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TARPTAUTINË MOKSLINË KONFERENCIJA
„NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINËJIMAI“
(2010 m.)

Tarptautinë mokslinë konferencija „Naujausi
archeologiniai tyrinëjimai“ (anksèiau – „Naujau-
si archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje“) – ilgame-
tes tradicijas turintis kasmetinis renginys, skirtas
naujausiø archeologiniø tyrinëjimø Lietuvoje ir
kaimyniniuose kraðtuose duomenims pristatyti.
Kasmet ðios konferencijos rengiamos skirtinguo-
se Lietuvos regionuose, tokiu bûdu sudarant gali-
mybæ dalyviams susipaþinti su gausiu ir ávairiu Lie-
tuvos archeologijos paveldu bei pagerbti tuose re-
gionuose dirbanèius archeologus, muziejininkus
bei paveldosaugininkus. 2010 m. konferencija
„Naujausi archeologiniai tyrinëjimai“ vyko Ðiau-
liuose, „Auðros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje.
Lapkrièio 26–27 dienomis Lietuvos archeologai,
kultûros paveldo specialistai, Vilniaus ir Klaipë-
dos universitetø studentai bei archeologai ið Lat-
vijos, Estijos ir Baltarusijos turëjo galimybæ susi-
paþinti su 2009 m. archeologiniø tyrinëjimø Lie-
tuvoje svarbiausiais rezultatais ir analogiðkais pa-
siekimais kaimyninëse ðalyse.

Neatsiejamas renginio tikslas yra tæsti glaudþià
konferencijos ir leidinio „Archeologiniai tyrinëji-
mai Lietuvoje“ tradicijà – kiekvienoje konferenci-
joje pristatyti naujà tæstinio leidinio knygà. Ðiais me-
tais Ðiauliuose buvo pristatytas jau 29-asis moksli-
nis leidinys „Archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje
2009 metais“ – iðleistas laiku, nors ir maþesnës ap-
imties, taèiau ne maþesnës kokybës ir svarbos.

Nuo 2006 m., konferencijai „Naujausi archeo-
loginiai tyrinëjimai“ tapus tarptautine, jau yra ápras-
ta pirmojoje jos dalyje matyti mokslininkus ið kai-
myniniø ðaliø. Ðiais metais archeologai ið Latvijos,
Estijos ir Baltarusijos apibendrino savo atstovauja-
mø ðaliø svarbiausius metø pasiekimus archeologi-
jos srityje, tyrinëjimø metodikà bei problematikà.

Po metø pertraukos archeologai prof. dr.
O. Levko, dr. V. Lakiza, dr. A. Medvedev ir dr.
V. Koshman pristatë pastarøjø metø reikðmingiau-
sius archeologinius tyrimus kaimyninëje Baltaru-

sijoje. Apibendrinti istoriniam ir kultûriniam
Drutsko (Drucko) kompleksui priklausanèio pil-
kapyno tyrimai (vad. prof. dr. O. Levko), sukëlæ
pastaraisiais metais bene daugiausiai diskusijø ðio-
je ðalyje. Daugiausia dëmesio skirta 38 individø
kolektyviniam palaidojimui pilkapyje, jungianèiam
tiek ikikrikðèioniðkàsias, tiek krikðèioniðkàsias lai-
dojimo tradicijas, kuris, anot tyrëjø, yra unikalus
ne tik Baltarusijoje, bet ir visame Rytø Baltijos
regione. Plaèios apimties ir itin rezultatyvûs tyri-
mai taip pat vykdyti ir statomos Gardino hidroe-
lektrinës teritorijoje (vad. dr. V. Lakiza), kuriø me-
tu aptikti 33 iki tol neþinoti ávairiø laikotarpiø ar-
cheologiniai objektai bei surinkta daugiau nei
100 000 radiniø. Piliakalniø tyrimus ðalyje repre-
zentavo Svislach (Svisloch) piliakalnio (Mogilio-
vo sritis), miestø – Minsko senosios dalies archeolo-
giniai tyrinëjimai.

Latvijoje 2009 m. buvo iðduoti 59 leidimai vyk-
dyti archeologinius tyrinëjimus. Svarbiausius jø sa-
vo praneðime apþvelgë Inna Lazdiòa. Daugiausia
dëmesio tiek pristatyme, tiek realioje vykdomø ar-
cheologiniø tyrimø situacijoje Latvijos teritorijo-
je skiriama miestø tyrimams – dël intensyviai vyk-
domø miesto tvarkybos ir renovavimo darbø. Kon-
struktyvaus praneðimo metu buvo trumpai prista-
tyta net 14 objektø, datuojamø nuo mezolito iki
naujøjø laikø. Trumpai aptarti tæsiami Zveiniekø
(Zvejnieki) kapinyno archeologiniai tyrinëjimai,
Zveiniekø I ir II senovës gyvenvieèiø tyrimai mag-
netometru, ankstyvuoju metalø laikotarpiu datuo-
jamo Ruðenicos (Ruðenica) piliakalnio, ávairiø ar-
cheologiniø objektø kompleksø Cësyje (Riekstu
kalns), Siguldoje (Krusta kalns), viduramþiø piliø
(Dobele, Rauna, Nurmuiþa), Rygos ir Ventspilio
miestø archeologiniai tyrimai ir kiti.

Kiekvienais metais „Naujausiø archeologiniø
tyrinëjimø“ konferencijose taip pat sulaukiame ir
Estijos mokslininkø. 2010 m. Arvi Haak klausy-
tojams pristatë savo ir kolegø parengtus praneði-
mus apie prieðistorës objektus Estijoje (Martti
Veldi), apie viduramþiø ir naujøjø laikø objektø
archeologinius kasinëjimus Talino, Tartu, Kure-
sarës miestuose (Arvi Haak) ir XII–XIII a. Kuk-
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rusës (Kukruse) kapinynà bei mezolito laikotar-
piu datuojamà masiná palaidojimà Veibri (Mari
Lõhmus). Pastarasis sulaukë bene didþiausio kon-
ferencijos dalyviø susidomëjimo. 2010 m. vasarà,
siekiant nustatyti vëlyvuoju mezolitu datuojamo
Veibri kapinyno ribas, teritorija buvo tiriama geo-
radaru, o pastebëtos 3 anomalijos tiriamos nuo-
dugniau. Vienoje jø aptiktas masinis 10 nuþudytø
individø palaidojimas, taip pat priskiriamas me-
zolito laikotarpiui (pagal archeologiná kontekstà),
nustebino ne vienà praneðimo klausytojà.

Deja, ðiais metais nesulaukëme sveèiø ið Len-
kijos, Kaliningrado srities ir tolimesniø Rusijos re-
gionø. Taèiau galima pasidþiaugti iðsamiais Latvi-
jos, Estijos ir Baltarusijos archeologiniø tyrimø ir
rezultatø pristatymais, kurie, anot dr. E. Svetiko,
galëtø bûti paskata ir pavyzdys kitose tokio pobû-
dþio konferencijose glaustai apibendrinti ir skelbti
Lietuvos tyrimø medþiagà.

Lietuvos archeologai konferencijos metu taip
pat pristatë reikðmingiausius ar ádomiausius Lie-
tuvos archeologijos paveldo tyrinëjimø rezultatus.
2009 m. vykdytos senovës gyvenvieèiø paieðkos ir
tyrimai eþerø salose, anot paèiø praneðimo auto-

riø, – tai savotiðkas lûþio momentas. 2009 m. ras-
ta net 17 iki tol neþinotø senovës gyvenvieèiø eþe-
rø salose. Praneðimo metu (doc. dr. G. Zabiela,
dr. D. Stonèius, M. Maèiulis) pateiktos ne tik
bendros tyrimø tendencijos, salø ar gyvenvieèiø
parametrai, bet ir su gamtine salø aplinka susijæ
dësningumai bei iðvados. Dr. D. Stonèius ragino
archeologus daugiau dëmesio skirti archeologi-
niams þvalgymams ir tyrimams salose, salø van-
dens telkiniuose ir pelkëse. Kitas ádomus negau-
siems seniausios proistorës laikotarpiø tyrimams
atstovaujantis objektas – Naravø senovës gyven-
vietë ir jos archeologiniai tyrinëjimai (dr. E. Ðata-
vièius). Finaliniu paleolitu ir mezolito laikotarpiu
datuojama senovës gyvenvietë Vilniaus miesto pa-
kraðtyje (Grigiðkiø sen.) bei viduramþiø kaimavie-
të, kurios sluoksnyje rastas paauglio kapas, datuo-
tinas XVII a. viduriu, anot tyrëjo, yra unikalus
prieðistorës ir istoriniø laikø archeologijos objek-
tas. Já siûloma áraðyti á Nekilnojamøjø kultûros
vertybiø registrà, nors nemaþa dalis archeologi-
nio objekto jau buvo sunaikinta viaduko ir keliø
statybos metu.

Konferencijos metu pristatyti ir dar 2001 m.

Konferencijos dalyviai ant Bubiø piliakalnio. A. Èepulytës nuotr.
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nustatyto Kalnuvënø kapinyno (Klaipëdos r., Send-
vario sen.) 2004–2009 m. tyrimai (J. Kanarskas), ku-
riame iðtirti 86 griautiniai ir 2 degintiniai kapai, da-
tuojami VIII–XI a., o visa kapinyno medþiaga bû-
dinga Lietuvos pajûrio kurðiø materialinei kultûrai.
Aptariant viduramþiø laikotarpá, vieni þinomiausiø
ir svarbiausiø iðlieka Dubingiø Radvilø rûmø tyri-
mai (prof. habil. dr. A. Kuncevièius). 2009 m. ieðko-
ta spëjamo bokðto, kuris tarsi matomas 1872 m. Na-
poleono Ordos pieðinyje, taèiau spëjamoje vietoje
jis neaptiktas. Nepaisant to, tyrimø metu rasti ir at-
kasti du rûsiai, laiptinë á rûsá ir rûmus, virtuvë, latri-
na, ûkinë duobë, o pats Dubingiø Radvilø rûmø ob-
jektas nuolat susilaukia iðskirtinio tiek archeologø
profesionalø, tiek smalsuoliø dëmesio.

Apie 2009 m. vykdytø Kauno pilies XVI a. bas-
tëjos kiemo archeologiniø tyrinëjimø tikslus ir re-
zultatus pasakojo jø vadovas A. Þalnierius. Iðtir-
tas bastëjos kiemas, esantis tarp antrosios mûri-
nës pilies PR bokðto ir þiedinës bastëjos sienos,
kur ateityje numatoma iðdëstyti Kauno pilies in-
þinerinæ infrastruktûrà ir suprojektuoti visuome-
ninës paskirties patalpas. Tai, anot praneðimo au-
toriaus, padëjo perprasti ne tik pilies ir jos sienø
konstrukcijas, tyrimø metu buvo aptikti ir aiðkes-
ni duomenys apie ðaudyklos mûrus, XIX a. pastatø
liekanas bei kitus susijusius objektus.

O. Fediajevas klausytojus iðsamiai supaþindi-
no su pirmàja ir kol kas vienintele nuosekliai ir
nuodugniai iðtirta dvarviete Lietuvoje – Stabatið-
kës (Ignalinos r., Visagino sav.). Vieni didþiausiø
pastaraisiais metais archeologiniø kasinëjimø bu-
vo vykdyti dël saugomos teritorijos patekimo á bû-
simos radioaktyviø atliekø kapavietës þemës skly-
pà, todël ji turëjo bûti visiðkai iðtirta. Visoje iðtir-
toje dvarvietës teritorijoje surasta 16 pagrindiniø
objektø: 6 pastatai, 3 ðuliniai, 3 þmoniø palaidoji-
mai, 4 arkliø laidojimo vietos.

Konferencijos metu buvo pristatomos ir arche-
ologiniø tyrimø informacijos iðsaugojimo bei ar-
chyvavimo problemos ir jø sprendimo bûdai. Ðia
tema skaitytas praneðimas „XXI a. Lietuvos ar-
cheologijos archyvas, arba kà paliksim po savæs“

(doc. dr. R. Lauþikas, dr. V. Vaitkevièius, I. Vosy-
liûtë) sulaukë itin didelio dalyviø susidomëjimo
ir aktyvios diskusijos. Dr. Vykintas Vaitkevièius ko-
legas kvietë pasidalinti kopijomis skaitmeniniø
vaizdø archyvui, kurio kontûrai buvo pristatyti doc.
dr. R. Lauþiko, bei iðsaugoti pirminius skaitmeni-
nius duomenis, kuriø pagrindu buvo parengtos ofi-
cialios ataskaitos, kaip ðaltiná moksliniams ir tai-
komiesiems tyrimams ateityje, tam, kad bûtø su-
darytos sàlygos visiðkai pasinaudoti informaciniø
technologijø galimybëmis, duomenis patogiai ana-
lizuoti, kurti ir iðsaugoti XXI a. Lietuvos archeo-
logijos archyvà.

Konferencijos organizavimo principai, pasitei-
sinæ ir ankstesniais metais, nepakito – dalyviai tu-
rëjo galimybæ pasiþvalgyti po pasirinkto regiono,
ðiuo atveju – Ðiauliø miesto ir apylinkiø, gausø ir
ávairø archeologijos paveldà. Pirmàjà dienà sveèiai
profesionalios muziejaus gidës buvo supaþindinti
su Ch. Frenkelio vilos ekspozicija. Antràjà rengi-
nio dienà Ðiauliø „Auðros“ muziejaus archeologës
A. Ðapaitë ir dr. B. Salatkienë dalyviams aprodë
Ðiauliø miesto archeologiná paveldà, pristatë Lie-
poriø senovës gyvenvietæ ir Kurtuvënø dvarà,
B. Dakanis – Bubiø piliakalná, doc. dr. G. Zabiela
– Kryþiø kalnà. Ekskursijos metu buvo stengiama-
si aktualizuoti archeologinio paveldo iðsaugojimo
ir puoselëjimo svarbà ne tik Ðiauliø, bet ir kitø mies-
tø paveldosaugos srityje.

2010 m. surengus tarptautinæ mokslinæ kon-
ferencijà „Naujausi archeologiniai tyrinëjimai“,
dar kartà buvo pratæsta graþi ilgametë tradicija
kasmet rengti specialià mokslinæ konferencijà,
skirtà Lietuvos ir kaimyniniø ðaliø archeologijos
paveldo tyrinëjimams. Jau penktà kartà surengta
tarptautiniu lygiu konferencija rodo Lietuvos ir
kaimyniniø ðaliø archeologø bendradarbiavimo
puoselëjimà. Kaimyniniø valstybiø atstovai paste-
bëjo ne tik puikø konferencijos organizavimà, bet
ir tai, jog Lietuva pasiþymi stabilia ir aktyvia ar-
cheologiniø tyrimø sklaida kasmetinëmis tradici-
nëmis konferencijomis, leidiniais ir pristatymais
internetinëje erdvëje.
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