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Klaipėdos senojo miesto vietoje su priemiesčiais (27077), Liepų g. 11 sklype yra 

numatyta pakloti naują elektros kabelio trasą. Minėtus darbus uţsakė Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija. 

2016 m. planuojamų ţvalgymų gretimybėje taip pat buvo atlikti archeologiniai 

ţvalgymai, fiksuotas XX a. kultūrinis sluoksnis. Atsiţvelgiant į tai darbų metu bus 

atliekami archeologiniai ţvalgymai. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. planuojama pakloti elektros kabelį Liepų g. 11 sklype, esančiame Klaipėdos m. Minėta 

gatvė patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) bei miesto istorinės dalies, 

vad. Naujamiesčiu (22012) teritoriją, todėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracija uţsakė atlikti 

archeologinius tyrimus. 

2016 m. archeologė Roma Songailaitė atliko archeologinius ţvalgymus greta paklotos elektros 

trasos vietoje, kurioje iki projektinio 0,8-0,9 m gylio fiksavo XX a. permaišytą kultūrinį sluoksnį.
1
 

Atsiţvelgiant į ankstesnių metų tyrimų rezultatus suprojektuotoje elektros kabelio trasoje bus atliekami 

archeologiniai ţvalgymai. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika:  

Liepų g. 11 vidiniame kieme suprojektuota elektros kabelio trasa yra 14 m ilgio, iki 0,7 m 

gylio, 0,3 m pločio. Trasoje bus atliekami archeologiniai ţvalgymai.  

 

Tyrimų tikslas: archeologinių ţvalgymų metu iki projektinio gylio uţfiksuoti esamus 

kultūrinius sluoksnius, surinkti archeologinius radinius.   

 

Tyrimų trukmė: 2017 09 – 2017 11 30.  

 

Numatomo tirti objekto aprašymas: 

Liepų g. 11 sklypas yra istorinėje Klaipėdos miesto dalyje vadinamoje Naujamiesčiu. 

Planuojama tirti vieta patenka į seniausią Naujamiesčio teritorijos dalį vadintą Krūmamiesčiu, kuris 

buvo apribotas dešiniąja Danės upės pakrante bei dabartinėmis S. Daukanto, S. Šimkaus ir K. 

Donelaičio gatvėmis. Anot, J. Tatorio dešiniajame Danės krante XVI a. yra buvę sodybų, kurios 

pradţioje stovėjusios padrikai. Kai kuriuose XVII a. vid.–XVII a. II pus. planuose be magistralinės ir 

tranzitinės H. Manto gatvės (ji buvo vadinama Ilgąja, vėliau Didţiąja Birţos gatve), paţymėta ir 

dabartinė Liepų gatvė, vėliau paversta paukščių turgaviete. 1678–1757 m. Krūmamiesčio namai buvo 

sudeginti ir nugriauti. Po to šis rajonas kūrėsi daugmaţ planingai. Išliko abi minėtos gatvės
2
. 

 

 

                                                 
1
 Songailaitė R. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (kodas 27077), Liepų g. 11, Klaipėdos m. sav. Archeologinių žvalgymų 2016-2017 išvados. Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos skyrius, Nr. 1KL-53.  
2
 Tatoris J. Senoji Klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius, 1994. p. 46-63.  
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Ankstesni archeologiniai tyrimai: 

1983 m. V. Ţulkus atliko tyrimus Liepų g. 5 pastate. Ištirtas 60 m
2
 plotas – 6 perkasos. Tyrimų 

metu aptiktas 1,6 m storio kultūrinis sluoksnis, rasta XVIII-XIX a. radinių.
3
 

2001 m. R. Bračiulienė atliko archeologinius tyrimus sklype Liepų g. 5. 36 m
2
 dydţio ištirtame 

plote fiksuotas 1,4–1,6 m storio kultūrinis sluoksnis. Aptiktas intensyvių degėsių sluoksnis bei XVIII – 

XIX a. pab. datuojami radiniai
4
.  

2001 m. sklype Liepų g. 10 M. Brazauskas atliko ţvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

Tyrimų metu nustatyta, kad Liepų g. 10 sklypo teritorijoje pirminis uţstatymo horizontas datuojamas 

XVII-XVIII a. pradţia
5
. 

2007 m. vyko archeologiniai tyrimai H. Manto g. 2, vad. G. Piličiauskienė. Tie patys tyrimai 

buvo atlikti ir Maţvydo al. bei H. Manto g. 7. Jų metu buvo ištirti 3 šurfai, iš viso 12 m
2
 dydţio plotas. 

Fiksuotas XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis
6
.  

2010 m. tiesiamoje elektros kabelio trasoje į pastatą esantį Liepų g. 2 V. Bračiulis atliko 

archeologinius ţvalgymus. Ţvalgyta 302 m ilgio elektros kabelio trasa, kurioje fiksuoti XX a. 

datuojami kultūriniai sluoksniai
7
. 

2011 m. Liepų g. 4, 6 sklype archeologinius tyrimus atliko M. Mockus. Buvo ištirti keturi 2x1 

m dydţio šurfai. Tyrimų metu buvo aptiktas fragmentiškas kultūrinis sluoksnis, kuris pagal surinktus 

buitinės keramikos fragmentus datuotas XVII–XVIII a. Remiantis šiais tyrimų rezultatais 2011 m. 

sklype vyko detalieji archeologiniai tyrimai. Tyrimų metu buvo ištirti 3 plotai, iš viso bendras 300 m² 

plotas. Tyrimų vietoje fiksuotas iki 2,5 m storio kultūrinis sluoksnis. Viršutinę jo dalį sudaro iki 1 m 

storio pokaryje susiformavęs griuvenų sluoksnis. Apatinėje dalyje fiksuotas neintensyvus, iki 0,5 m 

storio XVIII a. pab.–XIX a. pr. sluoksnis. Tyrimų metu aptikta ir registruota per 1000 vnt. 

archeologinių radinių. Radiniai datuojami XVIII-XX a.
8
.  

2012 m. Liepų g. 4, 6 detaliuosius archeologinius tyrimus atliko D. Balsas. Ištirtame 150 m
2
 

dydţio plote fiksuotas iki 1,95 m storio XVIII a. pab. – XX a. kultūrinis sluoksnis. Giliau seka iki 30 

cm storio natūralių durpių sluoksnis
9
. 

2013 m. ties pastatu Liepų g. 4, suprojektuotoje vandentiekio įvado vietoje detaliuosius 

archeologinius tyrimus atliko D. Jazbutytė. Tyrimų metu buvo ištirtos dvi (2x2 m ir 0,85x9 m dydţio) 

perkasos, viso apie 12 m
2
 dydţio plotas. Perkasose Nr. 1–2 beveik visas tyrimų plotas buvo ankstesnių 

                                                 
3
 Ţulkus V. Pastatas M. Gorkio 5 Klaipėdoje. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 1984. B. 1475. 

4
 Tyrinėjimai, nesuteikę vertingos archeologinės informacijos. ATL 2001 metais, Vilnius, 2002, p. 286.  

5
 Brazauskas M. Tyrinėjimai Klaipėdoje, Liepų g. Nr. 10. ATL 2001 metais, Vilnius, 2002, p. 176 – 177. 

6
 Maţai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2007 metais, Vilnius, 2008, p. 569.  

7
 Maţai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2010 metais, Vilnius, 2011, p. 536.  

8
 Mockus M. Liepų g. 4-6 Klaipėdoje. In ATL 2011 metais, Vilnius, 2012, p. 400 – 403.  

9
 Balsas D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012) ir Pastato 

(36244) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Liepų g. 4, 6, 2012 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 

2013. p. 15.  
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komunikacijų tiesimo vietose. Perkasų vietose permaišytuose sluoksniuose rasti XIX–XX a. datuojami 

radiniai bei keli radiniai, kuriuos galima priskirti ir ankstyvesniam XVIII a. laikotarpiui. Įţemis 

perkasose fiksuotas 1,3–1,7 m gylyje nuo esamo ţemės paviršiaus
10

. 

2014 m. A. Milius atliko detaliuosius archeologinius tyrimus Liepų g. 4, 6 naujai 

projektuojamo buitinių nuotekų tinklo vietoje. Ištirtos 4 perkasos, viso 20,5 m
2
 dydţio plotas. Tirtose 

perkasose po 75–80 cm storio judintais supiltiniais sluoksniais fiksuotas 35–90 cm storio XVIII a. 

pab.-XIX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis su plytų duţenomis, ţiesta glazūruota keramika, juoda 

glazūra dengtais kokliais, butelių šukėmis ir kt. Po juo fiksuotas įţemis arba vietomis jį dengia iki 20 

cm storio natūralių durpių sluoksnis.
11

 

2016 m. R. Songailaitė atliko ţvalgymus elektros tinklų vietoje. Ţvalgymų metu ištirtas apie 30 

m2 plotas. Iki 0,8-0,9 m gylio kastoje elektros trasoje fiksuotas permaišytas XX a. sluoksnis, susidaręs 

anksčiau klojant inţinerinius tinklus.
12

  

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas 

Priedas Nr. 2. Ţvalgymų vietos planas  

Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija 
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 Jazbutytė D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijos, Liepų g. 4, 2013 m. detaliųjų 

archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2014. p. 9, UAB “Statybų archeologija” archyvas, byl. Nr. 14/60. 
11

 Milius A. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 

(22012) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Liepų g. 4-6 2014 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. 

Klaipėda, 2014, UAB „Statybų archeologija“ archyvas, byl. Nr. 15/22. 
12

 Songailaitė R. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (kodas 27077), Liepų g. 11, Klaipėdos m. sav. Archeologinių žvalgymų 2016-2017 išvados. Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos skyrius, Nr. 1KL-53. 



Priedas Nr. 1. Situacijos planas 
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Priedas Nr. 2. Ţvalgymų vietos planas  
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Priedas Nr. 3. Tyrimų vietos fotofiksacija 
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