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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

UAB „Axis Power“ projektuoja elektros kabel  Klaip dos m. Bang  g. Dalis 

projektuojamo kabelio (apie 500 m.) patenka  saugomas Klaip dos senojo miesto vietos teritorij , 

tod l projektavimo stadijoje užsakomi archeologiniai žvalgomieji tyrimai. 

 

Tyrim  apimtys, : Projektuojamo kabelio vietoje bus atliekami archeologiniai žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai šurfai kas maždaug 50 m. šurf  vietos pasirinktos atsižvelgiant  esamas 

komunikacijas (kur j  n ra) bei paviršiaus dang  (žalia veja). Planuojama ištirti 10 šurf , t.y. 10 

kv.m. Tyrimus planuojama atlikti 2017 m. lapkri io m n. 

 

Archeologini  tyrim  tikslas: Nustatyti ar projektuojamo kabelio trasos vietoje yra 

archeologiškai vertingas sluoksnis. Atlikus tyrimus bus teikiamos išvados ar tiesiant kabel  

reikalingi detalieji tyrimai. Žvalgymus rekomenduojama atlikti bet kokiu atveju, nepriklausomai 

nuo žvalgom  tyrim  rezultat .  

 

Istoriniai duomenys 

Planuojama tyrim  vieta patenka  Mal  kalno priemiest . Mal  kalno sodybos už  

dabartin s Bang  g. kairi  pus  ir Gluosni  g. XVI a. užtvenkus priemies io upes buvo rengtas 

Mal  tvenkinys, pastatytas vandens mal nas. Šaltiniuose šis mal nas kartais vadinamas hercogo, 

kartais pilies mal nu. V liau jis priklaus  miestui, paskui Sendvariui1. XVII a. ia stov jo nemaža 

grup  sodyb . XVIII a. vidurio Klaip dos plane teritorijoje šalia tvenkinio n ra pažym ta joki  

pastat . 

Ankstesni  archeologini  tyrim  apžvalga: 

2011 m. sklypuose Bang  g. 6, 10 ir 12 kiemuose vykdyti archeologiniai žvalgomieji 

tyrimai (vad. R. Songailait )2. Kastuose šurfuose Nr. 1-5 ir Nr. 40 žvalgytoje trasoje archeologiškai 

vertingo sluoksnio neaptikta. 

2011 m. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Jonišk s g. 33. J  metu aptiktos m rinio 

statinio, datuojamo XVII a. liekanos. 

2014 m. Gluosni  skg., Bang  g. rekonstruojamos šilumin s trasos vietoje atlikti 

archeologiniai žvalgymai, o nauj vad  vietose – archeologiniai žvalgomieji tyrimai (vad. D. 

Balsas)4, ta iau nei vertingo kult rinio sluoksnio nei verting  radini  neaptikta. 

                                                
1 TATORIS J. Senoji Klaip da. Urbanistin  raida ir architekt ra iki 1939 mat . Vilnius. p. 51, 269 
2 SONGAILAIT  R. Klaip dos senojo miesto vietos su priemies iais (27077) bei Klaip dos senamies io (16075) 
teritorijos, Bursargi  g., Tilž s g., Baltikalnio g. Ir Bang  g. Žvalgom  archeologini  tyrim  2011 m. ataskaita. 
Klaip da, 2011. LII. F. 1. B. 5823. 
3 BALSAS D. Klaip dos senojo miesto vietos su priemies iais (27077) Jonišk s g. 3 žvalgom  archeologini  tyrim  
ataskaita. Klaip da, 2012.LII R. F.1. B. 5676. 



2014 sklype Bang  g. 21 atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai (vad. . Petkus)5. Ištirti 

du šurfai, aptiktas iki 0,7 m storio kult rinis sluoksnis, datuojamas XX a. 

 
 
PRIDEDAMA: 
1. 2017 m. planuojam  archeologini  žvalgom  tyrim  Bang  g. situacijos planas. M 

1:2500. 1 lapas. 

2. 2017 m. planuojam  archeologini  žvalgom  tyrim  Bang  g. fotofiksacija prieš 

tyrimus. 1 lapas. 
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4 BALSAS D. Klaip dos senojo miesto vietos su priemies iais (27077), Klaip dos senamies io (16075, Klaip dos m. sav., 
Klaip dos m., Gluosni  skg., Butsargi  g. 2014 m. žvalgom  archeologini  tyrim  ataskaita. Klaip da, 2014. LII F.1. B. 
6832. 
5 PETKUS M. Klaip dos senojo miesto su priemies iais (27077), Klaip dos senamies io (16075) teritorijos, Klaip dos m. 
saviv., Klaip dos m. Bang  g. 21 2014 m. žvalgom  archeologini  tyrim  ataskaita. Klaip da, 2014. LII. F.1. B. 7049 



  



Objekto fotofiksacija prieš tyrimus 

 

 

 


