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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
 

 2017 m. yra rengiamas  Danės g. atkarpos nuo Atgimimo aikštės iki Laivų skersgatvio 

rekonstrukcijos projektas. Projekte yra numatyta platinti dabartinę gatvę, naujai įrengti šaligatvius, 

tiesti inžinerines komunikacijas. Projektuojamos gatvės techninės charakteristikos: 3 eismo juostų 

po 3,5 m pločio (dabartinės gatvės plotis – 9 m). Planuojamos rekonstruoti gatvės atkarpos ilgis - 

~500 m. 

 Šiuo metu Danės g. važiuojamojoje dalyje yra paklotos įvairios inžinerinės 

komunikacijos – vandentiekis, buitinės, lietaus nuotekos, o šaligatvių zonoje – požeminiai elektros 

ir ryšių kabeliai.  

 

Tyrimų priežastis 

 

 Nagrinėjama teritorija pakliūna į saugomų nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą, o taip 

pat, pirkimo techninėje užduotyje yra nurodyta atlikti archeologinius tyrimus. Dėl šios priežasties, 

rengiant Danės g. atkarpos nuo Atgimimo a. iki Laivų skg. rekonstrukcijos projektą, UAB „Tiltų 

ekspertų centras“ užsakė atlikti archeologinius tyrimus. Tyrimų pobūdis – žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai. 

 

Istoriniai duomenys 

 

Danės skveras yra istorinėje Klaipėdos miesto dalyje vadinamoje Naujamiesčiu. Jis 

patenka į seniausią Naujamiesčio teritorijos dalį vadintą Krūmamiesčiu, kuris buvo apribotas 

dešiniąja Danės upės pakrante bei dabartinėmis S. Daukanto, S. Šimkaus ir K. Donelaičio 

gatvėmis.1 Anot J. Tatorio, dešiniajame Danės krante XVI a. yra buvę sodybų, tačiau iš pradžių jos 

stovėjusios padrikai.2 Pagrindinis Krūmamiesčio užstatymas yra buvęs abipus Liepų gatvės, tuo 

tarpu apie Danės skvere buvusią istorinę bei urbanistinę raidą istorinių šaltinių nėra. Rytinė skvero 

dalis yra priskiriama Naujamiesčio buvusios pramoninės zonos teritorijai.3 Šios Klaipėdos miesto 

dalies ištakų jau galima ieškoti XVIII a. II pusėje. Tačiau iš kartografinių šaltinių galime spręsti, jog 

ši pramoninė zona per visą XIX a. buvo tankiau užstatyta prie pat dešinės Danės upės pakrantės.4 

 

 

 

                                                 
1 TATORIS J., Senoji Klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų, Vilnius, 1994. p. 46 – 47 
2 Ibid. 
3 Ibid. p. 46 – 47, 62 – 63 
4 Ibid. p. 272 Klaipėdos pramoninių teritorijų ir sandėlių XIX a. I pus. planas. 



Archeologiniai duomenys 
 

  

2014 m. archeologas Darius Balsas atliko archeologinius žvalgymus rekonstruojamoje 

šilumos tiekimo trasoje Danės gatvėje bei ištyrė keturis 1x2 m dydžio šurfus naujų šilumotiekio 

įvadų vietoje. Visuose šurfuose po 5-10 cm storio velėnos ir dirvožemio dangomis aptikti XX a. 

datuojami 0,8-1 m gylio komunikacijų perkasimai arba 1,2-1,6 m storio supiltiniai žvyro sluoksniai. 

Nesuardytose šurfų dalyse aptiktas iki 50 cm storio XX a. kultūrinis sluoksnis. Maždaug 1,6 -1,7 m 

gylyje fiksuotas įžemis – rupus rausvas smėlis. Archeologinių radinių, sluoksnių ar struktūrų 

neaptikta.5 

2014 m. Darius Balsas atliko archeologinius tyrimus Danės g. 19 sklype, kuriame 

buvo ištirta dešimt 2x2 m dydžio šurfų ir vienas 2x4 m dydžio šurfas, iš viso ištirtas 48 m2 bendras 

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

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

buvusiu gatvių tinklu bei užstatymu. Sovietmečiu buvęs užstatymas bei senasis gatvių tinklas buvo 

kardinaliai pakeistas, apie jį tėra išlikusi neišsami prieškarinė grafinė medžiaga. Šurfe Nr. 1, 0,9 m 

gylyje aptiktos XX a. Liepų g. šaligatvio liekanos. Šaligatvis įrengtas iš betoninių ir molinių 

plytelių, akmeninių trinkelių. Taipogi fiksuotas betoninis apšvietimo stulpo pagrindas. Giliau, 1,6 m 

gylyje, atidengtas akmeninio grindinio fragmentas, kuris sudėtas iš netašytų lauko akmenų (dydis 

nuo 2x3x6 iki 14x15x21 cm). Šurfe Nr. 2, 0,7 m gylyje, fiksuotas iki 40-50 cm pločio betoninis ir 

plytų mūro pamato fragmentas. Šalia aptikta iki 2,9 m gylio rūsio patalpa. Šurfe Nr. 3, 0,8 m gylyje 

atidengtas pastato sienos ir pamato dalis. Siena sudėta iš 7x13x20 cm dydžio plytų, rištos cemento 

skiediniu. Siena sumūryta ant akmeninio pamato (akmenų dydis iki 25x46 cm). Šalia pamato 

aptiktos betoninės grindys. Šurfe Nr. 7, 0,75 m gylyje, fiksuoti mūriniai pamatai. Pamatas yra iki 49 

cm pločio, sudėtas iš 6x12x25 cm dydžio plytų, rištas cemento skiediniu. Šurfo ŠR dalyje fiksuota 

iki 2,3 m gylio nuo dabartinio žemės paviršiaus rūsio patalpa. Pamato aplinkoje rasta 1946 m. SSRS 

moneta. Šurfe Nr. 8, 0,3 m gylyje, aptikti nuo 25x36x45 iki 51x95x110 cm dydžio pamatų 

akmenys. Šurfuose Nr. 4-6 fiksuoti iki 2,15-2,8 m storio supiltiniai ir permaišyti žvyro sluoksniai, 

kurie suformuoti XX a. antroje pusėje dabartinio „Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro“ pastato 

statybos metu bei tiesiant inžinerines komunikacijas. Šurfuose Nr. 9-11, tirtuose vidiniame Danės g. 

19 sklypo kieme, po iki 1,1-1,5 m storio XIX a. pab. ir XX a. datuojamais judintais žvyro ir 

                                                 
5 Balsas D., Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Danės g. 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 
ataskaita. 



griuvenų sluoksniais, fiksuotas apie 25 cm storio pilko smėlio sluoksnis, kuriame rasta XVIII a. 

antra puse datuojamų radinių. Giliau atidengtas iki 50 cm storio natūralus uždurpėjęs sluoksnis.6 

2014 m. Darius Balsas vykdė tyrimus Atgimimo aikštėje bei palei Danės upę 

stovėjusio Biržos pastato vietoje. Arčiausiai nuo Danės skvero tirtoje perkasoje Nr. 4 (perkasa tirta 

ties H. Manto gatvės pradžia nuo Biržos tilto) buvo aptiktas Biržos pastato pamatas. Žemiau jo 2,2-

2,3 m gylyje fiksuotas iki 50 cm storio XVII a. kultūrinis sluoksnis su buitine keramika, žaliai 

glazūruotais renesansiniais plokštiniais kokliais.7 

2010 m. Virgilijus Bračiulis tiesiamoje elektros kabelio trasoje į pastatą, esantį Liepų 

g. 2, atliko archeologinius žvalgymus. Žvalgyta 302 m ilgio elektros kabelio trasa, kurioje fiksuoti 

XX a. datuojami kultūriniai sluoksniai.8 

2017 m. skvere, tarp Danės g. ir Danės upės, žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

atlikinėja archeologas A. Milius. Kol kas, apie šiuos tyrimus informacijos nėra. 

 

Tyrinėjimų tikslas 
 

 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų tikslas – atlikti tyrimus projektuojamos gatvės 

vietoje, fiksuojant vietos stratigrafiją, nustatant ar šioje vietoje yra susiformavęs (išlikęs) vertingas 

kultūrinis sluoksnis, jį datuoti bei pateikti paveldosauginius reikalavimus dėl projektuojamos gatvės 

ir inžinerinių tinklų įrengimo. 

 

Tyrinėjimų metodas, apimtis ir trukmė 

 
 

 Remiantis turima topografine medžiaga, žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

planuojama atlikti nagrinėjamos Danės g. atkarpos šaligatvių zonose (žr. Priedas Nr. 1). 

Archeologiniai tyrimai nebus atliekami važiuojamojoje dalyje, kadangi čia jau yra anksčiau 

paklotos įvairios inžinerinės komunikacijos, todėl jei šioje vietoje ir buvo kultūrinis sluoksnis, tai jis 

veikiausiai sunaikintas įrenginėjant vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų trasas. Be to, norint 

atlikti tyrimus važiuojamojoje dalyje, dėl darbų saugos reikalavimų, tektų uždaryti bent vieną eismo 

juostą, kas turėtų didelių neigiamų pasekmių transporto srautams. 

 Tyrimų metu, remiantis PTR 2.13.01:2011 20.2 punktu, ne rečiau kaip kas 50 m, bus 

tiriami 1,5x1,5 m dydžio šurfai. P gatvės pusėje, šaligatvio zonoje, įvertinus esamų elektros ir 

                                                 
6 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. 
7 Balsas D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies vad. 
Naujamiesčiu (22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Atgimimo a., 2014 m. žvalgomųjų archeologinių 
tyrimų ataskaita. 
8 ATL 2010 metais, Vilnius., 2011, p. 536 



dujotiekio trasų vietas, bus tiriama 10 šurfų, o Š gatvės pusėje, įvertinus ankstesnių tyrimų vietas, 

t.y. D. Balso 2014 m. Danės g. 19 (žr. Priedas Nr. 1) bei Danės g. atkarpos nuo J. Karoso g. iki 

Laivų skg., bus tiriami 5 šurfai nuo Danės g. 21 iki sankryžos su J. Karoso g. bei vienas šurfas tarpe 

2014 m. D. Balso tirtų šurfų Nr. 1 ir 2 (žr. Priedas Nr. 1). Bendrai planuojama ištirti 16 šurfų (apie 

36 m2 plotą. 

Tyrimus planuojama atlikti balandžio - gegužės mėn. 

Tyrimų sąmata – komercinė paslaptis. 

 

 

 

 

Archeologas      Karolis Duderis 

                                          (nkv. atestato Nr. 2663)      



Priedas Nr. 1. Situacijos planas (sud. A. Milius).

2017 m. A. Miliaus tyrimai

Planuojamų kasti šurfų vietos



Objekto fotofiksacija: 

 

 

Danės g. vaizdas nuo sankryžos su H. Manto g. (fotografuota iš PV) 
 

1 

 

Danės g. vaizdas ties 23 namu (fotografuota iš V) 2



 

Danės ir J. Karoso g.  sankryža (fotografuota iš V) 
 

3

 

Danės g. link sankryžos su Laivų skg. (fotografuota iš V) 4
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