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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Skliausčių senov÷s gyvenviet÷
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 30322
3. Adresas:
Bobių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.._____________________________________________
4. Valdytojas Skliausčių senov÷s gyvenviet÷s teritorija patenka į Stanislovo Juraičio, Vytauto
Mačiulaičio ir Juozo Juraičio bendra nuosavyb÷s teise valdomą 34,7200 ha žem÷s sklypą, kurio unikalus
Nr. 3958-0002-0234, esantį Bobių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.___________________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros paveldo departamento internetiniame
tinklalapyje www.kpd.lt/heritage esantis objekto detalus aprašymas.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas: Vertingosios
savyb÷s (vertyb÷s sud÷tis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):

•

2.4. žem÷s ir jos paviršiaus elementai – pavieniai archeologiniai radiniai ir jų sankaupos: titnaginiai
vienašmeniai galiniai gremžtukai ir grandukai, lipdytų puodų šuk÷s grubl÷tu paviršiumi, kelios – su
brūkšniavimo žym÷mis (objektą įrašant į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, jo teritorija buvo
ariama, ariama ji ir dabar) .

•

4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Skliausčių senov÷s gyvenviet÷
II ir kaimo senosios kapin÷s, Skliausčių senov÷s gyvenviet÷ III , trys akmens amžiaus dirbinių radimviet÷s,
Šešup÷s pakrant÷s pelk÷ ir iš jos ištekantis upelis – Šešup÷s kairiojo kranto intakas.
Amžius:

vidurinysis neolitas, ankstyvasis žalvario amžius, I t-metis.

8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Skliausčių senov÷s gyvenviet÷s teritorija –
3,5400 ha – patenka į nuosavyb÷s teise valdomą žem÷s sklypą. Senov÷s gyvenviet÷s teritorijos ribos šiame
sklype nepažym÷tos jokiais skiriamaisiais riboženkliais ir tikslias senov÷s gyvenviet÷s teritorijos ribas
nustatyti sunku, tačiau patikrinus nuosavyb÷s teise valdomą žem÷s sklypą, nustatyta, kad sklypas 2011 m.
rudenį buvo suartas ir aps÷tas, tod÷l ir jame esanti senov÷s gyvenviet÷ taip pat yra suarta (archeologinę
vertę turinčio kultūros paveldo objekto teritorija yra žalojama).
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PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 5 fotonuotraukos____________________________________________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
2012-01-25
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

