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1. Įvadas 

Žvalgybinius inžinerinius geologinius ir hidrogeologinius tyrimus Klaipėdos miesto 

kapinių plėtros galimybių studijos parengimui Klaipėdos r. sav. UAB Geoaplinka 

atliko UAB „Urbanistika“  uţsakymu 2017 m. spalio mėn. (2017 10 136 Sutartis Nr. 

J9-1331/1). 

 

Darbų tikslas:  inţineriniu geologiniu aspektu atlikti nurodytų sklypų teritorijų 

geologinio kartografavimo duomenų analizę kapinių išplėtimui, įvertinti geologines-

hidrogeologines sąlygas, gruntų litologinę sudėtį, nustatyti gruntinio vandens 

slūgsojimo gylį. 

 

Lauko darbų, kurie buvo vykdomi š.m. spalio mėn. 17 d. buvo apţiūrėti nurodyti 8 

sklypai, juose, būdingiausiose geomorfologinėse vietose, išgręţti 7 ţvalgybiniai 3,0 m 

gylio gręţiniai, nustatyta gruntų litologinė sudėtis, gruntinio vandens lygis. 

Ţvalgybinių gręţinių vietos pateiktos sklypų ortofoto planuose (2 priedas).  

Ţvalgybiniai gręţiniai buvo gręţiami vibro-kalamuoju būdu. Gręţimo metu vizualiai 

nustatoma paimtų gruntų litologinė ir mechaninė sudėtis, išmatuotas gruntinio 

vandens lygis, koordinačių nustatymas, tyrinėjimų medţiaga dokumentuojama.  

 

Kameralinių darbų metu buvo surinkta fondinė geologinė informacija, atlikta 

medţiagos analizė, nubraiţyti 1-7 ţvalgybinių gręţinių geologiniai-litologiniai 

stulpeliai (3 priedas), sklypo plane nuţymėtos tiriamųjų gręţinių vietos, parengta 

ataskaita. 

 

2. Tyrinėjimų rezultatai 

2.1 Tyrinėti sklypai yra Klaipėdos r. sav. Tyrinėtų sklypų koordinatės pagal LKS-94 

pateiktos ţiniaraštyje (4 priedas). 

 

2.2 Geologinė tirtos teritorijos sąranga pateikiama ţvalgybinių gręţinių 

geologiniuose stulpeliuose (3 priedas, 1-7 lapai). 

 

Ţemiau pateikiamas kiekvieno sklypo aprašymas: 

1 sklypas 
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Sklypo teritorija yra moreninėje pakilumoje, vyrauja banguotas reljefas. Gręţinys 

darytas lomoje (ţemiausioje vietoje). Geologinį pjūvį sudaro: po 0,4 m dirvoţemio 

sluoksniu, iki 1,1 m sutinkamas moreninis dulkis (moreninis priesmėlis), kurį iki 

išgręţto 3,0 m gylio ąsluoja smulkus smėlis, nuo 1,5 m vandeningas. Reljefo 

paaukštėjimuose vandens iki 3,0 m gali nebūti. Bendras teritorijos nuolydis vakarų 

krypties. Dalyje vakarinio pakraščio tarp taškų 7-11 yra melioracijos griovys 

susisiekiantis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Vandens lygis kanale 2,0 m.  

 

2 sklypas 

Tirtas sklypas yra palei esamas kapines, ţemiau nei esamos kapinės apie 1,0 m. Tarp 

aprašomo sklypo ir kapinių (esamų) prateka melioracijos griovys kuriame ties 5 tašku 

vandens lygis 1,2 -1,5 m nuo ţemės paviršiaus. Teritorija šiaurėje ribojasi su 

melioruotu Kirnupalio upeliu kuriame vandens lygis 1,5 m gylyje nuo ţ. p. Geologinį 

pjūvį sudaro: po 0,3 m dirvoţemio sluoksniu, iki 1,2 m sutinkami vidutinio rupumo, 

giliau ţvyringas smėlis, nuo 0,8 m vandeningas. Giliau, iki išgręţto 3,0 m gylio 

sutinkamas moreninis dulkis, kietas. Gruntinis vanduo sutiktas 0,8 m gylyje nuo ţ. p.  

 

3 sklypas 

Sklypo nuolydis pietų, pietvakarių, rytų kryptimi link Tolupio upelio ir melioracijos 

griovio. Upelis melioruotas prateka pietiniu sklypo pakraščiu gylis iki vandens 2,0 -

2,5 m. Sklypo šiaurinės vakarinėje dalyje (aukščiausia vieta) prie 0 taško yra sodyba 

su iškastu tvenkiniu, vandens lygis 0,5 m nuo ţemės paviršiaus. Geologinį pjūvį 

sudaro: po 0,3 m dirvoţemio sluoksniu, iki 1,7 m sutinkamas moreninis dulkis 

(moreninis priesmėlis) su smėlio intarpais, kurį iki išgręţto 3,0 m gylio ąsluoja 

smulkus smėlis, vandeningas.  

 

4 sklypas 

Sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, 

griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. . Prie geleţinkelio pervaţos ties sklypo ribos 

tašku Nr. 1 yra 2,0 - 2,5  m gylio pralaida, joje vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio 

pusėje tarp taškų 3 ir 4 esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo ţemės 

paviršiaus 1,0 m. Geologinį pjūvį sudaro: po 0,4 m dirvoţemio sluoksniu, iki 0,7 m 

sutinkamas smulkus smėlis, nuo 0,6 m vandeningas. Giliau, iki išgręţto 3,0 m gylio 

sutinkamas moreninis dulkis, minkštas, su smėlio intarpais. Šiaurinė sklypo dalis 
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(apie 50proc.) yra paţemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten 

sausesniu laikotarpiu gruntinio vandens iki 3,0 m gali nebūti. 

 

5 sklypas 

Sklypo nuolydis rytų, pietvakarių kryptimi link Baukštės upelio. Gruntins vanduo 

pakankamai aukštai (0,8 m), tačiau galimas daiktas sausuoju metų laiku jo gali išvis 

nebūti. Gruntinio vandens lygio svyravimas iki 1,5 m. Palei rytinį pakraštį (sklypo 

kontūro taškai 7-12) iškastas griovys kuriame teka vanduo į Baukšės upelį (griovio 

gylis 1,5 – 2,0 m). pietiniame pakraštyje  20 m nuo sklypo ribos telkšo tvenkinys 

sklidinas vandens. Geologinį pjūvį sudaro: po 0,4 m dirvoţemio sluoksniu, iki 

išgręţto 3,0 m gylio sutinkamas moreninis dulkis, minkštas, su smėlio lęšiais, nuo 0,8 

m lęšiai vandeningi. Kapinių įrengimui tinkama būtų sklypo dalis (apie 30proc.) 

esanti toliau nuo upelio.  

 

6 sklypas 

Sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės, moreninės 

kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame 

pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis 

stovintis, augmenijos, būdingos šlapiom vietom nėra, galima teigti, kad čia kaupasi tik 

lietaus vanduo. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią 

(2219), per vidurį sklypo yra paţemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta, kur 

matomas durpingas juodas dirvoţemis. Geologinį pjūvį sudaro: po 0,3 m dirvoţemio 

sluoksniu, iki išgręţto 3,0 m gylio sutinkamas moreninis dulkis, tvirtas. Palankiausia 

vieta iš visų aplankytų: gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai 

aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas tinkamas kapinių rengimui. 

 

7 sklypas 

Sklypo pietinėje dalyje (sankryţa kelio ir lauko keliuko nueinančio į šiaurės rytus) yra 

moreninė kalvelė (h santykinis apie  2 m). Tikėtina jog čia gruntinio vandens iki 2m 

nebus (nebent podirvio vanduo, nes viršutinėje dalyje moreniniame dulkyje yra smėlio 

lęšių). Kalvelė apima apie 15 – 20 proc. teritorjos. Bendras sklypo nuolydis vakarų, 

šiaurės vakarų kryptimi. Sklype yra paţemėjimų kurių paviršiuje telkšo paviršinis 

vanduo (gręţinys gręţtas ţemiau nei tie paţemėjimai). Paţemėjimuose vizualiai 

matomas dirvoţemio spalvos pasiketimas (paţemėjimuose dirvoţemio spalva pilka iki 
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juodos). Teritorija melioruota. Melioracijos kanalai pilni vandens (rodo blogą drenaţo 

sistemos darbą). Gruntinio vandens tėkmės kryptis vakarų, šiaurės vakarų. Per 

teritorijos vidurį iš pietryčių į šiaurės vakarus iškasto kanalo gylis (pietrytiniame 

pakraštyje) apie 3,0 m (tokiame gylyje teka vanduo). Ten pat kanalo šlaite rasto 

drenaţo rinktuvo gylis 2,5 m. einant į šiaurės vakarus reljefas ţemėja ir kanalo gylis 

centrinėje dalyje sudaro 1,0 – 1,5 m. Vandens lygis (gylis) kanale 0,2 – 0,3 m. palei 

kelią 2218 einančio griovio gylis 1,0 – 1,5 m, vandens lygis 0,3 m. Geologinį pjūvį 

sudaro: po 0,4 m dirvoţemio sluoksniu, iki išgręţto 3,0 m gylio sutinkamas moreninis 

dulkis, kietas, su smėlio lęšiais, nuo 1,3 m vandeningais. Gruntinio vandens lygio 

svyravimas gali siekti iki 1,5 m. todėl čia nerekomenduojame rengti kapinių nes 

gruntinio vandens lygis yra pakankamai aukštai, sklype yra drenaţo sistema kuri 

įrengta 2,5 m gylyje, o taip pat per sklypo centrinę dalį prateka bevardis upelis 

įtekantis į Rąţės upelį. Kapines galima rengti dalyje sklypo aukštesnėje dalyje (apie 

20-30 proc. viso ploto).  

 

8 sklypas (numatoma gyvūnų laidojimo vieta) 

Nurodytas sklypas yra šalia Klaipėdos Lebartų kapinių, kitoje gatvės pusėje, 

miškelyje. Pagal LGT informacinės sistemos „Geolis“ duomenis, čia paviršiuje, 

vyrauja ţvyringas smėlisgruntinio vandens lygis gali siekti 1,0-1,5 m. 

 

3.  Išvados  

1.Tyrinėtų sklypų teritorija yra susiformavusi besitraukiančio ledyno periferinėje 

dalyje, suklostytoje paviršiuje pagrindinai glacialinių, atskirose vietose 

fliuvioglacialinių darinių. 

 

2. Tyrinėtuose sklypuose, paviršiuje sutinkamas 0,3-0,4 m dirvožemis (pdIV), giliau, 

iki išgręţto 3,0 m gylio sutinkamos viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės 

fliuvioglacialinės (fIIIbl) ir glacialinės nuogulos (gIIIbl) – smėliai ir molingas 

moreninis dulkis (moreninis priesmėlis).  

 

3. Gruntinis vanduo tyrinėtuose sklypuose iki 3,0 m gylio sutiktas daugumoje vietų, 

išskyrus 6 sklypą. 

4. Gruntinis vandeningas horizontas maitinamas pagrindinai atmosferiniais krituliais. 

Todėl, priklausomai nuo kritulių intensyvumo, ir, kadangi sklype vyrauja moliniai  





 
 

1 priedas Situacinė schema su sklypų vietomis 



2 priedas. Schema su gręžinių vietomis Klaipėdos r. sav.

Sutartiniai žymėjimai

Gręžinio vieta

Gręžinys Nr. 1
Gręžinys Nr. 2

M 1:10 000

M 1:10 000



2 priedas. Schema su gręžinių vietomis Klaipėdos r. sav.

Sutartiniai žymėjimai

Gręžinio vieta

Gręžinys Nr. 3

Gręžinys Nr. 4

M 1:10 000

M 1:10 000



2 priedas. Schema su gręžinių vietomis Klaipėdos r. sav.

Sutartiniai žymėjimai

Gręžinio vieta

Gręžinys Nr. 5

Gręžinys Nr. 6

M 1:10 000

M 1:15 000



2 priedas. Schema su gręžinių vietomis Klaipėdos r. sav.

Sutartiniai žymėjimai

Gręžinio vieta

Gręžinys Nr. 7

M 1:15 000





Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 1 geologinis stulpelis

3,0

Smulkus smėlis (FSa) pilkas, su dulkio priemaiša,
tiksotropinis, nuo 1,5 m vandeningas.

lg III bl

Dirvožemis.pd IV

1,1

0,4

1,5 m

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) rudas, su 
pilko smėlio intarpais, vidutinio plastiškumo,
vidutinio sausojo stiprio.

gt III bl



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 2 geologinis stulpelis

3,0

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) pilkas, 
perplautas, kietas.

f III bl

Dirvožemis.pd IV

1,2

0,3

0,8 m

Vidutinio rupumo smėlis (Msa) gelsvai pilkas,
drėgnas.

g III bl

0,8

Žvyringas smėlis (grSa) pilkas, vandeningas.



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 3 geologinis stulpelis

3,0

Smulkus smėlis (FSa) geltonas, vandeningas.
f III bl

Dirvožemis.pd IV

1,7

0,3

1,7 m

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) rudas, su
pilkos smėlio intarpais,vidutinio plastiškumo.g III bl



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 4 geologinis stulpelis

3,0

Smulkus smėlis (FSa) rudas, drėgnas, nuo 0,6 m
vandeningas.f III bl

Dirvožemis.pd IV

0,7

0,4

0,6 m

Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) rausvai rudas,
minkštas, su smulkaus smėlio intarpais.g III bl



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 5 geologinis stulpelis

3,0

Dirvožemis.pd IV 0,4

0,8 m

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) rudas, su 
pilkais smėlio intarpais, vidutinio plastiškumo, 
nuo 0,8 m su vandeningais smėlio lęšiais iki 2 cm
storio.

g III bl



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 6 geologinis stulpelis

3,0

Dirvožemis.pd IV 0,3
Nesutiktas

Smėlingas molingas dulkis (saclSi) šviesiai
rudas, trapus, su gausia žvirgždo ir gargždo 
priemaiša, tvirtas.

g III bl



Objektas
Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimo

Žvalgybiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Abs. gręžinio žiočių aukštis

Gręžimo būdas

Data 2017 10 18

31 4 5 6 7

Geologinis 
Indeksas

Grunto aprašymas Pjūvis

Sluoks.
pado
gylis m.
nuo ž.p.

Vandens
 lygis m.

Mėginiai
Pasirodė/
Nusistatė

NN

Vibro kalamasis

IGS

2

Gręžinio Nr. 7 geologinis stulpelis

3,0

Dirvožemis.pd IV 0,4

1,3 m
Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) pilkai žalsvas,
kietas, mažo plastiškumo, mažojo sausojo stiprio,
su smėlio lęšiais 3 cm storio, nuo 1,3 m lęšiai
vandeningi.gT III bl



 

 

 

4 priedas. Žvalgybinių gręžinių vietų koordinačių žiniaraštis 
(Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijos parengimas) 

 

 

Tyrimo taško Nr. Tyrimo taškų koordinatės (LKS 94) Absoliutinis 

aukštis, m Y X 

Gr. 1 326713 6166995 n.d. 

Gr. 2 328862 6171964 n.d. 

Gr. 3 329669 6174928 n.d. 

Gr. 4 329517 6176265 n.d. 

Gr. 5 326968 6184609 n.d. 

Gr. 6 325104 6191750 n.d. 

Gr. 7 323685 6193189 n.d. 

 



 
 

 
 

1 sklypas, 1-2 foto 

 



 
 

 
 

2 sklypas, 1-2 foto 



 
 

 
 

3 sklypas, 1-2 foto 



 
 

 
 

4 sklypas, 1-2 foto 



 
 

 
 

5 sklypas, 1-2 foto 



 
 

 
 

6 sklypas, 1-2 foto 



 
 

 
 

7 sklypas, 1-2 foto 




