
 

 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

2017 m. planuojami buitinių nuotekų tinklų rekonstrukciniai darbai Jaunystės gatvėje 

Klaipėdos m., saugomoje Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastato komplekso, vad. Bachmano 

dvaru (244) teritorijoje. Darbus vykdanti įmonė UAB ,,KRS“ užsakė atlikti archeologinius 

tyrimus. 

 

Tyrimų metodikos pagrindimas: buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos metu bus kasami 

jau anksčiau judinti sluoksniai, todėl tyrimų metu bus atliekami archeologiniai žvalgymai. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika:  

Rekonstruojamų tinklų ilgis yra apie 1057 metrai, iš jų apie 905 m patenka į saugomą 

teritoriją. Rekonstruojant trasą apie 132 m ilgio atkarpa bus mechanizuotai atkasta ir senieji 

nuotekų tinklų vamzdžiai bus pakeičiami naujais. Likusi dalis buitinių nuotekų tinklų (773 

metrai) bus rekonstruojami uždaru - priverstinio įtraukimo būdu. Žvalgymų metu bus fiksuojami 

pjūviai atviru būdu kasamoje apie 132 m ilgio, iki 3 m gylio  tranšėjų vietose. 

 

Tyrimų tikslas: archeologinių žvalgymų metu iki projektinio gylio užfiksuoti esamus 

kultūrinius sluoksnius, surinkti archeologinius radinius. 

 

Tyrimų trukmė: 2017 10 – 2017 11 30. 

 

Numatomo tirti objekto aprašymas. 

XV-XVI a. Bachmano žemė buvo didelis valdų kompleksas į rytus nuo Klaipėdos, prie 

Dangės upės. Jau XVI a. šiame valdų komplekse pradėjo formuotis nedideli dvareliai. Būsimo 

Bachmano dvaro pagrindu tapo Klaipėdos kunigo Joachimo Neresiaus ir valsčiaus raštininko 

Mertino Heintzo sklypai, atitekę Klaipėdos komendantui vyr. leitenantui Levinui von Nolde ir 

XVII a. I p. sujungti į vieną valdą. Ūkiui buvo suteiktas kilmingojo dvaro titulas. Dvaro savininkai 

keitėsi gana dažnai. XVII a. pab. - XVIII a. I p. dvarą valdė Rummelių šeima. Tuo metu 

Bachmano dvaras vadintas Rummelshovu. Vėlesnis dvaro savininkas - pulkininkas Wilhelmas 

Gerhardas von Koschkullis. 1778 m. pastatė naujus mūrinius Bachmano dvaro rūmus. Po 

pastarojo mirties dvaras atiteko jo našlei. Neturėjusi įpėdinių Sophia Ursula tuometinė von Goes 

testamentu visą savo turtą - Bachmano ir Lindenhofo dvarus, Lapiniškių mišką - užrašė 

Neturtingųjų berniukų auklėjimo įstaigai. Prieglauda atidaryta buvo atidaryta 1847 m.  

Dvaras apstatytas pagal „prūsiško kiemo“ tradicijas: svarbiausi pastatai statyti kiemo 

pakraščiais, suformuojant uždarą, taisyklingo plano erdvę. XIX a. dvaras viduryje išsiplėtė į 



 

pietryčius nuo centro, link Barškių, o XIX a. pab. – prie plytinės, anapus kelio į Plikius, tačiau 

dvaro teritorija į šiaurę nuo centro iki kelio tebebuvo neapstatyta. Dvaro kalvė ir ūkvedžio namai 

buvo į pietvakarius nuo prieglaudos, kumetynai su tvartais – į pietryčius, prie kelio link Barškių. 

Prieglauda XX a. 3-iajame dešimt. uždaryta. Jos pastatas naudotas konservatorijos 

bendrabučiui, įvairių Klaipėdos įstaigų bendrabučių paskirčiai. Apie 1930 - 1931 m. į šiaurę nuo 

dvaro centro pastatyta 75 lovų psichiatrijos ligoninė. 

 

Ankstesnių tyrimų istorija. 

2009 m. archeologas R. Jarockis atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus Jaunystės g. 

20 sklype. Jų metu buvusio dvaro parko teritorijoje buvo ištirti 3 šurfai 2x1 m dydžio ,viso 6 m
2
. 

Archeologiniu požiūrių vertingų kultūrinių sluoksnių ar struktūrų neaptikta, fiksuotas iki 1,5 m 

gylio siekiantis XIX-XX a. kultūrinis sluoksnis.
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2010 m. Jaunystės ir Rūko g. 522 m ilgio trasoje B. Lisauskaitė ištyrė 23 šurfus (1,5x1,5 m 

dydžio). Tyrimų metu kultūrinio sluoksnio ar radinių neaptikta.
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2011 m. archeologas M. Petkus žvalgė 260 m trasą Jaunystės g. Archeologiškai vertingų 

kultūrinių sluoksnių ar konstrukcijų šių tyrimų metu neaptikta.
3
 

2012 m. šiaurinėje saugomos teritorijos dalyje, į V nuo tiriamos vietos Jaunystės g., 

tyrinėjo archeologas T. Ivanauskas. Ištirtas 10 m
2
 plotas (10 šurfų), kuriame archeologiškai 

vertingo kultūrinio sluoksnio neaptikta.
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2014 m. balandžio mėn. E. Abromavičius sklype, esančiame Rūko g. 3 ištyrė 2 m
2 

plotą 

(vienas 2x1 m dydžio šurfas). Tyrimų metu kultūrinio sluoksnio ir radinių neaptikta. Tyrimų metu 

buvo atkastas vėlyvas, XX–XXI a. tamsiai pilkos žemės sluoksnis su buitinėmis ir statybinėmis 

atliekomis.
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2014 m. M. Petkus Liepų ir Jaunystės g. atliko archeologinius tyrimus šiluminių trasų 

įvadų vietose. Ištyrė 3 1x2 m dydžio šurfus, iš viso 6 m
2
 plotą, bei žvalgė rekonstruojamą senąją 

trasą (ilgis 907 m). Šurfuose 1 ir 3 po paviršiniu žemės sluoksniu fiksuotas apie 60–70 cm 

suvežtinio molio, maišyto su rudos spalvos žemėmis ir raudonos spalvos plytų griuvenomis, 

sluoksnis. Įžemis – šviesiai rudos spalvos molis fiksuotas apie 1,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Šurfe Nr. 2 po supiltiniais sljuoksniais įžemis fiksuotas vidutiniškai 2,5 m nuo esamo žemės 

paviršiaus. Archeologinių sluoksnių, radinių ar struktūrų nepatikta. Žvalgymų metu 
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rekonstruojamos šiluminių tinklų trasos fiksuoti iki 70–120 cm storio supiltinio, judinto priemolio 

sluoksniai. Patikrinus iškastas žemes jokių archeologinių radinių neaptikta.
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Pridedamų priedų sąrašas: 

 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Žvalgymų situacijos planas 

Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 
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Priedas Nr. 2. Žvalgymų situacijos planas 

 



 

Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Tyrimų vieta iš V 

 

Tyrimų vieta iš P 



 

 

Nerijus Brazdeikis  

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos 64-3, 867170681 Klaipėda, 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. spalio 17 d.  

 

Prašau išduoti man, Nerijui Brazdeikiui, (atestato išdavimo data 2015 12 10, Nr. 3610) 

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

  

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

leidimą atlikti  Paupio dvaro sodybos ir ligoninės pastato komplekso, vad. Bachmano dvaru (244)  

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

teritorijos Paupio kvartalo, Jaunystės gatvės, Klaipėdos m., Klaipėdos r. sav., archeologinius  

žvalgymus 

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

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 10 – 2017 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB  UAB „KRS“ 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Danės g. 6, Klaipėda.  Tel. Nr. +370 656 13473, a.krasauskas@krs-group.com 

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

 

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

Alma Lekniutė 

(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)  
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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, ___5__ lapai. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Nerijus Brazdeikis 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
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