
 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

2017 m. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) 

teritorijoje, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Vežėjų ir Bažnyčių gatvėse yra numatoma naujai pakloti 

lietaus nuotekų tinklus Tuo tikslu darbus vykdanti įmonė UAB „Edrija“ užsakė atlikti detaliuosius 

archeologinius tyrimus. 

 

Tyrimų apimtis ir metodika: 

Lietaus nuotekų tinklai bus klojami gatvėse, kurios pradžioje atsirado kaip senamiesčio gatvių 

tęsinys apie XVI a. pab.-XVII a. pr. Lietaus nuotekų trasa Vežėjų gatvėje yra 123 m ilgio. Bažnyčių 

gatvėje lietaus nuotekų trasa yra 45 m ilgio. Lietaus nuotekų trasos bus tiriamos perkasomis (viena 

1x12, viena 1x16, keturiolika 1x10). Palei magistralinę lietaus nuotekų trasą yra suprojektuoti nuotekų 

išvadai nuo esamų Klaipėdos senamiesčio sklypų. Bendras išvadų ilgis yra apie 14 m. Jų vietose bus 

daromos 1 m pločio perkasų išpjovos. Iš viso detaliųjų archeologinių tyrimų metu numatoma ištirti 182 

m
2
 plotą. 

  

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 trukmė: 2017 03 08 – 2017 11 30. 

 

Numatomo tirti objekto aprašymas. 

Iki 1540 m. miestas buvo tarp Naujosios bei Senosios Danės atšakų suformuotoje Miesto 

saloje. Po 1540 m. gaisro atsirado pastatų salos pakraščiuose ir už jos ribų. Jau tuo metu kai kurie 

ūkiniai pastatai stovėjo kairiajame Danės senvagės krante. 1540 m. šiame rajone gyveno 15 žvejų 

šeimų, kurios greičiausiai buvo įsikūrę prie Danės senvagės. Vėliau šiame rajone, kuris priklausė 

piliai, pradėta apgyvendinti pilies karius bei aptarnaujantį personalą, prie Danės kūrėsi odininkai, dėl 

to priemiestis pradėtas vadinti Odų gatvele. 1589 m. čia gyveno 46 šeimos. XVII. a. šiame rajone 

kūrėsi amatininkai, pirkliai, karčemininkai.  

XVII a. I pusėje miestas apjuostas bastioninių įtvirtinimų sistema. Į bastionais apsaugotą 

teritoriją pateko tiek pats miestas, tiek priemiestis. 1671 m. pradėta užpilti senosios Danės vaga, o 

užpylus senvagę, išnyko riba, skyrusi miestą ir priemiestį, galutinai susiformavo Didžioji Vandens 

gatvė. 1693 m. priemiestis pavadintas Frydricho miestu (Friedrichstadt), jam suteiktas herbas ir 



vėliava. XVIII. a. pradžioje Frydricho priemiestis amatininkų skaičiumi konkuravo su senamiesčiu. 

1722 m. vyriausybės potvarkiu Frydricho priemiestis prijungtas prie miesto
1
. 

 

Artimiausių vykdytų archeologinių tyrimų duomenys. 

1971 m. archeologinius tyrimus atliko V. Žulkus. Tyrimų metu buvo žvalgoma kanalizacijos 

tranšėja, kuri tęsėsi Daržų g. nuo Aukštosios iki pat Pergalės (dabar Tiltų g.). Daržų g. pjūvis parodė, 

kad prieš susiformuojant šiai gatvei, XVI  –XVII a. riboje čia būta pelkėtos vietos – didelė pelkė 

buvusi sankirtoje su Aukštąją g., dumblinga loma ties sklypais Nr.14 – 16, pelkės prie dabartinės 

Tiltų g. (tuomet Pergalės g.). Seniausi susiklostę gatvės sluoksniai datuojami XVII a. I puse – viduriu.
2
 

1987 m. archeologinius tyrimus aikštėje, esančioje tarp dabartinių Vežėjų, Didžiosios Vandens, 

Pasiuntinių ir Tomo gatvių, atliko V. Žulkus. Ištirtas 72 m
2
 plotas, aptiktas 3,5 m storio XVI a. prad. – 

XVIII a. kultūrinis sluoksnis su 5 užstatymo horizontais. Pirminis užstatymas datuojamas XVI a. prad., 

kuris buvo aptiktas tyrinėtame sklype arčiau Didžiojo Vandens g. Tuo metu tyrinėtame sklype šalia 

dabartinės Tomo g. (1987 m. Kastyčio g.) užstatymo dar nebuvo, tačiau abejas sklypo dalis tuo metu 

jau skyrė pinučių tvora. XVI a. viduryje abiejuose sklypo dalyse pastatyti ūkiniai pastatai, tikėtina – 

sandėliai. Jie buvo karkasinės konstrukcijos. Tirto sklypo dalyje esančioje arčiau Tomo g. aptikta 

XVII a. I pus spėjamo medinio tvarto liekanų, o aukštesniame XVII a. vid. sluoksnyje jau ir mūrinio 

gyvenamo pastato liekanų. To pastato kiemas buvo grįstas akmenimis ir turėjo ryškų nuolydį į Danės 

senvagės (dab. Didžiosios Vandens g.) pusę. XVIII a. ilgas siauras sklypas buvo padalintas ir 

užstatytas mūriniais pastatais. Kasinėjimų metu surinkta buitinės keramikos, koklių, metalo dirbinių. 

Išskirtinas renesansinis reljefinis koklis
3
.  

2008 m. archeologinius žvalgomuosius tyrimus Didžioji Vandens g. 18 atliko A. Brazauskas. 

Buvo ištirti 3 bendro 18,5x12,5 m dydžio plotai (1–3) – iš viso 231 m², aptiktas 2,3 m storio kultūrinis 

sluoksnis, kuriame išskirti 4 užstatymo horizontai: 1. XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios; 2. XVII a. 

vidurio – XVII a. II pus.; 3. XVIII a. prad. – XVIII a.; 4. XIX–XX a. vidurio. tiriamo sklypo ŠV dalis 

XVI – XVII a. galėjo siekti Senosios Danės krantinę
4
.  

2009 m. archeologinius žvalgymus Didžiosios Vandens g., Tomo g. ir Bažnyčių g. atliko 

R. Songailaitė. Žvalgyta 250 m ilgio, 30 cm pločio elektros kabelių trasa. Aptiktas perkastas sluoksnis 

su XIX–XX a. radiniais
5
.  

2010–2011 m. archeologinius tyrimus Didžiojo Vandens g. 2 dviem etapais atliko R. Songailaitė. 

2010 m. buvo ištirtas apie 300 m
2
 plotas, rastas supiltinis XVI a. pabaigos – XVII a. sluoksnis bei 

fiksuoti XVIII a. užstatymo fragmentai su buvusių sklypų tvoros stulpavietėmis, aptiktas XIX a. 

                                                                 
1 TATORIS J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 matų. Vilnius, 1994. 
2 ŽULKUS V., Klaipėdos senamiestyje 1970 – 1974 m. vykdytų žemės darbų archeologinė priežiūra, Ataskaita, Klaipėda, 1985. MLIM, 

AS111, P7999. p. 12.  
3 ŽULKUS V., Klaipėdos senamiesčio pietinės dalies žvalgymas. ATL 1986-1987 metais, Vilnius 1990,  p. 151–152.  
4 BRAZAUSKAS M., Tyrinėjimai Klaipėdos senamiestyje. ATL 2008 metais, Vilnius, 2009, p. 342 – 344.  
5 Mažai informatyvūs archeologiniai  tyrinėjimai. ATL 2009 metais, Vilnius, 2010, p. 499.  



vidurio šulinys bei XX a. pradžios ūkinio pastato pamatų fragmentai su kalkių duobe
6
. 2011 m. 

archeologiniai tyrimai buvo vykdomi statomo pastato PR, ŠR, ŠV fasadų pusėse, tiriant įvairaus 

dydžio plotus: 19,5x2,6 m, 14,5x5,5 m, 5,5x5 m, 8x5 m, 7x6m, 15x1,2m, 7x5m, 8,4x3,6 m. Bendras 

ištirtas plotas siekė apie 324 m
2
. Tyrimų metu rasti supiltiniai sluoksniai su XVI a. pabaigos – XIX a. 

radiniais. Daugiausia rasta XVIII a. pabaigos – XIX a. molinių lėkščių bei dubenų šukių, XVII a. II 

pus. – XVIII a. plokštinių glazūruotų koklių bei karūninių koklių fragmentų. Apatiniame supiltiniame 

sluoksnyje rasta ir retesnių koklių – portretinis juodai glazūruotas bei žaliai glazūruotų koklių 

fragmentų, datuojamų XVI a. pabaiga – XVII a. Taip pat tyrimų metu rasta XVIII pab. – XX a. prad. 

užstatymo pėdsakų. Nustatyta, kad prieš apgyvendinant šią teritoriją XVIII a., joje buvo iškasti 

grioviai vandeniui surinkti. Du iš jų ėjo per viso tiriamo sklypo vidurį
7
.  

2013 m. archeologinius žvalgymus Galinėje g. atliko M. Petkus. Žvalgyta 22 m ilgio tiesiamo 

elektros kabelio trasa. Tyrimų metu archeologiškai vertingų sluoksnių, struktūrų ar radinių neaptikta, 

fiksuoti XX a. datuojami sluoksniai
8
. 

2014 m. rekonstruojamoje Daržų gatvėje archeologinius tyrimus atliko archeologas 

K. Duderis. Tyrimų metu buvo ištirtos keturios perkasos (bendras 70 m
2
 plotas) bei žvalgytas apie 800 

m
2
 plotas. Kultūrinių sluoksnių storis siekia 1,5-1,6 m. Apatinis horizontas datuotas XVII a. viduriu- 

pabaiga
9
.  

 

Pridedamų priedų sąrašas: 

 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

Priedas Nr. 2. Detaliųjų tyrimų planas. 

Priedas Nr. 3. Perkasų planas. 

Priedas Nr. 4. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

 

 

Andrius Milius     

 

 

                                                                 
6 SONGAILAITĖ R., MLIM saugyklos vietos tyrimai Klaipėdoje. ATL 2010 metais, Vilnius, 2011, p. 347 – 351.  
7 SONGAILAITĖ R., Didžioji vandens  gatvė 2 klaipėdoje. ATL 2011 metais, Vilnius, 2012, p. 403 – 405.  
8 PETKUS M. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir senamiesčio (16075) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos 

m. Galinės g. 2013 m. archeologinių žvalgymų ataskaita“, Klaipėda, 2014, p. 8.  
9 DUDERIS K. Daržų gatvė. ATL 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 339-342. 



Priedas Nr. 1. Situacijos planas. 

 

 



Priedas Nr. 2. Detaliųjų tyrimų planas. 

 



Priedas Nr. 3. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 

 

Tyrimų vieta iš ŠR (Bažnyčių ir Vežėjų gatvių sankryža) 

 

Tyrimų vieta iš Vežėjų gatvė iš PV 

 

 



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. vasario 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 senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), 

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 

Vežėjų ir Bažnyčių g., Klaipėdos m. sav., detaliuosius archeologinius tyrimus 

 

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

 

Archeologinius tyrimus numatoma 

atlikti  

2017 03 08 – 2017 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 

Archeologinių tyrimų užsakovas  UAB „Edrija“, Plieno g. 10 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   

LT-95112 Klaipėda, Mob. tel. +370 652 28803 

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 

(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)  

 

 

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, _10____ lapų. 

2. Kiti pridedami dokumentai  

 

 

 

  Andrius Milius 

(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

mailto:starchprojektai@gmail.com

