


AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

2017 m. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senojo 

miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijose esančiose tarp Danės gatvės bei Danės upės apie 

3,68 ha ploto Danės skvere yra planuojami projektavimo darbai. Šioje Klaipėdos vietoje yra 

numatomi didelės apimties infrastruktūriniai pokyčiai, nes bus pertvarkoma Danės upės krantinė, 

pėsčiųjų bei dviračių takai, fontano infrastruktūra ir kt. Tam, kad būtų įvertintas šios Klaipėdos 

senamiesčio dalies archeologinis paveldas, darbus vykdanti įmonė UAB „Hidrostatybos projektai“ 

užsakė atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika: 

Dabartinis Danės upės skveras paskutinį kartą buvo pertvarkytas XX a. antroje pusėje. Iki 

Antrojo pasaulinio karo čia stovėję pastatai buvo sugriauti, pokaryje jų liekanos pašalintos bei 

suformuotas skveras. Remiantis istorine kartografija, teigtina, kad didesnis užstatymas yra buvęs 

arčiau Biržos tilto, o rytinė dabartinio skvero dalis papuolė į gamybinę zoną.  

Kadangi anksčiau tyrimai šioje Klaipėdos senamiesčio vietoje nebuvo vykdyti, o turimi 

istoriniai rašytiniai bei kartografiniai šaltiniai yra menki bei neinformatyvūs, todėl iš pradžių šiame 

3,68 ha dydžio skvere iki įžemio bus ištirti 63 2x2 m dydžio šurfai (252 m
2
 plotas), nustatytas 

kultūrinio sluoksnio storis bei datavimas, surinkti pirminiai duomenys apie buvusias struktūras, 

buvusį reljefą ar kt. (žr. priedai Nr. 1-4).  

Šių tyrimų pagrindu bus teikiamas MAK žvalgomųjų archeologinių tyrimų papildymas su 

numatytomis žvalgomųjų perkasų vietomis. Šių tyrimų metu bus numatyta ištirti likusį 116 m
2
 plotą. 

Iš viso tyrimų metu numatoma ištirti 368 m
2
 dydžio plotą. 

 

Tyrimų tikslas: surinkti mokslinius archeologinius duomenis apie tyrimų vietoje esančius 

kultūrinius sluoksnius: fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafines bei 

planigrafines struktūras, archeologinių tyrimų medžiagos pagrindu pagilinti jau turimas žinias apie 

šios Klaipėdos miesto vietos mokslinę archeologinę ir paminklosauginę vertę, parengti atitinkamas 

paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų trukmė: 2017 03 01 – 2017 11 30. 

 

Numatomo tirti objekto aprašymas. 

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 gatvėmis1. Anot, J. Tatorio 

dešiniajame Danės krante XVI a. yra buvę sodybų, tačiau iš pradžių jos stovėjusios padrikai2. 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
.  

 

 

Ankstesnių tyrimų istorija. 

Artimiausiai nuo Danės skvero tirtose vietose vykdytų archeologinių tyrimų metu aptikti 

daugiausia nuo XVIII-XIX a. datuojami archeologiniai sluoksniai, išskyrus 2014 m. Dariaus Balso 

Biržos pastato vietoje tyrimų metu aptiktą XVII a. datuojamą kultūrinį sluoksnį. Planuojamų 

žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu arčiau H. Manto gatvės esančioje vakarinėje sklypo dalyje yra 

tikėtina aptikti ankstyviausius, XVI-XVII a. siekiančius kultūrinius sluoksnius bei buvusios priešais 

Biržos tiltą XVII a. pab. (?) įrengto ravelino fosos liekanas, o centrinėje-rytinėje skvero dalyje – 

XVIII a. pab.-XIX a. datuojamus kultūrinius sluoksnius bei struktūras. 

 

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 (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, In: UAB „Statybų archeologija“ archyvas, b. 

14/4). 

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 m
2
 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 

                                                                 
1
 TATORIS J., Senoji Klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų, Vilnius, 1994. p. 46 – 47. 

2
 Ten pat., p. 46-47 

3
 TATORIS, J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 matų. Vilnius, 1994. p. 46 – 47, 62 – 63 

4
 Ten pat. p. 272 Klaipėdos pramoninių teritorijų ir sandėlių XIX a. I pus. planas. 



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 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 (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, 

In: UAB „Statybų archeologija“ archyvas, b. 15/3). 

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 (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. In UAB „Statybų 

archeologija“ archyvas, b. 15/5). 

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 (ATL 2010 metais, Vilnius., 2011, p. 536). 

 

 

 



Pridedamų priedų sąrašas: 

 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas 

Priedas Nr. 2 Tyrimų vieta 1923 m. plane  

Priedas Nr. 3 Tyrimų vieta 1854 m. plane 

Priedas Nr. 4 Tyrimų vieta 1768 m. plane  

Priedas Nr. 5. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus 

 

 

Andrius Milius     

 

 



Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

 



Priedas Nr. 2 Tyrimų vieta 1923 m. plane 

 



Priedas Nr. 3 Tyrimų vieta 1854 m. plane 

 



Priedas Nr. 4 Tyrimų vieta 1768 m. plane 

 



Priedas Nr. 5. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Danės skvero rytinė dalis iš V (fot. 2017-02-20) 

 

Danės skvero vakarinė dalis iš V (fot. 2017-02-20) 



 

Andrius Milius 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos 64-3, Klaipėda, 8 69986196, starchprojektai@gmail.com 

(adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

 

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

 

2017 m. vasario 22 d.  

 

Prašau išduoti man, Andriui Miliui, (atestato išdavimo data 2014 06 18, Nr. 2849) 

 (vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo  

  

data ir Nr. arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)  

leidimą atlikti  Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir miesto istorinės  

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. Danės skvero, nuo Biržos tilto iki  

būsimo Bastionų gatvės, žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre, adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 03 01 – 2017 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „Hidrostatybos projektai“ 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Gamyklos g. 4, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. Tel. Nr. 8 46470940 

adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

 

Archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu sudaroma archeologų grupė):  

 Nerijus Brazdeikis, Daiva Jazbutytė, Donatas Zubrickas, Mindaugas Brazauskas 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 

 

 

 

Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų 

užtikrinimą  

 

 

 (pildoma, jeigu tyrimus  

 

numatoma atlikti po einamųjų metų lapkričio 30 dienos arba esant neigiamai oro temperatūrai, arba įšalusiam gruntui)  

 

 

mailto:starchprojektai@gmail.com


Informacija, ar leidimo atlikti archeologinius tyrimus prašoma skubos 

tvarka 

 

 

(nurodomos Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo  

 

35.1 arba 35.2 punktuose numatytos aplinkybės) 

 

Tyrėjo pasirenkamas bendravimo su Mokslinės archeologijos komisijos sekretoriumi dėl leidimo 

atlikti archeologinius tyrimus išdavimo būdas: 

starchprojektai@gmail.com 

(pasirinktinai nurodomas elektroninis paštas, arba faksas, arba adresas pašto korespondencijos siuntoms gauti, arba kitas 

būdas) 

PRIDEDAMA: 

1. Archeologinių tyrimų projektas su priedais, _10____ lapų. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
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