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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

Vadovaujantis KPD Klaipėdos teritorinio padalinio specialiosiomis projektavimo sąlygomis 

taikomoms UAB „Vytrita“ atliekamiems elektros kabelio tiesimo darbams, kurių metu sklype adresu 

Aukštoji g. 17, planuojamos nutiesti elektros kabelio įvado trasoje, žemės judinimo darbų vietose yra 

privaloma atlikti archeologinius tyrimus. Taip pat, ties pastatu, adresu Daržų g. 11, bus keičiama 

elektros paskirstymo spinta, kuri yra pritvirtinta prie sienos. Šalia jos, esant poreikiui, bus atkasami jau 

esantys elektros kabeliai, reikalingi spintos pajungimui. Minėti sklypai patenka į saugomos 

nekilnojamos kultūros vertybės Klaipėdos senamiesčio (16075) teritoriją (priedas Nr. 1). 

 

Bendrieji duomenys 

Sklype Aukštoji g. 17 planuojama tiesti elektros įvadą ir pastatyti spintą. Numatoma kasti iki 3 m 

ilgio, iki 50 cm pločio ir iki 70 cm gylio trasą. Trasa bus kasama vidiniame kieme, šalia pastato 

esančiame žolyne. Paviršiaus aukštis numatomų tyrimų vietoje siekia apie Habs. +4,10 m. Sklype 

adresu Daržų g. 11 bus keičiama elektros paskirstymo spinta, esanti ant pastato sienos. Žemiau spintos, 

esant poreikiui, bus išardyta šaligatvio plytelių danga ir atkasti elektros kabeliai (priedas Nr. 2). 

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

1971 m. Daržų gatvėje nuo Aukštosios iki pat Tiltų g. žvalgymus vykdė V. Žulkus. Tyrimai 

atlikti kanalizacijos tranšėjos vietose. Nustatyta, kad prieš susiformuojant Daržų gatvei, XVI-XVII a. 

riboje čia buvo pelkėtos vietos. Fiksuota didelė bala Daržų ir Aukštosios g. sankirtoje, dumblinga loma 

ties sklypais Nr. 14-16, pelkės prie Tiltų gatvės. Aptikti XVII a. I puse – viduriu datuojami gatvės 

sluoksniai.1 1978 m. Daržų, Aukštosios ir Didžiojo Vandens g. tyrimus atliko E. Paleckis. Trasos 

vietose buvo ištirtos šešios perkasos, kuriose 0,9-1,5 m gylyje rasti XVII-XVIII a. radiniai.2 

2005 m. M. Brazauskas sklype Aukštoji g. 15/Daržų g. 9 atliko žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus, kurių metu buvo ištirti 4 šurfai (28 m2) bei vienas plotas 50 m2 dydžio. Nustatyta, kad šioje 

vietoje XVI-XVII a. buvo pelkėta vietovė. Ankstyviausias užstatymas šioje vietoje datuojamas XVIII 

a.3 

2006 m. R. Jarockis Daržų ir Aukštosios g. sankirtoje žvalgė dujotiekio tranšėją ir ištyrė 2 2x2 m 

dydžio šurfus. Šurfuose, 1,1 – 1,2 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus aptiktas kultūrinis 

sluoksnis pagal archeologinius radinius datuojamas XVIII-XIX a. Virš jo suformuotas maždaug 1 m 

storio griuvenų sluoksnis, kurį sudaro II pasaulinio karo metu ir pokaryje sugriautų pastatų liekanos4 

2008 m . R. Songailaitė sklypo Daržų g. 9A ŠR dalyje ištyrė 11,5 m2 plotą. Iki 220 cm storio 

kultūriniame sluoksnyje storis buvo išskirti 4 horizontai: pirmasis iki 80 cm storio horizontas datuotas 

XIX a. pab.-XX a; antrasis XVIII a. pab.-XIX a. horizontas fiksuotas 0,5 m gylyje nuo dabartinio 

žemės paviršiaus; trečiasis XVIII a. horizontas, apie 40 cm storio, fiksuotas 1,3–1,4 m gylyje; 

ketvirtasis XVII a. horizontas aptiktas 1,7 m gylyje. Tyrinėto ploto ŠV pusėje atidengtas pastato 

fragmentas priskirtas XIX a. pab. statytai sinagogai. Tyrimai atlikti dėl griaunamų garažų, kurie buvo 

pastatyti ant II – pasaulinio karo slėptuvės. Griovimų metu buvo pažeistos apie 1 m aukščio nuo 

                                                           
1 Žulkus, V. Klaipėdos senamiestyje 1970 -1974 m. vykdytų žemės darbų archeologinė priežiūra. Ataskaita, Klaipėda, 

1985, p.1. MLIM, AS111. 
2 Paleckis, E. Aukštoji 5/13 Klaipėdoje. Trasos archeologinės priežiūros ir fiksacijos ataskaita. Klaipėda, 1979. MLIM, 

AS264. 
3 Brazauskas, M. Aukštoji 15/Daržų g. 9, Klaipėda. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2005 m. ataskaita. Klaipėda, 2006.  
4 Jarockis, R. Klaipėdos senojo miesto (A1704K1), Aukštoji g. 15/Daržų g. 9 Klaipėdos m. 2006 m. archeologinių 

žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Vilnius, 2009. MLIM, AS362. 
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dabartinio žemės paviršiaus iškilusias slėptuvės sienos.5 

2008 m. M. Brazauskas tyrė sklype Daržų g. 7. Ištirta 100 m2 dydžio perkasa. Kultūrinio 

sluoksnio storis tyrimų vietoje siekė 1,8 m, jame užfiksuoti 3 užstatymo horizontai, datuojami XVI a. 

pab.-XVIII a. vid. Ankstyviausias užstatymas – ūkinis medinis pastatas aptiktas sklypo ŠV dalyje 

sudegė XVII a. Virš jo buvusio mūrinio pastato pamatai datuoti XVII a. pab.-XVIII a. pr. Trečiam 

horizontui priskirtas pastatas, stovintis toje pat ankstesnio horizonto pamatų vietoje. Rekonstrukcija, 

tikėtina, vykdyta apie XVIII a. vidurį, rekonstruotas pastatas turėjo būti analogiškas greta Daržų g. 7 

sklypo stovintiems XVIII a. vidurio barokiniams mūriniams pastatams.6 

2009 m. Ž. Čėsna sklype Daržų g. 7 ištyrė 36 m2 dydžio perkasą, kuri pratęsė M. Brazausko 

2008 m. tirtą plotą. Perkasoje fiksuotas 1,8 m storio kultūrinis sluoksnis, nustatyti 2 užstatymo 

horizontai. Ankstyviausiam užstatymo horizontui priskirti akmeniniai pamatai su raudonomis plytomis 

grįstu grindų fragmentu, kurie buvo rasti perkasos ŠV dalyje. Sprendžiant pagal buitinę ir statybinę 

keramiką, pastatas datuojamas XVII a. pab.-XVIII a. pr. Antras užstatymo horizontas – tai didelių 

lauko riedulių bei raudonų molio plytų pamatas, fiksuotas ankstesniojo užstatymo vietoje. Remiantis 

rasta keramika, šis pastatas siejamas su XVIII a. vidurio laikotarpiu.7 

2012 m. D. Balsas tyrė sklypą Daržų g. 9A. Ištirtuose plotuose ir šurfuose fiksuotas iki 2,2 m 

storio XX-XVI a. pab. kultūrinis sluoksnis su struktūromis. Sluoksnyje išskirti IV horizontai – I 

horizontas XIX a.-XX a., II horizontas – XVII a. II pusė-XVIII a., III horizontas – XVII a. I pusė, IV – 

horizontas XVI a. pab. Aptikti XIX a. pab.-XX a. prad. sinagogos pamatai ir II-ojo Pasaulinio karo 

slėptuvės fragmentas. 0,65-1 m gylyje fiksuotos struktūros bei jų fragmentai datuojami XVII a. II pusė 

– XVIII a.. II horizontui priskirtas aptiktas akmeninio pamato fragmentas ir krosnies padas. 1,4 – 1,85 

m gylyje fiksuotas 35 – 40 cm storio juosvas durpingo smėlio ir juodų durpių sluoksniai, kuriuose rasta 

pavienių radinių, kurie datuojami XVI a. pab.8 

2013 m. E. Ubis tyrė sklypą Turgaus a. 12. Ištyrus apie 400 m2 plotą buvo aptiktas XVI a. pab.-

XXI a. kultūrinis sluoksnis, kurios storis siekė iki 3,5 m (vid. apie 2,60 m). Aptiktos struktūros – 

ūkinės duobės, nuotekų kolektorius, įkasta statinė ir kitos struktūros. Šalia planuojamo tirti sklypo 

ištirtame plote Nr. 3 nuėmus 10-30 cm storio paviršinius sluoksnius, fiksuotas pirmasis horizontas, 

atidengtas lauko rieduliu grindinys ir mūrinio (betoninio) pastato pamatai. Visos struktūros priskirtos 

XX a. viduriui, o virš jų buvę sluoksniai datuoti XX a. II puse. Nuėmus grindinį buvo aptiktas 30 cm 

storio niveliacinis šviesiai pilkos žemės su žvyru sluoksnis. Giliau sekė iki 80 cm storio pilkos žemės 

sluoksnis su pavienėmis griuvenomis, kuris pagal radinius skirtinas XIX a. Po juo buvo šviesiai pilkos, 

pilkos bei juosvos žemės sluoksniai, kurių bendras storis siekė 100-150 cm. Šie sluoksniai pagal 

radinius ir stratigrafiją datuoti XVI a. pab.-XVIII a. laikotarpiu. Kultūrinio sluoksnio storis čia siekė 

iki 2,60 m. Įžemis – melsvas molis – buvo pasiektas 2,00-1,50 m Habs. lygyje.9 

Taip pat 2013 m. E. Ubis atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus sklype Turgaus a. 14. 

Sklype buvo ištirtas 8 m2 plotas – 4 šurfai. Šurfuose Nr. 1, 3, 4 buvo aptikti vėlyvi, permaišyti ir 

supiltinio pobūdžio sluoksniai. Čia kultūrinis sluoksnis datuotas XX a. Šurfuose Nr. 1 ir 3 nepavyko 

pasiekti įžemio dėl čia atidengtų struktūrų – XIX a. pastato pamatų, grindų ir sienų. Šurfe Nr. 2 aptikti 

iš dalies išlikę nesuardyti sluoksniai, kurie pagal radinius ir stratigrafiją buvo datuoti XVII-XX a. 

                                                           
5 Songailaitė, R.. Daržų g. 9A Klaipėdoje žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2008. MLIM. 
6 Brazauskas, M. Tyrinėjimai Klaipėdos senamiestyje. ATL 2008. Vilnius, 2009, p. 340 – 341. 
7 Čėsna, Ž. Tyrinėjimai Daržų gatvėje 7, Klaipėdoje. ATL 2009. Vilnius, 2010, p. 348 – 349. 
8 Balsas, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Daržų g. 

9A, 2012 m. detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2013. Asmeninis tyrėjo archyvas. 
9 Ubis, E. Turgaus aikštė 12, 14. ATL 2013. Vilnius, 2014, p. 322-323. Ubis, E. Klaipėdos senamiestyje (u. k. 16075), 

sklype Turgaus a. 14, Klaipėdos m. 2013 m vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2014, p. 5. 

Asmeninis tyrėjo archyvas. 
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Šurfuose buvo pasiektas 0,85-2,15 m gylis nuo žemės paviršiaus. Po tyrimų konstatuota, kad tirtoje 

vietoje yra archeologiškai vertingas kultūrinio sluoksnis (aptiktas šurfe Nr. 2). Taip pat šurfuose Nr. 1, 

3 ir 4 buvo rastos struktūros (pamatai ir sienos).10 

 

Istoriniai duomenys 

Tyrimų vieta, Daržų g. yra vadinamame istoriniame Odų (Frydricho) priemiestyje. Pirmieji 

pastatai šioje miesto dalyje yra datuojami XVI a. pr.. Iš rašytinių šaltinių yra žinoma, jog 1571 m. 

Prūsijos hercogas Albrechtas Frydrichas „amžinai paveldima teise“ šią teritoriją padovanojo Klaipėdos 

miestui. 1693 m. Odų priemiesčiui suteikus privilegiją, jis buvo pavadintas Frydricho miestu, kuris 

1722 m. buvo prijungtas prie Klaipėdos miesto. 

 

Archeologinių tyrimų metodas 

Elektros įvado ir spintos statybos metu planuojami mažos apimties žemės judinimo darbai. Jie 

bus atliekami jau anksčiau judintame grunte šalia pastatų, dėl to planuojamas tyrimų metodas – 

archeologiniai žvalgymai. 

Aptikus moksliškai vertingų objektų, struktūrų ar sluoksnių, žemės judinimo darbai bus 

stabdomi, tyrimų metodas keičiamas parengiant naują projektą.  

 

Archeologinių tyrimų tikslas 

Pasitelkus žvalgymų metodiką, ieškoti archeologinių vertingųjų savybių. Surinkti mokslinius 

duomenis apie ardomus žemės sluoksnius – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti 

stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. 

 

Tyrimų apimtys 

Planuojama žvalgyti iki 3 m bendro ilgio, apie 1,5 m2 ploto, elektros tinklų įvado trasą sklype 

Aukštoji g. 17 ir keičiamos elektros paskirstymo spintos pajungimo duobę iki 1 m2 ploto. Iš viso 

numatoma žvalgyti bendrą 2,5 m2 plotą. 

 

Tyrimų terminai 

Tyrimus planuojama atlikti 2018 m. kovo – balandžio mėn. 

 

PRIEDAI: 

1. PRIEDAS NR. 1 Planas Nr. 1   Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijos, Klaipėdos m. sav., 

Klaipėdos m., Aukštoji g. 17 ir Daržų g. 11 2018 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas. M 

1:1000. 

2. PRIEDAS NR. 2 Fotofiksacija prieš tyrimus.  

 

 

Archeologas        

Marius Petkus 

                                                           
10 Ubis, E. Klaipėdos senamiestyje (u. k. 16075), sklype Turgaus a. 14, Klaipėdos m. 2013 m vykdytų žvalgomųjų 

archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2014, p. 9. Asmeninis tyrėjo archyvas. 
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Planas Nr. 1   Klaipėdos senamiesčio (16075) teritorijos, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,
Aukštoji g. 17 ir Daržų g. 11, 2018 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas. M 1:1000.

Planuojamų žvalgymų vietos

2009 m. tyrimai, Ž. Čėsna
2012 m. tyrimai, D. Balsas
2013 m. tyrimai, E. Ubis
2014 m. tyrimai, K. Duderis

1971 m. tyrimai, V. Žulkus

2005 m. tyrimai, M. Brazauskas
2006 m. tyrimai, R. Jarockis
2008 m. tyrimai, R. Songailaitė

Planas Nr. 1

Klaipėdos m., KPD saugomos teritorijos

1978 m. tyrimai, E. Paleckis
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Foto 2. Planuojama tyrimų vieta, Daržų g. 11, vaizdas į PR.

 
Fotofiksacija prieš tyrimus

PRIEDAS Nr.2

Foto 1.   Planuojamų tyrimų vieta, Aukštoji g. 17, vaizdas į PV.
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