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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Skliausčių senov÷s gyvenviet÷ III
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 30324
3. Adresas:
Bobių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.._________________________________________________
4. Valdytojas Žem÷s sklypas nesuformuotas – valstyb÷s nuosavyb÷. Prižiūri Klausučių seniūnija, tel. (8
342) 66 026;____________________________________________________________________
(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.kvr.kpd.lt) esantis aprašas;______________________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas. Vertingosios
savyb÷s:

•

2.4. žem÷s ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis iki 20 cm storio, tamsiai pilkos
spalvos sm÷lio su lipdyta keramika (sužalotas XVIII-XIX a., įkuriant kaimo senąsias kapines);

•

4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Skliausčių senov÷s
gyvenviet÷ (A1893), Skliausčių senov÷s gyvenviet÷ III (A1895), trys akmens amžiaus dirbinių
radimviet÷s, Šešup÷s pakrant÷s pelk÷ ir iš jos ištekantis upelis – Šešup÷s kairiojo kranto intakas.

Nustatytos vertingosios savyb÷s – nepakitę.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Tai ankstesn÷s Skliausčių (Saul÷kaičių) kaimo
kapinait÷s (unikalus Nr. 22240), kurios po 2002 m. atliktų archeologinių kasin÷jimų paskelbtos senov÷s
gyvenviete, praplečiant buvusias kapinaičių ribas šiaur÷s-vakarų, šiaur÷s ir šiaur÷s-rytų kryptimis.
Buvusių senųjų kapinaičių teritorijoje yra senų duobių (foto Nr. 4, 5), ilga užž÷lusi įduba (gal likusi toje
vietoje po archeologinių kasin÷jimų sukritus žemei?). Pietin÷je kapinių pus÷je, prie pat kapinyno pylimo,
yra kaimo kelias (foto Nr. 1, 2, 3, 13). Pro pietinę kapinyno pusę praeina lauko keliukas, už jo į šiaur÷srytus – prapl÷sta kapinyno dalis (pelk÷ta pieva, kemsynai, priaugę krūmų, medžių, foto Nr.11), kuri
atskirta nuo senųjų kapinių lauko keliuku (keliukas šioje vietoje įrengtas seniai, nors nei viename
vertyb÷s teritorijos plane jis nepažym÷tas, foto Nr. 2, 12). Šiaurin÷je senov÷s gyvenviet÷s pus÷je – pelk÷ta
Šešup÷s sl÷nio pieva (foto Nr. 10, 11). Vakarin÷je pus÷je – pieva (foto Nr. 6, 7, 9). Senov÷s gyvenviet÷s
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būkl÷ – patenkinama (būtina užlyginti užž÷lusias, kažkada kasto sm÷lio duobes gyvenviet÷s teritorijoje).
Aplinkos būkl÷ (ankstesn÷ niekur nenurodoma) – gera (natūraliai susiformavę pievos, lauko
kelias).________________
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedama 13 skaitmeninių fotonuotraukų ( įrašytų į kompaktinę plokštelę).________
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-09-08
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

