
    Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos  
    kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. 
    įsakymu Nr. ĮV-390 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA 
 

A K T A S 
 

2006-11-14    Nr. KPD-RM-117 
data   

Vilnius 
akto sudarymo vieta 

 
 

Nekilnojamojo   kultūros   paveldo   vertinimo   taryba   (toliau – Taryba)   s  u  d  a  r  y  t  a 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-06-09 įsakymu 
Nr. Į-259, 2005-09-23 įsakymu Nr. Į-407, 2005-10-24 įsakymu Nr. Į- 456. 

. 

teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)  

 
Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš 

 

Eugenijaus Ivaškevičiaus  pirmininko (-ės) 
vardas ir pavardė vardininko linksniu 

 ir narių: 
 

Marijos Drėmaitės, Sigitos Gasparavičienės, Augio Gučo, Algės Jankevičienės, Indrės 
Kačinskaitės, Dalios Klajumienės, Editos Riaubienės, Vykinto Vaitkevičiaus, Gintauto 
Zabielos ir Vlado Žulkaus. 

vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis vardyti per kablelį  
 

v a d o v a u d a m a s i  Tarybos nuostatais, patvirtintais 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-259 , 
teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis naudininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris (be skyrybos ženklų)  

 

n u s t a t o, kad: 
 

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre 
(toliau – Registras) kaip:  
 

 pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas) 

 

 

kompleksinis objektas (toliau – kompleksas), 
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai 
 

 kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė) 
 

pažymėti tik vieną  
 
 

2. Pavienis objektas yra:   vieta   statinys  kitas nekilnojamasis daiktas 
 pažymėti tik vieną 
 

3. Kompleksą sudaro: 
 

- 
kompleksą sudarantys objektai (jeigu turi, jų kodai; priedo Nr.); objektus vardyti per kabliataškį 

 

4. Vietovėje yra: 
 

- 
į vietovę įeinančios vertybės (jeigu turi, jų kodai); vertybes vardyti per kabliataškį 

 

5. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra: 
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 archeologinis  lemiantis reikšmingumą 
 

    
 povandeninis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas  

 unikalus 

    
 mitologinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 etnokultūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 architektūrinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 urbanistinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 Želdynų  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 inžinerinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 istorinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 memorialinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 Dailės  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 sakralinis  lemiantis reikšmingumą 

 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

    
 kultūrinės 

raiškos  lemiantis reikšmingumą 
 tipiškas 

 svarbus 

 retas 

 unikalus 

          kraštovaizdžio    

     galima pažymėti kelis galima pažymėti kelis pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną 
 

6. Pavienio ar kompleksinio objekto reikšmingumo lygmuo yra: 
 

 nacionalinis  regioninis  vietinis 
pažymėti tik vieną 

 

7. Norint tinkamai apsaugoti vietovę, rekomenduojama steigti: 
 

 rezervatą  arba rezervatinę apyrubę 
galima pažymėti abu 

 savivaldybės draustinį  valstybinį draustinį 

 istorinį regioninį parką  istorinį nacionalinį parką 
pažymėti tik vieną 

 

8. Vietovės apsaugai steigiant kultūrinį draustinį, rekomenduotina jo rūšis yra: 
 

 archeologinis  etnokultūrinis 

 Istorinis  urbanistinis / architektūrinis 
pažymėti tik vieną 

 

9. Vertybei suteikiamas pavadinimas: 
 

Senovės gyvenvietė 
pagal Registro pavadinimų klasifikatorių 

 

10. Vertybės vardas ar vardai yra: 
 

Dumblynės [P] 
vertybės vardai vardininko linksniu, juos vardyti per kablelį 
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11. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -)apima adreso objektą: 
 

Rokiškio r.  Jūžintų  Dumblynės k. 
savivaldybė ir jos tipas 

(r., m., sav.) 
 

seniūnija 
 gyvenamoji vietovė ir jos tipas 

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) 
 

-  -  - 
Gatvės pavadinimas ir jos tipas 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.) 
 

pastato 
Nr. 

 
korpuso 

Nr. 
 

 
 
12. Vertybės apibrėžtos teritorijos ribos yra: 

 

Taško 
Nr., 

Atkarpa 
Būdas 

Tikslumas 
(cm) 

X (abscisė) Y (ordinatė) Geokodas Aprašymas 

1 K 20 618686,8 614743,6 kv2  
1–2 - - - -   

2 K 20 6186826,8 614766,2 kv2  
2–3 - - - -   

3 K 20 6186796,6 614773,0 kv2  
3–1 - - - -   

4 K 20 6186792,5 614862,4 kv2  
4-5 - - - -   
5 K 20 6186677,1 614867,9 kv2  

5-1 - - - -   
6 K 20 6186644,3 614816,6 kv2  

6-7 - - - -   
7 K 20 6186577,6 614790,9 kv2  

7-8 - - - -   
8 K 20 6186538,2 614761,3 kv2  

8-9 - - - -   
9 K 20 6186493,2 614747,5 kv2  

9-10 - - - -   
10 K 20 6186494,0 614720,8 kv2  

10-11 - - - -   
11 K 20 6186632,2 614637,7 kv2  

11-12 - - - -   
12 K 20 6186668,7 614636,1 kv2  

12-13 - - - -   
13 K 20 6186720,3 614664,2 kv2  

13-14 - - - -   
14 K 20 6186835,2 614714,4 kv2  

14-1 - - - -   
 2005 
 koordinačių nustatymo data 
 

13. Vertybės (II – tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga – I tūkstantmečio pirmoji pusė ir X – 
XII a.) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 

13.2.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios 40 - 80 
cm storio žemės su archeologiniais radiniais (būklė patenkinama, žiūr. 15.1. – 15.8, 2006); 
pavieniai radiniai ir jų sankaupos (būklė patenkinama, žiūr. 15.1. – 15.8, 2006) 

savybė (jos apibūdinimas; būklė; nuoroda į pridedamą fiksaciją; savybės aprašymo data); vardyti per kabliataškį 
 

14. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės: 
 

- 
Registro tvarkymo įstaigos kilnojamosioms kultūros vertybėms suteikti unikalūs identifikavimo kodai, vardyti per kablelį 

 



4 

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.): 
15.1. GRIŽAS, Gytis. Dumblynės kaimo apylinkių (Rokiškio raj.) 1996 m. žvalgomųjų 

tyrinėjimų ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas. F.1, b.2673. 
15.2. GRIŽAS, Gytis. Dumblynės (Sartų ež. salos) Rokiškio raj. 1997 m. tyrinėjimų ataskaita. 

Lietuvos istorijos instituto rankraštynas. F.1, b.2968. 
15.3. GRIŽAS, Gytis.  Dumblynės (Sartų ež. salos) Rokiškio raj. 1998 m. tyrinėjimų ataskaita. 

Lietuvos istorijos instituto rankraštynas. F.1, b.3168. 
15.4. GRIŽAS, Gytis. Dumblynės (Sartų ež. salos) Rokiškio raj. 1999 m. tyrinėjimų ataskaita. 

Lietuvos istorijos instituto rankraštynas. F.1, b.3649. 
15.5. GRIŽAS, Gytis. Sartų ežero salos žvalgomieji tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. 1998 m. P. 194-195. 
15.6. GRIŽAS, Gytis. Sartų ežero salos Dumblynės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. 2000 m. P. 29-30. 
15.7. GRICIUVIENĖ, Eglė. GRIŽAS, Gytis. Dumblynės gyvenvietė Sartų ežero saloje. 

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. 2002 m. P. 10. 
15.8. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. A1899. Dumblynės senovės gyvenvietė. Kultūros 

paveldo centras, Archeologijos paveldo institutas. 
 
Taryba šiuo  a k t u 
 

 n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga. 
 

 

 
n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės 
duomenys: A1899 

galima pažymėti abu  kodas 

 
 
PRIDEDAMA: 
1. Dumblynės senovės gyvenvietės (A1899) teritorijos ribų planas M 1:10000, 1 lapas. 
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 3 lapai. 
 
 

Pirmininkas     Eugenijus Ivaškevuičius 


