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Polocko ir Krivių  
gatvių sankirta

UAB „Projektavimo ir restauravimo ins-
tituto“ užsakymu 2011 m. birželio mėn. Vil-
niaus senojo miesto teritorijoje (UK 25504), 
Polocko ir Krivių gatvių sankirtoje esančiame 
sklype, kuriame planuojama projektuoti pože-
minę automobilių stovėjimo aikštelę, buvo at-
likti žvalgomieji tyrinėjimai. Sklypas yra tri-
kampio formos, apytikriai 100x90x45  m 
dydžio. Tyrinėtas sklypas dalinai užstatytas. jo 
ŠR pakraštyje yra Užupio vandentiekio bokš-
tas (UK 30646), o R pakraštyje – požeminis 
tualetas. Kitas sklypo plotas neužstatytas, 
jame įrengtas skverelis – parkas. Anksčiau 
sklype archeologiniai tyrinėjimai nevykdyti.

Archeologinių tyrinėjimų metu sklype iš-
kastos 2 perkasos (2x5 m) ir vienas šurfas (2x2 
m), ištirtas bendras 24 m2 plotas. Tirtame plo-
te po velėnos ir povelėninės juodos žemės 
sluoksniu fiksuotas 30–70 cm storio maišytas 
juodos–pilkos spalvos sluoksnis, susiformavęs 
XIX–XX a. Šis sluoksnis kiek storesnis perka-
soje 2 (sklypo R dalyje). Po maišytu sluoksniu 
50–80 cm gylyje nuo žemės paviršiaus fiksuo-
tas apie 10–30 cm storio rudos spalvos nein-
tensyvus kultūrinis sluoksnis, kurį pagal radi-
nius galima datuoti XVII a. II puse – XVIII a. 
I puse. 

Abiejuose sluoksniuose rasta daug ar-
cheologinių radinių: neglazūruotos ir glazū-
ruotos žiestos keramikos (1, 2 pav.), plokšti-
nių ir karnizinių koklių fragmentų, stiklinių 
dirbinių fragmentų. Radiniai perduoti į LNm 
Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos 
skyrių.

The Intersection of Polocko and 
Krivių Streets

Two 2 x 5 m trenches and one 2 x 2 m test 
pit (a total of 24 m2) were excavated in the plot 
at the intersection of Polocko and Krivių 
Streets where an underground car park is 
planned. The field evaluation determined that 
a 10–30 cm thick cultural layer horizon dating 
to the second half of the 17th – first half of the 
18th century with coeval finds: stove tile fra-
gments and potsherds, was found under a 30–
70 cm thick, 19th–20th-century cultural layer 
throughout the plot (Figs. 1, 2).

2 pav. Lėkštės fragmentas. M. Mačiulio nuotr. 

Fig. 2. A plate fragment.

1 pav. Keramikos pavyzdžiai. M. Mačiulio nuotr. 

Fig. 1. Ceramics examples.
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