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leidimą atlikti Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) Luizės gimnazijos 
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 (pradžios ir pabaigos terminai) 

 
Archeologinių tyrimų užsakovas  
 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, 
Klaipėdos miesto savivaldybė, t. +370 46396077 

adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendra dalis. Klaipėdos miesto savivaldybė planuoja Karalienės Luizos jaunimo centro 

teritorijoje (Klaipėda, Puodžių g. 1) esančio sporto aikštyno atnaujinimą. Prieš rengiant 

projektą šioje vietoje reikia atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus, nes aikštynas yra 

įrengtas senųjų Klaipėdos kapinių teritorijoje. Rekonstrukciją numatoma vykdyti apie 1860 

m2 dydžio plote labiau sklypo ir buvusių kapinių pietvakarinėje dalyje. 

Tiriamos vietos istorija. Tiriama vieta yra Klaipėdos senojo miesto vietos su 

priemiesčiais (27077) šiaurinėje dalyje, Luizės gimnazijos (15845) sklype. Pati Luizės 

gimnazija baigta statyti 1891 m. Iš vakarų pusės prie gimnazijos pastato besiglaudžianti 

neužstatyta, nuo gretimų gatvių tvora atitverta erdvė, kurioje šiuo metu įrengtas sporto 

aikštynas ir kiemas, yra senųjų Klaipėdos kapinių teritorija. Kapinės šioje vietoje nurodomos 

buvusios jau XVIII a. pradžioje, vėliau išsiplėtė. Laidota jose iki 1819 m., kuomet pritrūko 

vietos ir miesto kapinės buvo perkeltos kitur, o šioje vietoje įrengtas miesto sodas (Tatoris J. 

Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius, 1994, p. 105, 201, 

209-211). Gimnazijos sporto aikštynas jų teritorijoje įrengtas greičiausiai jau po II Pasaulinio 

karo. 

Tyrimų apimtis ir metodika. Sklypo Puodžių g. 1 rekonstruojamoje dalyje (1860 m2) 

numatoma ištirti 2 5x2 m dydžio perkasas ploto šiaurės rytinėje ir pietvakarinėje kapinių 

dalyse iki aiškių kapų lygio – viso 20 m2. Aptikti kapai nebus judinami, tik užfiksuoti ir vėl 

užkasti. Kadangi jie turi būti iš XVIII-XIX a. pradžios, nebus judinamos ir prie jų esančios 

įkapės ar karstų detalės, jeigu tokių bus aptikta. Preliminarūs antropologiniai tyrimai bus 

atliekami vietoje. Juos vykdys Justina Kozakaitė. Surinktus paskirus žmonių kaulus iš 

suardytų kapų, kas visuomet pasitaiko kapinių tyrimuose, numatoma užkasti tirtose perkasose. 

Tyrimų tikslas. Žvalgomųjų tyrimų tikslas yra nustatyti palaidojimų gylį, kad būtų 

galima parengti atitinkamas rekomendacijas projektuotojams. 

Ankstesni tyrimai. Sklype Puodžių g. 1 jokie ankstesni tyrimai nevykdyti. Kapai buvo 

aptikti dviejų ankstesnių tyrimų metu gretimuose sklypuose. 1995 m. į šiaurės rytus 

esančiame pastate Puodžių g. 3 R. Sprainaitis ištyrė 1,5x1,5 m dydžio šurfą, aptiko žmonių 

kaulų ir nustatė, kad pastatas statytas buvusių miesto kapinių vietoje (Sprainaitis R. Puodžių 

g-vės Nr.3 Klaipėdoje žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų ataskaita, Mažosios Lietuvos 

https://maps.google.com/?q=Puod%C5%BEi%C5%B3+g.+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Puod%C5%BEi%C5%B3+g.+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Puod%C5%BEi%C5%B3+g.+1&entry=gmail&source=g


istorijos muziejus, Archeologijos skyrius, nr. 371). 2012 m. į vakarus nuo ketinamo tyrinėti 

sklypo, kitapus tvoros, palei Jūros gatvę K. Geštautaitė vykdė ilgos šiluminės trasos (nuo 

Naujojo Sodo g. 3 iki J. Šimkaus g 15 – viso 235 m) archeologinius tyrimus jos 

rekonstrukcijos darbų metu. Maždaug ties kapinių viduriu Jūros gatvės rytinėje pusėje ištirtas 

14,2x1,2 m (17 m2) dydžio plotas 2, kuriame 1,6 m gylyje smėlyje aptikti 2 kapų griaučiai be 

įkapių. Palei Jūros gatvę kastoje apie 65 m ilgio šios trasos dalyje (tarp Naujojo Sodo gatvės ir 

Kuršių alėjos (78 m2) fiksuoti tik XX a. suardyti iki 1,8 m storio sluoksniai, kuriuose irgi 

pasitaikė paskirų žmonių kaulų (Geštautaitė K. Klaipėdos miesto istorinės dalies (u.k. 220120 

ir senojo miesto vietos su priemiesčiais (u. k. 27077) teritorijoje, S. Šimkaus g. 11, 15, 

Vytauto g. 38, Bokštų g. 1, Kuršių a. 1, Puodžių g. 1, Jūros g. 4 ir Naujojo Sodo g. 3 2012 

metais vykdytų archeologinių detaliųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita, Lietuvos istorijos 

instituto Rankraštynas, f.1, nr. 6394, p.9-10, 13-14, 37, 42-43). 

Dabartinis tiriamos teritorijos vaizdas. Kapinių vieta šiuo metu yra lygi. Jos šiaurinėje 

dalyje įrengta tinkline tvora aptverta krepšinio aikštelė, padengta kieta danga, rytinėje dalyje 

yra betonuotas gimnazijos kiemas. Pietinė kapinių dalis, kurią numatoma rekonstrukcija 

palies labiausiai, apaugusi žole su paskirais lapuočiais medžiais. Čia yra įkasta teniso lenta, 

geležiniai stulpai gimnastikai. 

Tyrimų pradžia ir pabaiga. Tyrimus planuojama atlikti 2017 m. balandžio mėnesį. 

Tyrimų sąmata. Komercinė paslaptis. 

 

Archeologas 

Gintautas Zabiela  

PRIEDAI 

1. Sklypo Klaipėdoje, Puodžių g. 1 planas su pažymėtomis aplinkoje anksčiau tirtomis 

ir 2018 m. numatomomis tirti vietomis (1 lapas). 

2. Esama objekto fotofiksacija (1 lapas). 

 
  



 

Sklypo Klaipėdoje, Puodžių g. 1 planas su pažymėtomis aplinkoje anksčiau tirtomis ir 

2018 m. numatomomis tirti vietomis (1 lapas). 

  



 

Numatomo tyrinėti sklypo Klaipėdoje, Puodžių g. 1 bendras vaizdas iš pietryčių 

2018 m. kovo 16 d. G. Zabielos nuotr. 

 

Numatomo tyrinėti sklypo Klaipėdoje, Puodžių g. 1 vakarinės dalies bendras 

vaizdas iš pietų 2018 m. kovo 16 d. G. Zabielos nuotr. 
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