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2018 m. birželio mėn. 14-15 d. buvo atliekami archeologiniai žvalgomieji tyrimai 

Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties 

Pylimo g. 13, Klaipėdoje. Archeologiniams žvalgomiesiems tyrimams atlikti Kultūros paveldo 

departamentas prie LR Kultūros ministerijos išdavė leidimą Nr. LA-214 (2018-06-08) pagal 

pateiktą „Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., 

Smilties Pylimo g. 13, Klaipėda, archeologinių žvalgymų ir archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2018 

m. projektą“ (2018-05-30). 

Archeologinių žvalgomųjų tyrimų metu buvo tiriami 3 šurfai 1x1 (Š. Nr. 2-4) ir vienas (Š. 

Nr. 1) šurfas 1x1,50 m dydžio (pastarasis buvo platinamas dėl jo PV kampe atsidengusio elektros 

laido, o šioje šurfo dalyje, 0,45 m gylyje, buvo paliktas trikampio formos laiptas 70x100x80 cm 

dydžio). Viso buvo ištirtas 4,50 m
2
 plotas (Priedas Nr. 1). Šurfų vieta nežymiai pasikeitė nuo plane 

pažymėtų vietų priklausomai nuo aplinkos faktorių, tačiau nenukrypstant nuo būsimo pastato su 

aplinka vietos. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai buvo atliekami rankiniu būdu. 

Šurfas Nr. 1, pasižymėjęs radinių gausa, buvo kasamas Š sklypo dalyje. Jame, po 30-50 cm 

storio XX a. statybinių griuvenų sluoksniu su to laikotarpio radiniais ir 4 keramikos fragmentais, 

skiriamais XVIII a., bei 10-50 cm storio permaišyto rudžemio sluoksniu, išryškėjo 60 cm gylio bei 

40 cm pločio ūkinė duobė su gausiais XIX-XX a. radiniais, tarp kurių, be keramikos, ir 1890 m. 

vokiška moneta bei žalvarinio ornamentuoto antpirščio fragmentas. Po minėtais sluoksniais, 0,90-

1,00 m gylyje, fiksuotas 10-30 cm storio balto smėlio, siejamo su XIX a. pustymais, sluoksnis. Po 

šiuo sluoksniu fiksuoti įvairių spalvų ir atspalvių smėlio sluoksniai. Pasiekus 1,65 m gylį, ŠR šurfo 

kampe buvo daromas įsigilinimas iki 30 cm. 

Šurfas Nr. 2 buvo kasamas V sklypo dalyje, šalia griaunamo pastato pamatų, sudarytų iš 

betoninių luitų. Pamatai fiksuoti 0,30 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus ir tęsiasi iki 1,20 m 



gylio. Šurfas buvo kasamas iki 1,70 m gylio. Pasiekus 1 m gylį, saugumo sumetimais buvo daromas 

50 cm pločio laiptas ŠR šurfo dalyje. Pasiekus 1,50 m gylį, V šurfo kampe buvo daromas 

įsigilinimas iki 20 cm. Šurfe, po 30 cm storio XX-XXI a. statybinių šiukšlių sluoksniu su keletu to 

laikotarpio radinių, 0,30-0,60 m gylyje fiksuotas 30 cm storio pilkšvas maišytas sluoksnis su balšvo 

smėlio intarpais ir XX a. lėkštės dugno fragmentu. 0,60-0,80 m gylyje fiksuotas 20 cm storio rusvo 

smėlio sluoksnis be radinių. Visuose gilesniuose sluoksniuose radinių taipogi neaptikta. 0,80-0,90 

m gylyje pastebimas 10 cm storio šviesaus gelsvo smėlio sluoksnis. 

Šurfas Nr. 3 buvo kasamas P sklypo dalyje. Šurfas buvo kasamas iki 1,20 m gylio, vėliau, 

R šurfo kampe, buvo daromas įsigilinimas iki 2,25 m. Šurfe, po 10-25 cm storio griuvenų, vietomis 

maišytų su smėliu, sluoksniu, fiksuoti 20-25 cm storio permaišyti rudo bei gelsvo smėlio sluoksniai. 

Po jais sekė 20-30 cm storio rudžemio sluoksnis, po kuriuo, apie 1,10 m gylyje, PV šurfo sienelėje, 

fiksuotas molinis kanalizacijos vamzdis bei lygiagrečiai jam einantis plonas metalinis vamzdis. 

Perkasimas (10-20 cm storio smėlio su raudonų plytų griuvenomis bei  20-30 cm storio rudžemis) 

vamzdžiams matyti minėtoje PV sienelėje. Būtent šioje vietoje, rudame smėlyje, šalia ten fiksuotų 

vamzdžių, apie 1,00 m gylyje, ir buvo aptiktas žmogaus kairiosios rankos žastikaulis. Pilkšvame 

maišytame rudžemyje, 0,30-0,80 m gylyje, aptikta viena puodo pakraštėlio šukė, skiriama XVIII a. 

Kartu su ja rasta ir keletas XIX-XX a. radinių. Minėtame įsigilinime iki 2,25 m šurfo R kampe 

fiksuoti įvairaus atspalvio (rudo, rusvo, rudo, oranžinio, balto) smėlio sluoksniai. 

Šurfas Nr. 4 buvo kasamas PR sklypo dalyje. Čia, pasiekus 1,00 m gylį, buvo fiksuota per 

visą šurfo dugną keliais sluoksniais einanti XX a. linoleumo danga, buvo nuspręsta nebesigilinti, 

įžemis pasiektas nebuvo. Iki 0,50 m gylio buvo fiksuota pavienių XX-XXI a. radinių. 

Projektuojami pastatai bei komunikacijos neigiamos įtakos saugomam objektui neturės, 

tačiau gan gausūs radiniai, susiję su XVIII-XIX a. laikotarpiu, gali suteikti papildomos informacijos 

apie šį, iki šiol netyrinėtą, miesto istorinės dalies sklypą, todėl bet kokių žemės kasimų metu 

reikalinga atlikti archeologinius žvalgymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedai: 

 

Priedas Nr. 1. 2018 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje, situacinis planas. M 

1:1000. 

Priedas Nr. 1. 2018 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje, techninis planas. M 

1:250. 

Priedas Nr. 2. 2018 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vad. 

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13, Klaipėdoje, tyrimų vietos 

fotofiksacija. 
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1. Šurfas Nr. 1, atsidengė ūkinės duobės dėmė, 

vaizdas iš ŠR 

2. Šurfas Nr. 1, išpreparuota ūkinė duobė, 

vaizdas iš R 

  

3. Šurfo Nr. 1 ŠR ir PR sienelės prieš gilinantis, 

vaizdas iš ŠV 

4. Šurfo Nr. 1 bendras vaizdas po įsigilinimo, iš 

PV 

  

5. Šurfas Nr. 2, vaizdas iš PR padarius laiptą 6. Šurfas Nr. 2, vaizdas iš ŠR padarius laiptą 



  

7. Šurfas Nr. 2, padarius įsigilinimą, vaizdas iš 

ŠR 

8. Šurfo Nr. 3 ŠR ir PR sienelės pasiekus 1,15 m 

gylį, vaizdas iš  V 

  
9. Šurfo Nr. 3 PV sienelė, vaizdas iš ŠR 10. Šurfo Nr. 3 įsigilinimas, vaizdas iš ŠV 

  
11. Šurfo Nr. 4 bendras vaizdas iš V 12. Šurfo Nr. 4 dugnas iš ŠV 

 


