
 

 



 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Šiuo metu yra atliekami Tomo g. 26, 28 sklypų projektavimo darbai bei rengiamas techninis 

projektas. Sklypas patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) bei senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077) teritoriją, todėl prieš vykdant sklypo projektavimo darbus UAB „BCO“ 

uţsakė atlikti ţvalgomuosius archeologinius tyrimus. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika: 

Apie 852 m
2
 bendro dydţio sklypuose (Tomo g. 26 – 433 m

2
 pločio, Tomo g. 28 – 419 m

2
 

pločio) planuojama iki įţemio ištirti ne maţiau nei 1 % nuo sklypo teritorijos, t.y. du 2x2 m 

dydţio šurfus (8 m
2
 plotas).  

 

Tyrimų tikslas: surinkti mokslinius archeologinius duomenis apie tyrimų vietoje esančius 

kultūrinius sluoksnius ir pagal juos parengti archeologines paveldosaugines rekomendacijas.  

 

Tyrimų trukmė: 2017 04 19 – 2017 11 30. 

 

Numatomo tirti objekto aprašymas. 

Naujausiais archeologinių tyrimų duomenimis yra patvirtinta, jog dabartinėje seniausioje 

Klaipėdos senamiesčio teritorijoje (tarp Danės upės ir Didţiojo vandens g. ŠV – PR kryptimi bei 

Jono kalnelio ir į Š nuo Turgaus a. ŠR – PV kryptimi) miestas pradėjo kurtis XVI a., o, anot V. 

Ţulkaus, miesto pirminis uţstatymas prasidėjo nuo dabartinių Tiltų ir Turgaus gatvių sankryţos
1
. 

Manoma, kad dėl XVI a. pradţioje vykdytos pilies gynybinių įtvirtinimų modernizacijos miestas 

buvo perkeltas į mūsų aptariama vietą
2
. Remiantis ikonografine, istorine ir archeologine medţiaga 

bei dendrochronologijos duomenimis, M. Brazauskas yra iškėlęs hipotezę, jog XVI a. įkurtas 

Klaipėdos miestas nesivystė spontaniškai, jo išdėstyme galima atrasti bruoţų, būdingų 

renesansinio miesto planavimui. Reguliarus senamiesčio gatvių tinklas, susiformavęs XVI a., 

kontrastuoja vienalaikiam Fridricho priemiesčiui, kur gatvių tinklas greičiausiai formavosi 

neplanuotai, chaotiškai bei atspindi viduramţiško miesto formavimosi bruoţus. 

Dendrochronologiniais duomenimis, turimas ąţuolo medienos uţstatymas yra kilęs iš XVI a., o 

XVII a. datuojamos medinės statybos dar nebuvo sutikta. Mūrinė statyba prasideda ne anksčiau 

kaip XVII a. pabaiga – XVIII a. pradţia. Šis kokybinis statybos šuolis atsekamas visuose 
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2
 ŢULKUS, V. Klaipėdos senojo miesto raidos modelis, Vilnius, 1991, p. 54.
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Klaipėdos senamiesčio kultūriniuose sluoksniuose
3
. Pirminis uţstatymas Klaipėdos senamiestyje 

vidutiniškai fiksuojamas ties jūros lygiu ir aukščiau. Arčiau Danės upės bei Teatro gatvės, kaip 

kad Teatro g. 7, apatinė medinių pastatų dalis yra ţemiau jūros lygio, tuo tarpu Turgaus g. 20, jis 

yra apie vieną metrą aukščiau absoliutaus aukščio. Anot V. Ţulkaus, tai buvusi aukščiausia miesto 

salos vieta, nuo kurios prasidėjo Klaipėdos miesto augimas. Apibendrinant galima teigti, jog 

pirminis uţstatymas bei seniausi Klaipėdos kultūriniai sluoksniai glūdi vidutiniškai 2,5 – 3,0 

metrų gylyje nuo dabartinio ţemės paviršiaus ir atspindi kiek daugiau nei 400 metų miesto raidą. 

Reikia pridurti, kad remiantis istoriniais šaltiniais, šiuo laikotarpiu buvo 4 dideli gaisrai 

(1520, 1540, 1678 ir 1854 m.), kurių metu senamiestis smarkiai nukentėjo. Kita vertus, jie sudarė 

sąlygas miestui naujai atsistatyti bei kilstelėti buvusį paviršių. Šių gaisrų pėdsakai daugiau ar 

maţiau atsekami viso senamiesčio stratigrafijoje, o svarbiausias būtų 1854 metų gaisras, po kurio 

išliko tik nedidelė XVIII a. Fridricho priemiesčio dalis. Po pastarojo atsistatęs miestas praktiškai 

suformavo dabartinį Klaipėdos paviršiaus lygmenį, kartu uţbaigdamas Klaipėdos senamiesčio 

stratigrafijos raidą.
4
 

 

Ankstesnių tyrimų istorija 

1970-1974 m. Turgaus g. archeologas V. Ţulkus vykdė tyrimus. Tirta iki 3,2 m gylyje 

gulėjusios rudos ţemės, o po ja rastas įţemis (geleţingas priesmėlis). Tyrimų vietoje, 1-1,5 m 

gylyje, pasitaikydavo ţmonių kaulų, rasti 2 palaidojimai, kurių vienas buvo suardytas, o kitą 

pavyko atidengti. Mediniame karste buvo palaidota moteris, kurios kapas datuojamas XVIII a. 

Tranšėjos atkarpoje, esančioje Pakalnės g., buvo rasti dideli supylimai, iš radinių minėtini moliniai 

tinklo pasvarai.
5
 

1984 m. archeologas  E. Paleckis vykdė archeologinius tyrimus Turgaus g. 22 sklypo 

teritorijoje. Viso tyrimų metu buvo iškastos 3 perkasos ir padarytos 4 išpjovos, bendras ištirtas 

plotas siekė 66 m
2
.
 
Įţemis buvo pasiektas tik vienoje perkasoje, o kultūrinio sluoksnio storis siekė 

3,4 m. Vienoje perkasų aptiktos medinio uţstatymo liekanos, o virš jų – suplūkto šlyno su 

skylutėmis sluoksnis. Tarp radinių dominuoja koklių bei buitinės keramikos fragmentai.
6
 

1988–1989 m. dabartinės Tomo g. 20, 22 ir Didţiojo Vandens g. 21 sklypų vietose tyrimus 

tęsė archeologai V. Ţulkus su R. Sprainaičiu. Tyrimų metu iš viso buvo ištirtas 281,5 m
2
 bendras 

plotas. Tyrimų metu pastatų rūsiuose aptiktos XVI – XIX a. uţstatymų liekanos. Kultūrinio 

sluoksnio storis šioje vietoje siekė iki 5 m. gylio. Didţiojo Vandens g. 21 sklype 1 m gylyje atkasti 
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XVIII a. 12x 8,5 m dydţio mūrinio pastato pamatai. Namas statytas ant supilto grunto, kurio storis 

siekė iki 4 m. kas patvirtino prielaidą, jog šioje vietoje buvo Danės upės senvagė. Dešinysis Danės 

senvagės krantas aptiktas per 8,5 m į ŠV nuo dabartinės Didţiojo Vandens g. Supiltiniame ţemės 

sluoksnyje surinkti keli tūkstančiai radinių, kurie datuojami XVII a. vid. – XVII a. II pus. Didţiąją 

dalį radinių sudarė keraminių puodų šukės
7
.   

1995-1996 m. vadovaujant archeologui R. Sprainaičiui buvo atlikti 205 m² ploto 

archeologiniai tyrimai Turgaus g., Šv. Jono baţnyčios vietoje. Jų metu aptikti baţnyčios pamatai, 

nustatytas baţnyčios dydis, pamatu įgilinimas ir iki 3,3 m storio kultūrinis sluoksnis. ŠR rytinėje 

dalyje pamatai atidengti 0,4-1,0 m gylyje, bei 6 apardyti XVIII-XIX a. palaidojimai (1,15-1,3 m 

gylyje) ir gausybė ţmonių kaulų iš suardytų kapų. Tyrimų metu išsiaiškinta, kad baţnyčios 

pamatai įkasti i XVII a. kultūrini sluoksnį, po kuriuo randasi kiek ankstyvesnis XVI a. I pusės 

uţstatymas
8
. 

2008 m. archeologinius ţvalgymus Tomo g. 22 atliko V. Bračiulis. Ţvalgyta 37,5 m ilgio 

lietaus nuotekų trasa. Fiksuoti XIX–XX a. supiltiniai sluoksniai. Rasta XVII a. koklio ir puodo, 

XVIII a. olandiškų pypkių kotelių ir XIX a. koklių fragmentų
9
.  

2012 m. archeologinius ţvalgomuosius tyrimus Turgaus g. 24 atliko R. Nabaţaitė. Tyrimų 

meru buvo ištirtas vienas 2x2 m dydţio šurfas, iš viso 4 m
2
 bendras plotas. Fiksuotas intensyvus 

griuvenų sluoksnis, siejamas su II Pasaulinio karo metu nugriautos Šv. Jono baţnyčios teritorijos 

niveliacijos darbais
10

.  

2014 m. archeologas A. Milius, D. Vandens g. 27 sklypo teritorijoje ištyrė du šurfus (2x2, 

2x3 m dydţio), iš viso 10 m
2
 plotas. Šurfai ištirti iki 2,4 m gylio. Šurfe Nr. 1 aptiktas XVIII-XIX 

a. pamatas.  

2015 m. archeologas R. Šiaulinskas tyrė Tomo g. ir Pylimo g. esantį sklypą. Ištirti 4 šurfai, 

20,2 m
2
 dydţio plotas. Fiksuoti XVI-XVIII a. kultūriniai sluoksniai. Šurfas Nr. 4, esantis 

arčiausiai 2017 m. planuojamo tirti sklypo, ištirtas iki 3,15 m gylio. Nuo 2 m gylio esančiame 

sluoksnyje aptikta XVI-XVII a. radinių: keraminių ţiestų indų fragmentų, 2 puodyninių koklių 

fragmentai, 2 molio tinko fragmentai, odos skiautė ir odinio bato kulno dalis.
11

  

2016 m. archeologas D. Zubrickas D. Vandens g. 27 sklype atliko detaliuosius 

archeologinius tyrimus. Inţinerinių tinklų vietoje ištirtos 8 perkasos (viso 110 m
2
 plotas), o sklypo 

teritorijoje ţvalgyta apie 237 m
2
 ploto numatoma sklype statyti pastato vieta. Fiksuoti XVII-XX a. 
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kultūriniai niveliaciniai gatvės sluoksniai, aptikti XIX-XX a. struktūros – ūkinio pastato vieta bei 

Antrojo pasaulinio karo laikų slėptuvė.
12

  

 

 

 

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Šurfų situacijos planas  

Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Andrius Milius      
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Tyrimų vieta iš V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Andrius Milius 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos 64-3, 8 69986196 Klaipėda, 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. balandţio 7 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 senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais 

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

 (27077) teritorijos, Tomo g. 26, 28, Klaipėdos m., ţvalgomuosius archeologinius tyrimus 

 

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

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 04 19 – 2017 11 30 

 (pradţios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų uţsakovas  UAB  Matas Smilgevičius 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

Tel. Nr. 861560800, matas@bntp.lt 

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

 

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

 Daiva Jazbutytė, Donatas Zubrickas, Mindaugas Mačiulis, Ignas Sadauskas, Mindaugas Brazauskas,  

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 

Nerijus Brazdeikis 

 

 

Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų 

uţtikrinimą  

 

 

 (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, ___8__ lapai. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
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