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ĮVADAS 

2018 m. balandţio mėn. atlikti archeologiniai ţvalgymai Tilţės g., Klaipėdos m., vykdomų 

vandentiekio rekonstrukcijos darbų vietoje. Minėta gatvės atkarpa patenka į saugomas Klaipėdos 

senojo miesto vietos su priemiesčiais (u.k. 27077) bei Klaipėdos senamiesčio (u.k. 16075) teritorijas. 

Archeologinius tyrimus uţsakė darbus vykdanti įmonė UAB ,,KRS“.  

Leidimas vykdyti archeologinius ţvalgymus LA-8 išduotas Mildai Jurgauskaitei 2018 m. 

vasario 8 d. pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Mokslinės 

archeologijos komisijos (toliau – MAK) patvirtintą tyrimų projektą (ţr. priedus Nr. 1-2). Tik 

prasidėjus darbams uţsakovai informavo, jog bus keičiamos darbų apimtys, todėl MAK buvo 

pateiktas archeologinių ţvalgymų projekto papildymas (ţr. priedas Nr. 3), kuris buvo patvirtintas 

2018-04-10. 

Tyrimų tikslas: archeologinių ţvalgymų metu iki projektinio gylio uţfiksuoti esamus 

kultūrinius sluoksnius bei surinkti archeologinius radinius. 

Iš viso rekonstruojamos trasos ilgis yra apie 227 m. Archeologiniai ţvalgymai atlikti 

rekonstruojamų vandentiekio tinklų tranšėjų vietose bei uţdaro poţeminio prastūmimo būdu 

rekonstruojamo tinklo vietose kastose prieduobėse. Tyrimų metu ţvalgytas apie 74 m
2 

plotas.  

Archeologiniams ţvalgymams vadovavo bei pjūvių fiksaciją atliko šios ataskaitos autorė 

archeologė Milda Jurgauskaitė. Visi ţemės kasimo darbai vykdyti mechanizuotai, juos vykdė UAB 

„KRS“ darbuotojai. Koordinatės nustatytos DGPS dvidaţniu imtuvu – Trimble R8 (koordinačių 

sistema LKS-94). Iškasamos ţemės buvo tikrinamos metalo ieškikliu Garett AT Pro. 

 

 

  



 

 

4 

 

ISTORINIAI DUOMENYS IR ANKSTESNI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI  

 

Istoriniai duomenys: 

Miesto branduolys (teritorija nuo Danės upės iki Tiltų g. pabaigos) XVII a. buvo pradėtas 

juosti gynybiniais olandiško tipo bastioniniais įtvirtinimais. Teritorija į pietryčius nuo miesto ilgai 

buvo atskirta įtvirtinimų ir nepateko į jo sudėtį, o ten esančius ţemės sklypus įsigydavo pirkliai ar uţ 

įvairius nuopelnus gaudavo karininkai. Į miestą buvo galima patekti tik pro tam tikrose vietose 

įrengtus vartus. Vieni jų vadinami – Akmenų vartais - buvo dabartinių Tiltų ir Kūlių vartų g. 

sankirtoje, kurių buvimą meną Kūlių vartų gatvės vardas. Remiantis J. Tatoriu, šioje oficialiai 

miestui nepriklausančioje teritorijoje „tuojau uţ Akmenų vartų <...> XVII a. čia miestas turėjo 

pasistatęs salyklo dţiovyklą, kuri vėliau virto alaus darykla.
1
“ 1784 m čia pradėjo veikti alaus 

darykla. Po Antrojo pasaulinio karo darykla rekonstruota, o senieji cechai nugriauti
2
. 1887 m. 

dabartinėje Kūlių vartų gatvėje buvo pastatyta nauja apskrities ligoninė. 1903 m prie ligoninės 

pristatytas neišvaizdus priestatas. Vėliau ligoninės paskirtis buvo pakeista į odos ir venerinių ligų 

dispanserį
3
. Šią teritoriją miestas įsisavino tik XIX a. pab. – XX a. 

 

Archeologiniai duomenys: 

2009 m. V. Bračiulis vykdė ţvalgomuosius tyrinėjimus Butsargių g. 3/Baltikalnio g. 12, kurių 

metu ištyrė 15 m
2

 (4 šurfus ir 2 perkasas) plotą ir fiksavo XX a. kultūrinį sluoksnį bei pastato 

pamatus
4
. 

2011 m. T. Ivanauskas Tilţės g. 3 ištyrė 5 2x1 m. šurfus, viso 10 m
2

 teritoriją bei ţvalgė 104 

m ilgio tranšėją. Tyrimų metu fiksuoti maišyti sluoksniai su pavieniais XIX – XX a. radiniais
5
. 

2013 m. D. Jazbutytė Taikos pr., Kūlių Vartų ir Tilţės gatvėse atliko ţvalgomuosius 

archeologinius tyrimus, kurių metu iki įţemio buvo ištirti 5 1x2 m dydţio šurfai (viso 10 m² plotas). 

Šurfuose fiksuoti maišyti XIX a. pab.-XX a. datuojami kultūriniai sluoksniai su statybinėmis 

griuvenomis, glazūruota keramika ir stiklo butelių duţenomis. Tik šurfe Nr. 4 0,9–1,2 m gylyje 

fiksuotas XVIII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis
6
. 

2016 m. Kūlių Vartų g. 7, K. Duderis atliko ţvalgomuosius archeologinius tyrimus, kurių 

metu buvo ištirti 4 šurfai (bendro 16 m
2

 ploto). Tyrimų vietos gretimybėje tirtuose šurfuose Nr. 1-2 

                                                 
1
 TATORIS J. Senoji Klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius. 1994. p.51. 

2
 Ten pat. p. 272. 

3
 Ten pat. p. 224 

4
 BRAČIULIS, V. Klaipėda, Butsargių g. 3, 5 / Baltikalnio g. 12. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. 

Vilnius. 2010. p. 499. 
5
 IVANAUSKAS, T. Klaipėda, Taikos prospektas 3. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius 2012. p. 

637 
6
 JAZBUTYTĖ, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) teritorijos, Klaipėdos 

m. sav., Klaipėda, Taikos pr., Kūlių Vartų g. ir Tilţės g., 2013 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų papildymas. 
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fiksuoti vidutiniškai iki 1,2 m gylio XIX-XX a. sluoksniai. Giliau buvo aptikta XVIII a. vid. – XIX a. 

datuojamų buitinės keramikos, kaolininių pypkių kandiklių bei molinių lėkščių fragmentų
7
. 

2017 m. K. Duderis tame pačiame sklype ţvalgė vandentiekio bei buitinių nuotekų trasas. 

Tyrimų metu fiksuoti perkasti XIX-XX a. sluoksniai, o įţemis trasose fiksuotas vidutiniškai 1,1-1,8 

m gylyje. Tiesiamų buitinių nuotekų ir vandentiekio trasų vietose anksčiau buvo paklotos įvairios 

inţinerinės komunikacijos, tad visose trasų atkarpose buvo fiksuoti perkasti bei permaišyti sluoksniai 

be archeologinę vertę turinčių radinių
8
. 

2017 m A. Milius atliko archeologinius ţvalgymus Butsargių gatvėje. Ţvalgymų metu 

fiksuoti XX a. technogeniniai grunto sluoksniai. Ţvalgymų metu archeologiškai vertingų radinių, 

struktūrų, ar kultūrinių sluoksnių neaptikta
9
. 

 

  

                                                 
7
 DUDERIS, K. Detaliųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių ţvalgymų Kūlių Vartų g. 7, Klaipėdos senojo miesto su 

priemiesčiais (27077), Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijoje, projektas. 
8
 DUDERIS, K. Dėl atliktų archeologinių ţvalgymų Kūlių Vartų g. 7 PAŢYMA. 2017. Klaipėda. 

9
 MILIUS. Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų 2017 m. archeologinių ţvalgymų paţyma (Butsargių g.). 
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ARCHEOLOGINIŲ ŢVALGYMŲ EIGA 

 

2018 m. balandţio mėn. atlikti archeologiniai ţvalgymai rekonstruojamo vandentiekio tinklų 

trasos vietoje. Rekonstruota 221 m ilgio trasa bei apie 6 m ilgio įvado atkarpa tarp Tilţės g. 13 ir 15 

sklypų
10

. Pagal teiktą tyrimų projekto papildymą Nr. 1 (ţr. priedas Nr. 3) turėjo būti kastos dvi 

tranšėjos bei įvado vietoje kasta prieduobė. Pirmoji tranšėja, esanti ties Švyturio alaus daryklos 

pastatu, buvo kasta segmentais (tranšėją sudarė 4 atskiros duobės), siekiant netrikdyti Tilţės g. 

automobilių eismo. Antroji tranšėja turėjo būti R trasos dalyje, atkarpoje tarp Tilţės g. 11 ir Tilţės g. 

15, tačiau čia vis dėlto nuspręsta didţiąją dalį vandentiekio tinklų rekonstruoti uţdaro prastūmimo 

būdu. Uţsakovai nusprendė minėtoje trasos dalyje iškasti apie 18 m
2
 dydţio prieduobę (sudarytą iš 2 

atskirų duobių) bei vieną duobę trasos pabaigoje. Iš viso tyrimų metu duobių vietose fiksuoti aštuoni 

pjūviai, ţvalgytas apie 74 m
2
 dydţio plotas (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2). 

Rekonstruojama trasa prasideda ties Tilţės ir Kūlių Vartų gatvių sankirta. Nuo šios vietos 

trasa apie 221 m tęsiasi R kryptimi, po vaţiuojamąja Tilţės g. dalimi. Maţdaug ties Tilţės g. 13 ir 15 

sklypų sankirta 90° kampu Š kryptimi atsišakoja apie 6 m ilgio įvadas. 

Tyrimų vietos paviršius netolygus. Reljefas trasos pradţioje (ties Kūlių Vartų g. 14 pastato Š 

kampu) siekia 9,6 m Habs ir neţymiai kyla ŠR-R kryptimi iki Tilţės g. 8 pastato, kur siekia 10,1 m 

Habs. Nuo šios vietos iki trasos pabaigos paviršius R-PR kryptimi ţemėja iki 8,7 m Habs.  

Ţemiau pateikiamas archeologinių ţvalgymų aprašymas:  

 

Didţioji dalis vandentiekio trasos rekonstruota uţdaro prastūmimo būdu, kasant uţdaram 

prastūmimui reikalingas prieduobes. Trasos pradţioje, ties Kūlių Vartų g. 14 pastatu, kasta 

segmentinė tranšėja (ţr. nuotr. Nr. 1-10), kurią sudarė keturios atskiros duobės. Šių duobių dydis 

svyravo tarp 7,5-9 m
2
 dydţio. Kiekvienoje iš jų buvo fiksuota po vieną pjūvį (pjūviai Nr. 1-4; ţr. 

grafinė medţiaga Nr. 2). Kita ţvalgytos trasos atkarpa buvo Tilţės g. 11 pastato aplinkoje, kur vėl 

kasta segmentinė tranšėja (ţr. nuotr. Nr. 11, 13). Šių duobių dydis yra 6 ir 12 m
2
. Kiekvienoje 

duobėje uţfiksuota po vieną pjūvį (pjūviai Nr. 5-6; ţr. grafinė medţiaga Nr. 2). Toliau ţvalgyta įvado 

vieta tarp Tilţės g. 13 ir 15 sklypų (ţr. nuotr. Nr. 15). Šioje vietoje iškasta apie 17 m
2
 dydţio "T" 

formos duobė, kurioje fiksuotas pjūvis Nr. 7 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2). Paskutinė duobė ţvalgyta 

trasos pabaigoje, kurios dydis apie 7,5 m
2
. Minėtoje duobėje fiksuotas pjūvis Nr. 8 (ţr. grafinė 

medţiaga Nr. 2). 

Ţemiau yra pateikiami minėtų pjūvių aprašymai: 

 

                                                 
10

 Balandţio mėn. 10 d. aprobuotame  archeologinių ţvalgymų  papildyme Nr. 1 buvo padaryta klaida ir nurodytas 

netinkamas įvado adresas (Tilţės g. 9 ir 11), tačiau tirto įvado vieta išliko nepakitusi. 
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Pjūvis Nr. 1 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos Nr. 2-3) 

Pjūvis Nr. 1 fiksuotas duobėje Nr. 1, apie 51 m į R nuo Taikos pr. 3 esančio daugiabučio 

namo ŠR kampo, apie 9,5 m į ŠR nuo Kūlių Vartų g. 14 esančio apleisto pastato ŠV kampo. Pjūvis 

yra 1 m pločio, fiksuota P sienelė. 

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320410,92 Y 6178327,55. 

Pjūvio vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga V pjūvio dalyje įsiterpia apie 15 

cm storio balsvo niveliacinio smėlio sluoksnis. Likusioje pjūvio dalyje, 0,15 m gylyje yra apie 70-85 

cm storio permaišytos rusvai pilkšvos spalvos priemolio sluoksnis su pavienėmis plytų duţenomis. 

Giliau yra apie 25 cm storio pilkšvai rudos spalvos priemolio sluoksnis. Maţdaug nuo 1,3 m iki 

projektinio 1,95 m gylio yra balsvai rusvos spalvos molio sluoksnis - įţemis. Pjūvio vietoje įsigilinta 

iki 1,95 m gylio nuo esamo ţemės paviršiaus. 

 

Pjūvis Nr. 2 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos Nr. 4-5) 

Pjūvis Nr. 2 fiksuotas duobėje Nr. 2, apie 56 m į R nuo Taikos pr. 3 esančio daugiabučio 

namo ŠR kampo, apie 13,5 m į ŠR nuo Kūlių Vartų g. 14 esančio apleisto pastato ŠV kampo. Pjūvis 

yra 1 m pločio, fiksuota P sienelė.  

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320415,36 Y 6178328,26. 

Pjūvio vietoje po paviršiniu apie 15 cm storio asfalto sluoksniu yra apie 15 cm storio tašytų 

akmenų grindinio fragmentas. Po juo yra apie 80 cm storio maišytos pilkšvai rusvos spalvos 

priemolio bei balsvo spalvos smėlio sluoksnis su pavienėmis plytų duţenomis. Toliau yra apie 20 cm 

storio pilkšvai rudos spalvos priemolio sluoksnis. Vidutiniškai nuo 1,3 m iki projektinio 2,05 m gylio 

yra balsvai rusvos spalvos molio sluoksnis - įţemis. Pjūvio vietoje įsigilinta iki 2,05 m gylio nuo 

esamo ţemės paviršiaus. 

Tikrinant prieduobės, kurioje fiksuotas pjūvis Nr. 2, iškastas ţemes buvo aptikta XIX-XX a. 

datuojama akmens masės indo sienelės šukė (ţr. nuotr. Nr. 19). 

 

Pjūvis Nr. 3 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos Nr. 7-8) 

Pjūvis Nr. 3 fiksuotas duobėje Nr. 3, apie 64 m į R nuo Taikos pr. 3 esančio daugiabučio 

namo ŠR kampo, apie 24,5 m į Š-ŠV nuo Kūlių Vartų g. 14 esančio apleisto pastato ŠR kampo. 

Pjūvis yra 1 m pločio, fiksuota P sienelė. 

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320423,06 Y 6178329,22. 

Pjūvio vietoje po apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 20 cm storio skaldos sluoksnis. 

Giliau yra apie 10-15 cm storio rudos spalvos ţvyro sluoksnis. Giliau yra apie 60 cm storio 

niveliacinio smėlio sluoksnis. Maţdaug nuo 1,1 m iki projektinio 1,8 m gylio yra permaišytas gelsvo 
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smėlio ir rusvai rudos spalvos priemolio sluoksnis. Pjūvio vietoje įsigilinta iki 1,8 m gylio nuo esamo 

ţemės paviršiaus. 

 

Pjūvis Nr. 4 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos Nr. 9-10) 

Pjūvis Nr. 4 fiksuotas duobėje Nr. 4, apie 71,5 m į R nuo Taikos pr. 3 esančio daugiabučio 

namo ŠR kampo, apie 27 m į Š nuo Kūlių Vartų g. 14 esančio apleisto pastato ŠR kampo. Pjūvis yra 

1 m pločio, fiksuota Š sienelė. 

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320430,05 Y 6178331,76. 

Pjūvio vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 10 cm storio skaldos 

sluoksnis. Giliau yra apie 30 cm storio niveliacinio smėlio su smulkiais akmenukais sluoksnis. Toliau 

yra apie 55 cm storio permaišytos tamsiai rudos spalvos ţemės bei gelsvo priemolio sluoksnis. 

Vidutiniškai nuo 1,1 m iki projektinio 1,75 m tranšėjos gylio yra pilkšvai juosvos spalvos molio su 

plytų griuvenomis sluoksnis. Pjūvio vietoje įsigilinta iki 1,75 m gylio nuo esamo ţemės paviršiaus. 

 

Pjūvis Nr. 5 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos Nr. 11-12) 

Pjūvis Nr. 5 fiksuotas duobės Nr. 5 vietoje, apie 14,5 m į PR nuo Tilţės g. 9 esančio pastato 

PR kampo, apie 31,5 m į PV nuo Tilţės g. 13 esančio namo PV kampo. Pjūvis fiksuotas Š sienelėje, 

yra 1 m pločio.  

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320558,08 Y 6178342,07. 

Pjūvio vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 15 cm storio tašytų 

akmenų grindinio fragmentas. Giliau yra apie 20 cm storio niveliacinio smėlio sluoksnis, po kuriuo 

maţdaug nuo 0,5 m iki projektinio 1,95 m gylio yra permaišytos balsvai rusvos ir pilkšvai gelsvos 

spalvos molio sluoksnis. Pjūvio vietoje įsigilinta iki 1,9 m nuo esamo ţemės paviršiaus. 

 

Pjūvis Nr. 6 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos. Nr. 13-14) 

Pjūvis Nr. 6 fiksuotas duobėje Nr. 6 vietoje, apie 10,5 m į P nuo Tilţės g. 11 esančio pastato 

PR kampo, apie 23 m į PV nuo Tilţės g. 13 esančio namo PV kampo. Pjūvis fiksuotas P sienelėje, 

yra 1 m pločio.  

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320567,05 Y 6178341,36. 

Pjūvio vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 15 cm storio skaldos 

sluoksnis. Maţdaug nuo 0,25 m iki projektinio 1,6 m gylio yra permaišyto pilkšvai rusvos bei 

balsvos spalvos priemolio bei molio sluoksnis su pavienėmis plytų duţenomis ir buitinėmis 

atliekomis. Pjūvio vietoje įsigilinta iki 1,6 m gylio nuo esamo ţemės paviršiaus. 

Duobės Nr. 6 vietoje tikrinant iškastas ţemes buvo aptiktos dvi apysveikės raudono molio 

plytos (ţr. nuotr. Nr. 14). Plytų matmenys: 6,5x11,5x24,5 cm ir 7x12x25 cm. 
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Pjūvis Nr. 7 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos. Nr. 15-16) 

Pjūvis Nr. 7 fiksuotas tranšėjos vietoje, apie 7 m į P nuo Tilţės g. 15 esančio pastato PV 

kampo, apie 21 m į PR nuo Tilţės g. 13 esančio namo PV kampo. Pjūvis fiksuotas V sienelėje, yra 1 

m pločio.  

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320606,97 Y 6178344,22. 

Pjūvio Nr. 7 vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 15 cm storio 

buvusio tašytų akmenų grindinio fragmentas. Maţdaug nuo 0,3 m iki 1,6 m projektinio gylio yra 

permaišytos pilkšvos spalvos ţemės su stambesniais akmenukais sluoksnis. Pjūvio vietoje įsigilinta 

iki 1,6 m gylio nuo esamo ţemės paviršiaus. 

Duobės Nr. 7 vietoje tikrinant iškastas ţemes rasta viena XIX-XX a. datuojama gelsvo molio, 

dengto emaliu, keraminio indo fragmentas (ţr. nuotr. Nr. 22). Taip pat buvo aptikta ir apysveikė 

raudono molio plyta (ţr. nuotr. Nr. 14). Plytos matmenys: 9x14x29 cm. 

 

Pjūvis Nr. 8 (ţr. grafinė medţiaga Nr. 2; ţr. nuotraukos. Nr. 17-18) 

Pjūvis Nr. 8 fiksuotas tranšėjos vietoje, apie 12 m į P-PV nuo Tilţės g. 15 esančio pastato PR 

kampo, apie 28 m į PR nuo Tilţės g. 13 esančio namo PR kampo. Pjūvis fiksuotas P sienelėje, yra 1 

m pločio.  

Pjūvio centro koordinatė (LKS-94): X 320624,20 Y 6178335,65. 

Pjūvio Nr. 8 vietoje po paviršine apie 15 cm storio asfalto danga yra apie 15 cm storio 

skaldos sluoksnis. Toliau yra apie 80-95 cm storio niveliacinio balsvos spalvos smėlio su ţvyru bei 

stambesniais akmenukais sluoksnis. Toliau yra apie 20-25 cm storio tamsiai rūdos/juosvos spalvos 

ţemės bei raudonų plytų duţenų sluoksnis. Maţdaug nuo 1,55 m iki 2 m projektinio gylio yra 

pilkšvos spalvos molio sluoksnis. 

 

 Ţvalgymų metu archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų nerasta, o aptikti radiniai 

datuojami XIX-XX a. 
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IŠVADOS 

 

2018 m. balandţio mėn. atlikti archeologiniai ţvalgymai Tilţės gatvėje Klaipėdoje 

rekonstruojamų vandentiekio tinklų trasoje. 

Tyrimų metu apie 227 m ilgio trasoje ţvalgytas apie 74 m
2
 dydţio plotas. Tyrimų metu 

fiksuoti permaišyti XIX-XX a. kultūriniai sluoksniai su plytų griuvenomis bei minėto laikotarpio 

keramikos indų šukėmis. Archeologinių struktūrų ar sluoksnių neaptikta. 

Ataskaita išspausdinta 4 egzemplioriais, iš kurių du pateikti Kultūros Paveldo Departamentui, 

viena kopija įteikta tyrimų uţsakovei UAB „KRS“ bei dar viena ataskaitos kopija saugoma UAB 

„Statybų archeologija“ archyve. Tyrimų metu darytų fotografijų skaitmeninės kopijos saugomos 

UAB ,,Statybų archeologija“ archyve
11

. 

 

Paminklosauginiai reikalavimai:  

 Ateityje vykdyti vandentiekio trasos remonto darbus ţvalgytose trasos atkarpose galima be 

tolimesnių archeologinių tyrimų. 

 

Archeologė Milda Jurgauskaitė  

 

UAB "KRS" archeologas Donatas Zubrickas   

                                                 
11

 Dėl šios bei kitų UAB „Statyba archeologija“ archyve saugomų ataskaitų elektroninių kopijų kreiptis e-paštu: 

starchprojektai@gmail.com arba statybuarcheologija@gmail.com 

mailto:statybuarcheologija@gmail.com
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GRAFINĖS MEDŢIAGOS, FOTONUOTRAUKŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Grafinė medţiaga: 

1. Tyrimų vietos situacinis planas 

2. Pjūvių vietos topografiniame plane 

 

Nuotraukų sąrašas 

1. Ţvalgoma trasa prieš ţemės kasimo darbus 

iš P 

2. Ţvalgoma duobė Nr. 1 iš V-PV 

3. Duobėje Nr. 1 fiksuotas pjūvis Nr. 1 iš Š, 

gylis 1,95 m 

4. Ţvalgoma duobė Nr. 2 iš ŠV 

5. Pjūvis Nr. 2 fiksuotas duobėje Nr. 2 iš Š. 

Gylis 2 m 

6. Tyrimų aplinka ţemės kasimo darbų metu iš 

PR 

7. Ţvalgoma duobė Nr. 3 iš ŠR  

8. Pjūvis Nr. 3 fiksuotas duobėje Nr. 3 iš Š, 

gylis 1,8 m 

9. Ţvalgoma duobė Nr. 4 iš ŠR 

10. Pjūvis Nr. 4 fiksuotas duobėje Nr. 4 iš P. 

Gylis 1,75 m 

11. Ţvalgoma duobė Nr. 5 iš R 

12. Duobėje Nr. 5 fiksuotas pjūvis Nr. 5 iš P, 

gylis 1,9 m 

13. Ţvalgoma duobė Nr. 6 iš V 

14. Duobėje Nr. 6 fiksuotas pjūvis Nr. 6 iš Š. 

Gylis 1,6 m 

15. Ţvalgoma duobė Nr. 7 įvado vieta tarp 

Tilţės g. 13 ir 15 sklypų 

16. Duobėje Nr. 7 fiksuotas pjūvis Nr. 7 iš R. 

Gylis 1,6 m 

17. Ţvalgoma duobė Nr. 8 iš PV 

18. Duobėje Nr. 8 fiskuotas pjūvis Nr. 8 iš Š. 

Gylis 2 m 

19. Duobėje Nr. 2 aptikta akmens masės indo 

šukė (neinventorinta) 

20. Duobės Nr. 6 vietoje tarp išmestų ţemių 

aptikta apysveikė plyta (neinventorinta) 

21. Duobėje Nr. 7 tarp išmestų ţemių aptikta 

keramikos indo šukė (neinventorinta) 

22. Duobės Nr. 7 aplinkoje aptikta apysveikė 

plyta (neinventorinta) 

 

 

Priedai: 

1. Archeologinių ţvalgymų leidimas 

2. Archeologinių ţvalgymų projektas 

3. Archeologinių ţvalgymų projekto papildymas Nr. 1 
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GRAFINĖ MEDŢIAGA  

Planas Nr. 1. Tyrimų vietos situacinis planas 

 



13 

 

Planas Nr. 2. Pjūvių vietos topografiniame plane 
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NUOTRAUKOS 

 
1. Ţvalgoma trasa prieš ţemės kasimo darbus iš P 

 
2. Ţvalgoma duobė Nr. 1 iš V-PV 

 
3. Duobėje Nr. 1 fiksuotas pjūvis Nr. 1 iš Š, gylis 1,95 m 

 
4. Ţvalgoma duobė Nr. 2 iš ŠV 
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5. Pjūvis Nr. 2 fiksuotas duobėje Nr. 2 iš Š. Gylis 2,05 m 

 
6. Tyrimų aplinka ţemės kasimo darbų metu iš PR 

 
7. Ţvalgoma duobė Nr. 3 iš ŠR 

 
8. Pjūvis Nr. 3 fiksuotas duobėje Nr. 3 iš Š, gylis 1,8 m 
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9. Ţvalgoma duobė Nr. 4 iš ŠR 

 
10. Pjūvis Nr. 4 fiksuotas duobėje Nr. 4 iš P. Gylis 1,75 m 

 
11. Ţvalgoma duobė Nr. 5 iš R 

 
12. Duobėje Nr. 5 fiksuotas pjūvis Nr. 5 iš P, gylis 1,9 m 
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13. Ţvalgoma duobė Nr. 6 iš V 

 
14. Duobėje Nr. 6 fiksuotas pjūvis Nr. 6 iš Š. Gylis 1,6 m 

 
15. Ţvalgoma duobė Nr. 7 įvado vieta tarp Tilţės g. 13 ir 15 sklypų 

 
16. Duobėje Nr. 7 fiksuotas pjūvis Nr. 7 iš R. Gylis 1,6 m 
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17. Ţvalgoma duobė Nr. 8 iš PV 

 
18. Duobėje Nr. 8 fiskuotas pjūvis Nr. 8 iš Š. Gylis 2 m 

 
19. Duobėje Nr. 2 aptikta akmens masės indo šukė (neinventorinta) 

 
20. Duobės Nr. 6 vietoje tarp išmestų ţemių aptikta apysveikė plyta 

(neinventorinta) 
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21. Duobėje Nr. 7 tarp išmestų ţemių aptikta keramikos indo šukė 

(neinventorinta) 

 
22. Duobės Nr. 7 aplinkoje aptikta apysveikė plyta (neinventorinta) 



20 

 

PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 Archeologinių ţvalgymų leidimas 
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Priedas Nr. 2 Archeologinių ţvalgymų projektas 
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Priedas Nr. 3 Archeologinių ţvalgymų projekto papildymas Nr. 1 
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