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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

2018 m. Klaipėdos m. rengiamas techninis aikštės, esančios Bokštų g., sutvarkymo projektas. 

Projekte numatoma pakeisti dangas, sutvarkyti želdinius ir apšvietimą, pastatyti mažosios architektūros 

elementus. Aikštė patenka į nekilnojamų kultūros vertybių Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijas (priedas 

Nr. 1). 

 

Bendrieji duomenys 

Planuojamų tyrimų vieta yra Klaipėdos m. ŠV dalyje. Aikštė užima apie 3050 m2 plotą, ją iš ŠV 

riboja Gegužės g, iš ŠR – Bokštų g., iš PR – Krovėjų g., o iš PV – Jūros g.. Aikštės Š ir centrinėse dalyse 

yra pastatyti paminkliniai kryžiai, taip pat joje yra išlikusi II pasaulinio karo laikų „U“ formos slėptuvė, 

kurios vietoje yra apie 8,30-8,50 m Habs aukščio pakilimas (priedas Nr. 5, nuotr. 4-5). Vietomis matomos 

mūrinės/betoninės slėptuvės sienų atodangos. Slėptuvę straipsnyje yra aprašęs Dr. A. Štuopys.1 Aikštės 

teritorijoje šiuo metu yra veja, jos kraštuose ir centre auga medžiai. Ties aikštės PV dalimi, Jūros ir 

Krovėjų g. sankryžoje, įrengtas įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę (priedas Nr. 5, 

nuotr. 1-4). Minėtoje teritorijoje paviršius yra lygus, reljefas įvairuoja nuo 7,70 m iki 8,00 m Habs aukščio 

(priedas Nr. 4). 

 

Istoriniai duomenys 

Archeologiniai tyrimai numatomi istoriniame Klaipėdos (Memelio) priemiestyje – Naujamiestyje, 

buvusios Ferdinando aikštės vietoje. Per septynerių metų karą (1756-1763 m.) šioje vietoje, vadovaujant 

rusų inžinieriams buvo supilti laužyto plano gynybiniai pylimai – retrašmentai. Jie buvo apie trijų metrų 

aukščio, smaigaliuose įrengtos vietos pabūklams. 2 Aikštė buvo įrengta XVIII-XIX a. sandūroje, manoma, 

kad šioje vietoje galėjo būti Vitės priemiesčio kapinės. XIX a. pr. buvusių įtvirtinimų vietoje įrengta S. 

Daukanto g. Dabartinio skvero vietoje, 1785 m. Klaipėdos m. plane pažymėtas įtvirtinimas. Dalis jo kerta 

aikštę ŠV-PR kryptimi (priedas Nr. 2). XIX a. pirmoje pusėje aikštė vadinta Ferdinando vardu 

(Ferdinands Platz). XIX a. vid. aikštę perplanavo, jos centre įrengė apvalią aikštelę, į kampus vedė takai. 

XX a. prad. aikštė dar kartą perplanuota, sudalinta į tris stačiakampio formos sektorius (priedas Nr. 3). 

XIX a. vid. į PV nuo dabartinio skvero buvo pastatyta evangelikų baptistų bažnyčia (nuo 1945 m. jį 

perduota Romos katalikams ir jai buvo suteiktas Kristaus Karaliaus titulas). 

 

Ankstesni archeologiniai tyrimai 

Tyrinėjimai aikštės aplinkoje pradėti nuo 1991 m. ir su pertraukomis vykdyti iki 2016 m. (priedas 

Nr. 1).  

1991 ir 1996 m. žvalgomuosius tyrimus sklypuose Naujoji Uosto g. 11, 13, 15 vykdė R. Sprainaitis, 

o 2004 m. tuose pačiuose sklypuose tyrinėjo R. Bračiulienė. 3 Šurfais ir perkasomis bendrai ištirtas apie 

140 m2 plotas. Nustatyta, kad teritorija yra paaukštinta maišytu smėlingu gruntu vietomis iki 1,4 m storio. 

Giliau glūdi XIX a. ir XVIII a. pab. kultūriniai sluoksniai, kurie formavosi ant pustyto smėlio sluoksnio. 

Vietomis aptiktas juosvo humuso sluoksnis – pirminis žemės paviršius, kuris Š sklypo dalyje yra 1,9 m 

                                                 
1 Štuopys, A. Atrojo pasaulinio karo laikotarpio tunelinės konstrukcijos slėptuvės Memelyje/Klaipėdoje. Acta Historica 

Universitatis Klaipedensis XVIII. Klaipėda, 2009. P. 160–188. 
2 Tatoris, J., Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. V. 1994, p. 49, 79, 165. 
3 Sprainaitis, R. XIX a. pab. XX a. pr. gyvenamieji pastatai Klaipėdoje, Naujoji Uosto g. 11,13, archeologinių tyrimų ataskaita 

1991 m. Klaipėda, 1991 m., MLIM AS 110; Sprainaitis, R. Sklypo tarp N. Uosto, Gegužės M. Šeiniaus g-vių Klaipėdoje 

žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita 1996 m. Klaipėda, 1997 m. MLIM AS 162; Bračiulienė, R. Naujoji Uosto g. 

11,13,15 Klaipėda, archeologiniai tyrimai 2004 m., ataskaita. Klaipėda, 2005. Ataskaitą suteikė tyrėja. 
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gylyje. 2003 m. R. Bračiulienė vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Jūros g. 23. Buvo ištirtas 16 

m² plotas, aptiktas XX a. kultūrinis sluoksnis. Sluoksnio storis 0,3-1,3 m. Rasta XVIII a. pab.-XX a. 

radinių, duobėje rasta gyvūnų kaulų.4 

2006 m. R. Jarockis sklype Naujoji Uosto g. 14/14A, naujai statomo priestato vietoje ištyrė keturis 

2x2 m šurfai (iš viso 16 m2). Šurfuose maždaug iki 1-1,2 m gylio fiksuotas sumaišytas kultūrinis 

sluoksnis, kuris pagal pavienius archeologinius radinius datuotas XIX–XX a. Po kultūriniu sluoksniu 

keliuose šurfuose aptiktas iki 40 cm storio pilkšvos spalvos smėlio sluoksnis be archeologinių radinių. 

Įžemis (smėlis) visuose šurfuose pasiektas vidutiniškai 1,5-1,7 m gylyje.5 Tais pačiais metais R. Jarockis 

žvalgė elektros kabelio trasą, kasamą ties pastatais Puodžių g. 20 ir 22. Tranšėjoje fiksuoti maišyti XIX – 

XX a. kultūriniai sluoksniai.6  

2012 m. Archeologė R. Nabažaitė ištyrė vieną šurfą (2x1 m dydžio), ties pastatu Puodžių g. 29. 

Šurfe fiksuoti tik modernūs perkasimai.7 2013 m. S. Aleksandravičius sklype J. Zauerveino g. 1 ištyrė 

vieną (1x1 m dydžio) šurfą, kuriame aptiktas XX a. akmeninis grindinys.8 

2013 m. E. Pranckėnaitė atliko detaliuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus 

rekonstruojamose skirstomųjų šilumos tinklų magistralės atkarpose Klaipėdos mieste. Sklype Bokštų g. 7 

buvo ištirta viena 6x2 m dydžio perkasa (12 m2 plotas). Perkasoje fiksuoti permaišyti sluoksniai su 

negausiais XIX-XX a. datuojami radiniais. Maišytas perkastas sluoksnis tęsėsi iki perkasos dugno – 1,6 

m. Archeologiškai vertingo sluoksnio ar objektų neaptikta.9  

2015 m. R. Kraniauskas atliko žvalgymus elektros kabelių trasoje Puodžių g., ties pastatais Nr. 20, 

22, 23, 24, 25, 27a. Archeologinių žvalgymų metu aptikti XVIII-XX a. Klaipėdos miesto kultūriniai 

sluoksniai. 0,5 m storio XVIII a. sluoksniai aptikti 0,3-0,5 m gylyje. Nustatyta, kad kultūriniai sluoksniai 

formavosi nuo pastatų į gatvės pusę.10 

2016 m. D. Balsas atliko žvalgymus rekonstruojamos keleivinio transporto stotelės vietoje 

Naujojoje Uosto g.. Žvalgyta 0,8x40 m dydžio elektros kabelių trasa, bendrai apie 32 m2 ploto bei apie 

400 m2 ploto darbų zona, kurioje nuimti paviršiniai sluoksniai stotelės dangoms įrengti. Kabelių 

tranšėjoje iki 1 m gylio fiksuoti supiltiniai, maišyti XX a. sluoksniai. Darbų zonos plote, iki projektinio 

0,5 m gylio, fiksuoti tik supiltiniai XX a. sluoksniai, pasiektas XX a. vid. griuvenų sluoksnis.11 2016 m. 

D. Jazbutytė atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimu sklypuose Naujoji Uosto g. 15, 15A, Gegužės g. 

8. Ištirti aštuoni (2x2 m dydžio) šurfai (iš viso 32 m2), aptikti 337 radiniai datuojami XVIII-XIX a.. 

Šurfuose iki 1,5 m fiksuotas judintas gruntas su statybinių medžiagų griuvenomis. Šiuose sluoksniuose 

vyravo XIX-XX a. radiniai. Permaišytuose XIX-XX a. sluoksniuose, aptikta XVIII a. koklių ir keramikos 

fragmentų. Po supustytų smėliu 1,8-3,0 m gylyje fiksuotas buvęs paviršius – iki 10 cm storio juodžemio 

sluoksnelis be archeologinių radinių.12 2016 m. D. Zubrickas atliko žvalgymus Bokštų, Krovėjų bei Jūros 

g. rekonstruojamų šiluminių tinklų trasų vietose. Dalis trasų pateko į planuojamos tirti aikštės PR dalį. 

                                                 
4 Bračiulienė, R. Jūros g. 23 Klaipėdoje žvalgomieji archeologijos tyrimai 2003 metais. Ataskaita. Klaipėda, 2003 m. MLIM 

AS 335. 
5 Jarockis, R. Žvalgomieji tyrimai Klaipėdoje. ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 329. 
6 Jarockis, R. Žvalgomieji tyrimai Klaipėdoje. ATL 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 330. 
7 Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2012 m. Vilnius, 2013, p. 665. 
8 Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. ATL 2013 m. Vilnius, 2014, p. 503. 
9 Pranckėnaitė, E. Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012) ir Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) 2013m. 

detaliųjų archeologinių tyrimų ir žvalgymų rekonstruojamose skirstomųjų šilumos tinklų magistralės atkarpose ataskaita. 

Vilnius, 2014, p. 14. Ataskaitą suteikė tyrėja. 
10 Kraniauskas, R. Archeologinių tyrimų pažyma. 2015 m. archeologiniai žvalgymai Klaipėdos senojo miesto vieta u 

priemiesčiais (u. k. 27077), elektros kabelių trasa Puodžių g. (Klaipėdos m.). Klaipėda, 2015. 
11 Balsas, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) Pilies ir Naujosios Uosto g., Klaipėdos m. 

archeologinių žvalgymų ataskaita. Klaipėda, 2017.  Ataskaitą suteikė tyrėjas. 
12 Jazbutytė, D. Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077), pastato (39036) bei pastato (20914) teritorijos, 

Naujoji uosto g. 15, 15a ir Gegužės g. 8 sklypų 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2017. Ataskaitą 

suteikė tyrėja. 
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Žvalgytos 19, 28, 10 ir 25 m ilgio šilumos tiekimo trasų atkarpos, viso bendras plotas 154 m2. Pjūvių 

vietoje iki 1,1-1,4 m gylio fiksuoti XX a. datuojami kultūriniai sluoksniai.13 

 

Tyrimų tikslas 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų tikslas – archeologinių vertingųjų savybių paieška. Surinkti 

mokslinius archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti 

stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas. Taip pat 

nustatyti aikštėje esančios slėptuvės įėjimo vietą ir jos būklę. Aptikus vertingus archeologinius objektus 

arba kultūrinį sluoksnį, bus inicijuojami platesni archeologiniai tyrimai. 

 

Archeologinių tyrimų metodas ir apimtys 

Pasirinktas žvalgomųjų archeologinių tyrimų metodas, kasant archeologinius šurfus ir vieną perkasą 

aikštės teritorijoje. Šurfai bus tiriami iki įžemio. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu, 3050 m2 dydžio 

teritorijoje, planuojama ištirti 11 2x1 m dydžio šurfų ir 1 1x5 dydžio perkasą, iš viso 32 m2 plotą, taip 

ištiriant daugiau nei 1% aikštės ploto. Perkasa Nr. 1 bus tiriama Š aikštės dalyje, siekiant aptikti buvusio 

gynybinio pylimo retrašmento vietą. Šurfai Nr. 3-5 bus tiriami šalia slėptuvės, siekiant nustatyti jos įėjimo 

vietą ir išlikimo būklę. Atidengus įėjimą, esant galimybėms, bus atlikta slėptuvės vidaus fiksacija. 

Likusioje aikštės dalyje šurfai Nr. 1-2 ir 6-11 pasiskirstyti tolygiai, apimant jos visą teritoriją (priedas Nr. 

4).  

 

Numatoma tyrimų data: 

2018 m. kovo-balandžio mėn. 

 

Archeologas  

Marius Mockus   

 

 

Pridedamų priedų sąrašas 

PRIEDAS NR. 1 Planas Nr. 1   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas. M 1:1200. 

PRIEDAS NR. 2 Planas Nr. 2   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas, pagrindas 1785 m. 

Klaipėdos planas. M 1:1500. 

PRIEDAS NR. 3. Planas Nr. 3   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų situacijos planas, pagrindas 1923 m. 

Klaipėdos planas. M 1:1500. 

PRIEDAS NR. 4. Planas Nr. 4   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir 

Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., 

aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų šurfų ir perkasų situacijos planas. M 1:500. 

PRIEDAS NR. 5. Objekto fotofiksacija. 

                                                 
13 Zubrickas, D. Klaipėdos senamiesčio (16075), Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077), Klaipėdos miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (22012)teritorijų 2016 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Tomas 1: žvalgymų projekto 

papildymai Nr. 1-7. Klaipėda, 2017. Ataskaitą suteikė tyrėjas. 
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Planas Nr. 2   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad.
Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų
archeologinių tyrimų situacijos planas, pagrindas 1785 m. Klaipėdos planas. M 1:1500.
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Planas Nr. 3   Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) ir Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad.
Naujamiesčiu (22012) teritorijų, Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., aikštės Bokštų g., 2017 m. žvalgomųjų
archeologinių tyrimų situacijos planas, pagrindas 1923 m. Klaipėdos planas. M 1:1500.
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Objekto fotofiksacija     PRIEDAS NR. 5 

  

1. Planuojamų tyrimų vieta – aikštė iš PR.      2. Planuojamų tyrimų vieta – aikštė iš ŠV. 

   

3. Planuojamų tyrimų vieta – aikštė iš P.      4. Planuojamų tyrimų vieta – aikštės ŠV dalis iš ŠV. 

  

5. Slėptuvės vieta aikštės centrinėje dalyje iš PR.     6. Slėptuvės vieta, matomi užpilti įėjimai, iš ŠV. 
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