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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

UAB „BAU Solutuions“ 2017 m. rengia sklypo Žvejų g. 2B, Klaipėdos m., užstatymo projektą. 

Minėtas sklypas patenka į nekilnojamos kultūros vertybės Klaipėdos senamiesčio (16075) teritoriją 

(priedas Nr. 1; planas Nr. 1). Sklype 2003 m. buvo atlikti archeologiniai tyrimai – vad. M. Brazauskas 

ir R. Jarockis. Tyrimų metu buvo ištirta planuojama užstatyti sklypo dalis, bei atidengti XVIII a.(?) – 

XIX a. vid. statyto pastato pamatai (priedas Nr. ;, planas Nr. 2). Pamatai vėliau buvo užpilti. 2017 m. 

KPD Klaipėdos teritorinis padalinys, pateikus užstatymo projektinius pasiūlymus, projekto rengėjų 

pareikalavo nustatyti tikslias buvusio užstatymo ribas bei nurodyti buvusio pastato pamatų 

koordinates, kadangi 2003 m. tyrimų metu to nebuvo padaryta. Tam reikia vėl atidengti buvusio 

pastato pamatus. 

 

Bendrieji duomenys 

Sklypas Žvejų g. 2B yra Klaipėdos senamiesčio šiaurės rytinėje dalyje. Šiaurės vakarinė sklypo 

dalis ribojasi su Danės upės krantine, šiaurės rytinė – su Biržos tilto prieigomis, pietinė – su Žvejų g.. 

Bendras sklypo plotas – 764 m2 (priedas Nr. 1; planas Nr. 1). Planuojamas atidengti pastatas yra apie 

425 m2 plote, šiaurinėje sklypo dalyje orientuotas lygiagrečiai krantinei (priedas Nr. 2; nuotr. 3). 

Tyrimų vietoje žemės paviršius yra lygus, reljefo absoliutinė altitudė apie +2,00-2,20 m Habs. 

Šiuo metu planuojamos tirti teritorijos centrinėje dalyje auga skurdi veja, pietvakariniame ir 

pietrytiniame kraštuose sudėti stambūs akmenys ir šiaurės vakariniame įrengti trinkelėmis kloti takai 

(priedas Nr. 2; nuotr. 1-2).  

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

Sklypo teritorijoje jau anksčiau buvo atlikti archeologiniai tyrimai (priedas Nr. 1; planas Nr. 2). 

2003 m. tyrimus atliko M. Brazauskas ir R. Jarockis. Ištirtas 429 m2 plotas, kuriame atidengti XVIII a. 

? – XIX a. pastato pamatai, užfiksuota krantinės vieta, aptiktos XVI – XVII a. užstatymo liekanos, 

rasti XVII – XIX a. datuojami radiniai. Įžemis pasiektas 3,2 m gylyje. Pastato visiškai atidengti tyrimų 

metu nepavyko – išorinė R ir P pastato sienos tęsėsi už sklypo ribų. Š siena šalia Danės upės neaptikta 

– matyt, ji sutapo su buvusia krantine. Ankstyvesnei sklypo raidai priskirta aptikta Danės upės 

krantinė, akmenų krūsnis ir mediniai stulpai. Stulpai atidengti ties sklypo pietvakarine riba. Šioje 

vietoje, tikėtina, XVI – XVII a. stovėjo pastatas arba stulpai buvo susiję su miesto gynybine stulpine 

konstrukcija. Taip pat nustatyta, kad upės krantinė XVI – XVII a. buvo apie 5 m į pietus nuo 2003 m. 

buvusios krantinės.1 

 

Istoriniai duomenys 

Sklype Žvejų g. 2B stovėjo Klaipėdos miesto svarstyklių pastatas. Minėtas pastatas buvo 

pastatytas 1538 m. Jis buvo mūrinis, vieno aukšto, šlaitiniu čerpių stogu, pastatytas prie pat vandens, 

prie svarstyklių buvo įrengtos dvi krantinės. XVII a. prad. plane svarstyklių pastatas buvo kiek 

atitrauktos nuo tilto. Svarstyklių pastatas buvo stačiakampio plano ir stovėjo prie pat upės, lygiagrečiai 

kranto linijai. Iki 1777 m. Miesto svarstyklių kompleksas buvo išplėstas: pastatytas sandėlis, 

svarstyklės sujungtos su Tilto vartais, įrengta nauja krantinė (priedas Nr. 1; planas Nr. 4). 1800 m. 

svarstyklės perkeltos į kitą vietą, žemiau upe, prie būsimo Karlo tilto. 1784–1800 m. sklypą su 

                                                           
1 Brazauskas, M. Žvejų g. 2B, Klaipėda 2003 m. archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2003 m. LII, 4258. 



3 

 

pastatais įsigijo pirklys Friedrichas Wilhelmas de la Chaux. XIX a. vid. svarstyklių pastatas buvo 

rekonstruotas į dviejų aukštų gyvenamąjį namą su mansarda, pirmajame aukšte įrengtos komercinės 

patalpos. Per II pas. karą sklype stovėję pastatai išliko, tačiau jau 1946 m. nugriauti (priedas Nr. 1; 

planas Nr. 3). Sklype įrengtas skveras.2 

 

Archeologinių tyrimų metodas 

Tyrimai bus atliekami jau ištirtoje vietoje, todėl numatoma taikyti archeologinių žvalgymų 

metodą. Sklype planuojama mechanizuotai nukasti supiltinį gruntą iki pamatų paviršiaus, įsigilinti 

šalia pamatų išryškinant jų kontūrą. Planuojama įsigilinti iki 1 m gylio. Atidengus pamatus bus atlikta 

grafinė fiksacija ir fotofisacija, bei GNSS imtuvu nustatytos pamatų ribų koordinatės. 

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Atlikti archeologinius žvalgymus pamato atkasimo darbų metu, tinkamai užfiksuoti pastato 

pamato vietą – nustatyti koordinates, bei paruošti pamatų planigrafinės situacijos brėžinius, parengti 

atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų apimtys 

Planuojama žvalgyti apie 425 m2 plotą, kuriame 2003 m. buvo aptikti pastato pamatai. 

 

Tyrimų terminai 

Tyrimus planuojama atlikti 2017 m. lapkričio mėn. 

 

 

PRIEDAI: 

 

1. PRIEDAS NR. 1 Planai. 

2. PRIEDAS NR. 2 Objekto fotofiksacija.  

 

 

Archeologas  

Darius Balsas        

 

                                                           
2 Demereckas, K. Sklypo Klaipėdoje, Žvejų g. 2 buv. Klaipėdos miesto svarstyklės. Istoriniai-urbanistiniai 

tyrimai. Klaipėda, 2013, p. 5-38. 



Klaipėdos miesto saugomos nekilnojamo

kultūros paveldo teritorijos

Planas Nr.1

0 5m 25m

Planas Nr. 1   Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Žvejų g. 2B.,
2017 m.  archeologinių žvalgymų situacijos planas. M 1:500.

Planas Nr. 2   Planuojamos tyrimų vietos Žvejų g. 2B, Klaipėdos m., situacija 2005 m.
Matyti 2003 m. atidengti pastato pamatai. M 1:500.

Sklypo Žvejų g. 2B teritorijos ribos
Planuojamas archeologinių žvalgymų plotas

2003 m. archeologinių tyrimų plotas (M. Brazauskas)
Apytikslė atidengtų pastato pamatų vieta

PRIEDAS NR.1
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Planai
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Planas Nr.3

Planas Nr. 3   Planuojamos tyrimų vietos Žvejų g. 2B, Klaipėdos m., situacija 1944 m.
Matyti pastatas buvęs adresu Friedricho Wilhelmo g. Nr. 23/24 . M 1:1000.

Sklypo Žvejų g. 2B teritorijos ribos

0 5m 25m

Klaipėda 1944.12.22

0 5m 25m

Dangės uosto planas 1777 m.

Planas Nr. 4   Planuojamos tyrimų vietos Žvejų g. 2B, Klaipėdos m., situacija 1777 m.
Matyti pastatas  - miesto svarstyklės atitvertoje Dangės uosto teritorijoje. M 1:1000.

Planas Nr.4
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Objekto fotofiksacija                   PRIEDAS NR. 2 

 

  
1. Planuojamų tyrimų vieta iš V   2. Planuojamų tyrimų vieta iš R 

 

 
3. 2003 m. archeologinių tyrimų metu atidengti pamatai iš PV 

(K. Demerecko nuotr., paimta iš Demereckas, K. Sklypo Klaipėdoje, Žvejų g. 2 buv. Klaipėdos miesto svarstyklės. 

Istoriniai-urbanistiniai tyrimai. Klaipėda, 2013, p. 14) 
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