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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

UAB “Vanduja” Klaipėdoje iki pastato Jūros g. 19 planuoja tiesti dujotiekį. Kadangi teritorija priklauso 

Klaipėdos senojo miesto vietai ir Klaipėdos istorinei daliai, vad. Naujamiesčiu, reikalingi archeologiniai 

tyrimai. 

Planuojama tirti teritorija patenka į Klaipėdos istorinio priemiesčio – Didžiosios Vitės ribas. Žinoma, kad 

jau 1540 m. tai buvo žvejų kaimas su 23 apmokestintomis sodybomis. XIX a. I pus. žvejų, amatininkų, 

jūrininkų namai nusidriekė palei marias. 1825 m. Didžiojoje Vitėje stovėjo 321 gyvenamasis namas ir 

gyveno 3610 žmonių, t. y. apie pusę miesto gyventojų. Archeologinių tyrimų, vykdytų Vitės priemiestyje 

metu iki šios dienos neaptikta ankstesnių nei XIX a. sluoksnių. 

 

Tyrimų tikslas: Surinkti duomenis apie ardomus žemės sluoksnius, užfiksuoti archeologinių radinių 

radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paveldosaugines 

rekomendacijas. 

Tyrimų pobūdžio pagrindimas ir apimtys: dujotiekio tranšėjos vietoje planuojama atlikti archeologinius 

žvalgymus Archeologiniai žvalgymai pasirinkti todėl, kad šalia vykdytų archeologinių tyrimų metu aptikti 

tik XIX-XX a. sluoksniai ir radiniai. 

Tyrimus planuojama atlikti visoje tranšėjoje (8,5 m ilgio, 0,5 m pločio ir iki 1,2 m gylio). 

Tyrimų pradžios ir pabaigos datos: 2017-11-22 – 2017-11-30. 

Ankstesnių tyrimų apžvalga: 

Artimiausioje aplinkoje tyrimai vykdyti 2015 m. M. Petkus planuojamame tirti sklype Jūros g. 19 ištyrė 

vieną šurfą (2x1 m), aptiko akmenų grindinį ir XX a. datuojamą kultūrinį sluoksnį. 1,3-1,4 m gylyje aptiktas 

pilkas 0,4 m storio sluoksnis be radinių – spėjamas paviršius, egzistavęs iki XIX a.1 

Pridedama: 

1. Situacijos planas. 1 lapas. 

2. Planuojamos tyrimų vietos fotofiksacija. 1 lapas. 

 

Archeologė        Dovilė Baltramiejūnaitė 
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Planuojamos tyrimų vietos fotofiksacija 

 

Dujotiekio vieta iš p.p.r. Foto I. Sadausko. 


