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Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui, 

Įmonei UAB „Klaipėdos projektas“ 

 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir 

Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, 

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. 

2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų  

pažyma 

 

2016 m. lapkričio mėn. Klaipėdos m., S. Daukanto g, Skulptūrų parke buvo atlikti žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai (žr. priedą Nr. 2; nuotraukos Nr. 1-2). Čia rengiamas šio parko tvarkymo 

projektas. Prieš rengiant techninį projektą, UAB „Klaipėdos projektas“ užsakė atlikti archeologinius 

tyrimus. Minėtoje teritorijoje remiantis Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus muziejininko 

D. Varkalio žiniomis bei liudininkų parodymais lokalizuojama galima NKVD aukų laidojimo vieta. 

Juose teigiama, jog šalia kapinių teritorijos (S. Daukanto ir Trilapio g. sankryžos) yra buvęs griovys ar 

apkasai, į kuriuos vertė nužudytuosius. Tyrimų vieta patenka į saugomas Klaipėdos miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) 

teritoriją. Leidimas vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus LA-470 buvo išduotas Kultūros 

paveldo departamente 2016-11-11 pagal MAK aprobuotą žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą 

(žr. priedą Nr. 1). 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų tikslas – nustatyti ar liudininkų nurodytoje vietoje yra buvęs 

griovys su palaikais, surinkti mokslinius archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių 

radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas 

paminklosaugines rekomendacijas. 

Tyrimų metu apie 760 m
2
 dydžio teritorijoje buvo ištirtos 3 2x5 m dydžio perkasos, bendras 30 

m
2
 plotas (žr. priedus Nr. 2-5). Tyrimų ir perkasų vietos prieš atliekant kasimo darbus buvo suderintos 

su užsakovo UAB „Klaipėdos projektas“ atstovais. 

Atlikus tyrimus nustatyta: 

1. Perkasose Nr. 1-3, kurios buvo tirtos šiaurinėje Klaipėdos senųjų kapinių komplekso 

(26380) dalyje, fiksuoti XIX – XX a. prad. palaidojimai.   

1.1 Perkasoje Nr. 1 aptikti 4 kapai Nr. 1-4 (žr. nuotraukos Nr. 3-12). Kapas Nr. 1 atidengtas ŠV 

perkasos dalyje, 0,95 m gylyje. Kape fiksuotos medinio karsto su geležiniais apkaustais liekanos, 

kurios orientuotos ŠR-PV kryptimi. Perkasos centrinėje dalyje, apie 1 m gylyje,  fiksuotos kapų Nr. 2-

3 duobės. Jos orientuotas ŠR-PV kryptimi. Duobių plotis – 95 – 100 cm, ilgis – 195 cm. Perkasos PR 

dalyje, 0,2 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, atidengtas kapo Nr. 4 paminklinė dalis su plytų ir 
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akmenų mūro laiptų fragmentu. Jį sudaro 3 pakopų laiptai. Fragmento dydis 100x120 cm, aukštis 80 

cm. Perkasos dalyje tarp kapų Nr. 3-4 fiksuotas permaišyto gelsvo smėlio, 80 cm pločio komunikacijų 

perkasimas, kuris tęsiasi ŠR-PV kryptimi.  

1.2. Perkasoje Nr. 2, 0,9-1 m gylyje, fiksuoti mažiausiai 4 palaidojimai (žr. nuotraukos Nr. 13-

20). Perkasos ŠV dalyje atidengti du griautiniai palaidojimai, kapai Nr. 5-6, kurių kapų duobės aiškiai 

neišsiskyrė. Jie orientuoti ŠR-PV kryptimi. Šalia atidengtų griautinių palaikų fiksuotos lentinių karstų 

su metalinėmis rankenomis ir apkaustais liekanos. Kapas Nr. 7 fiksuotas per 30-50 cm į PR nuo kapų 

Nr. 5-6. Jo duobė perkasos dugne neišryškėjo, atidengti tik ilgieji kojų kaulai. Kapo Nr. 8 duobės 

kontūras išryškėjo perkasos centrinėje dalyje. Duobė stačiakampio formos, apie 180 cm ilgio ir 80-90 

cm pločio, užpildyta maišytos šviesiai pilkos žemės užpildu. Šalia duobės aptikta metalinė karsto 

rankena. Likusioje perkasos dalyje fiksuoti pavieniai žmonių kaulai. 

1.3 Perkasos Nr. 3 ŠV dalyje, 0,2-0,45 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, atidengti kapo Nr. 

9 paminkliniai elementai (180x210 cm dydžio): akmens mūro tvoros pamatai ir granito akmens laiptas 

(žr. nuotraukos Nr. 21-28). Pamatas  sudėtas iš skaldytų ir neskaldytu lauko akmenų, kurių dydis nuo 

10x15 cm iki 20 x40 cm, rištas cemento skiediniu. Tvorelė buvo geležinė – pamato vietoje aptiktas 

25x25 cm dydžio tašytas, keturkampio formos, akmuo su geležiniu tvoros strypeliu. Granitinis laiptas 

yra stačiakampio formos, 15-20x30x130 cm dydžio, po juo sumūrytas 40 cm aukščio akmeninis 

pamatas. Likusioje perkasos dalyje fiksuotas komunikacijų perkasimas, kuris buvo aptiktas ir 

perkasoje Nr. 1.  

2. Klaipėdos senųjų kapinių komplekso (26380) dalyje, liudininkų nurodytoje vietoje, 

archeologinių tyrimų metu, griovio su NKVD aukų palaikais nepavyko aptikti. Tyrimų vietoje 

fiksuoti tik senųjų kapinių komplekso palaidojimai – kapai su karstų liekanomis, paminkliniai 

elementai. Remiantis, archeologinių tyrimų duomenimis, istoriniais 1903, 1946 m. Klaipėdos 

miesto planais ir1944 m. aeronuotrauka, galima teigti, kad tirtoje vietoje, šalia S. Daukanto g. 

buvo kapinės (žr. priedus Nr. 3-5). 1903 m Klaipėdos miesto plane šalia kapinių teritorijos yra 

pažymėti grioviai. Griovys tarp S. Daukanto ir kapinių teritorijos tęsiasi tik iki tyrimų vietos PV 

ribos. Griovys pažymėtas Trilapio g. ties tyrimų vieta kertą minėtą gatvę prasisuka į Š, su 

kapinių teritorija ties tyrimų vieta nesiriboja. 1946 m. plane ir 1944 m. aeronuotraukoje griovys 

nėra matomas. 

 

Paminklosauginiai reikalavimai: 

Archeologinių tyrimų metu aptikti palaidojimai atitinka jau apibrėžtas Klaipėdos senųjų kapinių 

komplekso senųjų kapinių (26380) vertingąsias savybes. Naujų mokslinių duomenų, kurie sudarytų 

pagrindą keisti šio paminklo paminklosauginius reikalavimus, nėra. 
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Pridedamų priedų sąrašas: 

 1. PRIEDAS NR. 1. Archeologinių tyrimų leidimas. 

 2. PRIEDAS NR. 2. Planas Nr. 1   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos 

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų 

kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas. M 

1:2000. 

3. PRIEDAS NR. 3. Planas Nr. 2   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos 

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų 

kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1903 

m. Klaipėdos miesto plano. M 1:2000. 

4. PRIEDAS NR. 4. Planas Nr. 3   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos 

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų 

kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1946 

m. Klaipėdos miesto plano. M 1:2000.  

5. PRIEDAS NR. 5. Planas Nr. 4   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos 

miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų 

kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1944 

m. Klaipėdos miesto aeronuotraukos. M 1:2000. 

 6. PRIEDAS NR. 6. Nuotraukos. 
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Archeologinių tyrimų leidimas  PRIEDAS NR. 1 
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Galima NKVD aukų palaidojimo vieta
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Planas Nr. 1   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių
komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas. M 1:2000.

PRIEDAS NR.2

2008 m. tyrimai, R. Songailaitė
2008 m. tyrimai, M. Brazauskas
2010 m. tyrimai, E. Ubis
2011 m. tyrimai, E. Ubis

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos ribos

Planas Nr. 1

Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijos ribos
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (10740) teritorijos ribos
Tyrimų vieta
Tirtų perkasų vieta ir numeris 2011 m. tyrimai, D. Balsas

2014 m. tyrimai, M. Petkus
2015 m. tyrimai, R. Kraniauskas



Galima NKVD aukų palaidojimo vieta
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Planas Nr. 2   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių
komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1903 m. Klaipėdos miesto plano.
M 1:2000.

PRIEDAS NR.3

2008 m. tyrimai, R. Songailaitė
2008 m. tyrimai, M. Brazauskas
2010 m. tyrimai, E. Ubis
2011 m. tyrimai, E. Ubis

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos ribos
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijos ribos
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (10740) teritorijos ribos
Tyrimų vieta
Tirtų perkasų vieta ir numeris 2011 m. tyrimai, D. Balsas

2014 m. tyrimai, M. Petkus
2015 m. tyrimai, R. Kraniauskas

Planas Nr.2



Galima NKVD aukų palaidojimo vieta
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Planas Nr. 3   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių
komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1946 m. Klaipėdos miesto plano.
M 1:2000.

PRIEDAS NR.4

2008 m. tyrimai, R. Songailaitė
2008 m. tyrimai, M. Brazauskas
2010 m. tyrimai, E. Ubis
2011 m. tyrimai, E. Ubis

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos ribos
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijos ribos
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (10740) teritorijos ribos
Tyrimų vieta
Tirtų perkasų vieta ir numeris 2011 m. tyrimai, D. Balsas

2014 m. tyrimai, M. Petkus
2015 m. tyrimai, R. Kraniauskas

Planas Nr.3



Galima NKVD aukų palaidojimo vieta

0 5m 25m

Planas Nr. 4   2016 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) ir Klaipėdos senųjų kapinių
komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., S. Daukanto g. situacijos planas ant 1944 m. Klaipėdos miesto
aeronuotraukos. M 1:2000.

PRIEDAS NR.5

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijos ribos
Klaipėdos senųjų kapinių komplekso senųjų kapinių (26380) teritorijos ribos
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (10740) teritorijos ribos
Tyrimų vieta
Tirtų perkasų vieta ir numeris

Planas Nr.4
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Nuotraukos    PRIEDAS NR. 6 

  
1. Tyrimų vieta iš PR   2. Tyrimų vieta iš ŠV 

  
3. Perkasos Nr. 1 vieta iš PR   4. Perkasos Nr. 1 vieta iš ŠR 

  
5. Perkasa Nr. 1, gylis 0,95-1 m, iš PR  6. Perkasa Nr. 1, gylis 0,95-1 m, iš ŠV 

  
7. Perkasa Nr. 1, gylis 0,95-1 m, iš ŠR  8. Perkasa Nr. 1, gylis 0,95-1 m, iš PV 
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9. Kapas Nr. 1 iš ŠV   10. Kapo Nr. 1 medinio karsto liekanos iš PR 

  
11. Kapų Nr. 2-3 duobės iš PV  12. Kapo Nr. 4 paminkliniai laiptai iš ŠV 

  
13. Perkasos Nr. 2 vieta iš PR  14. Perkasos Nr. 1 vieta iš ŠR 

  
15. Perkasa Nr. 2, gylis 0,85-1 m, iš PR  16. Perkasa Nr. 2, gylis 0,95-1 m, iš ŠV 
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17. Kapai Nr. 5-8 iš ŠV   18. Kapai Nr. 5-8 iš ŠR 

  
19. Kapai Nr. 5-8 iš PR   20. Kapo Nr. 8 karsto rankena in situ iš PR 

  
21. Perkasos Nr. 3 vieta iš PR  22. Perkasa Nr. 3 tyrimų metu iš PR 

  
23. Perkasa Nr. 3, gylis 0,2-0,85 m, iš ŠV  24. Perkasa Nr. 3, gylis 0,2-0,85 m, iš PR  
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25. Perkasa Nr. 3, gylis 0,2-0,85 m, iš PV  26. Perkasa Nr. 3, gylis 0,2-0,85 m, iš ŠR 

  
27. Kapo Nr. 9 paminklinis laiptas iš PR   28. Kapo Nr. 9 paminklinės tvoros pamatas iš PV 

 

 


