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PRAŠYMAS PRAT STI LEIDIMO ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

GALIOJIM   
 

20 17  m.  vasario 23 d.  
 

         Prašau prat sti 2016-11-10   leidimo Nr. LA-462 
 (leidimo išdavimo data)   

 
galiojim  iki  

 
2017-03-31 

 
l ši  priežas : 

 
Per leidimo galiojimo termin  

 (galiojimo pabaiga)  (nurodyti priežastis) 

nebus sp ta ištirti vis  tyrim  projekte numatyt  tyrim  plot  
 

 
 

 
 
 

 
Informacija apie tyrimams atlikti b tin  s lyg  užtikrinim :  

 
Tyrim  vietas numatoma 

 (pildoma, jeigu tyrimus  

apsaugoti nuo krituli  statant laikinas pastoges, esant minusiniai oro temperat rai tyrim  
numatoma atlikti po einam  met  lapkri io 30 dienos ar esant neigiamai oro temperat rai, arba šalusiam gruntui)  

aplinkoje bus palaikoma pliusin  temperat ra. 
 
PRIDEDAMA: 
1.Užsakovo sipareigojimas 
2. Trumpas atlikt  tyrim  aprašymas 
 
 

 

                  Rytis Šiaulinskas 

(parašas)   (vardas, pavard ) 
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Priedas Nr. 2 

Klaip doje, sklype Bang  g. 7 iki 2017-02-23 atlikti darbai 

 

Nuo tyrim  pradžios 2017-02-07 Klaip doje, sklype Bang  g. 7 šiuo metu (2017-02-23) 
atidengtas ir planuojamas ištirti iki 2016-12-31 74 m² plotas. Iki 2017-01-31 planuojama ištirti 
likus  64 m² plot . 

Vykdyt  tyrim  metu perkasoje Nr. 1 žemis dar nepasiektas – 110 m² plotas atidengtas 
iki 2,5 m gylio fiksuoti supiltiniai sluoksniai su XIX – XX a. radiniais ir pavieniais XVIII a. 
radiniais.  

Taip pat vykdyti archeologiniai žvalgymai apie 400 m² plote. Žvalgym  metu fiksuotas 
nuo 1,1 iki 2,2 m storio XX a. datuojamas kult rinis sluoksnis.  

Pridedama: 

1. Situacijos planas 
2. Tyrim  vietos foto 
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Bang g. 7, Klaip da. Situacijos planas. M 1: 500.

NArcheologiniai
tyrimai projektuojam pastat vietose

Sklypo
t m duomenimis, vykdant

privaloma atlikti
archeologinius žvalgymus

dalis, kurioje 2013 m.
yri žem s

judinimo darbus

remiantis

Sklypo
t m duomenimis, š vykdant žem s
judinimo darbus giliau nei 1,5 m reikia

archeologini

dalys, kuriose 2013 m.
yri prie

atlikti detaliuosius us tyrimus

remiantis

Šiuo metu vykdomi detalieji
archeologiniai tyrimai

Šiuo metu vykdomi archeologiniai
žvalgymai



Tyrim  vieta. Foto iš  PR.

Tyrim  vieta. Foto iš  ŠV.
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