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2020 m. rugpjūčio mėn. 13 d. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai bei archeologiniai 

žvalgymai Klaipėdos mieste, Šimkaus g. 2. Čia buvo atliekami buitinių nuotekų tinklų klojimo darbai. 

Apie 44 m ilgio buitinių nuotekų tinklų trasa klota uždaro požeminio prastūmimo būdu didesniame nei 

trijų metrų gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Darbų zona patenka į saugomas Klaipėdos senojo miesto 

vietos su priemiesčiais (27077) ir miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijas. 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu buitinių nuotekų tinklų trasos vietoje iki įžemio ištirtas vienas 1x2 

m dydžio šurfas (2 m
2
 plotas). Tyrimų metu neradus archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio, žemės 

kasimo darbų metu atlikti archeologiniai žvalgymai. Jų metu žvalgytas apie 19,5 m
2
 plotas dviejose 

prieduobėse. 

Leidimas Nr. LA-261 vykdyti archeologinius tyrimus archeologui Virgilijui Bračiuliui išduotas 

Kultūros paveldo departamente 2020-08-11. 

PASTEBĖTINA, kad žemės kasimo darbus UAB „Stakorda“ neinformavusi V.Bračiulio pradėjo 

anksčiau (žr. nuotraukas Nr. 1-8), prieš tai dar neatlikus privalomų žvalgomųjų archeologinių tyrimų: 

2020-08-11 buvo atlikti žemės kasimo darbai buitinių nuotekų trasos įvadų vietoje iki 1,3 m gylio, 

atsikasant bei atsidengiant XX a. paklotus inžinerinius tinklus (žr. nuotraukas Nr. 4-6). Taip pat buvo 

nukastas 2,5x3 m dydžio plotas iki 1,8 m gylio buitinių tinklų trasos bei įvado į S.Šimkaus g. 2 pastato 

vietoje (žr. nuotrauką Nr. 7; tyrimų plane – įvadas Nr. 2). Fiksuojant šį pažeidimą bei valantis sieneles iš 
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perkastų grunto sluoksnių rastos kelios XIX a. II puse – XX a. pr. datuojamos keramikos šukės bei, taip 

pat, surinkti 7 vnt. kaolinio pypkučių fragmentai, bei 1 vnt. XVIII a.(?)-XIX a. datuojama keramikos šukė 

(žr. nuotrauką Nr. 8). 

Taip pat, prieš archeologinius tyrimus, iki trijų metrų gylio išsikasta 15-17 m² ploto iškasa 2014 m. 

M.Petkaus atliktų tyrimų metu tirto šurfo Nr. 1 aplinkoje (žr. nuotraukas Nr. 1-3). 2014 m. M. Petkus 

šurfe Nr. 1 fiksavo XIX a. pab. – XX a. kultūrinį sluoksnį.
1
 Vizualiai patikrinus iškastas žemes, 

archeologiškai vertingų radinių nerasta. Iškasos vietoje fiksuoti XX a. inžineriniai tinklai ir paviršiniai 

perkasti grunto sluoksniai.  Dėl aukščiau minėtų aplinkybių archeologiniai žvalgymai šioje vietoje nebuvo 

vykdyti. 

 

Apie padarytus pažeidimus telefonu informuota Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus 

vyr. specialistė Meda Skersienė, netinkamai vykdomi žemės kasimo darbai buvo sustabdyti. Su Meda 

Skersiene buvo sutarta, kad V.Bračiulis, atlikęs žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir žvalgymus, 

pateiks tyrimų pažymą pažeidimo faktui užfiksuoti.  

 

Archeologinių tyrimų metu nustatyta: 

1. Atsižvelgus į esamą padėtį, šurfas Nr.1 (žr. nuotraukas Nr. 9-12) buvo perkeltas 2 m į V nuo 

S.Šimkaus g. 2 pastato V sienos esančio šaligatvio vietos ant asfaltuotos važiuojamosios kelio dangos. 

Šioje vietoje tyrimų metu po asfaltbetonio sluoksniu fiksuotas tašytų akmenų grindinys (žr. nuotrauka Nr. 

9 ), sudėtas iš maždaug 15x10x20 dydžio akmenų. Centrinėje šurfo Nr.1 dalyje iškart po grindiniu 

fiksuotas ŠV-PR kryptimi orientuotas iki 80 cm pločio bei 120 cm gylį siekiantis perkasimas, kuriame, 

1,1 m gylyje, buvo paklotas ketinis 10-12 cm skersmens vandentiekio vamzdis. 

Likusioje šurfo Nr. 1 dalyje po grindiniu fiksuotas iki 20 cm storio juosvos žemės sluoksnis, 

kuriame rastas nedidelis kiekis XIX a. II p. – XX a. keramikos šukių. Giliau po šiuo sluoksniu yra iki 50 

cm storį siekiantis pilkos spalvos smėlingos žemės sluoksnis su horizontaliais balsvo smėlio intarpais. 

Šiuose sluoksniuose radinių nerasta. 0,8-1 m gylyje fiksuotas 20-50 cm storį siekiantis rudo smėlio 

sluoksnis, po kuriuo tirtas iki 2,1 m gylį nuo esamo asfaltuoto gatvės paviršiaus lygmens siekiantis balsvo 

vandeningo smėlio sluoksnis, po kuriuo – 2,1 m gylyje fiksuotas įžemis - rusvas priemolis. Tiriant šurfą 

Nr.1 archeologiškai vertingas sluoksnis nefiksuotas. 

2. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu neaptikus archeologinio sluoksnio, vykdyti 

archeologiniai žvalgymai žemės kasimo darbų metu šurfo Nr. 1 vietoje. Buvo kasama apie 2,5x3 m 

dydžio iškasa bei apie 2x1 m pločio įvadas link S.Šimkaus g. 2 pastato V sienos. Nuėmus asfaltbetonio 

sluoksnį bei grindinį, žemės kasimo darbai vykdyti mechanizuotai skutant po maždaug 10 cm storio 

                                                           
1

 PETKUS M. 2015. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Šimkaus g. 2, 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 

Klaipėda, 2014, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, F.1, B. 7056. 
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sluoksnį (žr. nuotrauką Nr. 13). Tikrinant iškastas žemes rasta XIX-XX a. datuojamos buitinės keramikos 

fragmentų bei nedidelis kiekis kaolino pypkių kotelių fragmentų. Iškasos vietoje fiksuoti tapatūs grunto 

sluoksniai šurfo Nr. 1 vietoje fiksuotai stratigrafijai, išskyrus iškasos V dalyje. Čia fiksuota iki 2,2 m gylį 

siekusi bei apie 180 cm aukščio perkasta molinga pilka žemė (žr. nuotraukas Nr. 14-15). Po aukščiau 

minėtais sluoksniais fiksuotas įžemis – rusvas priemolis. 

3. Įvado Nr. 2 vietoje, po priešlaikinių darbų sustabdymo atlikus žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus, pratęsti žemės kasimo darbai bei jų metu atlikti archeologiniai žvalgymai, kurių metu fiksuoti iki 

įžemio nukasinėjami grunto sluoksniai. Archeologinių žvalgymų metu fiksuota sienelių stratigrafija.  

Beveik visame iškasos plote fiksuoti perkasti grunto sluoksniai, kuriuose iškasos Nr. 2 PV 

kraštinėje apie 2-2,1 m gylyje atsidengtas rudas keramikinis nuotekų vamzdis (žr. nuotrauka Nr. 19). 

Neperkasti grunto sluoksniai fiksuoti tik ties iškasos ŠV kraštine. Čia sluoksnių sandara tapati šurfo Nr. 1 

vietoje fiksuotiems sluoksniams. Archeologiniai žvalgymai nebetęsti pasiekus įžemį – rusvą priemolį, 

kuris fiksuotas 1,8-2,1 m gylyje. 

 

Paveldosauginės rekomendacijos: 

1. Žvalgytose prieduobių vietose ateityje atliekant vandens tinklų remonto darbus tolimesni 

archeologiniai tyrimai nereikalingi. 

2. Planuojant naujus žemės judinimo darbus aplinkinėje teritorijoje, prieš tai atlikti archeologinius 

tyrimus. Jų apimtis ir pobūdis priklauso nuo numatomų tyrimų apimčių ir gylių. 

3. Tirtoje vietoje uždaro prastūmimo darbams apribojimų siūloma netaikyti. 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Archeologinių žvalgymų situacijos planas (1 lapas) 

Priedas Nr. 2. Archeologinių žvalgymų nuotraukos (5 lapai) 

 

 

 

Archeologas Virgilijus Bračiulis                 
                         Parašas 

Tel. Nr. +370 61472643 

El. paštas: virgilijus@balticum-tv.lt 
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Priedas Nr. 1. Archeologinių tyrimų situacijos planas 
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Priedas Nr. 2. Archeologinių žvalgymų nuotraukos 

  
1. Priešlaikiniai žemės kasimo darbai 2014m M.Petkaus tirto Š.1 aplinkoje 2. Priešlaikiniai žemės kasimo darbai 2014m M.Petkaus tirto Š.1 aplinkoje 

  
3. Priešlaikiniai žemės kasimo darbai 2014m M.Petkaus tirto Š.1 aplinkoje 4. Atlikti žemės kasimo darbai įvado Nr. 2 vietoje iki 1,3 m gylio 
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5. Atlikti žemės kasimo darbai numatyto šurfo Nr. 1 vietoje 6. Atlikti žemės kasimo darbai prieš archeologinius tyrimus iš ŠV 

  
7. Priešlaikiniai žemės kasimo darbai įvado Nr. 2 vietoje  8. Valant pjūvį surinkti radiniai perkastuose grunto sluoksniuose įvado Nr.2 

vietoje 
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9. Grindinys šurfo Nr. 1 vietoje iš ŠV 10. Šurfo Nr. 1 kasimo darbai 

  
11. Šurfas Nr. 1 iš P-PR. Gylis 2,1 m 12. Šurfas Nr. 1 iš ŠV. Gylis 2,1 m 
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13. Archeologiniai žvalgymai šurfo Nr. 1 vietoje. Gruntas skutamas 

vidutiniškai po 8-10 cm 

14. Iškasa šurfo Nr. 1 vietoje iš R. Gylis 2,2 m 

  
15. Iškasa šurfo Nr. 1 vietoje iš Š. Gylis 1,9 m 16. Iškasa šurfo Nr. 1 vietoje įvado vietoje iš V  
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17. Archeologiniai žvalgymai įvado Nr. 2 vietoje iš R 18. Archeologiniai žvalgymai įvado Nr. 2 vietoje iš Š 

 

 

19. Perkasti grunto sluoksniai iškasoje Nr. 2 iš Š 20. Iškasa įvado Nr. 2 vietoje iš V 

 


