
 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

Klaipėdos senamiesčio (16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) 

teritorijoje, Klaipėdos m., Tomo g. 2A, 2B, 6 sklypuose yra numatytas pilnas užstatymas su požeminiais 

garažais. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant statybos darbus, minėtuose sklypuose iki įžemio bus atliekti 

detalieji archeologiniai tyrimai. Tyrimų užsakovas UAB „Eko žaliavos“. 

 

Numatomo tirti objekto aprašymas. 

Tomo g. 2A, 2B, 6 sklypai yra neužstatyti, išskyrus Tomo g. 4 adresu nurodytą vieną elektros 

transformatorinės pastatą (žr. priedas Nr. 4). Buvęs ikikarinis užstatymas bei jo liekanos buvo 

panaikintos po Antrojo pasaulinio karo. Ilgą laiką čia buvo įrengtas veja apželdintas skveras su keliais jį 

kertančiais pėsčiųjų takais. Apie 1985 m. buvo numatyta šioje vietoje statyti I. Simonaitytės viešosios 

bibliotekos pastatus bei buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (vad. R. Sprainaitis) tiek Tomo 

g. 2A, 2B, 6 aplinkoje1, tiek numatytos atkurti Junkerių gatvės bei jos kvartalų vietoje2, kur esamu metu 

yra likęs sovietmečiu įrengtas stadionas.  

2017 m. detaliųjų archeologinių tyrimų metu yra tikėtina ties Tomo gatve aptikti XVII-XVIII 

bei XIX a. užstatymo liekanas, o sklypų PR dalyje (ties Mėsininkų ir Didžioji Vandens g. sankryža) – 

XVII a. antroje pusėje užkastą Danės upės senvagę. 

 

Tyrimų tikslas: surinkti mokslinius archeologinius duomenis apie tyrimų vietoje esančius 

kultūrinius sluoksnius: fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafines bei 

planigrafines struktūras, archeologinių tyrimų medžiagos pagrindu pagilinti jau turimas žinias apie šios 

Klaipėdos miesto vietos mokslinę archeologinę ir paminklosauginę vertę, parengti atitinkamas 

paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika: 

Bendras Tomo g. 2A, 2B, 6 sklypų plotas yra apie 1748 m2.  

Tomo g. 2A sklype, per visą jo plotą iki įžemio bus tiriama viena 12x32 m dydžio perkasa (384 m2). 

Tomo g. 2B sklype, per visą jo plotą iki įžemio bus tiriama viena 10x32 m dydžio perkasa (320 m2). 

Tomo g. 6 sklypas, kurio bendras plotas yra apie 1020 m2 iki įžemio bus tiriamos trys 11-12x32 m 

(352 m), 14-15x24 m (347 m2) ir 12-15x23 m (345 m2) dydžio perkasos. (žr. priedas Nr. 1).  

 

Paviršinis iki 50 cm sluoksnis bus nukasamas mechanizuotai. Gilesni darbai bus vykdomi 

kastuvais bei mentelėmis. Tyrimų užsakovas garantuoja, kad tiriamuose plotuose bus įrengti žemės 
                                                                 
1 Sprainaitis R. I. Simonaitytės viešoji biblioteka Klaipėdoje. Archeologinių tyrinėjimų (I etapas) ataskaita. 1985 m. 

Klaipėda, 1985, MLIM AS. 166, Pg.m. 8087. 
2 Sprainaitis R. I. Simonaitytės viešoji biblioteka D. Vandens g-vėje Klaipėdoje archeologinių kasinėjimų (II etapas) ataskaita 

1986. Klaipėda, 1986, MLIM AS. 37, Pg.m. 7925. 



 

iškėlimo transporteriai bei kita technika, būtina ištirtų žemių iškėlimui. Ištirtas gruntas bus išvežamas, o 

atlikus detaliuosius tyrimus yra numatomi statybos darbai todėl iki tyrimų buvęs vaizdas nebus 

atkuriamas. 

 

Tyrimų trukmė: 2017 04 01 – 2017 11 30. 

 

Ankstesnių tyrimų istorija. 

1985-1986 m. R. Sprainaitis atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus projektuojame 

Junkerių kvartale. Tuo metu čia planuota statyti naują miesto biblioteką. Tyrimų metu iškastos aštuonios 

perkasos ir penki šurfai, viso 146 m2 plotas. Fiksuotas iki 2,7 m storio kultūrinis sluoksnis.  

Planuojamų 2017 m. tyrimų vietoje buvo ištirti 4 šurfai. Anot R. Sprainaičio, „Apžvelgiant 

1985 m. tyrinėjimų rezultatus, galima padaryti sekančias išvadas. Ši senamiesčio dalis apgyvendinta 

XVII a. vid.-antroje pusėje. Minimam laikotarpiui priskiriama akmenų pamatų 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 ir XIX a. Šiam laikotarpiui priskiriami 

perkasose Nr. 1-2 atidengti akmenų ir plytų pamatų fragmentai bei grindinėlis. Iš to galima daryti 

spręsti, kad pirminis užstatymas buvo neintensyvus ir pirmiausiai koncentravosi arčiau gatvių: Kastyčio, 

vėliau Aukštosios, Darbo3 ir dabar nebeegzistuojančios Junkerių gatvės4“. 

Atsižvelgiant į R. Sprainaičio sklype atliktų archeologinių tyrimų rezultatus, yra tikėtinas tipinė 

Klaipėdos senamiesčio kultūrinio sluoksnio sandara: iki 1-1,5 m storio mūrinis XVIII-XIX a. 

užstatymas, o po juo iki 2 m storio XVII a. kultūrinis sluoksnis, bei tikėtina aptikti Danės senvagės vietą 

sklype arčiau Aukštoji gatvės. 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2 Tyrimų vieta 1854 m. plane 

Priedas Nr. 3 Tyrimų vieta 1768 m. plane 

Priedas Nr. 4. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Andrius Milius     

                                                                 
3 Dabar tai Tomo, Mėsininkų, Aukštosios bei atkuriamos Junkerių gatvių ribojamas kvartalas. 
4 Sprainaitis R. I. Simonaitytės viešoji biblioteka Klaipėdoje. Archeologinių tyrinėjimų (I etapas) ataskaita. 1985 m. 

Klaipėda, 1985, MLIM AS 166, Pg.m. 8087, p. 18. 



 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

 



 

 

Priedas Nr. 2 Tyrimų vieta 1854 m. plane 

 



 

Priedas Nr. 3 Tyrimų vieta 1768 m. plane 

 

 



 

Priedas Nr. 4. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Tomo g. 2A, 2B, 6 sklypai iš V (fot. 2017-03-21) 

 

Tomo g. 2A, 2B, 6 sklypai iš PPV (fot. 2017-03-21) 

 



 

 

Andrius Milius 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos 64-3, Klaipėda, 8 69986196, 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. kovo 22 d.  

 

Prašau išduoti man, Andriui Miliui, (atestato išdavimo data 2014 06 18, Nr. 2849) 

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

  

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

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

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

teritorijų, Klaipėdos m., Tomo g. 2A, 2B, 6 detaliuosius archeologinius tyrimus 

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

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 04 01 – 2017 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „Eko žaliavos“ 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Šilutės pl. 23, Klaipėda Tel. Nr. 8 370 659 11022 

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

 

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

 Nerijus Brazdeikis, Daiva Jazbutytė, Donatas Zubrickas, Mindaugas Brazauskas, Alma Lekniutė 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 

Milda Jurgauskaitė, Mindaugas Mačiulis, Ignas Sadauskas, Virgilijus Bračiulis, Ramunė Bračiulienė 

 

 

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)  

 

 

Informacija, ar leidimo atlikti archeologinius tyrimus prašoma skubos 

tvarka 

 

mailto:starchprojektai@gmail.com


 

 

(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, _7____ lapai. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

mailto:starchprojektai@gmail.com

