


AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Bendrieji duomenys: 

UAB „Vėjų energija“, vykdydama statybos projekto „Daugiabučio gyvenamo namo Jūros 

g.8, Klaipėdoje“ rengimo darbus, kreipėsi į archeologą V. Bračiulį dėl žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų ir archeologinių žvalgymų saugomoje Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais 

(27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijoje, Klaipėdos m. sav., 

Klaipėdos m., Jūros g. 8. Žvalgomuosius archeologinius tyrimus numatoma vykdyti valstybinėje 

žemėje prie sklypo (kad. Nr.2101/ 003 : 0593, adresu Jūros 8, Klaipėda), kur planuojami žemės 

judinimo darbai infrastruktūros ir tinklų įrengimui; Archeologiniai žvalgymai numatomi aukščiau 

minėtame sklype, pastato ant polių statybos vietoje, kur projektuojama įrengti rūsį (ž. Priedą nr. 1). 

Sklypo plotas – 902 m², planuojamas sklypo užstatymo plotas – 583 m². Po pastato dalimi (400 m² 

plote) numatomas iki 2,1 m gylio rūsys (pusiau požeminei automobiliu stovėjimo aikštelei). Šiuo 

metu sklypas tuščias, žemės paviršius – 6,24-7,25 abs. H., nežymiai žemėja V kryptimi. Sklypo ribos 

natūroje neišsiskiria, paviršius beveik lygus, apaugęs žema žole. Sklypas išvagotas įvairių trasų, 

užstatymo vietoje buvusios inžinierinės trasos yra iškeltos (ž. Priedą nr. 3). Užsakovas, suderinęs su 

KPD Klaipėdos padaliniu, planuoja būsimo pastato vietoje nukasti žemės gruntą iki 0,9 m gylio. 

Istoriniai  duomenys 

            Archeologiniai tyrimai numatomi istoriniame Klaipėdos (Memelio) priemiestyje – Didžiojoje 

Vitėje. 1540 m. tai buvo žvejų kaimas su 20 apmokestintų sodybų, 1740 m. buvo atidaryta pirmoji 

karčiama (1). XVIII a. Karališkasis Vitės kaimas išaugo. Per įvairius karus nukentėjęs, kaimas po 

truputį kėlėsi nuo Dangės arčiau navigacinių bokštų ir locmanų tarnybos. XVIII vid. sąsiaurio 

pakrantėje pradėjus kurtis Klaipėdos uostui, Vitės kaimas įgavo naują reikšmę. XVIII a. pab. 

veikiama uosto reikmių susiformavo Vitės gatvių struktūra. 1835 m. Vitėje gyveno 3931 žmogus, 

1852 m. buvo 356 gyvenamieji namai su 4742 gyventojais. XIX a. vid. Vitė prisijungė prie Memelio 

miesto (2). 

Sklype ir artimoje aplinkoje vykdyti tyrimai: 

             2007 m. V. Bračiulis atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus sklype, adresu Jūros g. 8, 

Klaipėda. Buvo tirti penki 4 m² dydžio šurfai, viso ištirta 20 m² (šurfai kasti iki 1,7 m gylio). Tyrimų 

metu fiksuotas 1,00-1,10 m storio XX a. kultūrinis sluoksnis (iki 0,9 m gylio - XX a. II pusės 

judintas gruntas su griuvenomis), po kuriuo aptiktas 0,10-0,20 m storio neintensyvus XIX a. pab. – 

XX a. pr. kultūrinis sluoksnis. 1,20-1,30 m gylyje aptiktas įžemis –  geležingas smėlis (3). Atlikus  
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žvalgomuosius archeologinius tyrimus, buvo rekomenduota leisti statyti pastatą ant polių, kitokio 

pobūdžio statybos darbus atlikti, stebint archeologui. 2015 m vasario 25 d. KPD Klaipėdos 

teritoriniam padaliniui ir Kontrolės skyriui V. Bračiulis parengė patikslintą pažymą su paveldo 

apsaugos rekomendacijomis, remiantis 2007 m atliktais tyrimais. Buvo rekomenduota - statant 

pastatą ant polių ir sklype vykdant žemės judinimo darbus iki 0,9 m gylio, papildomi archeologiniai 

tyrimai nereikalingi, planuojant žemės judinimo darbus didesniame nei 0,9 m gylyje, kartu su žemės 

judinimo darbais vykdyti archeologinius žvalgymus. 

            1995 m. R. Spainaitis vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Puodžių g. 3 pastato 

rūsyje. Tyrimų metu iškastas 1,5x1,5 m dydžio šurfas. Nustatyta, kad pastatas buvo statytas rytinėje 

buvusių miesto kapinių vietoje (4). 2003 m. R. Bračiulienė vykdė žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus Jūros g. 23. Buvo ištirtas 16 m² plotas, aptiktas XX a. kultūrinis sluoksnis. Sluoksnio storis 

0,3-1,3 m. Rasta XVIII a. pab. – XX a. radinių, duobėje rasta gyvūnų kaulų (5). 2004 m. R. 

Bračiulienė vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Bokštų g. 3A sklype. Buvo tirtos trys 1x5 

dydžio atkarpos, viso ištirtas 15 m² plotas, aptiktas XVIII a. pab. - XX a. kultūrinis sluoksnis. 

Kultūrinio sluoksnio storis 0,7-1,6 m. Judintame grunte rasta  vaistinių ir kt. buteliukų (6). 2005 m. R. 

Bračiulienė vykdė archeologinius žvalgymus inžinierinių tinklų įrengimo vietose, sklype Jūros g. 11. 

Žvalgytas 41 m² plotas, aptiktas XX a.vid. – XX a. II puse datuojamas kultūrinis sluoksnis, kurio 

storis 0,7-1,1 m (7). 2006 m. Naujojo uosto g. 5A ir 5B žvalgomuosius archeologinius tyrimus atliko 

dr. G. Zabiela. Ištirta 15 2x1 dydžio šurfų, viso 30 m². Bendras kultūrinių sluoksnių storis siekė iki 

2,8 m. Kultūriniai sluoksniai datuojami XIX-XX a. Aptikta XIX a. pab. – XX a. pr. mūrinių pastatų 

liekanų, šio laikotarpio dirbinių. Šurfe nr. 5 išpreparuotas XIX a. datuojamas, medinis lentinis 

šulinys (8). 2011 m. V. Bračiulis vykdė archeologinius žvalgymus atkasant pastato Puodžių g. 10 

pamatus jų šiltinimui. Tyrimų metu fiksuotas XX a. judintas gruntas (9). 
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2011 m. T. Ivanauskas vykdė žvalgomuosius tyrinėjimus ir žvalgymus Puodžių g. 11/Bokštų g. 6. 

Tyrimų metu ištirti 6 šurfai , viso 12 m², žvalgytos 8 atkarpos kastų tranšėjų. Tyrimų metu fiksuotas 

iki 1,5 m storio kultūrinis sluoksnis, rasta 116 vnt. įvairių archeologinių radinių, datuojamų XVIII a. 

pab. – XX a. I puse (10). 2012 m. K. Geštautaitė vykdė detaliuosius tyrimus ir žvalgymus Šimkaus g. 

11,15, Vytauto g. 38, Bokštų g. 1, Kuršių a. 1, Puodžių g. 1, Jūros g. 4 ir Naujojo Sodo g. 3. Tyrimų 

metu tirti 6 plotai (bendrai 53,35 m ilgio ir 1,2 m pločio) ir žvalgyta 350 m ilgio ir 1,2 m pločio trasa, 

viso tirta 484 m². Tirtuose plotuose nesuardytų archeologiškai vertingų sluoksnių neaptikta. Trasų 

vietose aptikti permaišyti ir neintensyvūs XVIII-XX a. kultūriniai sluoksniai. Rasta įvairių XIX–XX 

a. radinių, tarp kurių išskirti 139 vnt. keramikinių farmacinių indų kamštukų. 2 plote, greta pastato 

Kuršių a. 1 buvo aptiktas kapinių P kraštas, čia aptikti palaidojimai datuojami XIX-XX a. (11). 2012 

m. M. Petkus vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Naujojo Uosto g. 6. Buvo ištirti du 2x1 m 

dydžio šurfai, viso 4 m². Archeologiškai vertingų sluoksnių, struktūrų ar radinių neaptikta (12). 2012 

m. K. Geštautaitė vykdė archeologinius žvalgymus palei Bokštų g. 6 pastato pamatus. Žvalgyta 

43,94 m². Fiksuotas 0,25-0,60 m storio XVIII-XXI a. kultūrinis sluoksnis (13). 2013 m. V. Bračiulis 

vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus (vienas 1x1 dydžio ir 2,10 m gylio šurfas) ir žvalgymus 

(žvalgyti 9 m²) Puodžių g. 10. Tyrimų metu fiksuotas XX a. II pusės judintas gruntas. 1,20-1,30 m 

gylyje aptiktas įžemis (14). 2015 m. M. Petkus vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Jūros g. 

19. Buvo ištirtas vienas 2 m² dydžio šurfas. Tyrimų metu fiksuotas XIX a. kultūrinis sluoksnis ir 

netašytų lauko akmenų grindinio fragmentas (15)(ž. Priedą nr.1). 
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Tyrimų tikslai: 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų tikslas aptikti naujus 

archeologinio paveldo objektus, juos lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio (išlikimo laipsnį), 

archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, chronologiją. Aptikus vertingus archeologinius 

objektus, bus inicijuojami platesni archeologiniai tyrimai. 

Archeologinių tyrimų apimtys: 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu, 600 m² ploto teritorijoje prie sklypo Jūros g. 8 pietinių, 

vakarinių ir šiaurinių ribų, kur numatomi žemės judinimo darbai infrastruktūros ir tinklų įrengimui, 

planuojama ištirti tris 2x1 dydžio archeologinius šurfus, viso ištirti 6 m² . Du šurfus numatoma kasti 

pietinėje teritorijos dalyje, vieną – šiaurinėje. Archeologiniai žvalgymai planuojami vykdyti sklype, 

Jūros g. 8, kasant duobę (apie 400 m² dydžio ir 1,2 m gylio) pastato rūsiui (ž. Priedą nr. 2). 

Numatoma tyrimų data: 

2017 kovo mėn. 

 

                             Archeologas Virgilijus Bračiulis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas nr. 1 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir žvalgymų vieta Klaipėdos miesto plane. 

Priedas nr. 2 2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir žvalgymai Jūros 8, Klaipėda. Situacija. 

Priedas nr. 3. Objekto būklės prieš archeologinius tyrimus foto fiksacija.  

Priedas nr. 4. Tirtų šurfų nuotraukos iš V. Bračiulio 2007 m. tyrimų Jūros g. 8, Klaipėda. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1. Sklypo, kuriame numatomi 

archeologiniai žvalgymai, vaizdas. Fotografuota iš pietų pusės. 

  2. Teritorija ties pietine sklypo riba. 

Fotografuota iš vakarų pusės. 

  3. Teritorija ties šiaurine sklypo riba. 

Fotografuota iš vakarų pusės. 

 

Priedas nr. 3 Objekto (sklypas, kad. Nr.2101/ 003 : 0593, adresu Jūros 8, Klaipėda) būklės 

prieš archeologinius tyrimus foto fiksacija. 



 
1.  Šurfas nr. 3, šiaurinė sienelė. Fotografuota iš pietryčių pusės. 

 
2. Šurfas nr. 5, vakarinė sienelė. Fotografuota iš rytų pusės. 

 

Priedas nr. 4 Tirtų šurfų nuotraukos iš V. Bračiulio 2007 m. tyrimų Jūros g. 8, 

Klaipėda.  


