
 

 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Šiuo metu yra atliekami inžinerinių tinklų projektavimo darbai Sukilėlių, Tomo, Mėsininkų, 

Didžiojo vandens gatvėse, Klaipėdos m. Sklypas patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) bei 

senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritoriją, todėl prieš vykdant sklypo projektavimo 

darbus įmonė UAB „Eko žaliavos“ užsakė atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

 

Tyrimų pobūdžio pasirinkimas: Iš pradžių bus atliekami žvalgomieji archeologiniai 

tyrimai siekiant nustatyti ar inžinerinių tinklų vietos nepatenka ant mūrinių pamatų, kurie 

vertinimo tarybos gali būti pripažinti saugotinais. Remiantis 1856-1857 m. istoriniu planu šurfų 

vietos parinktos galimose pamatų vietose (žr. priedas Nr. 2). Šurfais aptikus pamatus bus siūloma 

pakeisti inžinerinių tinklų klojimo vietą. 

Po žvalgomųjų archeologinių tyrimų bus rengiamas projektas detaliesiems archeologiniams 

tyrimams.  

 

Tyrimų apimtis ir metodika: 

Apie 282 m bendro ilgio inžinerinių tinklų vietose (dujotiekis – 120 m, vandentiekis – 36 m, 

buitinės nuotekos – 93 m, lietaus nuotekų tinklai – 33 m) planuojama ištirti penkis 1x2 m dydžio 

šurfus, iš viso 10 m
2
 plotą. 

 Tyrimų tikslas: surinkti mokslinius archeologinius duomenis apie tyrimų vietoje esančius 

kultūrinius sluoksnius, galimai patikslinti jų chronologiją, nustatyti ar numatomoje inžinerinių 

tinklų zonoje yra archeologinio paveldo objektų, galinčių įtakoti rengiamą darbų projektą.  

 

Tyrimų trukmė: 2017 10 – 2017 11 30. 

 

Ankstesnių tyrimų istorija: 

1985-1986 m. archeologas Raimondas Sprainaitis atliko tyrimus Klaipėdos senamiestyje, 

PV dalyje tarp Kastyčio, Darbo ir Sukilėlių gatvių.
1
 Tyrimų metu ištirtos 8 perkasos ir 5 šurfai, 

viso 146 m
2
 plotas, fiksuotas iki 2,7 m storio kultūrinis sluoksnis. Apžvelgiant tyrinėjimų 

rezultatus, galima padaryti sekančias išvadas. Ši senamiesčio dalis apgyvendinta XVII a. vid.-

antroje pusėje. Minimam laikotarpiui priskiriama akmenu pamato dalis iš šurfo Nr. 3, o pačiai 

amžiaus pabaigai ir pamatai perkasoje Nr. 1 bei V dalyje atidengtas grindinio fragmentas. 

Kultūrinis sluoksnis neintensyvus, radiniai daugiau atsitiktiniai ir smulkūs. XVIII a. kultūriniai 

sluoksniai ir užstatymo fragmentai aptikti visuose iki galo ištirtuose plotuose. Rasta daug 

keramikos, stiklo ir metalo dirbinių nuolaužų. Rasta daug dirbinių datuojamų XIX a. Šiam 

laikotarpiui prisikiriami perkasose Nr. 1-2 atidengti akmenų ir plytų fragmentai bei grindinėlis. Iš 

                                                                 
1
 Dabar tai Tomo, Mėsininkų, Aukštosios bei atkuriamos Junkerių g. ribojamas kvartalas.  



 

to galima spręsti, kad pirminis užstatymas buvo neintensyvus ir pirmiausiai koncentravosi arčiau 

gatvių: Kastyčio, vėliau Aukštosios, Darbo ir dabar nebeegzistuojančios Junkerių gatvės.
2
 

2017 m. archeologė Milda Jurgauskaitė atliko tyrimus Sukilėlių g. 3, 5 sklypuose, ištirti trys 

šurfai, viso 10 m
2
 plotas. Tirtuose šurfuose 1-3 išsiskiria du horizontai. Pirmasis datuojamas XIX-

XX a., o antrasis XVII a. pab.-XVIII a. Pirmajam XIX-XX a. horizontui priskiriami sluoksniai 

fiksuoti vidutiniškai iki 1,3-1,5 m gylio. Šurfe 1 apie 0,35 m gylyje aptiktas 40 cm skersmens iš 

netašytų lauko akmenų krautas pamatas. Šurfuose 2 ir 3 fiksuoti sluoksniai, suformuoti griaunant 

pastatus bei įrengiant sovietmečiu įrengtą stadioną. Antrasis, datuojamas XVII a. pab.-XVIII a. 

horizontas išskirtas vidutiniškai nuo 1,3-1,5 m gylio. Sluoksnis tamsus, humusingas, vienalytis. 

Jame aiškiai sluoksnių perėjimai neišsiskiria. Šio laikotarpio struktūros aptiktos šurfuose 1 ir 3. 

Šurfe 1 vidutiniškai 1,35 m gylyje aptikta iš lentų sudėta ūkinė dėžė ar šulinys. Tirtame šurfe 

fiksuotas vien šios konstrukcijos pakraštys. Struktūros aukštis apie 1,2 m. Šurfe 3 apie 2,0 m 

gylyje aptikta įkasta drenažinė statinė, o šalia jos 2,2 m gylyje įkastas apie 21 cm skersmens 

stačiakampio pjūvio tašytas stulpas. Aptikti ankstyviausi archeologiniai radiniai, kokliai yra iš 

XVII a. pabaigos.
3
 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas 

Priedas Nr. 2. Šurfų situacijos planas 1856-1857 m. istoriniame plane 

Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus 

 

Archeologė Milda Jurgauskaitė       

 

                                                                 
2
 Sprainaitis R. I. Simonaitytės viešoji biblioteka Klaipėdoje. Archeologinių kasinėjimų (I etapas) ataskaita 

1985. Klaipėda, 1985, MLIM AS 166, Pg.m. 8087.  
3
 Jurgauskaitė M. Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) teritorijų, 

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Sukilėlių g. 3, 5, 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma. Klaipėda, 

2017, UAB „Statybų archeologija“ archyvas. 
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Milda Jurgauskaitė 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos 64-3, Klaipėda, +37061250455, starchprojektai@gmail.com 

(adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

 

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

 

2017 m. spalio 04 d.  

 

Prašau išduoti man, Mildai Jurgauskaitei, (atestuota, Kultūros ministro 2017-05-19 įsakymas 

Nr. ĮV-690) 

 (vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo  

  

data ir Nr. arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)  

leidimą atlikti  Klaipėdos senamiesčio (16075), senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), 

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

Sukilėlių, Tomo, Mėsininkų, Didžiojo vandens g., Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., 

žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre, adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 10 – 2017 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB  UAB „Eko žaliavos“ 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Tel. Nr. +370 659 11022, El. paštas: egprekyba@yahoo.com 

adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

 

Archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu sudaroma archeologų grupė):  

 Nerijus Brazdeikis, Alma Lekniutė 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 

 

 

 

Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų 

užtikrinimą  

 

 

 (pildoma, jeigu tyrimus  

 

numatoma atlikti po einamųjų metų lapkričio 30 dienos arba esant neigiamai oro temperatūrai, arba įšalusiam gruntui)  
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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: 

starchprojektai@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  

 

 

 

  Milda Jurgauskaitė 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
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