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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (22012), Pievų Tako g. suprojektuotas 83 m ilgio 

dujotiekis. Kadangi minėtieji darbai bus vykdomi saugomoje teritorijoje, turinčioje archeologinio pobūdžio vertingųjų 

savybių, reikalingi archeologiniai tyrimai. 

Tyrimų pobūdis ir jo pagrindimas. Pasirinktas tyrimų pobūdis - žvalgymai bus atliekami tranšėjos kasimo 

metu. Archeologinių žvalgymų metu siekiama surinkti duomenis apie ardomus žemės sluoksnius, užfiksuoti 

archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras. 

Archeologinių tyrimų metodika. Dėl nedidelių žemės judinimo darbų planuojama dujotiekio tranšėjos 

vietoje atlikti archeologinius žvalgymus. Tranšėjos plotis – 0,6 m, gylis iki 1,2 m. Žvalgymų metu bus atliekama foto, 

grafinė ir aprašomoji fiksacija, renkami archeologiniai radiniai. Aptikus archeologiniu požiūriu vertingų objektų, 

struktūrų ar sluoksnių, žemės judinimo darbai bus stabdomi, tyrimų pobūdis bus keičiamas parengiant naują detaliųjų 

tyrimų projektą. 

Archeologinių tyrimų tikslas: įvertinti kultūrinio sluoksnio storį, nustatyti, ar planuojamų vykdyti darbų 

vietoje yra išlikusių archeologiniu požiūriu vertingų statinių liekanų, kitų objektų. 

Tyrimų apimtys: dujotiekio tranšėjos vietoje planuojama atlikti archeologinius žvalgymus – iki 1,2 m gylio 

ištirti vieną 83 m x 0,5m dydžio tranšėją. 

Tyrimų terminai: tyrimus planuojama atlikti 2018 m. balandžio-gegužės mėn. 

Trumpa ankstesnių archeologinių tyrimų apžvalga: 

1992 m. V. Bračiulis atliko detaliuosius archeologinius tyrimus J. Janonio g. 6A namo rūsiuose. Buvo tirtos 

trys perkasos vietose, kur kultūriniai sluoksniai nebuvo suardyti. Viso buvo ištirtas 22 m2 plotas. Tyrimų metu aptiktas 

XIX a. pab.-XX a. pr. permaišytas sluoksnis su daug fajanso dirbinių (lėkščių, puodelių ir pan.) fragmentų. Sluoksnio 

storis siekė iki 0,80 m.1 

2006 m. I. Masiulienė vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Pievų Tako g. 36A. Tyrimų metu buvo 

ištirti šeši 2x2 m dydžio šurfai. Bendras tyrimų plotas siekė 24 m2. Šurfuose vyravo permaišyti, su statybinėmis 

griuvenomis, sluoksniai, likę po tirtame sklype stovėjusio blaivyklos pastato statybų ar nugriovimo. Kai kur sluoksniai 

buvo suardyti tiesiant įvairias komunikacijas. Šurfuose Nr. 4 ir 5 buvo fiksuoti istoriniuose šaltiniuose minimi smėlio 

pustymų pėdsakai. Tyrinėjimų metu sluoksnių ar radinių, turinčių mokslinę vertę, aptikta nebuvo. Visuose tirtuose 

šurfuose įžemis fiksuotas 0,50-0,90 m gylyje. Tirta teritorija apgyvendinta vėlai – XIX a. pab.2 

2010 m. sklype J. Janonio g. 11 žvalgomuosius archeologinius tyrimus atliko R. Songailaitė. Tyrimų metu 

buvo iškasti du šurfai: 1,70x1,10 m ir 1x1 m dydžio. Bendras tirtas ir stebėtas plotas dujotiekio trasoje – 23 m2. 

Tyrimų metu aptiktas supiltinis XIX a. pab.-XX a. kultūrinis sluoksnis.3 

2017 m. buvo vykdomi archeologiniai žvalgymai Pievų tako g. iki pastato Pievų tako g. 37 (vad. V. 

Ziabreva)4. Tyrimų metu aptiktas permaišytas XX-XXI a. kultūrinis sluoksnis su to laikotarpio radiniais 5 

                                                 
1 Bračiulis V., 1992 m. archeologinių tyrinėjimų Klaipėdoje, J. Janonio g. 6A, ataskaita. MLIM AS 95. Pg. m. 7983. P. 4; 7. 
2 Masiulienė I., Klaipėdos senamiesčio urbanistinės teritorijos (U 16), Pievų Tako g. 36A, Klaipėdos m., archeologinių 

žvalgomųjų tyrinėjimų 2006 m. ataskaita. MLIM AS 342. P. 3; 7. 
3 Songailaitė R., Klaipėdos miesto istorinės dalies (22010), J. Janonio g. 11, žvalgomųjų archeologijos tyrimų 2010 m. ataskaita. 

MLIM AS 460. P. 1-4. 
4 Ziabreva V. Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako 

g. 37 archeologinių žvalgymų 2017 m. ataskaita. VšĮ Archeologijos centras archyvas. F.1. B.7. 
 
5 Ten pat (žr.išnašą nr. 4). 



 

Pridedama: 

1. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. 

archeologinių žvalgymų 2018 m. situacijos planas. M 1:2000. 1 lapas. 

2. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 1 lapas. 

 

 

Archeologė   Monika Žėkaitė     



 



Objekto fotofiksacija prieš tyrimus 

 

 

Planuojamo dujotiekio vieta iš p.v. Foto J. Sadausko, 2018-03-07 

 

 

 
Planuojamo dujotiekio vieta iš p.r. Foto J. Sadausko, 2018-03-07 

 

 

 

 



Monika Žėkaitė 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

tel. 8 621 48617, el. paštas ZekaiteM@gmail.com 

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

 

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

 

2018  m. kovo 8 d. 

 

Prašau išduoti man, Monikai Žėkaitei  

 (vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo  

Atestuota Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m.kovo 6d. įsakymo Nr. ĮV-261  

data ir Nr. arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)  

leidimą atlikti  Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., 

mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g.  
 (numatomos tirti vietos pavadinimas 

archeologinius žvalgymus 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre, adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 
 

Archeologinius tyrimus numatoma atlikti  2018 m. balandžio-gegužės mėn. 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „Vanduja“ 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Taikos pr. 24-202, Klaipėda 

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

Archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu sudaroma archeologų grupė): 

 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 
 

 

 

Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų užtikrinimą  

 

 

 (pildoma, jeigu tyrimus  

 

numatoma atlikti po einamųjų metų lapkričio 30 dienos arba esant neigiamai oro temperatūrai, arba įšalusiam gruntui)  

 

 

Informacija, ar Leidimo atlikti archeologinius tyrimus prašoma skubos tvarka  

 

(nurodomos Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo  
 

35.1 arba 35.2 punktuose numatytos aplinkybės) 



 

Tyrėjo pasirenkamas bendravimo su Mokslinės archeologijos komisijos sekretoriumi dėl Leidimo 

atlikti archeologinius tyrimus išdavimo būdas: elektroninis paštas ZekaiteM@gmail.com 

 

(pasirinktinai nurodomas elektroninis paštas, arba faksas, arba adresas pašto korespondencijos siuntoms gauti, arba kitas būdas) 

PRIDEDAMA: 

1. Archeologinių tyrimų projektas su priedais – 5 lapai. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

 

  

 

Monika Žėkaitė 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 


