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Įvairių statybos įmonių užsakymu pagal MAK 2018-10-04 26 išduotą leidimą nr. LA-462 2018 m. 

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

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), teritorijose ir apsaugos zonose, Klaipėdos mieste 

vykdyti archeologiniai žvalgymai (žr. fotofiksacija; situacinį planą). Žvalgymai vykdyti įvairiose 

Klaipėdos miesto vietose: 

 2018 m. lapkričio 20 d. UAB „Klaipėdos Ugnė“ užsakymu Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiečiais (27077) teritorijoje, Klaipėdoje, Gegužės g. 4 vykdyti archeologiniai žvalgymai. 

Žvalgyta 8 m ilgio, 50 cm pločio bei iki 1 m pločio dujotiekio tranšėja. Tranšėja iškasta nuo esamo 

dujotiekio Gegužės gatvėje iki Gegužės gatvės pastato nr. 4 PR kampo, siekiant pajungti dujotiekio 

tiekimą. Vietovė lygi (Habs 7,5 m), padengta šaligatvio plytelėmis bei statybiniu laužu. Žvalgymų 

metu nuo paviršiaus iki tranšėjos dugno 1 m gylyje fiksuoti maišyti supiltinės kilmės, smėlingi 

sluoksniai, suformuoti anktesnių komunikacijų metu. Tranšėjoje atidengta keletas elektros kabelių, 

esamo dujotiekio apsauginis dėklas bei keramikinis kanalizacijos vamzdis. Archeologinių žvalgymų 

metu acheologiškai vertingų radinių, sluoksnių ar struktūrų neaptikta.  

 2018 m. lapkričio 19 d. UAB „Klaipėdos Ugnė“ užsakymu Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiečiais (27077) teritorijoje, Klaipėdoje, Jūros g. 16 vykdyti archeologiniai žvalgymai. Žvalgyta 

11 m ilgio dujotiekio trasa, kurios vietoje iškastos dvi prieduobės, bendro 7 m2 ploto. Prieduobė nr. 

1 iškasta šalia pietinio Jūros gatvės pastato nr. 16 fasado. Prieduobė T raidės formos, 3 m2 ploto. 

Paviršius padengtas šaligatvio plytelėmis. Jas pašalinus buvo 20 cm storio niveliacinis smėlio 

sluoksnis. Žemiau, nuo 25 cm iki prieduobės dugno 80 cm gylyje stebėtas 55 cm storio maišyto grunto 

sluoksnis suformuotas XX a. ansktesnių komunikacijų tiesimo metu. Vietomis 60 cm gylyje pasiektas 

pilkšvo smėlio sluoksnis. Prieduobė nr. 2 iškasta vidiniame Jūros g. 16 kieme tarp prieduobės nr. 1 

bei Bokštų gatvės pastato nr. 9. Prieduobė netaisyklingos formos, 4 m2 ploto. Prieduobės nr. 2 

žvalgymų metu stebėta panaši stratigrafija į prieduobės nr. 1. Pašalinus paviršių dengiantį 10 cm 

storio asfaltą buvo 20 cm storio skaldos bei smėlio niveliacinius sluoksnius, nuo 30 cm gylio iki 

tranšėjos dugno 1,3 m gylyje stebėtas XX a. datuojamas supiltinės kilmės gruntas. 1,3 m gylyje 

atidengtas esamo dujotiekio apsauginis dėklas. Vakarinėje prieduobės dalyje, 1 m gylyje fiksuotas 



balsvo smėlio sluoksnis. Archeologinių žvalgymų metu acheologiškai vertingų radinių. sluoksnių ar 

struktūrų neaptikta.  

Šiuo metu, nuo lapkričio 27 d. UAB „Vanduja“ užsakymu vykdomi archeologianiai žvalgymai 

Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijoje, Galinio Pylimo g. 16A. Aplink šiaurinę Galinio Pylimo 

gatvės pastato nr. 16A dalį numatoma iškasti dvi tranšėjas: 90 m ilgio, iki 1 m pločio bei iki 1,7 m 

gylio tranšėją drenažui bei 105 m ilgio, iki 1 m pločio bei iki 1,7 m gylio tranšėją lietaus nuotekoms. 

Viso numatomas žvalgyti apie 195 m2 plotas.  

Nuo 2018 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijoje, Klaipėdoje UAB „STN LT“ 

planuoja dujofikuoti Bangų gatvės namą nr. 6. Šių darbų metu numatoma atlikti archeologinius 

žvalgymus. Nuo Baltikalnės g. sklypo nr. 3T planuojama nutiesti 200 m ilgio naują dujotiekio trasą 

uždaru būdu iki Bangų g. namo nr. 6 pietinės pusė. Trasos pradžioje, posūkių bei pabaigos vietose 

numatoma iškasti septynias ~2x1,5 m dydžio prieduobes (~21 m2). Atviru būdu numatoma iškasti ir 

dvi atkarpas pietinėje tranšėjos dalyje (bendro 8 m ilgio, ~4 m2). Viso numatomas žvalgyti ~25 m2 

plotas. 

Šiuo metu dar nepradėti žemės kasimo darbai Sausio 15-osios g. 13A bei Galinio Pylimo g. 17: 

 Sausio 15-osios g. 13A UAB „Vanduja“ planuoja vykdyti lietaus nuotekų tinklų klojimo 

darbus. Aplink šiaurinę Sausio 15-osios gatvės pastato nr. 13A pusę numatoma iškasti vieną 

~140 m ilgio, iki 1 m pločio bei iki 1,7 m gylio tranšėją lietaus nuotekoms. Viso numatomas 

žvalgyti apie 140 m2 plotas; 

 Galinio Pylimo g. 17 UAB „Vanduja“ planuoja vykdyti buitinių nuotekų bei lietaus nuotekų 

tinklų klojimo darbus. Aplink Galinio Pylimo gatvės pastatą nr. 17 numatoma iškasti tris 

tranšėjas: vieną 370 m ilgio tranšėją lietaus nuotekoms bei dvi buitinėms nuotekoms – 135 m 

bei 62 m ilgio. Trasnšėjas numatoma kasti 1-1,5 m pločio bei iki 1,7 m gylio. Viso numatomas 

žvalgyti apie 567 m2 plotas. 

 

 

Priedai: 

1. Fotofiksacija. 2 lapai; 

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

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir apsaugos zonų 2018 m. 

archeologinių žvalgymų sutuacinis planas. M 1:800. 1 lapas; 

3. Tyrimams būtinų sąlygų užtikrinimo kopija. 1 lapas. 

 

 

Tyrimų vadovas       Jurgis Sadauskas 

2018.12.29 Aleksandrija  



Priedas nr.1 

FOTOFIKSACIJA 

 
Gegužės g. 4 bendras žvalgytos dujotiekio tranšėjos vaizdas iš Š 

 
Gegužės g. 4 dujotiekio tranšėjos PV pjūvis iš 

ŠR pusės pasiekus 1 m gylį  
Gegužės g. 4 aptikti radiniai, vienas jų su 

Vokietijos imperijos simbolika 

 
Jūros g. 16 prieduobės 1 rytinio pjūvio vaizdas 

iš V 

 
Jūros g. 16 prieduobės 2 pietinio pjūvio vaizdas 

iš Š 



 
Galinio Pylimo g. 16A bendras drenažo tranšėjos vaizdas iš Š pusės  

 
Galinio Pylimo g. 16 drenažo tranšėjos vakarinis pjūvis iš rytų pusės. 

 

  



 

 

 



Tyrimams atlikti būtinų sąlygų užtikrimo kopija 
 

 

 

 


