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 (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: el. paštu  dimapapariga@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 prašymas išduoti leidimą atlikti archeologinius tyrimus 2 lapai 
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Aiškinamasis raštas 

 

Tyrimų vieta. 2017 m. kovo mėn. numatoma atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos senamiestyje (16075) Kurpių g. 

8, vykdant  žemės judinimo darbus  inžineriniams tinklams (dujotiekio įvado į Kurpių g. 8, Klaipėda, 

pagal statybos projektą (priedas Nr.1/1-2). 

Žinios apie tyrimų vietą. Tiriama vieta yra šalia Kurpių g. Nr. 8 pažymėto pastato – Mažojoje 

Vandens g. Aplink šią gatvę pirmieji užstatymai atsirado  XVI a. vid., iki tol ši vieta buvo 

neapgyvendinta. Didesnis užstatymas buvo šalia esančioje Jono g. Anot, V.Žulkaus, prieš užstatant 

Jono g. ant dumblingo smėlio buvo supiltas molis ir pajūrio smėlis, tik apie 1 m aukščiau jūros lygio 

atsirado sumintos žemės sluoksniai ir žabų klojiniai, kurie buvo intensyvesni miesto centro link. Po 

1563 m., miesto salos rytiniame smaigalyje pastačius miesto bažnyčią, Jono gatvė jau siekė Mažąją 

Vandens g. Nuo Jono bažnyčios pavadinimo atsirado ir gatvės pavadinimas. Salos smaigalyje prie 

bažnyčios buvo ir nedidelės kapinės. Yra žinoma, kad rytinėje miesto salos dalyje kasinėjant buvo 

rasta siaura, vos 2,7 m pločio, akmenimis grįsta gatvelė. Ji datuota XVI a. II p. Ši gatvelė buvo 

Kepėjų g. tęsinys, tačiau nėjo tiesiai, o suko Dangės link ir leidosi jos pusėn. Jos paskirtis buvo 

atviras kanalizacijos griovys. XVII a. gatvelė buvo užpilta ir jos vietoje įrengtas akmeninis latakas 

vandeniui nubėgti.1 

Kurpių g. 6 stovintis pastatas yra žinomas kaip sandėlys, kuris buvo pastatytas XIX a. 6 

deš. pab. – 7 deš. pr. po 1854 m. Klaipėdą nusiaubusio gaisro. Pastatas restauruotas 1980-1983 m.2 

Prieš Kurpių g. pastatą Nr. 6 (Tiltų g. Nr. 1) stovi 1915 m. pastatytas pirmasis miesto bankas.3 

Vykdyti archeologiniai tyrimai (priedas Nr.2-3). Apie suprojektuoto dujotiekio vietoje vykdytus 

archeologinius tyrimus informacijos nėra, nors Mažojoje Vandens gatvėje yra paklota daug 

inžinerinių tinklų. Yra fiksuoti tik gretimybėse vykdyti archeologiniai tyrimai. 1970-1974 m. V. 

Žulkus kasė šurfus Jono g. (buvusi Jūratės g.). Pirmame jis surado iki 2 m supiltinį sluoksnį. Pasiekęs 

2,6 m gylį įžemio dar nebuvo radęs. Kitame šurfe (perkasoje) vos 0,5 m gylyje buvo aptiktas mūras, 

kuris buvo panašus į dėžę. Pagal V. Žulkų, tai buvo šiukšlėms skirta dėžė, kurią jis datavo XIX a. 

Taip pat buvo aptiktos medinio šulinio liekanos. Šulinį datavo XVII a. pab. ar XVIII a. Kepėjų g. 10 

buvo kasama tranšėja, kur 1 m gylyje buvo rasta daug degėsių, apdegusi medinio lovio dalis. 1,3 m 

gylyje buvo pasiektas žvyro su moliu ir degėsiais sluoksnis. Jame 1,4 m gylyje rasti du stulpai su 

1 Žulkus V. Viduramžių Klaipėda, miestas ir pilis archeologija ir istorija. Vilnius, p. 46-47 
2 http://kvr2.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=1177 
33 http://www.uostas.info/miestas/pasimatymai/pastataigatves/46-tiltu-friedricho-vilhelmo/258-memelio-taupomoji-
kasa.html 
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įleistomis į juos lentomis. Ši konstrukcija datuotina XVII a. Perkasos gylis siekė 2,3 m, bet 

stulpaviečių apačia nepasiekta. Mažojoje g. tarp Jono g. (buvusi Jūratės g.) ir Kepėjų g. buvo kasama 

tranšėja, kurioje 0,9-1,0 m gylyje buvo aptiktos medinės konstrukcijos, pagal V. Žulkų tai buvo 

rostverko, skirto mūrinio namo pamatams, liekanos. Nuo 1,2 m buvo maišyti smėlio ir molio 

sluoksniai, o 1,7 m gylyje žalias priemolis. Įžemis buvo nepasiektas.4 

1999 m. R. Bračiulienė Jono/Kepėjų/Tiltų g. Nr. 3/16/5 pastato rūsiuose vykdė archeologinius 

tyrimus, kurių metu buvo iškastas 80 m2 plotas iki 2,4 -3,5 m gylio. Šių tyrimų metu buvo aptikti 2 

mūrinio užstatymo horizontai, datuoti XVII a. pab - XIX a. pr. Po jais buvo dar du medinio 

užstatymo horizontai. Pirmasis datuojamas XVII a. pr., antrasis priskiriamas XVI a.5  

Tyrimų tikslas, apimtys ir terminai 2017 m. kovo mėn. Kurpių g. 8, UAB „Labas Gas“ Klaipėdos 

filialo (Šilutės pl. 39, Klaipėda), užsakymu bus vykdomas ,,Dujotiekio įvado statyba Kurpių g. (iki 

pastato Kurpių g. 8), Klaipėdoje supaprastintas statybų projektas“. Dujotiekio trasa suprojektuota nuo 

Kurpių gatvės klojant atviru būdu Mažąją Vandens gatve iki Kurpių g. pastato Nr. 8. Bendras 

dujotiekio trasos ilgis 17,4  m, plotis apie 0,50 m, projektinis gylis iki 1,1 m. Numatomas tyrimų 

pobūdis žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai. Dujotiekio trasoje prie 

Kurpių g. 8 pastato bus kasamas ir tiriamas 1 šurfas (1x1 m dydžio) iki įžemio. Mažojoje Vandens 

gatvėje apie 9 kv. m plote, kur suprojektuotas dujotiekis šalia jau anksčiau paklotų inžinerinių tinklų, 

bus vykdomi archeologiniai žvalgymai. Statybų metu  trasa bus kasama mechanizuotai bei rankiniu 

būdu. Archeologinių žvalgymų metu radus nesunaikintą kultūrinį sluoksnį, jis bus ištirtas. 

 

  

 

 

Dmitrijus Papariga 

 

 
                                                                                     

4 Žulkus V., Klaipėdos senamiestyje 1970-1974 m. vykdytų žemės darbų archeologinė priežiūra, ataskaita, Klaipėda, 1985, 
AS 111, p. 4-6 
5 Bračiulienė R., Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Jono/Kepėjų/Tiltų g. Nr. 3/16/5 ataskaita. Klaipėda, 2000, AS 254, p. 4-
16 
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Priedas Nr. 1.1 Mažoji g. iš P pusės 

 

 
Priedas Nr. 1.2 Kurpių g. iš Š pusės 
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Priedas Nr. 2 Situacijos planas 
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