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2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. buvo atliekami archeologiniai žvalgymai Klaipėdos m. istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., teritorijoje. Tiesiant dujotiekį iki Smilties Pylimo 

g. 2 namo.  Archeologiniams žvalgymams atlikti Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros 

ministerijos išdavė leidimą Nr. LA-283 (2017-06-28) pagal pateiktą Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., Smilties Pylimo g. 2 archeologinių žvalgymų 2017 m. 

projektą (2017-06-21). 

Archeologinių žvalgymų metu buvo ištirtos keturios būsimo dujotiekio prastūmimo techninės 

duobės: 1. trikampio formos prie Smilties Pylimo gatvės 2,80x2,90x2,70 m dydžio ir iki 0,85 m gylio; 2. 

stačiakampio formos, 1,70x0,50 m dydžio ir iki 0,70 m gylio; 3. stačiakampio formos, prie Smilties 

Pylimo g. 2 namo sienos, 1,40x1,70 m dydžio ir iki 1,60 m gylio. 4. Kitoje Smilties Pylimo g. pusėje, 

kasant prie šulinio, netaisyklingo stačiakampio formos, 1,05x1,80x1,20x1,30 m dydžio ir 0,80-1,30 m 

gylio. Visas ištirtas plotas – apie 8,244 m
2
 (Priedas Nr. 1). 

Žemės judinimo darbus pradėjus būsimo dujotiekio pirmojoje jo prastūmimo duobės vietoje, 

nuėmus šaligatvio trinkeles, atsidengė sauso cemento iki 8 cm storio sluoksnelis. Po juo iškart sekė 

stambaus žvyro su tamsiai rudu smėliu 10-15 cm storio sluoksnis. 0,30 m gylyje, permaišytos rudos 

žemės ir smėlio sluoksnyje, atsidengė elektros kabelis. Jį pasiekus, duobė, dėl tolesnio gausaus elektros ir 

komunikacijų trasų kiekio, buvo kasama rankomis. 0,50 m gylyje pastebėtos pavienės raudonų plytų 

nuolaužos, po jomis – du seni metaliniai ir nebenaudojami vandentiekio vamzdžiai. Toliau sekė 

geltono/tamsiai geltono smėlio sluoksnis. Šiam sluoksniui pasibaigus, 0,85 m gylyje, pastebėtas drėgnas 

pilkas riebus molis. Duobėje archeologiškai vertingų radinių, struktūrų, sluoksnių neaptikta. 

Antrojoje duobėje, nuėmus viršutinį apie 10-15 cm storio velėnos sluoksnį, atsidengė 40-45 cm 

storio stambaus žvyro ir pilkos žemės sluoksnis. Po juo, apie 0,50 m gylyje, prasidėjo įvairių atspalvių 



geltono smėlio sluoksnis. PV šios duobės sienelė anga buvo sujungiama su anksčiau aprašyta duobe prie 

Smilties Pylimo gatvės. Duobėje archeologiškai vertingų radinių, struktūrų, sluoksnių neaptikta. 

Trečioji duobė buvo kasama prie Smilties Pylimo g. 2 namo sienos, šalia antrosios duobės. 

Nuėmus viršutinį 10-15 cm velėnos sluoksnį, po juo iškart atsidengė įvairių atspalvių geltono smėlio 

sluoksniai su tarpais pasitaikančiais smulkiais juodos žemės intarpais. Būtų galima daryti prielaidą, jog tai 

– gaisrų, XIX a. siautusių Klaipėdoje, pėdsakai. Dugnas – pilkas, drėgnas, riebus molis, buvo pasiektas 

1,60 m gylyje. Duobėje archeologiškai vertingų radinių, struktūrų, sluoksnių neaptikta. 

Ketvirtoji duobė buvo kasama kitoje Smilties Pylimo gatvės pusėje, prie šulinio. Nuėmus apie 8 

cm storio asfalto sluoksnį, ties jos viduriu, rudžemyje su žvyro priemaišomis, kuris prasidėjo iškart po 

asfaltu, apie 0,70 cm gylyje, atsidengė, dujų vamzdis. Duobės dalis prie gatvės buvo kasama iki 1,20 m 

gylio, buvo pasiektas drėgnas pilkas riebus molis. Duobės dalis už vamzdžio buvo iškasta iki 0,70 m 

gylio. Duobėje archeologiškai vertingų radinių, struktūrų, sluoksnių neaptikta (Priedas Nr. 2). 

Dujotiekio dalis po Smilties Pylimo gatve tiesta prastūmimo būdu, šitaip sujungiant visas 

keturias duobes vientisu dujų vamzdžiu. 

Archeologinių žvalgymų metu tirtoje vietoje archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio, 

struktūrų ar radinių nerasta. Aptiktas galimai XIX a. pustymų metu suformuotas smėlio sluoksnis, virš jo 

– permaišytas XX a. kelio statybų ir požeminių komunikacijų įrengimo darbų sluoksnis. Iškastose 

duobėse leidžiama vykdyti dujotiekio klojimo darbus. Vykdant žemės kasimo darbus neištirtoje 

teritorijoje reikalingi archeologiniai tyrimai. 

 

Priedai: 

 

Priedas Nr. 1. Archeologinių žvalgymų situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Žvalgymų vieta po tyrimų. 
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Priedas Nr. 1. 

 

 



Priedas Nr. 2. 

 

 

Bendras duobės Nr. 1 vaizdas po tyrimų iš Š pusės 

 

 

 

Bendras duobės Nr. 2 vaizdas iš PV pusės 

 



 

 

Bendras duobės Nr. 3 vaizdas iš ŠV pusės 

 

 

Duobės Nr. 3 PR sienelė iš ŠV pusės 



 

Bendras duobės Nr. 4 (kitoje Smilties Pylimo g. pusėje) vaizdas iš ŠV pusės 


