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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2017 m. Klaipėdos vykdomas lietaus nuotekų šalinimo tinklų šalia sklypo Bangų g.5A esančio 

sklypo rekonstravimo ir statybos projektas. Bendras trasos ilgis apie 290 m (priedas Nr. 1). Tyrimų 

uţsakovas UAB „Liutenas“ jau yra paklojęs dalį tinklų. 84 m ilgio trasos dalyje, kuri buvo kasama 

atviru būdu, 2017 m. vykdyti ţvalgomieji archeologiniai tyrimai bei ţvalgymai (vad. A. Milius ir I. 

Sadauskas). Likusi trasos dalis buvo klojama uţdaru būdu. Vykdant poţeminio prastūmimo darbus, 

tyrimų uţsakovui nutrūko traukiamas vamzdis. Norint toliau tęsti prastūmimo darbus, reikia atkasti 

trūkusio vamzdţio vietą. Kadangi darbų vieta patenka į saugomas Klaipėdos senamiesčio (16075) ir 

Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457) teritorijas, tyrimų uţsakovas uţsakė 

atlikti archeologinius tyrimus. 

 

Bendrieji duomenys 

Planuojamų tyrimų vieta yra šalia Klaipėdos mieto bastioninių įtvirtinimų komplekso. Ţvalgymų 

plotas yra apie 60 m į pietryčius nuo Gelderno bastiono ir apie 10 m nuo rekosntruotos gynybinio 

griovio (fosos) krašto. Tikėtina, kad planuojama tyrimų vieta patenka į uţpiltą gynybinį griovį. Ţemės 

paviršius čia yra lygus, apie 5,30 m Habs, auga ţolė (priedas Nr. 4).  

 

Istoriniai duomenys 

Teritorijos, kurioje numatomi tyrimai, aplinkoje 1627-1629 m buvo supilti olandiško tipo 

pylimai su bastionais, o išorinėje jų pusėje iškasti grioviai. Pylimų aukštis siekė apie 3,5 m, į griovius 

buvo nukreiptas Danės upės vanduo. Planuojamas ţvalgyti plotas, remiantis 1784 m. Klaipėdos m. 

planu, turėtų būti griovio pakraštyje ar pačiame griovyje, į P nuo jo buvęs tiltas (priedas Nr. 2). 

Paskutiniame XVII a. dešimtmetyje, vadovaujant kapitonui inţinieriui Rene Carraccioli Nicastre, 

miesto įtvirtinimai vėl buvo rekonstruojami, tobulinami. Darbai vyko ir XVIII a.
1
. Nuo 1770 m. 

karaliaus įsakymu iš pradţių ravelinus, o vėliau ir pylimus pradėta nuomoti ir pardavinėti pirkliams ir 

miestiečiams. XIX a. pirmoje pusėje grioviuose leista apsistoti ir ţiemoti nedideliems laivams. 

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

1994 m. archeologas V. Bračiulis ţvalgė lietaus kanalizacijos tranšėją kasama Bangų g., Kulių 

vartų g. ir Tilţės g. Bangų gatvėje, nuo sankryţos su Kūlių vartų g., ţvalgyta apie 90 m ilgio 

mechanizuotai kasamos tranšėjos. Ţvalgymai nebuvo informatyvūs, aptikti XIX-XX a. kultūriniai 

sluoksniai.
2
  

2011 m. V. Bukantaitė atliko archeologinius tyrimus buvusio tabako fabriko pastatų komplekso 

vietoje, Bangų g. 5A. Viso buvo ištirtas 580 m² plotas. Fiksuotas iki 3,1 m storio kultūrinis sluoksnis, 

datuojamas XIX a. su pavieniais XVIII a. radiniais (geleţies lydimo atliekų, keramikos fragmentų, 

kaolino pypkių kotelių bei galvučių, keletas koklių fragmentų). Tiriamo ploto PR dalyje įţemio lygyje 

(3,2 m gylyje) aptikti veršelio ir poros šunų griaučiai, aptikti radiniai liudija šioje vietoje XVIII a. ar 

XIX a. I pusėje buvusią kritusių gyvūnų uţkasimo vietą. Šiluminės trasos vietoje aptiktas XVIII-XX a. 

kultūrinis sluoksnis. Tyrimų metu nustatyta, kad ši vieta iki pat XX a. pr. buvo neuţstatyta, o jos 

paviršius buvęs gerokai (iki 3 m) ţemesnis, nei yra dabar.
3
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 Tatoris, J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. Vilnius, 1994, p. 162-163. 
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 Bračiulis V. Lietaus kanalizacijos trasos Kulių vartų, Bangų ir Tilžės gatvėse žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 

Klaipėda 1994 m. MLIM, byla Nr. AS98, Pg.m. 7986. 
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 Bukantaitė V. Bangų gatvė 5A Klaipėdoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 m.. Vilnius, 2012, p. 394- 397. 
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2013 m. ţvalgomuosius archeologinius tyrimus sklype Bangų g. 7 atliko D. Balsas. Tyrimų metu 

iškasta 13 2x2 m dydţio archeologinių šurfų, ištirtas bendras 52 m
2
 plotas. Šurfuose fiksuoti iki 2,6 m 

storio XVIII-XX a. kultūriniai sluoksniai. Paţymėtina, kad viršutinėje stratigrafijoje čia taip pat 

dominuoja maišyti balastiniai gruntai, kurie artėjant link Bangų gatvės siekia iki 1,5 m storio. Šurfe 

Nr. 8, tirtame šalia Bangų g., 2,5 – 2,6 m gylyje aptiktas akmeninis pastato pamato fragmentas.  

Tyrimų metu surinkta 130 archeologinių radinių – buitinė keramika, keletas koklių dalių, kaolino 

pypkių dalių, stiklo šukių, patrankos sviedinys. Radiniai datuotini XVIII a. antra puse-XIX a..
 4

  

2014 m. M. Mačiulis, sklype Bangų g. 5A atliko archeologinius tyrimus. Jų metu, suprojektuotos 

tranšėjos vietoje, buvo ištirti 3 šurfai. Bendrai ištirtas 16 m
2
 plotas (8 m

2
 iki iţemio). Šurfuose Nr. 1, 2 

po mechaniniais paviršiniais asfalto, skaldos, smėlio sluoksniais 0,7-0,8 m gylyje nuo dabartinio ţemės 

paviršiaus buvo atidengtas 0,15-0,2 m storio permaišyto juodţemio sluoksnelis – buvęs XX a. pradţios 

ţemės paviršius. Po juo rastas 0,9-1,2 m storio supiltinis XIX a. sluoksnis su ankstyvesniais 

archeologiniais radiniais. 1,7-2 m gylyje šurfuose Nr. 1, 2 rastas 0,2-0,5 m storio archeologiškai 

vertingas XVIII-XIX a. kultūrinis sluoksnis su negausiais to laikotarpio archeologiniais radiniais.
5
  

2016 m. V. Bračiulis atliko archeologinius tyrimus Pylimo g., ties Purmarko bastiono rytiniu ir 

pietrytiniu pakraščiu, buvusio gynybinio griovio (fosos) vietoje. Jų metu, 7000 m² teritorijoje, ištirta 10 

archeologinių šurfų. Viso, iki projektinio gylio, ištirti 24 m². Visuose tirtuose šurfuose fiksuotas XX a. 

judintas gruntas. Vertingų archeologinių radinių ar kitų archeologinių objektų neaptikta.
6
  

2016 ir 2017 m. sklype Bangų g. 7 R. Šiaulinskas atliko archeologinius tyrimus. Tyrimai vykdyti 

2110 m
2
 plote. Vykdant tyrimus sklypo PR dalyje aptikta loma – duobė uţpilta XIX a. antroje pusėje- 

XX a. pradţioje, suformuojant iki 3,5 m storio supiltinius sluoksnius. Sklypo ŠR dalyje, 2,7 m gylyje, 

fiksuotas neintensyvus apie 0,1 m storio XVIII a. pab.-XIX a. pr. datuotinas kultūrinis sluoksnis. 

Ţvalgymų metu korpuso sklypo centrinėje vietoje fiksuoti iki 1-1,3 m storio XX a. antroje pusėje 

suformuoti sluoksniai su poţeminėmis inţinerinėmis komunikacijomis bei prieš ţemės kasimo darbų 

pradţią nugriautų čia stovėjusių ūkinės paskirties pastatų pamatais.
7
  

2017 m D. Baltramiejūnaitė vykdė archeologinius ţvalgymus sklypuose Bangų g. 5A ir 7. 

Archeologinių ţvalgymų metu buvo ţvalgyta viena apie 87 m ilgio, 2,00-3,00 m pločio ir iki 1,40-2,10 

m gylio tranšėja (apie 174 m
2 

plotas). Jų metu tirtoje vietoje archeologiškai vertingo kultūrinio 

sluoksnio nerasta, aptiktos mūro konstrukcijos datuojamos XIX-XX a.. Permaišytuose XIX-XX a. 

sluoksniuose rasta vertingų XVII a. radinių.
8
  

2017 m. archeologinius tyrimus Bangų g. 3 ir 5A atliko I. Sadauskas. Iš viso tyrimų metu ištirti 

2x3, 3x3 m ir trys 2x2 m dydţio šurfai, viso 27 m
2
 dydţio bendras plotas, bei ţvalgyta 28 m ilgio 

lietaus nuotekų trasos atkarpa. Iš viso ištirtas bendras 83 m2 dydţio plotas. Lietaus nuotekų trasoje 

fiksuoti permaišyti supiltiniai sluoksniai, datuojami XIX-XX a. pr.. Tyrimų metu šurfuose Nr. 1, 2, 4, 

5 fiksuoti iki 3,2 m storio permaišyti ir supiltiniai sluoksniai, aptiktas uţpiltas ţemės paviršius. Šurfe 

Nr. 3 aptiktas iki 0,9 m storio durpingas juodos spalvos ţemės sluoksnis su XVIII a.-XIX a. pr. 

datuojama keramika.
 9

 

                                                           
4
 Balsas D. Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Bangų g.7 2013 m. 

žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda 2014 m. MLIM, bylai numeris kol kas nesuteiktas. 
5
 Mačiulis M. Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) vietoje 

sklype adresu Bangų 5A 2014 metu archeologiniu žvalgomųjų tyrimų pažyma. Vilnius, 2014 10 22. 
6
 Bračiulis V. Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Bastionų komplekso (10457) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

Pylimo g., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2016 metais ataskaita. Klaipėda, 2016 m. Ataskaitą suteikė autorius. 
7
 Šiaulinskas R. Pažyma už archeologinius tyrimus Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos 

senamiestyje (16075), sklype Bangų g. 7. Vilnius 2017. 
8
 Baltramiejūnaitė D. Pažyma. Klaipėda. 2017-09-12.  

9
 Sadauskas I. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) teritorijų, Klaipėdos m. 

Bangų g. 3 ir Bangų g. 5A 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2017. Ataskaitą suteikė autorius.  
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2017 m. archeologinius tyrimus Bangų g. 5A atliko A. Milius.  Ţvalgytoje lietaus nuotekų 

trasoje (38 m ilgio) fiksuoti  supiltiniai permaišyti ţemės, priemolio, ţvyro sluoksniai su XIX – XX a. 

datuojamais radiniais. Ţvalgymų vietoje įsigilinta iki 4 m gylio. Įţemis nepasiektas. Manoma, jog čia 

XVII-XVII a. galėjo būti gynybinis griovys, kuris XIX a. buvo uţpiltas, o ţemės paviršiaus reljefas 

išlygintas.
10

 

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Archeologinių tyrimų tikslas – archeologinių vertingųjų savybių paieška. Surinkti mokslinius 

archeologinius duomenis apie teritorijoje esančius kultūrinius sluoksnius ir struktūras – fiksuoti 

archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti 

atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų metodas ir apimtys 

Tyrimai bus vykdomi taikant archeologinių ţvalgymų metodą. Remiantis artimiausiais vykdytais 

archeologiniais tyrimais (šalia V. Bračiulis ištyrė du šurfus Nr. 1 ir 2), tranšėjos aplinkoje iki 2,5 m 

gylio yra XX a. II puse datuojami supiltinai sluoksniai, tikėtina, kad supiltiniai sluoksniai tęsiasi ir 

giliau.  

Trūkusio vamzdţio vietoje bus kasama 3x3 m dydţio ir apie 3 m gylio tranšėją, kurioje 

keičiamas-taisomas vamzdis. Tyrimų metu planuojama ţvalgyti 9 m
2
 plotą. 

busdarbaikasimoAptikus išlikusias struktūras ar archeologinį kultūrinį sluoksnį, ţemės

stabdomi bei kreipiamasi į MAK dėl archeologinių tyrimų pobūdţio pakeitimo. 

 

 

   

Tyrimų terminai

Tyrimus planuojama atlikti 2017 10 25 – 11 30. 

 

 

PRIEDAI: 

1. PRIEDAS NR. 1   Planas Nr. 1 Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto 

bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457), Klaipėdos m., lietaus nuotekų tinklo šalia sklypo Bangų g. 

5A 2017 m. archeologinių ţvalgymų situacijos planas. M 1:1000. 

2. PRIEDAS NR. 2   Planas Nr. 2   Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto 

bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457), Klaipėdos m., lietaus nuotekų tinklo šalia sklypo Bangų g. 

5A 2017 m. archeologinių ţvalgymų situacijos planas, ant 1784 m. Klaipėdos miesto plano. M 1:1000. 

3. PRIEDAS NR. 3   Planas Nr. 3   Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto 

bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457), Klaipėdos m., lietaus nuotekų tinklo šalia sklypo Bangų g. 

5A 2017 m. archeologinių ţvalgymų ploto planas. M 1:500. 

4. PRIEDAS NR. 4   Objekto fotofiksacija prieš tyrimus.  

 

 

Archeologas  

Darius Balsas         
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 Milius A. Klaipėdos senamiesčio (16075) Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) Klaipėdos miesto 

istorinės dalies , vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų 2017 archeologinių žvalgymų pažyma (Bangų g. 5A). Klaipėda, 2017 

08 30. 
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Planas Nr. 1   Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457),
Klaipėdos m., lietaus nuotekų tinklo šalia sklypo Bangų g. 5A 2017 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas.
M 1:1000.
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Planas Nr. 2   Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457),
Klaipėdos m., lietaus nuotekų tinklo šalia sklypo Bangų g. 5A 2017 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas,
ant 1784 m. Klaipėdos miesto plano. M 1:1000.
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Planas Nr. 3   Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos miesto bastioninių įtvirtinimų komplekso (10457),
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M 1:500.

7

Klaipėdos miesto bastioninių
įtvirtinimų komplekso (10457) riba

Lietaus nuotekų tinklai 2017 m. D.  Baltramiejūnaitės tyrimai
2017 m. A. Miliaus tyrimai

Planuojamų žvalgymų vieta

L1R

2014 m. M. Mačiulio tyrimai

L1

Š

P

V R

2016 m. V. Bračiulio tyrimai

0
10m 50m



8 

 

Objekto fotofiksacija prieš tyrimus  PRIEDAS NR. 4 

 

 

1. Planuojamų tyrimų vieta iš PR 

 

2. Planuojamų tyrimų vieta iš PV 

 

 

 


	admin@liutenas.lt_20171018_134103
	1_Balsas,  D._Klaipeda_Bangu5A_2017_archeologiniu tyrimu_   projektas_v.1
	2_planai
	Klaipeda, Bangu g. 5A 1-2-Planas 1
	Klaipeda, Bangu g. 5A 1-2-Planas 2
	Klaipeda, Bangu g. 5A 3-Planas 3

	3_Priedas Nr. 3 Foto



