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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS 

 

1. Pavadinimas – Šilmeižių senovės gyvenvietė 

2. Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 30312 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas 

patvirtintas) – 2006-10-04 Nr KPD-RM-76 
4. Adresas – Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k.  

5. Valdytojas – Dainius Vanagas, Pienių g. 4, Macikai, LT-99156 Šilutės r. sav., tel. Nr. 8 656 90066 
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris) 

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Pripažintas valstybės saugomu 

objektu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų 

kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“.  

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – 2016-12-21 Nr. R6-(4.1.29)-573 

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS 

 

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis  
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Kultūros paveldo objekto fizinės 

būklės pokyčio įvertinimas* 

  V   

* - Pažymėti - V. 
5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra; 

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami 

remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės 

taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti; 

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, 
avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi 

priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo 

nesiimta jokių priemonių; 
2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių 

nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta 

jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja; 
1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% 

objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių. 

 

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis** 
 5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė 

gerėja 

3 – būklė 

nepakito 

2 – būklė 

blogėja 

1 – būklė labai 

pablogėjo 

1. Pamatai ir nuogrindos      

2. Sienų konstrukcijos       

3. Sienų apdaila      

4. Stogo danga      

5. Stogo konstrukcijos      



6. Langai       

7. Durys       

8. Puošyba (jei yra)      
** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš 

visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.  

 

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.  

Šilmeižių senovės gyvenvietės (30312) gyvavimo laikotarpis – IV-II tūkst. pr. Kr., vertingųjų savybių 

pobūdis – archeologinis. Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) yra 950 m į šiaurės vakarus nuo 

Šilutės-Žemaičių Naumiesčio kelio tilto per Šyšą, 550 m į šiaurę nuo Šyšos ir Šusties santakos ir 150 

m į šiaurės rytus nuo Šyšos dešiniojo kranto.  

Šilmeižių senovės gyvenvietės (30312) žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus 2002 m. atliko 

doc. dr. Gintautas Zabiela ir prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. Tyrinėjimų ataskaitoje yra minimas 

dešiniajame Upalio krante esantis smėlio karjeras, kurio pakraščiai apardyti. Šiuose apardytuose 

karjero pakraščiuose buvo aptikti titnaginiai dirbiniai, liudijantys apie čia buvusią galimai mezolito 

laikotarpio gyvenvietę. Tyrinėjimų ataskaitos išvadoje konstatuojama: „Šioje vietoje reikalingi 

platesni archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai“ (http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf).  

Prieš atliekant kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, buvo palyginti 2009-2010 metų ir 2015-

2017 metų ortofotografiniai duomenys, kurie yra pateikti Maps.lt svetainėje (www.maps.lt). Lyginant 

šiuos duomenis, yra pastebimi dešiniajame Upalio krante esančio smėlio karjero apimčių pakitimai.  

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 28 straipsnio nuostatas 

konservacinės paskirties žemės sklype (4400-4915-0389), esančiame Šilutės r. sav., Šilutės sen., 

Šilmeižių k., yra draudžiama ūkinė veikla, kuri nesusijusi su kultūros paveldo objekto teritorijos 

specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga  

Palyginus su ankstesniuoju šio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimu (2016-12-21 Nr. R6-

(4.1.29)-573), pasikeitimai neužfiksuoti. Dalis kultūros paveldo objekto patenka į apsauginių ir 

ūkinių miškų teritoriją, kita dalis nešienaujama, apaugusi krūmokšniais. Šilmeižių senovės 

gyvenvietės (30312) teritorija nėra paženklinta archeologinio pobūdžio kultūros paveldo objekto 

tipiniu ženklu.  

Kultūros paveldo objekto – Šilmeižių senovės gyvenvietės (30312) – duomenys pateikti Kultūros 

vertybių registre (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search). 

Pastaba. Prieš tvarkymo darbus privaloma atlikti reikiamus tyrinėjimus ir atitinkamos sudėties 

projektą derinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi.  

 

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis*** 
5 – būklė labai 

pagerėjo 

4 – būklė gerėja 3 – būklė nepakito 2 – būklė blogėja 1 – būklė labai 

pablogėjo 

  V   
***- Pažymėti - V. 

 

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.  

Šilmeižių senovės gyvenvietės (30312) teritorijoje aplinkos pokyčiai neužfiksuoti.  

 

PRIDEDAMA: 

13. Ištraukos iš žemėlapių portalų, 1 lapas.  

14. Fotofiksacija, 2 lapai.  

15. Ištrauka iš 2002 m. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaitos, 1 lapas.  

(http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf) 

16. Teritorijos ribų planas, 1 lapas.  

(https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 

 

 

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė   Alvyda Vidrinskienė 
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                                      (vardas ir pavardė)  

http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf
http://www.maps.lt/
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


 
Ištrauka iš GenWiki / http://genwiki.genealogy.net/Schillmeiszen /  

Šilmeižiai (Dargi Meuszen, Schillmeuszen) / 1796-1802 m. žemėlapis 

 

 

 
Ištrauka iš žemėlapių portalo www.maps.lt / Teritorija, kurioje yra Šilmeižių 

senovės gyvenvietė (30312) / 2009-2010 m. 

 

 
Ištrauka iš žemėlapių portalo www.maps.lt / Teritorija, kurioje yra Šilmeižių 

senovės gyvenvietė (30312) / 2015-2017 m. 

 

http://genwiki.genealogy.net/Schillmeiszen%20/
http://www.maps.lt/
http://www.maps.lt/


 
Ištrauka iš REGIA / www.regia.lt / Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / situacijos 

grafinis vaizdas 
 

 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. / 

Vaizdas, žiūrint V kryptimi / 2019-06-19 

 
Ištrauka iš REGIA / www.regia.lt / Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / 

žemės sklypų išsidėstymas / ŠV pusėje – Šilmeižių kaimo evangelikų liuteronų 

senosios kapinės (24297) 

 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. /  

Vaizdas, žiūrint PV kryptimi / 2019-06-19 

http://www.regia.lt/
http://www.regia.lt/


 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. /  

Vaizdas, žiūrint P kryptimi / 2019-06-19 

 

 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. /  

Vaizdas, žiūrint Š kryptimi / 2019-06-19 

 

 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. /  

Vaizdas, žiūrint Š kryptimi / 2019-06-19 

 

 
Šilmeižių senovės gyvenvietė (30312) / Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilmeižių k. /  

Vaizdas, žiūrint R kryptimi / 2019-06-19 

 

 



 

 
 

 
 

Ištraukos iš: Gintautas Zabiela, Algirdas Girininkas. Žemaičių Naumiesčio 

(Šilutės raj.) apylinkių archeologijos paminklų 2002 m. žvalgomųjų 

archeologinių tyrinėjimų ataskaita. Vilnius, 2002. LII AS. F. 1. B. 3944.  
http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf 

 

 

 

 
 

 

http://lad.lt/data/com_ladreports/4336/1-44.pdf


 


