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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. Klaipėdoje Turgaus a. 2 sklype, kuris patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077), miesto istorinės dalies (22012), senamiesčio (16075) teritorijas, 

planuojama patiesti elektros kabelio trasą. Archeologinius tyrimus užsakė UAB „Elektros 

instaliacijos". 

Tyrimų apimtis ir metodika: Turgaus a. 2 planuojama patiesti naują 20 m ilgio elektros 

kabelio trasą. Trasa bus kasama atviru būdu, projektinis gylis 0,7 m. Dalis elektros kabelio trasos 

eis šalia anksčiau patiestų požeminių komunikacijų, elektros įvadai bus statomi palei pastatų 

sienas (žr. priedas Nr. 2). Tikėtina, jog šioje tyrimų vietoje žemės paviršius yra sukeltas bei 

perkastas, statant pastatus aplinkui, todėl šioje vietoje numatoma atlikti archeologinius 

žvalgymus. 

Tyrimų tikslas: archeologinių žvalgymų metu užfiksuoti esamų kultūrinių sluoksnių 

chronologiją iki projektinių gylių, surinkti archeologinius radinius, nustatyti ar žemės kasimo 

darbų vietose nėra išlikusio vertingo kultūrinio sluoksnio, aptikus informuoti Mokslinę 

archeologijos komisiją, keisti tyrimų pobūdį. 

Tyrimų trukmė: 2017 02 01 – 2017 02 28.  

Ankstesni archeologiniai tyrimai: 

1980 m. Stasys Patkauskas vykdė tyrimus Šaltkalvių g. 3, ištirtas 71 m
2
 plotas. Šioje 

vietoje fiksuoti paviršiniai supiltiniai žemės sluoksniai, kurie siekė iki 50 cm storį, po juo 

aptiktos vidiniame kieme anksčiau stovėjusio pastato pamatai. Toliau fiksuoti požeminių 

komunikacijų perkasti sluoksniai, aptikta XVII – XIX a. datuojamų radinių.
1
 

2003 m. Ramunė Bračiulienė atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus Šaltkalvių g./ 

Daržų g.3/1 rekonstruojamo pastato vietoje. Ištirti 3 šurfai bei užfiksuota 6 m ilgio (0,5-0,8 m 

gylio) tranšėjos atkarpą, viso ištirtas 18 m
2
 plotas. Tranšėjos vietoje fiksuotas permaišytas 

paviršinis sluoksnis su statybinėmis griuvenomis. PR pastato kampe buvo tirta pamatų tvirtinimo 

vieta, kurioje ištirta 1,9 m gylio duobė. Čia 0,6 m gylyje atidengtas tamsios su organika ir 

degėsiais sluoksniais, kuris ėjo iki 1,9 m gylio, pagal radinius datuojamas XVII-XVIII a. Pastatto 

viduje ištirti 3 šurfai. Šurfe Nr. 1, 1,2-1,5 m gylyje atidengtas XVIII a. vid. datuojamas medinis 

keturkampio skerspjūvio lovys, manoma skirta lietaus vandeniui nutekėti. Šurfe Nr. 3 1,2 m 

gylyje atidengti trijų medinių tašytų rąstų fragmentai, kurie buvo priskirti rekonstruojamo pastato 

pamatų  medinėms konstrukcijoms.
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2007 m. Ieva Masiulienė atliko tyrimus šalia Šaltkalvių g. (Tiltų 26A). Tyrimų metu ištirti 

du plotai. Plote Nr. 1 po maišytos žemės su griuvenomis sluoksniu fiksuotas, supiltinis sluoksnis 

su XVII-XIX a. radiniais, matyt suformuotas niveliuojant sklypą prieš vykdant namo statybas 

XIX a. II p. Giliau fiksuotas rudo smėlio sluoksnis, kuris buvo supiltas aukštinant sklypą, 

kadangi žemiau buvęs drėgnas durpingos žemės sluoksnis. Plote Nr. 2 po paviršiniu žemės 

sluoksniu 0,2 m gylyje fiksuotas netašytų, vietomis apdegusių akmenų grindinys. Ploto R dalyje 

grindinys buvo išardytas sovietmečiu bei įrengta ūkinė duobė. Ploto PR dalyje fiksuotas 

pamatas, palei kurį ėjo 1,2 m storio maišytos žemės su griuvenomis ir XVII-XIX a. radiniais 

sluoksnis. Šiame plote XVII a. kultūrinio sluoksnio neužfiksuotas, kadangi jis sunaikintas statant 

pastatą XIX a. II p.
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2008 m. BRIAI (tyrimų vadovas M. Brazauskas) Šaltkalvių g. 3 sklype ištyrė 3 perkasas, 

viso 50 m
2
. Perkasoje pagal Šaltkalvių gatvę atidengti XIX a. datuojami pastato pamatai bei 

greta esanti lauko akmenų grindinys. Giliau sekė supiltiniai niveliaciniai žvyro sluoksniai ir tik 

vidutiniškai 2,2 m gylyje pasiektas šlyno paviršius, ąžuolo medienos stulpas bei lenta. Pagal jų 

aplinkoje buvusius radinius, apatinis horizontas datuotas XVI a. pab.-XVII a. pr. Perkasoje Nr. 3 

aptiktos dvi stačiakampės ūkinės duobės, datuotos XVIII-XIX a.
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Istoriniai duomenys:  
Tiriama vieta yra teritorijoje tarp Didžiosios Vandens gatvės ir gynybinių pylimų. Kurį 

laiką šis rajonas buvo vadinamas Odų priemiesčiu, o nuo XVII a. pabaigos — Frydricho miestu. 

Per 1630 m. gaisrą rajonas sudegė, bet netrukus buvo vėl atstatytas. XVII a. viduryje ėmė ryškėti 

Frydricho miesto planas. 1665 m. plane, be tranzitinės Tiltų gatvės (jos atkarpa šioje vietoje 

buvo vadinama Akmenų pylimu), jau randame pažymėtas, tačiau dar bevardes, Šaltkalvių, 

Daržų, Aukštąją gatves. Šaltkalvių gatvė, anksčiau vadinta Mirusiųjų gatve, ilgai buvo pustuštė, 

neužstatyta. Mat tuo metu miesto kapinės buvo ant bastiono prie Akmenų vartų. Laidotuvių 

procesijos iš Senamiesčio šia gatvele traukdavo kapinių link. Kitos dvi seniausios — Daržų ir 

Aukštoji — gatvės XVII a. viduryje buvo dar mažai užstatytos. 

XVII a. pabaigoje—XVIII a. pradžioje Frydricho mieste suplanuota ir pradėjo veikti 

turgavietė (išlikusi ir veikianti iki šių dienų). Ne taip kaip Senamiestyje, Frydricho mieste gatvės 

buvo planuojamos palaipsniui, be išankstinio plano. Iš pradžių jos nebuvo derinamos prie 

Senamiesčio gatvių. Net tranzitinės Tiltų gatvės ašys ties sankirta su Didžiąja vandens gatve 

(kadaise čia stovėjo vartai ir tiltas) nesutapo. Tai ryškiai matyti 1665 m. plane. 1722 m. šį rajoną 

sujungus su Senamiesčiu ir užpylus žemėmis upės atšaką, naujai tiesiamas gatves pradėta derinti 
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prie Senamiesčio gatvių (tai rodo Vežėjų, Pasiuntinių g. tęsiniai). Kaip rodo vėlesni planai, 

XVIII a. viduryje Frydricho miesto planinė struktūra buvo jau beveik susiformavusi.
5
 Dabartinio 

senojo turgaus vietoje nuo XVIII a. pradžios veikė turgus. Pradžioje tai buvo privilegijuoto 

Frydricho priemiesčio turgus. Tačiau centrine prekyviete ji netapo. 1722 m. šis priemiestis buvo 

sujungtas su senamiesčiu, o jo prekyvietė virto galvijų turgumi. Vokiečiai ir toliau jį vadino 

Frydricho, o lietuviai – Galvijų turgumi. Šalia turgavietės veikė karčemų – viešbučių. Ši senoji 

prekyvietė vienintelė tebeveikia iki šiol.
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Pridedamų priedų sąrašas: 

Priedas Nr. 1, Situacijos planas 

Priedas Nr. 2, Žvalgymų situacijos planas 

Priedas Nr. 3, Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

 

Archeologė      Karolina Geštautaitė 
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 Tatoris J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius, 1994, p. 62 

6
 Ten pat, p. 62 



5 

 

Priedas Nr. 1, Situacijos planas. 

 
  

Senamiestis (16075) 
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Priedas Nr. 2, Žvalgymų situacijos planas 

 



7 

 

Priedas Nr. 3, Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 
Tyrimų vieta iš PV pusės. 
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Karolina Geštautaitė 

(tyrėjo vardas, pavardė) 

Dubysos g. 64, 3 kab., Klaipėda, +370 676 83890, 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. sausio 24 d.  

 

Prašau išduoti man, Karolinai Geštautaitei, (2012-03-22, Nr. 2257) 

 (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), senamiesčio (16075) 

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

Teritorijos, Klaipėdos m., Turgaus a. 2  archeologinius žvalgymus 

 

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

 

Archeologinius tyrimus numatoma atlikti  2017.02.01 – 2017.02.28 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „Elektros instaliacijos",  

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,  

Ganyklų g. 18, LT-00138 Palanga, Tel. Nr. 860313351, gedeminas@geduva.lt 

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

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

Daiva Jazbutytė, Nerijus Brazdeikis 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 

 

 

 

Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų užtikrinimą  

 

 

 (pildoma, jeigu tyrimus  

Tyrimai bus vykdomi esant teigiamai lauko temperatūrai ir esant neįšalusiam gruntui 

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  
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(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, gestautaite@inbox.lt  

(pasirinktinai nurodomas elektroninis paštas, arba faksas, arba adresas pašto korespondencijos 

siuntoms gauti, arba kitas būdas) 

PRIDEDAMA: 

1. Archeologinių tyrimų projektas su priedais, __9___ lapų. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Karolina Geštautaitė 

(parašas)  (vardas, pavardė) 
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