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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Klaipėdos mieste yra rengiamas projektas reklaminės kolonos su viešojo automatinio tualeto 

funkcija Karlskronos a. statybai. Planuojama reklaminė kolona bus cilindrinės formos 1,66 m 

skersmens. Nuo jos bus tiesiami inžineriniai tinklai prie gretimai esančių miesto tinklų. Teritorija 

patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) 

teritorijas, todėl prieš žemės kasimo darbus reikalingi archeologiniai tyrimai.  

TYRIMŲ DUOMENYS 

 Lapkričio 16 dieną buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių metu buvo ištirtas 

žvalgomasis 2x2 m dydžio šurfas (kuris dėl esamų kliūčių susiaurėjo iki 3,5 m2). Leidimas atlikti

archeologinius tyrimus LA-534 išduotas Kultūros paveldo departamente 2017.11.07. Tyrimų 

užsakovas: UAB „JCDecaux Lietuva“.

Šurfas Nr. 1 buvo kastas Karlskronos a. šiaurės rytų kampe, žalioje zonoje tarp pėsčiųjų takų, 

šalia esamo reklaminio stendo, projektuojamos reklaminės kolonos su automatinio tualeto funkcija 

vietoje, šurfo centro koordinatės 6178616.14, 319704.10 (LKS). šurfas orientuotas šiaurės – pietų, 

rytų – vakarų kryptimis, tirtas iki 1,7 m gylio nuo žemės paviršiaus. Šurfo plotas susiaurintas ties 

šiaurės vakariniu kampu, kadangi paviršiuje buvo įcementuota kubo formos konstrukcija. 

 Šurfo sluoksnių stratigrafija: po velėna buvo atidengtas 80 cm storio rudos žemės sluoksnis 

(sl. 1) su gausiomis statybinėmis griuvenomis – raudonų plytų ir pavieniais rausvų skylėtų plytų 

fragmentais, keliais baltų plytų fragmentais, betoninių konstrukcijų gabalais. 20 – 30 cm gylyje iš 

šurfo šiaurinės sienelės link pietryčių kampo aptiktas elektros kabelis (gatvių apšvietimas). Šurfo 

šiaurinėje dalyje, gylyje nuo 10 iki 80 cm buvo įvairių betoninių griuvenų, metalinio vamzdžio dalis, 

kurių pašalinti iš šurfo ploto nebuvo įmanoma, todėl šurfas kastas tik pietinėje dalyje. Nuo 80 cm 

gylio aptiktas tamsios rudos žemės sluoksnis (sl. 2) su pavienėmis griuvenomis. Sluoksnyje ėmė 

kauptis gruntinis vanduo. 1,65 – 1,70 m gylyje išryškėjo įžemis – melsvas/pilkšvas priesmėlis (sl. 3),

tačiau šiame gylyje ėmė labai gausiai kauptis gruntinis vanduo, todėl pilnas sluoksnio atvalymas šurfo 

dugne buvo neįmanomas.  
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 Šurfe 50 – 150 cm gylyje aptikta pavienių buitinės keramikos šukių, koklio kaklelio 

fragmentas, balastinio titnago gabalėliai. Aptikti radiniai datuojami tik XIX – XX a. Archeologinių 

struktūrų neaptikta. 

TYRIMŲ APIBENDRINIMAS IR PAMINKLOSAUGINIAI REIKALAVIMAI 

Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus, nustatyta, kad projektuojamos reklaminės 

kolonos su automatinio tualeto funkcija vietoje yra supiltinės kilmės ir anksčiau perkasti grunto 

sluoksniai su pavieniais XIX – XX a. archeologiniais radiniais. Supiltinių žemės sluoksnių storis 

siekia 1,65 – 1,7 m nuo dabartinio žemės paviršiaus, giliau glūdi natūraliai susiformavęs sluoksnis.  

Tyrimų metu archeologiniu požiūriu vertingas ir nesuardytas kultūrinis sluoksnis neaptiktas, 

vykdant žemės kasimo darbus, statant reklaminės kolonos su automatinio tualeto funkcija ir tiesiant 

inžinerinius tinklus iki greta esančių miesto tinklų pakanka atlikti archeologinius žvalgymus iki 

projektinių šių darbų gylių. 

Kitose, netirtose Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077) teritorijų vietose prieš atliekant grunto kasimo darbus būtini archeologiniai 

tyrimai.

Archeologas Tomas Ivanauskas

Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialisto  
atestatas Nr. 3754, (galioja iki 2021.02.18), III kat)
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Planas Nr. 1

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų planas 
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Projektuojamos reklaminės kolonos su tualeto funkcija vieta 

Projektuojamo vandentiekio vieta

Projektuojamų nuotekų vieta 

Projektuojamo elektros kabelio vieta

Gatvių ir pėsčiųjų takų ribos 

Šurfo vieta

Esamas dujotiekio tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas nuotekų tinklas 

Esamas elektros tinklas
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Nuotrauka Nr. 1 Nuotrauka Nr. 2

Šurfo V pjūvis, vaizdas iš R     Šurfe sparčiai kaupėsi gruntinis vanduo 

Nuotrauka Nr. 3

Šurfe pasiektas įžemis - melsvas priesmėlis 

Nuotrauka Nr. 4 Nuotrauka Nr. 5

Bendras tyrimų vaizdas     Vaizdas po tyrimų 
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Nuotrauka Nr. 6

Šurfe aptikti mažai informatyvūs radiniai 
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Priedas Nr. 1
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