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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, 

vad. Naujamiesčiu (22012), teritorijose yra numatyta pakloti naujus elektros, vandentiekio, buitinių, 

lietaus nuotekų linijas. Minėtus darbus vykdys UAB „Taurus LT“ ir UAB „Vytrita“. J. Janonio g. 6A 

sklype bei jo gretimybėje. archeologinius tyrimus 2015 m. atliko šio projekto autorius, archeologas 

Andrius Milius (žr. priedas Nr. 1). Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu tirtuose šurfuose Nr. 6-8 

fiksuoti iki 70–160 cm storio XX a. supiltiniai sluoksniai, kurie suformuoti klojant komunikacijas. 

Šurfuose archeologiškai vertingų radinių ar struktūrų neaptikta. Pagal tyrimų rezultatus, numatyta, jog 

vykdomus žemės kasimo darbus atlikti tik archeologų priežiūroje
1
. 

Tyrimų apimtis ir metodika:  

Atsižvelgiant į turimus istorinius duomenimis bei ankstesnių archeologinių tyrimų rezultatus, 

2017 m. klojamų inžinerinių tinklų vietose bus atliekami archeologiniai žvalgymai. Juos sudarys 

fiksuojami pjūviai apie 50,5 m ilgio, iki 1,7 m gylio bei 1,5 m pločio vandentiekio, apie 117 m ilgio, iki 

1,6 m gylio bei 1,2 m pločio lietaus nuotekų, apie 43 m ilgio, iki 0,7 m gylio elektros kabelio, bei apie 

4,41 m ilgio,1,4 m gylio bei 1,2 m pločio buitinių nuotekų trasoje. Bendras žvalgomų trasų ilgis yra apie 

215 metrų. Aptikus išlikusias struktūras ar archeologinio sluoksnio požymius, žemės kasimo darbai bus 

stabdomi bei keičiamas archeologinių tyrimų pobūdis. 

Tyrimų tikslas: archeologinių žvalgymų metu iki projektinių gylių užfiksuoti esamų kultūrinių 

sluoksnių chronologiją, surinkti archeologinius radinius, užfiksuoti išlikusios stratigrafijos sandarą. 

 

Tyrimų trukmė: 2017 03  08– 2017 11 30.  

 

Istoriniai duomenys: Tyrimų vieta (J. Janonio 6A sklypas) yra istorinėje Klaipėdos miesto 

dalyje, istoriniuose šaltiniuose vadinamoje Vilhelmo miestu (vok. k. Wilhelmstad), kuris pradėjo 

formuotis 1810 m. prie Klaipėdos miesto prijungus smėliu užpustytą teritoriją. Dėl to ši teritorija 

pradėta urbanizuoti vėlai, net iki XX a. pradžios ji nebuvo nei galutinai suplanuota, nei užstatyta
2
. 

Daugiau namų stovėjo prie dabartinės H. Manto ir Šaulių gatvių
3
. Vilhelmo miestas iš pietų pusės buvo 

apribotas dabartine S. Daukanto g., kuri buvo nutiesta XIX a. prad. nukastų senųjų retranšimentų 

vietoje. Iš vakarų pusės rajonas ribojosi su Vitės rajonu (dabartinė I. Kanto gatvė). Iš rytų ir šiaurės rytų 

Vilhelmo miestas buvo apribotas XIX a. pab. nutiestu geležinkeliu
4
.  
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Ankstesni archeologiniai tyrimai: 

2009 m. žvalgomuosius archeologinius tyrimus Dariaus ir Girėno g. 23 atliko G. Piličiauskas. 

Tyrimų metu buvo ištirti 8 1x2 m dydžio šurfai, iš viso 16 m
2
 bendras plotas. Fiksuotas XIX a. pab.–

XX a. sluoksnis
5
. 

2010 m. R. Songailaitė J. Janonio g. 11 vykdė archeologinius žvalgomuosius tyrimus, kurių metu 

ištirtas apie 23 m
2
 bendras plotas. Fiksuotas ant XIX a. pab. sluoksnio užpiltas XX a. supiltinis 

sluoksnis. Ankstyvesnio kultūrinio sluoksnio nerasta
6
.  

2012 m. J. Janonio g. archeologinius žvalgomuosius tyrimus atliko S. Rauktytė. Tyrimų metu 

buvo iškasti 8 šurfai, iš viso 18 m
2
 bendras plotas bei išvalgyta 3500 m ilgio trasa. Fiksuoti supiltiniai 

XX a. sluoksniai, rastas XX a. 4 dešimtmečio grindinys
7
. 

2015 m. A. Milius J. Janonio gatvėje tirtuose šurfuose Nr. 6-8 fiksavo iki 70–160 cm storio XX 

a. supiltinius sluoksnius, kurie suformuoti klojant komunikacijas. Arčiausiai tyrimų vietos tirtame šurfe 

Nr. 6 po 10-15 cm storio smulkaus paviršiniu žvyro sluoksniu fiksuotas rudos spalvos žemės 

perkasimas, kuris tęsėsi iki 1,4-1,6 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. 1,55 cm gylyje ties šurfo PR 

sienele atidengtas vandentiekio vamzdis. Perkasimo nesuardytoje vietoje, tame pačiame gylyje fiksuotas 

iki 30 cm storio šviesiai pilko smėlio sluoksnis, po juo atidengtas įžemis – rupus rausvas smėlis. Šurfas 

kastas iki 1,95 m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. Tiriant šurfą archeologiškai vertingų radinių ar 

struktūrų neaptikta..
8
 

2016 m.  D. Zubrickas atliko archeologinius žvalgymus rekonstruojamoje šilumos tiekimo 

trasoje. Tyrimo metu vertingų sluoksnių, struktūrų ar radinių neaptikta. Fiksuoti XX a. datuojami 

maišyti žemės, žvyro, priemolio sluoksniai, po kuriais atidengtas betoninis šilumos trasos lovys.
9
  

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Žvalgymų vietos planas. 

Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija. 

 

 

Andrius Milius  
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Priedas Nr. 1. Situacijos planas 
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Priedas Nr. 2. Žvalgymų vietos planas 
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Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija. 

   
    Žvalgymų vieta iš V.                                Žvalgymų vieta fiksuota iš Š. 

 

 

 
                                              Žvalgymo vieta  iš P. 
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Andrius Milius 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos g. 64, 3 kab., Klaipėda, +370 69986196, starchprojektai@gmail.com 

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

 

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 

 

PRAŠYMAS PAKEISTI / PAPILDYTI ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTĄ  

 

2017 m. vasario mėn. 27 d.  

 

Prašau 

papildyti  

Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų archeologinių 

žvalgymų 2017 m. projektą. 

 (archeologinių tyrimų projekto pavadinimas, 

 

aprobavimo data ir leidimo, jei buvo išduotas, registracijos numeris) 

 

Dėl šių 

priežasčių  

2017 m. Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), teritorijose yra numatyta pakloti naujus elektros, 

vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų trasas. Minėtus darbus vykdys UAB „Taurus 

LT“ ir UAB „Vytrita. Ankstesnių archeologinių tyrimų metu sklype bei jo gretimybėje 

fiksuoti XX a. kultūriniai sluoksniai. Dėl šios priežasties numatytų darbų metu bus 

atliekami archeologiniai žvalgymai. 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 


