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Salantų RP kultūros paveldo stebėseną nuolat vykdoma nuo 1999 m. Jos metu aprašomi parko
kultūros paveldo objektai, fiksuojama jų būklė, o metų pabaigoje rašomos stebėsenos ataskaitos,
kurių I egz. saugomas SRP direkcijoje, o II egz. – Kretingos muziejaus mokslinio archyvo IV
fonde.
2013 m. buvo surengta 11 išvykų. Vienoje dalyvavo Kretingos rajono paminklotvarkininkas
A. Mulvinskas, kitoje – Kultūros paveldo departamento vyr. inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas,
trečioje – Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedėjas doc. dr. Algimantas Merkevičius ir
magistrantė Lijana Remeikaitė. Išvykų metu stebėti Kartenos, Imbarės, Kūlupėnų ir Salantų miesto
seniūnijų kultūros paveldo objektai. Net 4 išvykos buvo surengtos prie tvarkomo Imbarės
piliakalnio komplekso. Taip pat atlikti Dauginčių piliakalnio apsaugos zonos, Kartenos papėdės
gyvenvietės ir Salantų urbanistinės vietovės teritorijų žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.
Iš viso aplankyti, aprašyti ir fiksuoti 98 kultūros paveldo objektai: 5 kultūros paminklai, 15
valstybės saugomų, 16 registrinių ir 62 saugotini kultūros paveldo objektai. Išaiškinti 7 nauji
kultūrinę vertę turintys saugotini objektai: Dauginčių pylimas ir III kryžių (Kartenos sen.),
savivaldybininko J. Paulausko, kun. J. Kontrimo, Pasaulio Tautų Teisuolių Z. ir P. Kasperaičių
kapai Gargždelės kapinėse, Skaudalių monumentalus kryžius (Imbarės sen.) ir Salantų stogastulpis.
Tęsiant kultūros paveldo objektų inventorinimą, toliau vykdytas dosjė (aprašų) pildymas,
atnaujinimas ir skaitmeninimas saugojimui PDF formate. 2013 m. suskaitmenintas 51 kultūros
paveldo objektų aprašas: 1 kultūros paminklo, 5 valstybės saugomų, 5 registrinių ir 40 saugotinų
objektų. Dosjė pateikti objektų aprašai, situacijos schemos, teritorijų planai ir fotofiksacija.
Bendradarbiaujant su Kultūros paveldo departamentu (KPD), Klaipėdos teritoriniam padaliniui
pateikti Alkos alkakalnio komplekso (Alkos kalno, Aukuro akmens, Šventojo ąžuolo ir šaltinio)
aprašai, kurie panaudoti kaip bazinė istorinių tyrimų medžiaga tikslinant vertingąsias šių objekto
savybes. KPD-ui taip pat pateikta Kartenos mitologinio akmens fotofiksacija, kuri patalpinta
Kultūros vertybių registre.
Parengta detali 98 aplankytų objektų ataskaita, pateikiamos 54 nuotraukos. Jose užfiksuoti
naujai išaiškinti arba 2013 m. tirti kultūros paveldo objektai, kurių būklė pasikeitusi.
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