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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendra dalis. UAB „Pamario restauratorius“ baigia 2014 m. pradėtus ir 2016 m. pratęstus 

Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (848) ir Klaipėdos piliavietės (10303) atkūrimo, statybos 

ir pritaikymo darbus, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių 

infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo III stadija) (šiaurinės kurtinos atkūrimo darbai). Pagal UAB 

„Uostamiesčio projektas“ parengtą projektą atkūrus XX a. pradžioje sunaikintos nukasant 

bastioninės pilies šiaurinės kurtinos išorinį vaizdą pylime įrengta Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus parodų salė. Joje numatoma in situ eksponuoti senosios Klaipėdos medinio 

užstatymo fragmentą. 

Tiriamos vietos istorija. Šalia 1252 m. įkurtos Klaipėdos pilies iki 1516–1519 m. buvo 

medinis jos papilys – senoji Klaipėda, kurios kultūriniai sluoksniai, rekonstruojant pilį į 

bastėjinę, atsidūrė po jos pylimais. Šiaurinė kurtina nukasta anksčiausiai, dar prieš I Pasaulinį 

karą (jos tikslesnis sunaikinimo laikas neaiškus). Tarybiniu laikotarpiu joje stovėjo bent du 

gamyklos pastatai. 2016–2017 m. atkuriant šiaurinę kurtiną čia įrengtos iš išorės pylimą 

imituojančios požeminės muziejaus patalpos. 

Tyrimų apimtis ir metodika. Patalpoje ekspozicijai in situ paliktas keturkampis 8x7 m 

dydžio (56 m2) neužbetonuotas plotas, kurio paviršiaus Habs yra 3,35 m. Šio ploto rytinė dalis 

(28 m2) buvo tyrinėta 2010 m., aptiktos medinės konstrukcijos fiksuotos, konservuotos ir vėl 

užpiltos. 2018 m. tyrimų metu jas numatoma atkasti pakartotinai ir vėl konservuoti parengiant 

pastoviai ekspozicijai. Ploto vakarinėje dalyje (28 m2) tuo pačiu tikslu numatoma atkasti 

netyrinėtą šių konstrukcijų dalį tiriant maždaug iki 50 cm nuo esamo paviršiaus ir iš karto 

atidengiamą medieną konservuojant. Dabar čia paviršiuje matyti neaiškaus laikotarpio plytų 

mūro maždaug 1x1 m dydžio struktūra, aptikta nuimant paviršinius XX a. buvusių sandėlių 

vietoje suformuotus sluoksnius. Ją numatoma išsaugoti. Konservavimo darbus atliks Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejaus specialistai. 

Tyrimų tikslas. Detaliųjų archeologinių tyrimų tikslas yra atidengti eksponavimui in situ 

numatytas medines Viduramžių pabaigos Klaipėdos miesto struktūras: pastatų liekanas, kelio 

grindinį. 

Ankstesni tyrimai. Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos vieta buvo tyrinėta 1998–1999 

m. V. Žulkaus (plotai 7–9), 2010 m. G. Zabielos (plotas 5) (Žulkus V. Klaipėdos piliavietės 



tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 364–

369; Zabiela G., Bukantaitė V., Čėsna Ž., Kraniauskas R., Ubis E. Klaipėdos pilies pietinė dalis 

ir kurtinos, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, Vilnius, 2011, p. 200, 205–207) ir 

ypač plačiai 2016 m. G. Zabielos (plotai 1–5) (Zabiela G., Kraniauskas R., Ubis E., Ubė M. 

Klaipėdos pilies šiaurinė kurtina, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais, Vilnius, 

2017, p. 183–193). Čia aptiktas intensyvus iki 3 m storio Viduramžių kultūrinis sluoksnis su 

įvairiomis medinio užstatymo liekanomis (fiksuoti 6 jo horizontai), mediniais ir akmenų 

grindiniais. 

Dabartinis tiriamos teritorijos vaizdas. Numatoma tyrinėti vieta yra lygi, įrėminta įrengtų 

betoninių patalpos grindų. Jos vakarinėje dalyje yra kiek iškilusi keturkampė mūrinė struktūra. 

Tyrimų pradžia ir pabaiga. Tyrimus planuojama atlikti 2018 m. kovo – liepos mėnesiais. 

Tyrimų sąmata. Tyrimų sąmata yra komercinė paslaptis. 

 

Archeologas 

Gintautas Zabiela  

PRIEDAI 

1. Tyrinėjamos vietos planas su pažymėtomis anksčiau tirtomis (mėlynai) bei numatoma 

tirti (raudonai) vieta (1 lapas). R. Kraniausko brėž. 

2. 2010 m. atkastų medinių konstrukcijų ir numatomos tirti vietos nuotraukos (1 lapas). 
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XVII a. pr. krantų linija
XVIII a. vid. krantų linija
KPD saugoma teritorija Klaipėdos piliavietė (u.k.10303)
Ankstesnių tyrimų vietos
2018 m. planuojamų tyrimų vieta

Planas Nr. 1   2018 m. planuojamų archeologinių tyrimų Klaipėdos piliavietėje (u.k. 10303)
situacijos planas. M 1:2000.

PRIEDAS NR.1

P1



 

Į rytus nuo numatomo tirti ploto 2010 m. atkastos medinės konstrukcijos iš 

šiaurės. G. Zabielos nuotr. 

 

Numatomo tirti ploto vaizdas iš vakarų 2018 m. kovo 15 d. G. Zabielos 

nuotr. 
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