
Kultūros paveldo departamento  

Klaipėdos skyriui 

Užsakovui: UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovei“  

Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijos, sklypo prie Lypkių ir Pramonės g. 

sankryžos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Pramonės g. 19 archeologinių žvalgymų  

PAŽYMA

Autorius: Archeologas Tomas Ivanauskas

Klaipėda, 2017.07.24 



2

BENDRIEJI DUOMENYS

Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) esančiame 1,2 ha sklype Lypkių ir Pramonės 

g. gretimybėje, Pramonės g. 19 buvo atlikti archeologiniai žvalgymai. Žvalgymai vykdyti visame 

sklype, vizualiai žvalgant buvusį sklypo paviršių, bei mechanizuotai šalinant paviršinius grunto 

sluoksnius iki įžemio, fiksuojant iškasto grunto pjūvius, tikrinant iškastas žemes, bei stebint ar yra 

įgilintų struktūrų. Archeologinių žvalgymų tikslas buvo nustatyti ar žemės sklype yra išlikusių 

vertingų kultūrinių sluoksnių ir archeologinių radinių. Fiksuoti kultūrinių sluoksnių chronologiją, 

stratigrafiją bei galimus archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių turinčius objektus 

TYRIMŲ DUOMENYS 

Archeologiniai žvalgymai buvo pradėti 2017.07.10 ir pabaigti 2017.07.21, kurių metu buvo 

žvalgytas 1,2 ha dydžio sklype mechanizuotai kasamas gruntas. Gruntas buvo šalinamas 9 – 10 m

pločio juostomis, kol buvo perkastas visas sklypo gruntas. Sklypo vakarinėje dalyje (palei Pramonės 

g.) po rudos žemės sluoksniu buvo aptiktas rudas molis – įžemis, kuris fiksuojamas vidutiniškai 40 – 

60 cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Sklypo pietinėje dalyje yra pelkė, todėl šioje aplinkoje 

įžemis buvo melsvas šlynas. Arčiau sklypo vidurio, paviršiniuose grunto sluoksniuose buvo 

aptinkama labai daug įvairiausių XX a. pab. – XXI a. buitinių šiukšlių bei statybinio laužo. 

(Nuotraukos Nr. 1 – 4).

 Sklypo centrinėje dalyje, arčiau šiaurinės sklypo ribos, palei Lypkių g. buvo aptiktos buvusios 

sodybos pastatų liekanos. Buvo aptikta apgriuvusi betoninė tvora (šiaurinio krašto koordinatės – 

6175971, 324401 LKS, pietinio krašto koordinatės – 6175945, 324398 LKS), kuri buvo 10 – 80 cm 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tvoros aukštis žemiausioje vietoje buvo 32 cm, vidutiniškai 63 

– 65 cm, o aukščiausioje vietoje 102 – 111 cm. Plotis vidutiniškai siekė 40 – 60 cm. (Nuotrauka Nr.

5).

 Lygiagrečiai betoninei tvorai šiaurės rytų kryptimi buvo atidengtas iš neskaldytų lauko 

akmenų krautas grindinys. Grindinys buvo aptiktas 1,4 – 1,8 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Grindinio ilgis buvo 31 m, plotis – nuo 5,25 m iki 6,83 m. (Nuotraukos Nr. 5 – 6). Grindinio akmenys

įvairaus dydžio nuo 6 cm iki 25 cm skersmens, vidutiniškai naudoti 15 – 22 cm skersmens akmenys. 

Grindinys tęsėsi iki lygiagrečiai jam esančių pastato pamatų, kurie atidengti 40 – 80 cm gylyje 

nuo esamo žemės paviršiaus. Pamatams statyti naudoti stambūs akmenys, rausvos ir baltos plytos bei 

betoniniai blokai, rišamoji medžiaga – cementas. Buvo atidengtos ir pastato grindys, kurios krautos

iš raudonų plytų, jų paviršius užcementuotas, suformuojant lygų paviršių. Nustatyta, kad pastatas 

buvo stačiakampio formos, 28 m ilgio ir 13,2 m pločio. (Nuotraukos Nr. 7 – 8). Pastato kampų 
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koordinatės: šiaurės vakarų kampas – 6175969, 324407 (LKS), šiaurės rytų kampas 6175969, 324420 

(LKS), pietryčių kampas 6175941, 324418 (LKS), pietvakarių kampas (6175941, 324405 LKS). 

Aptiktų konstrukcijų aplinkoje buvo aptikti tik pavieniai radiniai, datuojami XX a. I p., bei 

XX a. vid. – stiklininkių butelių ir indų šukės, metalinės vinys, langų stiklo fragmentai, šovinių 

tūtelės, bei įvairūs metaliniai įrankiai, jų dalys, bei pastatų konstrukciniai elementai (kabliukai, durų 

rankenos ir pan.) (Nuotraukos Nr. 11 – 12). Didžioji dalis grunte buvusių radinių tik įvairios buitinės 

ir statybinės atliekos. Pagal aptiktus radinius ir konstrukcijos ypatybes, aptikti sodybos pastatų 

fragmentai yra datuojami XX a. I p. – XX a. vid.

Apie 11,2 m į rytus nuo pastato šiaurės rytų kampo buvo aptikta akmeninė struktūra. Akmenys 

sudaro „U“ raidės formos planą, su 5 vidinėmis pertvaromis. Išorinės vakarinės sienos ilgis – 16,6 m, 

pietinės sienos ilgis – 44,8 m, rytinės sienos ilgis – 13,8 m. Vidinių pertvarų ilgiai įvairūs, nuo 8,5 m 

iki 19,5 m., šių sienų pločiai įvairuoja nuo 50 cm iki 80 cm. Akmenys atidengti vidutiniškai 10 cm 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, dauguma akmenų buvo matomi žemės paviršiuje ir tik apaugę 

žole. Visur akmenys krauti tik viena eile, dėti tiesiai ant nejudinto grunto – įžemio – rudo molio 

(Nuotraukos Nr. 9 – 10). Vidinių pertvarų plote taipogi fiksuotas tik iškart po velėną esantis įžemis 

ar 5 – 10 cm storio rudos žemės sluoksnis, kuriame aptikti pavieniai XX a. I p. – XX a. vid. radiniai 

– butelių fragmentai, metalinės vinys, rausvos ir baltos plytos, bei jų fragmentai. Konstrukcijos 

išorinių sienų kraštų koordinatės – vakarinės sienos šiaurinis kraštas – 6175938, 324430 (LKS), 

pietinis kraštas – 6175922, 324428 (LKS), rytinės sienos pietinis kraštas – 6175921, 324473 (LKS), 

šiaurinis kraštas – 6175935, 324475 (LKS).

Sklypo šiaurės rytų dalyje buvo aptikta nedidelė duobė (perkasimo centro koordinatės 

6175957, 324434 (LKS), apie 50 cm skersmens, kurioje buvo užkasta daug buitinės keramikos ir 

stiklo butelių fragmentų. Aptikti radiniai datuojami XX a. I p., - XX a. vid., pavieniai radiniai gali 

būti datuojami XIX a. pab.  

Sklypo šiaurinėje dalyje po rudos žemės sluoksniu 20 – 60 cm gylyje, perkasimuose 80 – 100 

cm gylyje nuo esamo žemės paviršiaus išryškėjo įžemis – rudas molis.  Rudos žemės sluoksniuose ir 

perkasimuose buvo aptiktos įvairios XX a. vid. – pab. buitinės ir statybinės atliekos. 

TYRIMŲ APIBENDRINIMAS IR PAMINKLOSAUGINIAI REIKALAVIMAI 

 Atlikus archeologinius žvalgymus, nustatyta, kad sklypo centrinėje dalyje, arčiau šiaurinės 

ribos, ir sklypo rytinėje dalyje, arčiau pietinės ribos, yra buvusios sodybos pastatų ir kiemo pagalbinių 

statinių liekanos, datuojamos XX a. I p. – XX a. vid. Aptikti to paties laikmečio pavieniai, mažai 

informatyvūs radiniai. Sklype fiksuoti XX – XXI a. perkasti maišyti ir supiltiniai žemės sluoksniai 
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bei dirvožemis. Įžemis – rudas molis ir melsvas šlynas fiksuoti 10 – 180 cm gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus.

Aptikti žemės sluoksniai ir XX a. statinių liekanos mokslinės archeologinės – 

paminklosauginės vertės neturi, todėl sklype statybos darbai yra galimi ir jiems papildomi 

archeologiniai tyrimai nėra reikalingi. 

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

Archeologinių žvalgymų vietos planas 
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Nuotrauka Nr. 1 Nuotrauka Nr. 2

Žvalgomas plotas palei sklypo PR ribą    Žvalgomo ploto pjūvis, palei P sklypo ribą 

Nuotrauka Nr. 3 Nuotrauka Nr. 4

Žvalgomi XX – XXI a. perkasimai Žvalgomi XX – XXI a. perkasimai sklypo centre

Nuotrauka Nr. 5 Nuotrauka Nr. 6

Atidengta betoninė tvora     Aptiktas akmeninis grindinys
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Nuotrauka Nr. 7 Nuotrauka Nr. 8

Aptiktas pastato pamatas Aptiktas pastato pamatas

Nuotrauka Nr. 9 Nuotrauka Nr. 10

Atidengta akmenų konstrukcija    Atidengta akmenų konstrukcija 

Nuotrauka Nr. 11 Nuotrauka Nr. 12

Aptiktų radinių pavyzdžiai     Aptiktų radinių pavyzdžiai  
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Priedas Nr.1
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