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Objektas (pavadinimas, kultūros vertybės kodas): Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorija; 

Adresas: Baltikalnio g. 3T, Bangų g. 6, Klaipėda;  

Užsakovas: UAB „STN LT“; 

Vykdytojas: archeologas Jurgis Sadauskas (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto 

atestatas, Nr. 175; išduotas 2018-5-11); VšĮ „Archeologijos centras“ 

Tyrimų pagrindas: 2018-10-4 leidimas Nr. LA-462, išduotas pagal „Klaipėdos senojo miesto vietos 

su priemiečiais (27077), Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012) ir apsaugos zonų 2018 m. archeologinių žvalgymų projektą“ bei „Klaipėdos 

senojo miesto vietos su priemiečiais (27077), Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos miesto 

istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir apsaugos zonų 2018 m. archeologinių žvalgymų 

projekto papildymą nr. 3“ 

Procedūros atlikimo laikas ir etapai: 2018 m. lapkričio mėn. 30 d. – gruodžio mėn. 11 d.; 

Metodika: Archeologiniai žvalgymai; 

Tyrimų apimtys: žvalgyta 200 m ilgio dujotiekio trasa, kurios vietoje iškastos 7 prieduobės, bendrai 

31,5 m2. Prieduobės kastos iki 0,7-2,2 m gylio; 

Tyrimų tikslai: nustatyti ar dujotiekio tranšėjos vietoje susidaręs archeologiškai vertingas kultūrinis 

sluoksnis, užfiksuoti ir ištirti pavienius archeologinius objektus ir radinius; 

Archeologinių tyrimų aprašymas  

2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais, Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijoje, Klaipėdoje, nuo 

Baltikalnio atvės sklypo nr. 3T iki Bangų g. pastato nr. 6 pietvakarinio fasado vykdyti naujos dujoitekio 

trasos archeologiniai žvalgymai. Žvalgyta 200 m ilgio dujotiekio tranšėja, kurios vietoje iškastos 7 

prieduobės (viso 31,5 m2) dujotiekio vamzdžiui prastumti (žr. priedus nr. 1, 2).  

Prieduobė 1 (fot. 1) iškasta esamo dujotiekio vietoje naujai dujotiekio trasai pajungti, vidiniame Bangų g. 

sklypo nr. 10 kieme, šalia Baltikalnio g. priestato nr. 3T. Prieduobės centro koordinatės (LKS-94) – 

320524.818, 6178590.643. Prieduobė stačiakampio formos, 2x1 m dydžio, orientuota šiaurės rytų – 

pietvakarių kryptimi. Šiuo metu, šioje vietoje yra automobilių stovėjimo aikštelė, paviršius – lygus, 



užklotas asfalto danga. Po juo buvo iki 30 cm storio niveliaciniai skaldos bei smėlio sluoksniai. Žemiau, 

iki tranšėjos dugno 2,2 m gylyje, stebėtas supiltinis, pilkšvos spalvos priemolis be radinių.  

Prieduobė 2 (fot. 2) iškasta šalia važiuojamosios Baltikalnio gatvės dalies, apie 42 m į vakarus nuo 

pireduobės 1 ir apie 13 m pietvakarius nuo Bangų g. pastato nr. 10 pietvakarinio kampo. Prieduobės centro 

koordinatės (LKS-94) – 320483.252, 6178572.113. Prieduobė netaisyklingos formos, bendro 5,3 m2 

ploto. Paviršius dengtas asfaltu, velėna bei niveliaciniais sluoknsiais. Po jais iki prieduobės dugno 1,5 m 

gylyje stebėti supiltinės kilmės sluoksniai suformuoti ankstesnių komunikacijų tiesimo metu. 

Prieduobė 3 (fot. 3), iškasta šalia Baltikalnio bei Bangų gatvės sakryžos, apie 27 m į šiaurės vakarus 

nuo prieduobės 2 bei ~24 m į vakarus nuo Bangų g. pastato nr. 10 šiaurės vakarinio kampo. Prieduobės 

centro koordinatės (LKS-94) – 320459.145, 6178591.246. Prieduobė kvardato formos, 2x2 m dydžio, 

orientuota lygiagrečiai Baltikalnio gatvei. Paviršius padengtas šaligatvio plytelėmis bei niveliaciniu 

skaldos sluoksniu. Po juo iki pat prieduobės dugno 2 mgylyje fiksuotas supiltinės kilmės pilkšvas 

priemolis su pavienėmis XX a. datuojamomos šiukšlėmis (metalo skardos gabalais).  

Prieduobė 4 (fot. 4) iškasta pėsčiųjų šaligatvio vietoje tarp Baltikalnio gatvės pastato nr. 8 bei 

važiuojamosios Bangų gatvės dalies, apie 10 m į pietvakarius nuo prieduobės 1 bei ~4,5 m į vakarus 

nuo Baltikalnio g. šiaurinio pastato nr. 8 kampo. Prieduobės centro koordinatės (LKS-94) – 320451.852, 

6178580.638. Prieduobė stačiakampio formos, 2x1 m dydžio, orientuota šiaurės rytų – pietvakarių 

kryptimi, lygiagrečiai Bangų gatvei. Paviršiuje pėdčiųjų šaligatvio plytelės bei niveliaciniai smėlio 

sluoksniai. Žemiau, iki pat prieduobės dungo 2,1 m gylyje, fiksuota panaši į ankščiau stebėta stratigrafija 

– supiltinės kilmės sluoksniai suformuoti ankstesnių komunikacijų tiesimo metu. 

Prieduobė 5 (fot. 5) iškasta šalia važiuojamosios bangų gatvės, ties įvažavimu į vidinį Bangų g. 6 vidinį 

kiemą, ~53 m į pietvakarius nuo prieduobės 4, ~1 m į vakarus nuo vakarinio Bangų g. 6 pastato kampo. 

Prieduobės centro koordinatės (LKS-94) – 320421.23, 6178533.41. Prieduobė stačiakampio formos, 

3,5x1,5 m dydžio, orientuota šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, lygiagrečiai Bangų gatvei. Paviršius 

padengtas niveliaciniu skaldos sluoksniu bei asfaltu. Prieuobė iškasta iki 1,5 m gylio. Pietvakrinėje dalyje 

iki pat prieduobės dugno fiksuotas supiltinės kilmės griuvenų perkasimas. Šiaurės rytinėje – sluoksniai 

nesuardyti, tačiau archeologiškai vertingo sluioksnio neaptikta – fiksuoti smėlio, žvyro sluoksniai be 

radinių. 

Prieduobė 6 (fot. 6) iškasta tarp Bangų g. pastato nr. 4 ir Bangų g. 6 vidinio kiemo, ~16 m į pietryčius nuo 

prieduobės 5, ~5 m į pietryčius nuo Bangų g. pastato nr. 6 pietinio kampo. Prieduobės centro koordinatės 

(LKS-94) – 320436.553, 6178523.996. Prieduobė stačiakampio formos, 3x2 m dydžio, orientuota šiaurės 

vakarų – pietryčių kryptimi. Paviršiuje – asfaltas bei niveliaciniai skaldos, žvyro sluoksniai. Nuo 40 cm 

gylio iki 60 cm buvo rusvo priemolio sluoksnis be radinių. Žemiau nuo 60 cm gylio iki prieduobės dugno 

1,2 m gylyje fiksuotas pilkšvas molis – įžemis. Šiaurės rytiniame kampe, 50 cm gylyje atidengtas mūro 

fragmentas sudarytas iš rausvų plytu, bei geslvų XX a. plytų su skylėmis.  

Prieduobė 7 (fot. 7) iškasta vidiame Bangų g. 6 kieme, 25 m į šiaurės rytus nuo prieduobės 6, ~12 m į 

pietus nuo Bangų g. 6 pastato rytinio kampo. Prieduobės centro koordinatės (LKS-94) – 320449.924, 



6178547.005. Prieduobė stačiakampio formos 2x1 m dydžio, į šiaurės vakarus nuo jos iškasta 6 m ilgio, 

50 cm pločio bei 70 cm gylio tranšėja nuo prieduobės 7 iki Bangų g. 6 pastato pietrytinio fasado. Žvalgytas 

~6 m2 plotas. Paviršius lygus, padengtas asfalto danga bei niveliaciniu skaldos sluoksniu. Žemau stebėta 

panaši stratigrafija į matytą prieduobės 6 vietoje. Nuo 30 cm gylio buvo ~20 cm storio priemolio sluoksnis 

be radinių. Nuo 50 cm gylio iki prieduobės dungo 70 cm gylyje fiksuotas įžemis – pilkšvas, gelsvas molis.  

Archeologinių žvalgymų metu acheologiškai vertingų radinių, sluoksnių ar struktūrų neaptikta.  

Išvados: Tyrimų metu fiksuoti XX-XXI a. datuojami sluoksniai bei radiniai. Ateityje dujotiekio 

prieduobių vietose rekomenduojama leisti vykdyti žemės kasimo darbus be papildomų archeologinių 

tyrimų.  

 

 

 

 

 

 

Jurgis Sadauskas 

 

 

 

Pridedama: 

1. Klaipėdos senamiesčio (16075), archeologinių žvalgymų Klaipėdoje, Baltikalnio, Bangų g. 

2018 m. situacinis planas M 1:500; 

2. Žvalgymų eigos nuotraukos. 

  



Priedas nr. 1 

 

 

  



Priedas nr. 2 

FOTOGRAFIJOS 

 
1. Prieduobės bendras vaizdas iš pietvakrių pusės įsigilinus iki 2,2 m gylio 

 
2. Prieduobė 2 iš R pusės 

 
3. Prieduobė 3 iš R pusės ŠR 

 
4. Prieduobė 4 iš ŠV pusės 

 
5. Prieduobė 5 iš PR pusės 



 
6. Prieduobės 6 ŠR pjūvis iš pietvakarių pusės, pasiekus 1,2 m gylį. ŠR kampe atidengus 

XX a. mūro fragmentą 

 
7. Prieduobės 7 bendras vaizdas iš rytų pusės, pasiekus 70 cm gylį. Fone matyti dalis Bangų 

g. 6 pastato 

 

 


