
Naujamiesčiu (22012) teritorijų,



2 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2017 m. rengiamas techninis Atgimimo aikštės sutvarkymo projektas. Projekte numatoma 

pakeisti dangas, sutvarkyti ţeldinius ir apšvietimą, pastatyti maţosios architektūros elementus, dalis 

aikštės bus skirta reprezentacinėms funkcijoms, po aikšte planuojama įrengti poţeminę automobilių 

parkavimo aikštelę. Rengiant techninį projektą KPD Klaipėdos teritorinis padalinis pareikalavo 

atlikti archeologinius tyrimus, kadangi planuojami ţemės judinimo darbai bus vykdomi 

nekilnojamos kultūros vertybių Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijose (priedas Nr. 1).  

 

Bendrieji duomenys 

Planuojamų tyrimų teritorija uţima beveik visą Atgimimo a. plotą – apie 8880 m
2
. Šiaurinėje 

jos dalyje (apie 4948 m
2
) planuojama statyti poţeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Dalis jos 

patenka į asfaltuotą aikštės dalį (H. Manto g. tęsinys), kurioje vyksta intensyvus eismas. Pietinėje 

dalyje bus keičiamos dangos ir tvarkomi ţeldiniai bei apšvietimas (priedas Nr. 1).  

Aikštės teritorijoje tarp cementinėmis šaligatvio plytelėmis ir trinkelėmis grįstų pėsčiųjų takų 

yra įrengtos ŠV-PR kryptimi aukštėjančios terasos, kuriose yra įrengti gėlinai arba veja, vietomis 

auga medţiai. Minėtoje teritorijoje paviršiaus lygmuo kyla PR-ŠV kryptimi, reljefas įvairuoja nuo 

2,60 m iki 4,95 m (Habs) aukščio (priedai Nr. 5 ir 6).  

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Archeologinių tyrimų tikslas – archeologinių vertingųjų savybių paieška. Surinkti mokslinius 

archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją 

ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų metodas ir apimtys 

Tyrimai bus vykdomi taikant ţvalgomųjų archeologinių tyrimų metodą, kasant archeologinius 

šurfus ir perkasą.  

Planuojamoje tyrimų vietoje tyrimai buvo vykdyti 2014 m. (vadovas šio projekto autorius D. 

Balsas). Tyrimai Atgimimo a. buvo vykdyti siekiant surinkti pirminius duomenis apie dabartinės 

aikštės ribose buvusį iki prieškario egzistavusį gatvių tinklą ir buvusį uţstatymą. Tyrimų metu 

aikštės centrinėje dalyje tirtos trys perkasos Nr. 1-3, kurių bendras plotas 60 m
2
. Perkasose aptiktos 

suardytų XIX-XX a. pastatų liekanų bei fiksuoti XVII-XVIII a. archeologiniai sluoksniai, kurie 

siejami su Krūmamiesčio priemiesčiu. Į tyrimų plotą taip pat patenka ir šurfas Nr. 2 (4 m
2
 ploto), 

kuris buvo tirtas Muzikinio teatro aplinkoje. Šurfe apie 0,7 m gylyje aptiktos XIX-XX a. uţstatymo 

liekanos. Bendras 2014 m. ištirtas plotas sudaro 64 m
2
. 

2017 m. planuojami tyrimai yra 2014 m. tyrimų tąsa, kadangi 2014 m. tyrimų imtis yra 

nepakankama. Šiais metais planuojama ištirti 1 2x5 m dydţio perkasą P aikštės dalyje, siekiant 

aptikti buvusio ravelino šlaito ir griovio vietą. Likusioje aikštės dalyje numatoma ištirti 5 2x2 m 

dydţio šurfus. Iš viso bus ištirtas 30 m
2 

plotas. Susumavus su 2014 m. tyrimais, apie 8880 m
2
 

aikštės teritorijoje, bus ištirtas bendras 94 m
2
 plotas, daugiau 1% tyrimų ploto (priedas Nr. 5).  

Aptikus struktūras, jos nebus ardomos. 
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Tyrimų terminai 

Tyrimus planuojama atlikti 2017 09 06 – 10 30. 

 

Istoriniai duomenys 

Atgimimo a. yra istorinėje Klaipėdos miesto dalyje – Krūmamiesčio priemiestyje. Valdant 

Ordinui, palei dešinįjį Danės krantą driekėsi ganyklos ir pievos. XVI a. pabaigoje čia esančios 

ţemės buvo padovanotos miestui. Duomenų apie šios teritorijos uţstatymą XVI a. nėra. Ilgainiui 

naują rajoną pradėta vadinti Krūmamiesčiu, kuriame kūrėsi daugiausia neturtingi lietuviai. Šio 

priemiesčio teritorija uţėmė plotą, esantį tarp Danės ir dabartinių S. Šimkaus, S. Daukanto, K. 

Donelaičio gatvių. Į planuojamą tyrimų vietą patenka PV Krūmamiesčio teritorija. XVII a. pr. 

kartografiniuose Klaipėdos šaltiniuose čia ţymimas vienas iš pagrindinių kelių vedęs iš Klaipėdos į 

šiaurę (Palangą, Kretingą ir tt.). Abipus kelio XVII a. pr. kūrėsi sodybos. Tikėtina, kad sodybos 

buvo iškeltos dar XVII a. I p., fortifikuojant Klaipėdos miestą bastioniniais įtvirtinamais. Bastionas 

ginantis šiaurinį įvaţiavimą į miestą supiltas dešiniajame Dangės upės krante, priešais tiltą per upę 

(priedas Nr. 4). Priešais bastioną iškastas griovys, kuris dalinai buvo uţsemtas vandens. Kelias į 

Klaipėdą persikėlė uţ įtvirtinimų į PV. Bastionas nulygintas XVIII a. II p., po septynerių metų karo, 

apleidus miesto fortifikacinius įrenginius (priedas Nr. 3).  

Pagrindiniai ikikarinio uţstatymo akcentai turėjo pradėti formuotis XIX a. pirmoje pusėje, o 

galutinai susiformavo po Didţiojo gaisro (1854 m.). Tyrimų vietoje buvęs gatvių tinklas, kurį 

sudarė Didţioji Birţos g. (Große Börsenstraße), Maţoji Birţos g. (Kleine Börsenstraße), Luizės g. 

(Luisen straße, dabartinė Danės g.) ir Palangos g. (Polangen straße, buvusi dabartinės Atgimimo 

aikštės PV dalyje) (priedas Nr. 2). Dabartinės aikštės teritorijoje dominavo gyvenamieji namai – 

vieno, dviejų, trijų aukštų pastatai. Šių namų savininkai buvo pirkliai, amatininkai. Išsiskiria 

visuomeniniai statiniai – birţos pastatas ir gaisrinė. Pirmasis visuomeninis statinys – birţa buvo 

pastatyta prie tilto pastatytas 1777 m.. Tai buvo fachverkinis statinys, kuris 1856 metais buvo 

nugriautas ir pastatytas toje pačioje vietoje mūrinis birţos pastatas. 1908 m. birţa buvo rekonstruota 

ir padidinta. 1846 m. magistratas rotušei nupirko gyvenamąjį namą dešiniajame Danės krante. 

Įsikūrus rotušei, aplinkui pradėjo statytis kiti visuomeniniai statiniai – gaisrinė, miesto gimnastikos 

kompleksas. Gaisrinės kompleksas buvo pastatytas 1855-1856 m., kuris buvo nugriautas 1981 m., 

statant „Klaipėdos“ viešbutį. 1894 m. priešais gaisrinę buvo pastatytas dviaukštis apskrities 

valdybos pastatas. Šiame pastate nuo 1895 metų veikė ir kadastro įstaiga, vėliau po Antrojo 

pasaulinio karo – vaikų muzikos mokykla. II pasaulinio karo metu teritorija apie dabartinę 

Atgimimo aikštę smarkiai nukentėjo, buvo sugriauta didesnė dalis čia stovėjusių statinių. Po karo 

išvalius likusius griuvėsius, ištiesinta ir sujungta dabartinė Pilies ir H.Mankaus gatvės (buvusi 

Didţioji Birţos g), panaikinta buvusi Maţoji Birţos g., taip suformuota nauja erdvė kardinaliai 

pakeičiant senąją istorinę urbanistinę šios senamiesčio dalies struktūrą. 1981 m. Atgimimo aikštė 

įgavo dabartinį vaizdą. Tuo metu buvo suprojektuota Lenino aikštė ir nugriovus iš po karo likusius 

pastatus pastatytas Klaipėdos viešbutis.
 1

 

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu teritorijos, dabartinės Atgimimo aikštės 

gretimybėje archeologinių tyrimų metu fiksuoti kultūriniai sluoksniai su buvusio uţstatymo 

liekanomis, datuojami daugiausia XVII-XX a. (priedas Nr. 1).  

2017 m. A. Milius vykdė tyrimus Danės skvere. 3,68 ha teritorijoje buvo ištirtas 368 m
2
 

                                                           
1
 Tatoris, J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. Vilnius, 1994, p. 173- 177 

http://wiki-de.genealogy.net/Kleine_B%C3%B6rsenstra%C3%9Fe_in_Memel
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plotas. Tirtoje teritorijoje po paviršiniu velėnos sluoksniu buvo aptikti nuo 30 cm iki 150 cm 

menkaverčiai statybinių griuvenų bei perkasti sluoksniai. Po jais fiksuoti fragmentiškai išlikę XIX-

XX a. pr. datuojami pamatai bei ankstesni XVIII-XIX a. prad. sluoksniai, kurie pasiekti 1,2-1,4 m 

gylyje. Danės skvero PV dalyje nuo H. Manto g. iki daugmaţ skvero centrinėje dalyje įrengto 

fontano 0,3-1,2 m gylyje aptikta išlikusių XIX-XX a. prad. stovėjusių pastatų pamatų bei gatvių 

infrastruktūros elementų. ŠR Danės skvero dalyje, fiksuoti vien XIX-XX a. kultūriniai sluoksniai. 

2014 m. Atgimimo a. tyrimus atliko D. Balsas.
2
 Tirtame apie 1 ha plote buvo ištirtos 8 

perkasos, bendras 100 m
2
 plotas. Tyrimų metu aptikta XIX-XX a. pastatų liekanų, bei XVII-XVIII 

a. archeologiniai sluoksniai. Į planuojamų tyrimų plotą patenka trys perkasos Nr. 1-3. 

Perkasos Nr. 1 vietoje nuėmus iki 40 cm storio velėnos ir paviršinio dirvoţemio sluoksnį, 

fiksuoti iki 5-10 cm storio stambių griuvenų ir 10-15 cm storio pilko ţvyro sluoksniai. 0,5–0,8 m 

gylyje, perkasoje atidengtos akmens ir plytų mūro konstrukcijos, kurias galima sieti su XIX a. pab.-

XX a. prad. stovėjusiais pastatais. Giliau tirtas iki 40 m storio niveliacinio smulkaus gelsvo smėlio 

sluoksnis. Po juo fiksuoti horizontaliai susisluoksniavę pilko ir rusvo priesmėlio sluoksniai, kurie 

tęsiasi iki 1,9-2 m gylio. Po šiais sluoksniais pasiektas apie 10 cm storio juodų durpių sluoksnis. 

Šiuose sluoksniuose rasta molinių glazūruotų indų šukių, kaolino pypkučių kotelių, plokštinių 

koklių dengtų juoda glazūra, odinių dirbinių fragmentų ir gyvulių kaulų. Radiniai datuojami XVII a. 

pab.-XVIII a. Giliau fiksuotas pilko dumblingo smėlio su smulkiomis plytų duţenomis sluoksnio 

paviršius. Pastarasis sluoksnis tęsiasi iki 3,4 m gylio. Įţemis nepasiektas. 

Perkasoje Nr. 2 nuėmus velėnos sluoksnį, jos ŠR ir PV dalyse fiksuotas iki 1 m storio 

atveţtinio grunto sluoksnis, kuris buvo suformuotas pokaryje pertvarkant dabartinės Atgimimo 

aikštės teritoriją. Centrinėje perkasos dalyje fiksuota iki 7 m pločio ir iki 1,9 m gylio duobė, kurioje 

aptikti suversti dideli iki 50x70 cm dydţio akmenys bei betono gabalai. Šalia duobės aptikta ŠV-PR 

kryptimi besitęsiančių akmenų eilė – galimai apardyto pamato fragmentas. Giliau ŠR ir PV 

perkasos dalyse fiksuotas apie 0,6-0,9 m storio melsvo molio sluoksnis, po juo 0,4-0,6 m storio 

gelsvo ir pilkšvo smėlio sluoksniai. 2,4 m gylyje pasiektas pilko priesmėlio  su smulkiomis plytų 

duţenomis sluoksnis, kuris tęsiasi iki 3-3,4 m gylio. Taipogi perkasos PV dalyje, 2,4 m gylyje 

aptikta plytų eilė, kuri ţymi nutiesto ryšių kabelio vietą. 

Perkasoje  Nr. 3 fiksuoti iki 3 m storio XX a. antros pusės niveliaciniai sluoksniai, bei išskirti 

du tiriamoje vietoje XX a. antros pusės dabartinės Atgimimo aikštės formavimo etapai. Maţdaug 

1,2-1,35 m gylyje atidengtas 10-45 cm storio gelsvo smėlio sluoksnis, kuris ţymi XX a. 6-7 

dešimtmečio aikštės paviršiaus lygmenį, o po juo identifikuotas suformuoti pokaryje iki 1,5 m 

storio supiltinio dirvoţemio ir pilko priesmėlio sluoksniai. Šiame sluoksnyje rasta pavienių radinių, 

t.y. glazūruotų puodų šukių, tašytų buvusio grindinio akmenų, šaligatvio trinkelių, bei 1955 m. 10 

kapeikų nominalo moneta. Maţdaug 2,7 m gylyje pasiektas stambių griuvenų paviršius, kuris 

stratigrafiškai datuojamas pokariu ir suformuotas čia stovėjusių pastatų šalinimo darbų metu. 

Centrinėje perkasos dalyje aptiktas apardyto apie 95 cm pločio pamato fragmentas.  

2014 m. buvo atlikti archeologiniai tyrimai sklype Danės g. 19 (vad. D. Balsas). Sklypas ŠR 

ribojasi su Atgimimo aikšte. 9050 m
2
 ploto teritorijoje buvo ištirta 10 šurfų, bendras 48 m

2
 plotas.  

Šurfuose tirtuose šalia Liepų g., H. Manto g. ir Danės g., aptiktos XIX-XX a. struktūros – 

buvusio uţstatymo liekanos, kurios yra susijusios su ikikariniu šios Klaipėdos senamiesčio dalies 

buvusiu gatvių tinklu bei uţstatymu. Sovietmečiu buvęs uţstatymas bei senasis gatvių tinklas buvo 

kardinaliai pakeistas. Į planuojamų tyrimų plotą patenka šurfas Nr. 2. Šurfe Nr. 2, 0,7 m gylyje, 
                                                           
2
 Balsas, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Atgimimo a., 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 

ataskaita. Klaipėda, 2015. Saugoma autoriaus archyve. 
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fiksuotas iki 40-50 cm pločio betoninis ir plytų mūro pamato fragmentas. Šalia aptikta iki 2,9 m 

gylio rūsio patalpa.
3
 

2014 m. M. Petkus atliko tyrimus Danės g. atkarpoje, kuri PV ribojasi su Atgimimo a.
4
 

Tyrimų metu planuojamos tiesti lietaus nuotekų trasos vietose buvo ištirti 5 šurfai, iš viso 10 m
2
 

bendras plotas. Šurfuose iki 1,0 m gylio fiksuoti permaišyti XX a. kultūriniai sluoksniai. Giliau 

aptikti horizontalūs nuo 5 cm iki 20 cm juodos ţemės, ţvyro, rusvo priemolio bei pilko smėlio 

sluoksniai. Juos galima sieti su ankstesniais amţiais vykdytais Danės upės krantinės formavimo 

darbais. Archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. Šurfuose tirtuose iki 2,4 m gylio 

įţemis nepasiektas, archeologinių radinių neaptikta.  

Tais pačiais metais M. Petkus tyrė komunikacijų trasų vietose šalia sklypo S. Šimkaus g. 2, 

kuris yra į ŠV nuo aikštės.
5
 Tyrimų metu ištirti 4 šurfai, bendras plotas 8 m

2
, bei ţvalgytas 24 m

2 

plotas. Šurfuose po paviršiniais gatvės dangos sluoksniais, fiksuotas 40-110 cm storio XIX a. pab.-

XX a. kultūrinis sluoksnis. Šurfe Nr. 4,apie 0,3-0,4 m gylyje atidengti čia stovėjusio pastato pamato 

dalis, su plytų grindimis. Remiantis 1923 m. Klaipėdos miesto planu tyrimų metu buvo atidengta 

pietvakarinė Didţiosios Birţos g. (dabartinė H. Manto g.) ir Aleksandro g. (dabartinė Liepų g.) 

sankryţos ŠV dalyje stovėjusio pastato dalis.  

2014 m. A. Milius sklype Liepų g. 4,6 ištyrė 20,5 m
2
 plotą.

6
 Tirtose perkasose po 75–80 cm 

storio judintais supiltiniais sluoksniais fiksuotas 35-90 cm storio XVIII a. pab.-XIX a. datuojamas 

kultūrinis sluoksnis su plytų duţenomis, ţiesta glazūruota keramika, juoda glazūra dengtais 

kokliais, butelių šukėmis ir kt. Po juo fiksuotas įţemis arba vietomis jį dengęs iki 20 cm storio 

natūralių durpių sluoksnis.  

2013 m. ties pastatu Liepų g. 4, suprojektuotoje vandentiekio įvado vietoje archeologinius 

detaliuosius tyrimus atliko D. Jazbutytė.
7
 Tyrimų metu buvo ištirtos dvi perkasos, viso apie 12 m

2
 

dydţio plotas. Perkasų vietose permaišytuose sluoksniuose rasti XIX-XX a. datuojami radiniai bei 

keli radiniai, kuriuos galima priskirti ir ankstyvesniam XVIII a. laikotarpiui. Įţemis perkasose 

fiksuotas 1,3-1,7 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus.  

2012 m. Liepų g. 4, 6 detaliuosius archeologinius tyrimus atliko D. Balsas.
8
 Ištirtame 150 m

2
 

dydţio plote fiksuotas iki 1,95 m storio XVIII a. pab.-XX a. kultūrinis sluoksnis. Sluoksnyje aptikti 

IV horizontai. I horizontas datuojamas XX a. II p., jį sudaro iki 25 cm storio niveliaciniai smėlio 

sluoksniai. II horizontą sudaro 55-125 cm storio pilko ţvyro su griuvenomis sluoksnis. Šiame 

horizonte fiksuotos struktūros bei jų fragmentai datuojami XIX a. II puse ir XX a. prad. II 

horizontui priskirtas grindinys bei lauko akmenų latakų fragmentai, kurie buvo įrengti šalia Liepų g. 

                                                           
3
 Balsas, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012) teritorijos Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Danės g. 19, 2014 m. žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2015. Saugoma autoriaus archyve. 
4
 Petkus, M. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Miesto istorinės dalies (22012), 

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Jūros ir Danės g., 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 

2014. Ataskaitą suteikė autorius. 
5
 Petkus, M. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

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

ataskaita. Klaipėda, 2014. Ataskaitą suteikė autorius. 
6
 Milius, A. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 

Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Liepų g. 4-6 2014 m. detaliųjų archeologinių tyrimų 

ataskaita. Klaipėda, 2014. Ataskaitą suteikė autorius. 
7
 Jazbutytė, D, Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijos, Liepų g. 4, 2013 m. detaliųjų 

archeologinių tyrimų ataskaita, Klaipėda, 2014. Ataskaitą suteikė autorius. 
8
 Balsas, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012) ir 

Pastato (36244) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Liepų g. 4, 6, 2012 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita , 

Klaipėda, 2013. Saugoma autoriaus archyve. 
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stovėjusių pastatų kieme. III horizontą sudaro apie 80 – 100 cm storio pilkos ţemės su plytų 

duţenomis, pilko ir gelsvo smėlio sluoksniai. Šis horizontas datuojamas XIX a. I puse. Horizonto 

apatinėje dalyje fiksuoti įvairūs perkasimai. 1,55-1,65 m gylyje po gelsvu smėliu fiksuota buvusio 

trumpalaikio pastato vieta ir šalia jo įkasta statinė. IV horizontas buvo fiksuotas 1,7-1,75 m gylyje. 

Jis buvo neintensyvus iki 25 cm storio, kurį sudarė suplauto gelsvo smėlio sluoksnis. Šis horizontas 

pagal radinius datuotas XVIII a. pab. Giliau seka iki 30 cm storio natūralių durpių sluoksnis.  

2011 m. Liepų g. 4, 6 sklype archeologinius tyrimus atliko M. Mockus.
9
 2011 m liepos m. 

sklype buvo ištirti keturi 2x1 m dydţio šurfai. Tyrimų metu buvo aptiktas fragmentiškas kultūrinis 

sluoksnis, kuris pagal surinktus buitinės keramikos fragmentus datuotas XVII-XVIII a. Tais pačiais 

metais sklype vyko detalieji archeologiniai tyrimai. Tyrimų metu buvo ištirti 3 plotai, iš viso 

bendras 300 m² plotas. Tyrimų vietoje fiksuotas iki 2,5 m storio kultūrinis sluoksnis. Viršutinę jo 

dalį sudaro iki 1 m storio pokaryje susiformavęs griuvenų sluoksnis. Apatinėje dalyje fiskuotas 

neintensyvus, iki 0,5 m storio XVIII a. pab.-XIX a. pr. sluoksnis. 

2010 m. tiesiamoje elektros kabelio trasoje į pastatą esantį Liepų g. 2 V. Bračiulis atliko 

archeologinius ţvalgymus.
10

 Ţvalgyta 302 m ilgio elektros kabelio trasa, kurioje fiksuoti XX a. 

datuojami kultūriniai sluoksniai.  

 

 

PRIEDAI: 

 

1. PRIEDAS NR. 1 Planas Nr. 1   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

Atgimimo a. 2017 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas. M 1:1500. 

2. PRIEDAS NR. 2 Planas Nr. 2. Planas Nr. 2   Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių teritorijų, Klaipėdos 

m. sav., Klaipėdos m., Atgimimo a. 2017 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas ant 

1944 m aerofotonuotraukos su XIX a. - XX a. I p. uţstatymu. M 1:1500.  

3. PRIEDAS NR. 3 Planas Nr. 3   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

Atgimimo a. 2017 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas ant 1784 m. miesto plano. 

M 1:1500. 

4. PRIEDAS NR. 4 Planas Nr. 4   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

Atgimimo a. 2017 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas, ant 1703 m. Klaipėdos 

miesto plano - projekto. M 1:1500. 

5. PRIEDAS NR. 5 Planas Nr. 5   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

Atgimimo a. 2017 m. ţvalgomųjų archeologinių tyrimų šurfų ir perkasos situacijos planas. M 

1:1000. 

6. PRIEDAS NR. 6 Objekto fotofiksacija prieš tyrimus.  

 

 

Archeologas  

Darius Balsas         

                                                           
9
 Mockus, M. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Liepų g. 4, 6, Klaipėdos m., 2011 m. 

žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2015. Ataskaitą suteikė autorius. 
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 ATL 2010 metais, Vilnius., 2011, p. 536. 
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Planas Nr. 1   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,  Atgimimo a.
2017 m. žvalgomųjų archeologinių  tyrimų situacijos planas. M 1:1500.
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Planas Nr. 2   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,  Atgimimo a.
2017 m. žvalgomųjų archeologinių  tyrimų situacijos planas ant 1944 m aerofotonuotraukos su
XIX a. - XX a. I p. užstatymu. M 1:1500.

2017 m. A. Miliaus tyrimai
Planuojami tirti šurfai ir perkasaProjektuojama teritorija
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Planas Nr. 3   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,  Atgimimo a.
2017 m. žvalgomųjų archeologinių  tyrimų situacijos planas ant 1784 m. miesto plano . M 1:1500.
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PRIEDAS NR.4

Planas Nr. 4   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,  Atgimimo a.
2017 m. žvalgomųjų archeologinių  tyrimų situacijos planas, ant 1703 m. Klaipėdos miesto plano
 - projekto. M 1:1500.
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Planas Nr. 5   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės
dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,  Atgimimo a.
2017 m. žvalgomųjų archeologinių  tyrimų šurfų ir perkasos situacijos planas. M 1:1000.
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Objekto fotofiksacija prieš tyrimus  PRIEDAS NR. 6 

 
1. Planuojamų tyrimų vieta iš PV 

 
2. Planuojamų tyrimų vieta iš P 

 
3. Planuojamų tyrimų vieta iš PR 
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