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Prašau išduoti man, Monikai Žėkaitei, KPD atestato numeris 3149 ., išduotas  

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

2015-03-07  

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

leidimą atlikti  Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), S.Daukanto g. 

31 
 (numatomos tirti vietos pavadinimas 

žvalgomuosius archeologinius tyrimus 2017 m.  

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

Archeologinius tyrimus numatoma atlikti  2017 m. kovo – lapkričio mėn. 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „ Labas Gas“ Klaipėdos filialas 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Šilutės pl. 39, LT- 94105, Klaipėda; 8 630 06505; el.paštas – tomas@labasgas.lt 

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

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

Vytautas Vingis (+370 60271885) 

(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)  

 

 



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: elektroninis paštas ZekaiteM@gmail.com 

 

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

PRIDEDAMA: 

1. Archeologinių tyrimų projektas su priedais – 6 lapai. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

 

  

 

Monika Žėkaitė 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

 



 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendrieji duomenys 

UAB „ Labas Gas“ užsakė atlikti archeologinius tyrimus Klaipėdoje, sklype adresu S. 

Daukanto g. 31 (iki sklypo valdos Šaulių g. 32). Sklypas patenka į saugomą Klaipėdos miesto 

istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritoriją, kurioje yra numatomi dujotiekio statybos 

darbai. 

Tyrimų tikslas 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimu metu bus siekiama nustatyti esamų kultūrinių 

sluoksnių storį, datavimą. Fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, užfiksuoti atsidengsiančias 

struktūras.  

Tyrimų pobūdis 

Šioje teritorijoje yra planuojami archeologiniai žvalgomieji todėl, kad artimiausioje 

aplinkoje nebuvo vykdomi archeologiniai tyrimai. Žvalgomųjų tyrimų rezultatai parodys ar prieš 

statybos darbus bus reikalingi detalieji tyrimai. 

 Tyrimų apimtys 

Maždaug viduryje planuojamos dujotiekio tranšėjos (ilgis 6,6 m) bus ištirtas 1 2x1 m 

šurfas. 

 Tyrimų trukmė 

Tyrimus planuojama atlikti 2017 m. kovo – lapkričio mėn. 

Istoriniai duomenys 

Vokiečių ordino valdymo laikotarpiu palei dešinįjį Danės krantą driekėsi ganyklos ir 

pievos. Nuo XVI a. pab. čia esančios žemės buvo padovanotos miesto reikmėms. Čia buvo įkurtas 

naujas rajonas vadintas Krūmamiesčiu. Šiame rajone daugiausiai gyveno neturtingi lietuviai. 

Krūmamiestis vystėsi gana lėtai, jis dažnai būdavo sudeginamas ir puolamas priešų. 1730 m. 

Krūmamiestyje buvo įsikūrusios 36 sodybos; šio priemiesčio teritorija užėmė plotą, esantį tarp Danės 

ir dabartinių S. Šimkaus, S. Daukanto, K. Donelaičio gatvių. Gresiant rusų kariuomenės antpuoliui 

per Septynerių metų karą, 1756 m., Krūmamiestis buvo sudegintas, vėliau, po karo, atstatytas. 

Vakarinė jo riba ėjo dabartine S. Daukanto gatve. 1812 m. aplink miestą buvo planuojami gynybiniai 



įtvirtinimai - šansai, į jų juosiamą teritoriją buvo įtrauktas ir Vitės priemiestis. XX a. I p. kvartale tarp 

H. Manto g. ir Šaulių g. buvo įsikūrusios įvairios įmonės (alaus darykla, muilo fabrikas, spaustuvė)1. 

Ankstesnių tyrimų apžvalga (pažymėta situacijos plane) 

2009 m. R. Kraniauskas skvere Šaulių g. 36 vykdė žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus, kurių metu ištyrė 8 šurfus (2x1 m), viso buvo ištirtas 16 m2 plotas. Šurfe 1-4 po XX ir XIX 

a. sluoksniais buvo atidengtas nuo XVIII a. vid. supustytas smėlio sluoksnis. Po juo buvo atidengtas 

juodas humusingas dirvožemio sluoksnis, buvęs iki XVIII a. vid. Šurfai Nr. 5 ir 6 buvo iškasti 

gynybinio šanso griovio vietoje, todėl juose buvo aptikti XIX-XX a. griuvenų ir buitinių šiukšlių 

sluoksniai. Šurfai 7 ir 8 buvo perkasti elektros trasos2. 

Ankstesnių tyrimų apžvalga (nežymėta situacijos plane) 

2010 m. S. Daukanto g. 40B atliko E. Ubis. Buvo ištirtos 4 2x5 perkasos, 3 2x2 ir 2 1x2 

dydžio šurfai, iš viso 56 m2 bendro ploto. Tuo tarpu, toje pačioje vietoje išžvalgytas 900 m2 plotas. 

Buvo rasti keramikos, stiklo ir geležies dirbinių fragmentai (iš viso 531 vnt.) bei XX a. 3 pastatų 

pamatai. Tyrimų metu aptikti grioviai, sietini su XIX a. gynybiniais įtvirtinimais. Fiksuoti XVIII –

XIX a. vykusių smėlio pustymų sluoksniai ir XVIII a. buvęs žemės paviršius. 2011 m. E. Ubis toje 

pačioje vietoje (S. Daukanto g. 40B) išžvalgė 20 m2 projektuojamo interneto kabelio trasą. Kultūrinio 

sluoksnio ir radinių nebuvo rasta3. 

2011 m. S. Daukanto g. 40 archeologinius žvalgomuosius tyrimus atiko D. Balsas. 

Tyrimų metu sklype (8 arai) buvo ištirti 4 šurfai 2x1 m, iš viso 8 m2 plotas. Visuose žvalgytuose 

šurfuose nebuvo aptiktas archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių. Užfiksuoti pustymų metu 

susiformavę smėlio sluoksniai (0,68 – 0,8 m storio) ir buvęs senasis žemės paviršius (0,1 – 0,28 m 

storio juodos durpės sluoksnis), egzistavęs iki maždaug XVIII a. paskutinio ketvirčio4. 

2008 m. S. Daukanto 40 B tyrinėjo M. Brazauskas. Sklype buvo ištirti 4 2x2 dydžio 

šurfai (iš viso 16 m2) ir išžvalgytas 760 m2 plotas. Šių tyrimų metu buvo aptikti tik XX a. vidurio 

pastato pamatai ir jo vandentiekio sistema. Tais pačiais metais M. Brazauskas atliko archeologinius 

                                                           
1 Tatoris J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 matų. Vilnius, 1994. p. 48-51. 
2 Kraniauskas R. Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012), skvero ties Šaulių g. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų 
ataskaita 2009 m. Klaipėda, 2010. 
3 Ubis E. Klaipėdos miesto istorinėje dalyje (u. k. 22012), sklypo adresu S. Daukanto 40 B aplinkoje 2010 m. vykdytų 
archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita, Klaipėda, 2011. 
4 Balsas D. Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012), S. Daukanto g. 40, Klaipėdos m. archeologiniai žvalgomieji 
tyrinėjimai, Ataskaita 



žvalgomuosius tyrimus netoliese esančiame sklype adresu K. Donelaičio 6 A. Čia buvo ištirti 8 šurfai 

(iš viso 32 m2) ir aptiktas XIX a. pabaigos – XX a. kultūrinis sluoksnis5. 

2008 m. archeologinius žvalgymus 470 m. ilgio elektros kabelio trasoje atliko R. 

Songailaitė ir moksliškai vertingų kultūrinių sluoksnių neaptiko6. 

 

 

Pridedama:  

1. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), S. Daukanto g. 31, 

Klaipėda archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2017 m. situacijos planas M 1:1000 

2. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), S. Daukanto g. 31, 

Klaipėda archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2017 m. M 1:250 

3. Planuojamos tirti vietos fotofiksacija 

 

Monika Žėkaitė  

 

 

                                                           
5 ATL 2008 metais, Vilnius., 2009, p. 557. 
6 Ten pat, p. 557. 



 

 



 



Planuojamos tirti vietos fotofiksacija 

 

 
 

Tyrimų vieta iš pietryčių pusės 

 


