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KONFERENClJOS, SEMINARA! 

TARPTAUTINE MOKSLINE KONFERENCUA 
,,NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRIN ~:.JIMAI" 
(2010 m.) 

Tarptautine moksline konferencija "Naujausi 
archeologiniai tyrinejimai" (anksCiau - "Naujau
si archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje") - ilgame
tes tradicijas turin tis kasmetinis renginys, skirtas 
naujausi4 archeologini4 tyrinejim4 Lietuvoje ir 
kaimyniniuose krastuose duomenims pristatyti. 
Kasmet sios konferencijos rengiamos skirtinguo
se Lietuvos regionuose, tokiu budu sudarant gali
myby dalyviams susipazinti su gausiu ir ivairiu Lie
tuvos archeologijos paveldu bei pagerbti tuose re
gionuose dirbanCius archeologus, muziejininkus 
bei paveldosaugininkus. 2010 m. konferencija 
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"Naujausi archeologiniai tyrinejimai" vyko Siau-
liuose, "Ausros" muziejaus Ch. Frenkelio viloje. 
Lapkricio 26-27 dienomis Lietuvos archeologai, 
kulturos paveldo specialistai, Vilniaus ir Klaipe
dos universitet4 studentai bei archeologai is Lat
vijos, Estijos ir Baltarusijos turejo galimyby susi
pazinti su 2009 m. archeologini4 tyrinejim4 Lie
tuvoje svarbiausiais rezultatais ir analogiskais pa
siekimais kaimyninese salyse. 

Neatsiejamas renginio tikslas yra tysti glaudzi,! 
konferencijos ir leidinio "Archeologiniai tyrineji
mai Lietuvoje" tradicij,! - kiekvienoje konferenci-
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joje pristatyti nauj,! tystinio leidinio knyg'!. Siais me-
tais Siauliuose buvo pristatytas jau 29-asis moksli
nis leidinys "Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 
2009 metais" - isleistas laiku, nors ir mazesnes ap
imties, taCiau ne mazesnes kokybes ir svarbos. 

Nuo 2006 m., konferencijai "Naujausi archeo
loginiai tyrinejimai" tapus tarptautine, jau yra ipras
ta pirmojoje jos dalyje matyti mokslininkus is kai-
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mynini4 sali4. Siais metais archeologai is Latvijos, 
Estijos ir Baltarusijos apibendrino savo atstovauja
m4 sali4 svarbiausius me14 pasiekimus archeologi
jos srityje, tyrinejim4 metodik'! bei problematik'!. 

Po met4 pertraukos archeologai prof. dr. 
O. Levko, dr. V. Lakiza, dr. A. Medvedev ir dr. 
V. Koshman pristate pastar~4 met4 reiksmingiau
sius archeologinius tyrimus kaimynineje Baltaru-
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sijoje. Apibendrinti istoriniam ir kulturiniam 
Drutsko (Drucko) kompleksui priklausanCio pil
kapyno tyrimai (vad. prof. dr. O. Levko), sukely 
pastaraisiais metais bene daugiausiai diskusij4 sio
je salyje. Daugiausia demesio skirta 38 individ4 
kolektyviniam palaidojimui pilkapyje, jungianCiam 
tiek ikikrikscionisk,!sias, tiek krikscionisk,!sias lai
dojimo tradicijas, kuris, anot tyrej4, yra unikalus 
ne tik Baltarusijoje, bet ir visame Ryt4 Baltijos 
regione. PlaCios apimties ir itin rezultatyvUs tyri
mai taip pat vykdyti ir statomos Gardino hidroe
lektrines teritorijoje (vad. dr. V. Lakiza), kuri4 me
tu aptikti 33 iki tol neZinoti ivairi4 laikotarpi4 ar
cheologiniai objektai bei surinkta daugiau nei 
100000 radini4. Piliakalni4 tyrimus salyje repre
zentavo Svislach (Svisloch) piliakalnio (Mogilio
vo sri tis ), miest4 - Minsko senosios dalies archeolo
giniai tyrinejimai. 

Latvijoje 2009 m. buvo isduoti 59leidimai vyk
dyti archeologinius tyrinejimus. Svarbiausius j4 sa
vo pranesime apZvelge Inna LazdiI;ta. Daugiausia 
demesio tiek pristatyme, tiek realioje vykdom4 ar
cheologini4 tyrim4 situacijoje Latvijos teritorijo
je skiriama miest4 tyrimams - del intensyviai vyk
dom4 miesto tvarkybos ir renovavimo darb4. Kon
struktyvaus pranesimo metu buvo trumpai prista
tyta net 14 objekt4, datuojam4 nuo mezolito iki 
nauj~4 laik4. Trumpai aptarti tysiami Zveiniek4 
(Zvejnieki) kapinyno archeologiniai tyrinejimai, 
Zveiniek4 I ir II senoves gyvenvieCi4 tyrimai mag
netometru, ankstyvuoju meta14laikotarpiu datuo
jamo Rusenicos (Rusenica) piliakalnio, ivairi4 ar
cheologini4 objekt4 kompleks4 Cesyje (Riekstu 
kalns), Siguldoje (Krusta kalns), viduramzi4 pili4 
(Dobele, Rauna, Nurmuiia), Rygos ir Ventspilio 
miest4 archeologiniai tyrimai ir kiti. 

Kiekvienais metais "Naujausi4 archeologini4 
tyrinejim4" konferencijose taip pat sulaukiame ir 
Estijos mokslinink4. 2010 m. Arvi Haak klausy
tojams pristate savo ir koleg4 parengtus pranesi
mus apie pridistores objektus Estijoje (Martti 
Veldi), apie viduramzi4 ir nauj~4 laik4 objekt4 
archeologinius kasinejimus Talino, Tartu, Kure
sares miestuose (Arvi Haak) ir XII-XIII a. Kuk-
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Konferencijos dalyviai ant Bubi4 piliakalnio. A. Cepulytes nuotr. 

ruses (Kukruse) kapinynq bei mezolito laikotar
piu datuojamq masini palaidojimq Veibri (Mari 
Lohmus). Pastarasis sulauke bene didziausio kon
ferencijos dalyviq susidomejimo. 2010 m. vasarq, 
siekiant nustatyti velyvuoju mezolitu datuojamo 
Veibri kapinyno ribas, teritorija buvo tiriama geo
radaru, 0 pastebetos 3 anomalijos tiriamos nuo
dugniau. Vienoje jq aptiktas masinis 10 nuzudytq 
individq palaidojimas, taip pat priskiriamas me
zolito laikotarpiui (pagal archeologini kontekstq), 
nustebino ne vienq praneSimo klausytojq. 

Deja, siais metais nesulaukeme sveCiq is Len
kijos, Kaliningrado sri ties ir tolimesniq Rusijos re
gionq. Taciau galima pasidziaugti issamiais Latvi
jos, Estijos ir Baltarusijos archeologiniq tyrimq ir 
rezultatq pristatymais, kurie, anot dr. E. Svetiko, 
galetq buti paskata ir pavyzdys kitose tokio pobu
dzio konferencijose glaustai apibendrinti ir skelbti 
Lietuvos tyrimq medziagq. 

Lietuvos archeologai konferencijos metu taip 
pat pristate reiksmingiausius ar idomiausius Lie
tuvos archeologijos paveldo tyrinejimq rezultatus. 
2009 m. vykdytos senoves gyvenvieCiq paieskos ir 
tyrimai ezerq salose, anot paCiq pranesimo auto-

riq, - tai savotiskas !Uzio momentas. 2009 m. ras
ta net 17 iki tol ndinotq senoves gyvenvieCiq de
rq salose. Pranesimo metu (doc. dr. G. Zabiela, 
dr. D. StonCius, M. MaCiulis) pateiktos ne tik 
bendros tyrimq tendencijos, salq ar gyvenvieciq 
parametrai, bet ir su gamtine salq aplinka susijy 
desningumai bei isvados. Dr. D. StonCius raginG 
archeologus daugiau demesio skirti archeologi
niams Zvalgymams ir tyrimams salose, salq van
dens telkiniuose ir pelkese. Kitas idomus negau
siems seniausios proistores laikotarpiq tyrimams 
atstovaujantis objektas - Naravq senoves gyven-
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viete ir jos archeologiniai tyrinejimai (dr. E. Sata-
viCius). Finaliniu paleolitu ir mezolito laikotarpiu 
datuojama senoves gyvenviete Vilniaus miesto pa
krastyje (Grigiskiq sen.) bei viduramzilt kaimavie
te, kurios sluoksnyje rastas paauglio kapas, datuo
tinas XVII a. viduriu, anot tyrejo, yra unikalus 
priesistores ir istoriniq laikq archeologijos objek
tas. Ji siUloma irasyti i Nekilnojam1fjq kulturos 
vertybiq registrq, nors nemaza dalis archeologi
nio objekto jau buvo sunaikinta viaduko ir keliq 
statybos metu. 

Konferencijos metu pristatyti ir dar 2001 m. 

, 
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nustatyto Kalnuvenq kapinyno (Klaipedos r., Send
vario sen.) 2004-2009 m. tyrimai (1. Kanarskas), ku
riame istirti 86 griautiniai ir 2 degintiniai kapai, da
tuojami VIII-XI a., 0 visa kapinyno medZiaga bu
dinga Lietuvos pajurio kursiq materialinei kulrurai. 
Aptariant vidurarnZiq laikotarpi, vieni zinomiausiq 
ir svarbiausiq islieka Dubingiq Radvilq rumq tyri
mai (prof. habil. dr. A. KunceviCius). 2009 m. iesko
ta spejamo bokSto, kuris tarsi matomas 1872 m. Na
poleono Ordos piesinyje, taCiau spejamoje vietoje 
jis neaptiktas. Nepaisant to, tyrimq metu rasti ir at
kasti du rusiai, laiptine i rusi ir rumus, virtuve, latri
na, ukine duo be, 0 pats Dubingiq Radvilq rumq ob
jektas nuolat susilaukia isskirtinio tiek archeologq 
profesionalq, tiek smalsuoliq demesio. 

Apie 2009 m. vykdytq Kauno pilies XVI a. bas
tejos kiemo archeologiniq tyrinejimq tikslus ir re-
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zultatus pasakojo jq vadovas A. Zalnierius. IStir-
tas bastejos kiemas, esantis tarp antrosios muri
nes pilies PR boksto ir ziedines bastejos sienos, 
kur ateityje numatoma isdestyti Kauno pilies in
zineriny infrastrukturq ir suprojektuoti visuome
nines paskirties patalpas. Tai, anot pranesimo au
toriaus, padejo perprasti ne tik pilies ir jos sienq 
konstrukcijas, tyrimq metu buvo aptikti ir aiskes
ni duomenys apie saudyklos murus, XIX a. pastatq 
liekanas bei kitus susijusius objektus. 

O. Fediajevas klausytojus issamiai supazindi
no su pirmqja ir kol kas vienintele nuosekliai ir 
nuodugniai istirta dvarviete Lietuvoje - Stabatis
kes (Ignalinos r., Visagino sav.). Vieni didziausiq 
pastaraisiais metais archeologiniq kasinejimq bu
vo vykdyti del saugomos teritorijos patekimo i bu
simos radioaktyviq atliekq kapavietes zemes skly
Pq, todel ji turejo buti visiskai istirta. Visoje istir
toje dvarvietes teritorijoje surasta 16 pagrindiniq 
objektq: 6 pastatai, 3 suliniai, 3 zmoniq palaidoji
mai, 4 arkliq laidojimo vietos. 

Konferencijos metu buvo pristatomos ir arche
ologiniq tyrimq informacijos issaugojimo bei ar-
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chyvavimo problemos ir jq sprendimo budai. Sia 
tema skaitytas praneSimas "XXI a. Lietuvos ar
cheologijos archyvas, arba kq paliksim po savys" 
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(doc. dr. R. Lauzikas, dr. V VaitkeviCius, I. Vosy
liute) sulauke itin didelio dalyviq susidomejimo 
ir aktyvios diskusijos. Dr. Vykintas VaitkeviCius ko
legas kviete pasidalinti kopijomis skaitmeniniq 
vaizdq archyvui, kurio konturai buvo pristatyti doc. 
dr. R. Lauziko, bei issaugoti pirminius skaitmeni
nius duomenis, kuriq pagrindu buvo parengtos of i
cialios ataskaitos, kaip saltini moksliniams ir tai
komiesiems tyrimams ateityje, tam, kad butq su
darytos sqlygos visiskai pasinaudoti informaciniq 
technologijq galimybemis, duomenis patogiai ana
lizuoti, kurti ir issaugoti XXI a. Lietuvos archeo
logijos archyvq. 

Konferencijos organizavimo principai, pasitei
siny ir ankstesniais metais, nepakito - dalyviai tu
rejo galimyby pasiZvalgyti po pasirinkto regiono, 
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siuo atveju - Siauliq miesto ir apylinkiq, gausq ir 
ivairq archeologijos paveldq. Pirmqjq dienq sveciai 
profesionalios muziejaus gides buvo supazindinti 
su Ch. Frenkelio vilos ekspozicija. Antrqjq rengi-
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nio dienq Siauliq "Ausros" muziejaus archeologes 
v 

A. Sapaite ir dr. B. Salatkiene dalyviams aprode 
v 

Siauliq miesto archeologini paveldq, pristate Lie-
poriq senoves gyvenviety ir Kurtuvenq dvarq, 
B. Dakanis - Bubiq piliakalni, doc. dr. G. Zabiela 
- Kryziq kalnq. Ekskursijos metu buvo stengiama
si aktualizuoti archeologinio paveldo issaugojimo 
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ir puoselejimo svarbq ne tik Siauliq, bet ir kitq mies-
tq paveldosaugos srityje. 

2010 m. surengus tarptautiny moksliny kon
ferencijq "Naujausi archeologiniai tyrinejimai", 
dar kartq buvo pratysta grazi ilgamete tradicija 
kasmet rengti specialiq moksliny konferencijq, 
skirtq Lietuvos ir kaimyniniq saliq archeologijos 
paveldo tyrinejimams. J au penktq kartq surengta 
tarptautiniu lygiu konferencija rodo Lietuvos ir 
kaimyniniq saliq archeologq bendradarbiavimo 
puoselejimq. Kaimyniniq valstybiq atstovai paste
bejo ne tik puikq konferencijos organizavimq, bet 
ir tai, jog Lietuva pasiZymi stabilia ir aktyvia ar
cheologiniq tyrimq sklaida kasmetinemis tradici
nemis konferencijomis, leidiniais ir pristatymais 
intemetineje erdveje. 
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