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2018 m. liepos mėn. 12-20 d. buvo atliekami archeologiniai žvalgymai Klaipėdos miesto 

istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13/ 

Viršutinėje g. 1, Klaipėdoje. Archeologiniams žvalgymams 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. projekto papildymą 

Nr. 1“ (2018-06-28). 

Archeologinių žvalgymų metu žvalgyta 160 m ilgio, 35-50, vietomis iki 1,60 m pločio bei 

0,60-0,80 m gylio tranšėja (Priedas Nr. 1), bendras plotas apie 80 m
2
. Archeologiniai žvalgymai 

buvo atliekami mechaniniu būdu fiksuojant atidengiančius sluoksnius ir struktūras. 

Žvalgymų metu aptikta pavienių XIX-XX a. dirbinių, žmogaus dubenkaulio fragmentas ir 

3 mūrų fragmentai (žr. planą, priedas Nr. 1). 

Elektros kabelio vietoje atlikti žemės kasimo darbai neigiamos įtakos saugomam objektui 

nepadarė; aptiktas pavienis žmogaus dubenkaulio fragmentas, 2 vnt. kaolininių pypkių kotelių 

fragmentų ir fiksuoti treji mūrai, susiję su XX a. laikotarpiu, gali suteikti papildomos informacijos 

apie šį miesto istorinės dalies sklypą, todėl artimiausioje aplinkoje bet kokių žemės kasimo darbų 

metu, reikalinga atlikti archeologinius tyrimus. Ateityje atliekant pakloto elektros kabelio remonto 

darbus iki patiesto kabelio gylio papildomi archeologiniai tyrimai nereikalingi, tačiau, planuojant 

kasimo darbus didesnės apimties, negu žvalgyta dabar – būtina atlikti archeologinius tyrimus. 

 



Priedai: 

 

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

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13/ Viršutinėje g. 1, Klaipėdoje, 

techninis planas. M 1:500. 1 lapas. 

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

Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos miesto saviv., Smilties Pylimo g. 13/ Viršutinėje g. 1, Klaipėdoje, 

tyrimų vietos fotofiksacija. 2 lapai (10 fotonuotraukų). 

Viktorija Ziabreva   



1. 

  



2. 

Fotofiksacija 

 

 

1. Bendras PV tranšėjos atkarpos vaizdas iš PV 2. PV tranšėjos atkarpos posūkio kampas, 

vaizdas iš Š. Po Betoniniu bordiūru fiksuotas 

Mūras Nr. 1 

  

3. PV tranšėjos atkarpa ties posūkio kampu su 

matomu mūru Nr. 1, vaizdas iš Š 

4. ŠV tranšėjos atkarpa ties pradžia, iškart po 

posūkio kampo, vaizdas iš ŠR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
5. ŠV tranšėjos atkarpos pjūvis ties šuliniu, 

vaizdas iš ŠV 

6. ŠV ir PV tranšėjos atkarpų vaizdas ties 

posūkio kampu, vaizdas iš ŠR 

  
7. ŠV tranšėjos atkarpos pjūvis, vaizdas iš ŠR 8. Atsidengę mūrai Nr. 2-3, vaizdas iš ŠR 

  

9. Aplenkus mūrus Nr. 2-3, ŠR pjūvis, vaizdas 

iš ŠV 

10. ŠV atkarpos pjūvis, vaizdas iš ŠR 

 


