893 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen.,  Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas:  
5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.  Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris:  

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos plano. Planinės struktūros tipas – mišrus. Būklė nepakitusi. 

Tūris - kompaktinis, 1 aukšto su naudojama pastoge. Būklė patenkinama.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipai – visi fasadai plokštuminiai, PR ir ŠV centralizuoti, 

PV ir ŠR fasadai pakeisti, decentralizuoti. Fasadai lakoniški, dekoro elementai: segmentinės plytų 

mūro langų sąramos, palanginės traukos, pjaustyta grebėstų uždengimo lenta. Būklė patenkinama. 

Amžius: XX a. pr. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Pamatai – juostiniai, akmenų mūro, viršutinės eilės plytų. Būklė patenkinama. 

Sienos – plytų mūro, dalis sienų tinkuotos. Būklė nepakitusi. 

Perdangos – medinės sijinės. Būklė patenkinama. 

Stogas – dvišlaitis, medinis gegninis, dengtas asbocementiniais lakštais. Būklė patenkinama. 

Sovietmečio rekonstrukcijos: prie ŠV fasado pristatytas priestatas, pakeista planinė struktūra, 

nutinkuota dalis pastato, pakeista stogo danga. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakitusi). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos kumetynas yra dvaro V dalyje. Būklė patenkinama. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.  Fotofiksacija: Šiaurės vakarų kumetynas – 1 nuotrauka, 1 lapas. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29893 

 
Nr. 1. Pavadinimas Šiaurės vakarų kumetynas iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/8 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Ūkvedžio namas (priklauso kompleksui – Palumpių dvaro sodyba (658)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 29894 

3.   Adresas: Palumpių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.   

4.   Valdytojas:  
5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29  LR kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190. 

6.  Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Planas - stačiakampio formos plano. Planinės struktūros tipas – simetriškas, sudalintas į dvi 

nesusisiekiančias dalis: bekoridorinė, anfiladinė. Būklė nepakitusi. 

Tūris - kompaktinis, 1 aukšto, su rūsiu ir naudojama pastoge. Būklė patenkinama.  

Fasadų kompozicija ir dekoras: fasadų tipai – visi fasadai plokštuminiai centralizuoti, iš esmės 

nepakeisti. Fasadai lakoniški, dekoro elementai: nelygus sienų tinkas ir lygaus tinko langų apvadai, 

pjaustyta grebėstų uždengimo lenta. Būklė patenkinama. 

Amžius: XX a. pr. Autorius: Nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Pamatai – akmenų mūro, juostiniai. Cokolinė dalis – plytų mūro. Būklė nepakitusi. 

Sienos – plytų mūro, tinkuotos. Būklė nepakitusi. 

Perdangos – medinės sijinės. Būklė patenkinama. 

Stogas – dvišlaitis, medinės gegninės konstrukcijos, dengtas asbocementiniais lakštais. Būklė 

patenkinama. 

Sovietmečio rekonstrukcijos: pakeista stogo danga. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakitusi). 

Aplinkos būklė: 

Palumpių dvaro sodybos ūkvedžio namas yra dvaro sodybos V dalyje. Būklė patenkinama. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Ūkvedžio namas – 1 nuotrauka, 1 lapas. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 



 Kultūros vertybės kodas: 29894 

 
Nr. 1. Pavadinimas Ūkvedžio namas iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/9 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Lumpėnų kapinynas. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 6862 

3.   Adresas: Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūriniu paminklu 1998-05-19; Nr.:612. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – keturkampės formos: Š kraštinė - 100 m., R - 85 m., P - 110 m., V - 85 m. 

Būklė nepakitusi. 

Paviršius – lygus. Būklė nepakitusi. 

Vertingosios savybės nenustatytos.  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama.  

1901-1902 m. aptikta 11 nedegintų mirusiųjų kapų. Virš šių kapų rasta keramikos šukių, degėsių ir 

sudegintų kaulų, kas leidžia spėti, jog įrengiant šiuos kapus buvo suardyti sudegintų mirusiųjų 

palaidojimai urnose. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

Aplinkos būklė: 

Teritorijos plotas – 0,76 ha. Kapinynas įrengtas neaukštoje (iki 2 m. aukščio) lėkštais šlaitais 

kalvelėje. Jo teritorija užstatyta gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais, dalyje – kiemas, dalis – 

nenaudojama. Vietovė – 2,4 km. Į PR nuo Jurbarko-Mikytų kelio kryžkelės su keliu į Vilkyškius ir 

0,25 km. į P nuo Lumpės kair. kranto, į P nuo Jurbarko-Mikytų kelio. 

Aplinkos būklės pokytis vertinimas 4 (būklė gerėja) 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Lumpėnų kapinynas – 6 nuotraukos, 3 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: Teritorijos ir reguliuojamo užstatymo zonos planas, 1 lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 

 

 
 



 
 

 Kultūros vertybės kodas: 6862 

 
Nr. 1. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš V pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 6862 

 
Nr. 3. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  4. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 6862 

 
Nr. 5. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš PR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  6. Pavadinimas Lumpėnų kapinynas iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/10 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Kreivėnų kapinynas. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 16387 

3.   Adresas: Kulmenų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūriniu paminklu 1998-05-19; Nr.:612. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – netaisyklingo keturkampio: ŠV kraštinė - 40 m., ŠR - 120 m., PR - 80 m, PV - 

150 m. ilgio. Būklė nepakitusi. 

Paviršius – lygus, nuolaidus į PV pusę.  

Vertingosios savybės nenustatytos.  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – bloga.  

1996-1998 m. aptikti 12 griautinių ir 58 degtiniai žmonių kapai. Degtiniai kapai – VIII-XII a. 

Griautiniai kapai – VI-VIII a. Mirusieji laidoti iki 1,3 m. gylio duobės. Vyrai laidoti galva į Š, ŠR, 

moterys – į P, PR. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 1 (būklė labai pablogėjo). 

Aplinkos būklė: 

Teritorijos plotas – 0,66 ha. Kapinynas yra ant apytiksliai 10 m. aukščio kalvos, orientuotas ŠV-PR 

kryptimi, PV dalies ir PV šlaito. Į ŠV kapinyno teritorijos yra kapinės. 1987 m. aptikti 2 griautiniai 

ir 2 degtiniai žmonių kapai. Vietovė – 1,1 km. į ŠR nuo Ruikių-Genių kelio pervažos per Pagėgių-

Kutiškio geležinkelį, 1,1 km. į P nuo Kulmėnų, Kreivėnų piliakalnio, vad. Pilies kalnu, Vilkės 

piliakalniu ir 0,3 km. į ŠV nuo Pagėgių-Kutiškio geležinkelio, į R nuo Genių k. evangelikų kapinių 

III. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Kreivėnų kapinynas – 6 nuotraukos, 3 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: Teritorijos ir reguliuojamo užstatymo zonos planas, 1 lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 

 
 



 
 

 Kultūros vertybės kodas: 16387 

 
Nr. 1. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 16387 

 
Nr. 3. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš Š pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  4. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 16387 

 
Nr. 5. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  6. Pavadinimas Kreivėnų kapinynas iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/11 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

1.   Pavadinimas: Strazdų, Jeniškių kapinynas. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 26020 

3.   Adresas: Strazdų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – netaisyklingos formos: Š kraštinė - 170m., R. kraštinė - 60 m., PR kraštinė - 

100 m., P kraštinė - 110 m., V kraštinė - 80 m. 

Paviršius – lygus, nuolaidus į V, ŠV ir Š puses.  

Vertingosios savybės nenustatytos. 

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – kapinynas išnykęs. 

1998 m. - 32,72 kv. m. (5 iškasos), rastas vienas sudeginto mirusiojo kapas urnoje, rasta keletas 

atsitiktinių dirbinių iš suardytų kapų. 1999 m. - 174 kv. m. (14 iškasų), rasta vieno sudeginto 

mirusiojo kapo urnoje likučiai ir keletas radinių iš suardytų kapų. 2000 m. - 45,6 kv. m. (3 iškasos), 

rasti penki nedegintų mirusiųjų kapai, kapinyno teritorijoje metalo detektoriaus pagalba surinkta 

per 30 dirbtinių ir jų fragmentų iš suardytų kapų. Viso 1998-2000 m. ištirtas 252,32 kv. m. plotas. 

Sudeginti mirusieji laidoti supilant sudegintus palaikus į urną ir užkasant žemėje apie 0,5 m. gylio 

ir apie 0,5 m. skersmens duobėje, be įkapių. Nedeginti mirusieji laidoti galva į š., š. v., apie 2 m. 

ilgio ir apie 0,6 m. pločio duobėje, su įkapėmis. Griaučiai neišlikę. Šalia kapuose, apie 0,5-1 m. 

nuo spėjamų mirusiųjų galvų vietų, aptikta besijungiančių akmenų konstrukcijų, sudarančių 

puslankius. ŠV kapinyno dalis apardyta dėl ilgamečių arimų. 

Aplinkos būklė: 

Teritorijos plotas – 1,49 ha.Kapinynas yra aukštumos V dalyje. Kalva, kurios V pakraštyje yra 

kapinynas, buvo vadinama Ječiškių kalnu, Švedų kalnu. ŠV kapinyno dalis apardyta dėl ilgamečių 

arimų. Į ŠV nuo kapinyno yra Strazdų k. kapinės. Vietovė – 2 km. į Š nuo Kauno-Tilžės kelio, 1,7 

km. į Š, ŠR nuo Lumpėnų-Strazdų kelio tilto per Lumpę, 0,35 km. į R nuo to paties kelio, į P, PR ir 

R nuo Strazdų k. kapinių. 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: 
10.   Kiti dokumentai: Teritorijos ir reguliuojamo užstatymo zonos planas, 1 lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/12 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Vėžininkų senovės gyvenvietė. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 25177 

3.   Adresas: Vėžininkų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – netaisyklingo penkiakampio formos: ŠR kraštinė – 60 m., R, PR – 260 m., P – 

175 m., V, ŠV – 225 m. 

Gyvenvietėje archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta žiestos keramikos šukių, molinis tinklo 

pasvarėlis, bei molinio butelio kaklelio liekana. Šie radiniai datuojami jau kaip XVII-XIX a. 

pabaigos dirbinių liekanos. Čia buvo vietinės genties gyvenvietė. Gyvenvietę sudarė dvi iki 3 m. 

aukščio kalvos ir jų šlaitai. Šiuo metu gyvenvietė jau nėra išlikusi. Jos vietoje yra ariami laukai. 

Vertingosios savybės nenustatytos. 

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – gyvenvietė išnykusi. 

Aplinkos būklė: 

Gyvenvietė užima apie 4,8 ha ploto. Ji yra Jūros ir Nemuno santakoje, dešiniojoje Nemuno ir 

kairiojoje Jūros kranto pusėje. Teritorijos paviršius – nelygus, aplinka – nežymiai kalvota lyguma – 

Nemuno slėnis. Vietovė – 2,25 km. į PV nuo Mociškių, Nausėdų ir Vėžininkų kelių kryžkelės, 

0,55 km. į ŠR nuo Nemuno ir Jūros santakos, Nemuno deš. krantas. 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija:  
10.   Kiti dokumentai: Teritorijos ribų planas, 1 lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

2014-01-31  Nr. 14/13 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

1.   Pavadinimas: Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis su gyvenviete. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23799 

3.   Adresas: Kulmenų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūriniu paminklu 1998-05-19; Nr.:612. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2009-07-16 Nr. 3 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – netaisyklingos formos, kurį sudaro į vilkės slėnį išsikišusi skalva, aikštelė, o 

rytiniame aikštelės gale pylimas. Būklė – nepakitusi. 

Dydis: ŠV-PR kryptimi iki 270 m., PV-ŠR kryptimi iki 200 m., V-R kryptimi iki 200 m. 

Piliakalnis (Papilkalnis) įrengtas aukštumos kyšulyje, Vilkės kairiajame krante. Aikštelė 

keturkampė, pailga R-V kryptimi, 47x16 m dydžio, iš visų pusių apjuosta pylimu, kuris 

aukščiausias R pusėje: 7,5 m aukščio, 27 m pločio. Kituose aikštelės šonuose pylimo aukštis yra 

1,5 m, plotis - 14 m. R pylimo papėdėje iškastas 22 m pločio, 2 m gylio griovys. Šlaitai statūs, 18 

m aukščio. ŠV ir Š dalyse pylimas ir šlaitai apardyti griovių, R aikštelės dalyje buvo įrengta 

plokščia aikštelė šokiams, Š šlaitas eroduoja. Į P nuo piliakalnio, 1,5 ha. plote yra papėdės 

gyvenvietė. 

Amžius: I tūkst. – XIII a. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama.  

Piliakalnio ŠV ir Š dalyse pylimas ir šlaitai apardyti griovių. Gyvenvietė yra piliakalnio pietinėje 

papėdėje. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

Aplinkos būklė: 

Teritorijos plotas – 2,9 ha. Vietovė – 1,9 km. į ŠR nuo Ruikių-Genių kelio pervažos per Pagėgių-

Kutiškio geležinkelį, 1,5 km. į Š, ŠV nuo šio geležinkelio, 0,95 km. į R, ŠR nuo Vilkos pralaidos 

Ruikių-Genių kelyje ir 0,6 km. į PV nuo Vėlaičių k. evangelikų kapinių. 

Aplinkosbūklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

PRIDEDAMA: 

9.  Fotofiksacija:  
10.   Kiti dokumentai: Teritorijos, reguliuojamo užstatymo ir saugomo landšafto zonų planas, 1 

lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/14 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Piliakalnis, vad. Pilies kalnu, Vilkės piliakalniu (priklauso kompleksui – 

Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis su gyvenviete (23799)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 3373 

3.   Adresas: Kulmenų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūriniu paminklu 1998-05-19; Nr.:612. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris:  

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: 

Teritorijos plotas – elipsės formos: ilgis ŠV-PR kryptimi iki 200 m., plotis PV-ŠR kryptimi iki 70 

m. Piliakalnio ŠV ir Š dalyse pylimas ir šlaitai apardyti griovių.  

Piliakalnį sudaro į Vilkės slėnį išsikišusi kalva, kurią iš Š pusės riboja Vilkė, o iš V, PV – griova. 

Piliakalnio aikštelė virš Vilkės slėnio iškilusi 16-18 m., ji orientuota V, ŠV-R, PR kryptimi, jos 

ilgis iki 70 m., plotis R gale – iki 40 m. Rytiniame aikštelės gale yra pylimas, kurio aukštis iš V 

pusės (nuo aikštelės) iki 8 m., o iš R pusės – apie 6 m.  

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito).  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama.  

Eroduoja piliakalnio Š šlaitas. 

Fizinės būklės pokytis – 2 (būklė blogėja). 

Aplinkos būklė: 

Š pusėje – Vilkė ir jos slėnis, V, PV, R pusėse – griovos, PER pusėje – kalvota lyguma. Vietovė – 

1,9 km. į ŠR nuo Ruikių-Genių kelio pervažos per Pagėgių-Kutiškio geležinkelį, 1,5 km. į Š, ŠV 

nuo šio geležinkelio, 0,95 km. į R, ŠR nuo Vilkos pralaidos Ruikių-Genių kelyje ir 0,6 km. į PV 

nuo Vįlaičių k. evangelikų kapinių. 

Aplinkos būklės pokytis – 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija:  
10.   Kiti dokumentai: Teritorijos, reguliuojamo užstatymo ir saugomo landšafto zonų planas, 1 

lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/15 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Gyvenvietė (priklauso kompleksui – Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis su 

gyvenviete (23799)). 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 23800 

3.   Adresas: Kulmenų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūriniu paminklu 1998-05-19; Nr.:612. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Teritorijos plotas – netaisyklingo penkiakampio užapvalintais kampais formos: PV-ŠR kryptimi 

iki 200 m. ilgio, PR-ŠV kryptimi iki 150 m. pločio. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama.  

Fizinės būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

Aplinkos būklė: 

Gyvenvietė yra Piliakalnio pietinėje papėdėje. Vietovė – 1,9 km. į ŠR nuo Ruikių-Genių kelio 

pervažos per Pagėgių-Kutiškio geležinkelį, 1,5 km. į Š, ŠV nuo šio geležinkelio, 0,95 km. į R, ŠR 

nuo Vilkos pralaidos Ruikių-Genių kelyje ir 0,6 km. į PV nuo Vįlaičių k. evangelikų kapinių, į R, 

PER nuo Kulmenų, Kreivėnų piliakalnio, vad. Pilies kalnu, Vilkės piliakalniu. 

Aplinkos būklės pokytis – 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: 
10.   Kiti dokumentai: Teritorijos, reguliuojamo užstatymo ir saugomo landšafto zonų planas, 1 

lapas. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr.  14/15 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Vila. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 18 

3.   Adresas: Krakeniškių k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas:  

5.  Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas saugomu 2005-

04-29 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190. 

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 2012-07-12 Nr. 12/1 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Planas – stačiakampio, artimo kvadratui plano. Būklė patenkinama. 

Tūris – kompaktiškas, 1 aukšto su mansarda. Būklė patenkinama. 

Fasadų kompozicija ir dekoras: kompozicija simetrinė. Vienas pagrindinis įėjimas ŠV fasado 

centre, virš kurio buvo balkonas, bet neišlikęs. Prieangis pristatytas vėliau, bet gan harmoningai 

papildė fasadą. Pastatas stovi užliejamuose Nemuno pievose ties senvage. Matomas iš toli. Būklė 

patenkinama. 

Amžius: XIX a. pab. Autorius: nežinomas. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja).  

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – bloga. 

Pamatai – plytų mūro. Būklė patenkinama. 

Sienos – plytų mūro. Būklė bloga. 

Perdangos – medinės, sijinė konstrukcija. Būklė bloga. 

Stogas – dvišlaitis, medinė gegninė konstrukcija. Būklė patenkinama. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

Aplinkos būklė: 

Teritorijos plotas – 0,95 ha. Vietovė – 1,8 km. į ŠV nuo Nemuno ir Malūnkalnio u. santakos. 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Krakeniškių vila - 4 nuotraukos, 2 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: Teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos ribų planas, 2 lapai. 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 



 

 

 Kultūros vertybės kodas: 18 

 
Nr. 1. Pavadinimas Krakeniškių vila iš ŠV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Krakeniškių vila iš V pusės  

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 18 

 
Nr. 3. Pavadinimas Krakeniškių vila iš Š pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  4. Pavadinimas Krakeniškių vila iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius 

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS 

 

2014-01-31  Nr. 14/16 

Pagėgiai 

 

I. BENDRI DUOMENYS 

 

1.   Pavadinimas: Namas. 

2.   Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 1639 

3.   Adresas: Ropkojų k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. 

4.   Valdytojas: 

5.   Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu:  

6.   Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris: 

 

II. BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

7.   Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:  

Atsiradimo data: 1870 m. 

Vertingųjų savybių būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

8.   Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: Būklė – patenkinama. 

Fizinės būklės pokytis vertinamas 2 (būklė blogėja). 

Aplinkos būklės pokytis vertinamas 3 (būklė nepakito). 

 

PRIDEDAMA: 

9.   Fotofiksacija: Ropkojų namas - 6 nuotraukos, 3 lapai. 

10.   Kiti dokumentai: 

11.   Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data: 2013-09-25 
 

 

Architektūros, gamtosaugos ir  

paminklosaugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                           ______________               Ligita Budrikienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 Kultūros vertybės kodas: 1639 

 
Nr. 1. Pavadinimas Ropkojų namas iš Š pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  2. Pavadinimas Ropkojų namas iš R pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 1639 

 

Nr. 3. Pavadinimas Ropkojų namas iš P pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  4. Pavadinimas Ropkojų namas iš PV pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 



 Kultūros vertybės kodas: 1639 

 
Nr.  5. Pavadinimas Ropkojų namas iš V pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 
Nr.  6. Pavadinimas Ropkojų namas iš ŠR pusės 

Fotografavo Ligita Budrikienė Data 2013-09-25 

 


