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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. Klaipėdos senamiesčio (16075) bei senamiesčio vizualinės apsaugos pozonio 

teritorijose, Sausio 15-osios g. 17-19 namų kieme yra numatyta tiesti naują lietaus nuotekų trasą. Darbus 

vykdys UAB „Edrija“. 

 

Istorinių ir archeologinių tyrimų duomenys:  

Tiriama vieta yra apstatyta ne anksčiau nei XX a. pr. Ankščiau šioje senamiesčio vizualinės 

apsaugos pozonio teritorijos dalyje archeologiniai tyrimai nevykdyti.  

 

Tyrimų apimtis ir metodika:  

2017 m. klojamų lietaus nuotekų trasos vietoje bus atliekami archeologiniai žvalgymai. Juos 

sudarys fiksuojami pjūviai apie 180 m ilgio, nuo 1,2 iki 1,6 m gylio bei 1,2 m pločio lietaus nuotekų 

trasoje. Aptikus išlikusias struktūras ar archeologinio sluoksnio požymius, žemės kasimo darbai bus 

stabdomi bei keičiamas archeologinių tyrimų pobūdis. 

 

Tyrimų tikslas: archeologinių žvalgymų metu iki projektinių gylių užfiksuoti esamų kultūrinių 

sluoksnių chronologiją, surinkti archeologinius radinius, užfiksuoti išlikusios stratigrafijos sandarą. 

 

Tyrimų trukmė: 2017 03  08– 2017 11 30.  

 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Žvalgymų vietos planas. 

Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija. 

 

 

Andrius Milius  
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Priedas Nr. 2. Žvalgymų vietos planas 
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Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija. 

 
Žvalgymų vieta iš R 

 
Žvalgymų vieta iš ŠR 
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Andrius Milius 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos g. 64, 3 kab., Klaipėda, +370 69986196, starchprojektai@gmail.com 

(adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

 

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 

 

PRAŠYMAS PAPILDYTI ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTĄ  

 

2017 m. kovo 1 d.  

 

Prašau 

papildyti  

Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų archeologinių 

žvalgymų 2017 m. projektą. 

 (archeologinių tyrimų projekto pavadinimas, 

 

aprobavimo data ir leidimo, jei buvo išduotas, registracijos numeris) 

 

Dėl šių 

priežasčių  

2017 m. Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senamiesčio vizualinės apsaugos 

pozonio teritorijose, Sausio 15-osios g. 17-19 namų kieme yra numatyta pakloti naujas 

lietaus nuotekų trasas. Minėtus darbus vykdys UAB „Edrija“. Sklypo dalis patenka į 

Klaipėdos senamiesčio vizualinio pozonio teritoriją. Dėl šios priežasties numatytų 

darbų metu bus atliekami archeologiniai žvalgymai. 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 


