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2018 m. buvo suprojektuota nauja Priešpilio gatvė Klaipėdos mieste. Šioje naujai 

projektuojamoje Priešpilio gatvės teritorijoje buvo planuota pakloti naujus inžinerinius tinklus: 

lietaus, buitinių nuotekų, vandentiekio, elektros, apšvietimo, šilumos, telekomunikacijų. Minėtų 

darbų vietos patenka į saugomas Klaipėdos piliavietės (10303), Klaipėdos pilies ir bastionų 

komplekso (848) bei jo apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, Klaipėdos senamiesčio (16075) bei 

Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) teritorijas, tad archeologiniai žvalgymai 

buvo atlikti paraleliai su tranšėjų kasimo darbais. 

Archeologiniams žvalgymams atlikti leidimas LA-465 išduotas Viktorijai Ziabrevai 2018-

10-10 Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos pagal Mokslinės archeologijos 

komisijos patvirtintą tyrimų projektą. 

Naujai formuojamoje Priešpilio gatvėje klojamų naujų inžinerinių tinklų vietose vykdyti 

archeologiniai žvalgymai patenka į XX a. pr. užpiltų pilies gynybinių griovių vietas bei anksčiau paklotų 

inžinerinių tinklų aplinką (Priedai Nr. 1-4; 6-7, Fotograf. Nr. 1-3). Žvalgytos šios inžinerinės trasos: 

• Lietaus nuotekų trasa bendrai buvusi apie 630 m ilgio, projektinis darbų gylis siekė 

apie 1,10-3,50 m. 

• Vandentiekio tinklų trasa bendrai buvusi apie 304 m ilgio, projektinis darbų gylis 

siekė apie 1,70-2,20 m. 

• Buitinių nuotekų tinklų trasa bendrai buvusi apie 485 m ilgio. Šioje trasoje viena 

atkarpa sutampa su senąja buitinių tinklų trasa, tad šioje dalyje vykdyta tinklų rekonstrukcija. 



 

Rekonstruota apie 26 m ilgio trasos atkarpa bei 3 šuliniai. Numatomas projektinis darbų gylis siekė 

apie 1,70-4,10 m. 

• Elektros tinklų trasa bendrai buvusi apie 655 m ilgio, darbų projektinis gylis siekė apie 

0,70-1,25 m. 

• Šilumos tinklų trasa buvusi apie 508 m ilgio, projektinis darbų gylis siekė apie 0,90-

1,80 m. 

• Projektuotos apie 547 m ilgio apšvietimo tinklų trasos bei naujų šviestuvų projektinis 

darbų gylis siekė apie 0,70-1,25 m. 

• Telekomunikacijos tinklų trasa buvusi apie 216 m ilgio, projektinis darbų gylis siekė 

apie 0,60-1,60 m. 

• Konstrukcinio drenažo trasa buvusi apie 1223 m ilgio, projektinis darbų gylis siekė 

nemažiau, nei 1 m. 

2018 m. spalio 31 d. buvo teiktas projekto papildymas Nr. 1, kuriuo, prieš pradedant kloti 

naujus inžinerinius tinklus, buvo planuota suformuoti naujos gatvės paviršių (dalyje teritorijos 

gatvės paviršius buvo žeminamas apie ~ 1-3,0 m). 

2019 m. sausio mėn. 23 d. buvo teiktas projekto papildymas Nr. 2 dėl žvalgymų apimtis 

papildžiusios naujai tiesiamos dujotiekio atkarpos (93 m) (Priedas Nr. 4).  

Iki šio projekto papildymo buvo žvalgyta apie 260 m ilgio, iki 3-7 m pločio, 1,40-2,40 m 

gylio Priešpilio gatvės atkarpa. Paraleliai buvo klojami buitinių nuotekų, vandentiekio, lietaus 

nuotekų tinklai (Fotograf. Nr. 4-6). Archeologinių žvalgymų metu fiksuotas XX a. datuojamas 

permaišytas smalingas, juosvai rudas-pilkas, vietomis žvyringas, sluoksnis su pavienėmis raudonų 

plytų ir betono nuolaužų liekanomis, pavienėmis lentomis bei ankstesnių inžinerinių tinklų 

vamzdžiais (Fotograf. Nr. 7-8). Taip pat žemės kasimo darbų metu aptinkama betoninių pastatų 

pamatų fragmentų, kuriuos galima sieti su anksčiau šioje teritorijoje stovėjusiais ir nugriautais 

Baltijos laivų statyklos sandėliais. Pažymėtina, kad žvalgytos atkarpos R dalyje bekasant tranšėją, iš 

sienelės iškrito sprogmuo. Anot inžinerijos bataliono sprogmenų neutralizavimo kuopos specialistų, 

tai rusiškas 203 mm artilerijos sviedinys, tokie buvo naudojami ir I, ir II pasaulinio karo metais. 

Jame buvo tik sprogstamoji medžiaga, be sprogdiklio, jis nešautas per vamzdį.1 

Archeologinių žvalgymų metu kastoje V gatvės atkarpoje fiksuotas permaišytas XX-XXI a. 

sluoksnis su to laikotarpio inžineriniais tinklais (iki nepriklausomybės laikotarpio paklotos 

šiluminės trasos bei jau po nepriklausomybės laikotarpio klotais elektros ir lietaus nuotekų tinklais).  

Sluoksnis vietomis labai griuveningas, pagrinde žvyringas, vietomis permaišytas su juosvos spalvos 

gruntu bei statybinės keramikos liekanomis. 

                                                             
1https://www.atviraklaipeda.lt/2018/12/03/piliavieteje-rastas-sprogmuo/?fbclid=IwAR3I0L3RSLgLQpbmMcCl_2-
4WS_qtQkEzg53Fay6-2ifTtkWO7tOXtO7Qp4. 



 

Tiesiant buitinių nuotekų tinklus (nuo 320 trasos metro) po kelio ir žvyro danga (vidutiniškas 

storis apie 30-40 cm) fiksuotas XX a. 100-140 cm storio su metalo laužu ir raudonų plytų 

duženomis bei jau anksčiau tiestais įvairiais komunikacijos tinklais sluoksnis. Po pastaruoju 

sluoksniu fiksuotas apie 100 cm storio permaišytas juosvas gruntas. Ties maždaug 344 metru 

fiksuojamos užpilto griovio akmenų eilės, orientuotos skersai PV-ŠR kryptimi ir, išilgai ŠV-PR 

kryptimi, palei PV sienelę, ši akmenų eilė toliau tęsiasi ŠV kryptimi. Ties maždaug 347-348 trasos 

metrais fiksuota ŠR-PV kryptimi skersai paklota šiluminė trasa. Šalia jos PR šono atidengta 

šiluminei trasai priklausianti raudonų plytų siena, rišta cementu su smėlio priemaišomis. 

Ties už šiluminės trasos kastos atkarpos centru šlaitų sutvirtinimo akmenys pradėjo dengtis 

gan aukštai (ir anksčiau buvo pastebėtas jų nežymus palaipsnis kilimas), o aukščiausia vieta, kurioje 

jie fiksuoti nesiekė ir 0,40 m gylio. Krauti akmenys įvairių dydžių, jų skersmuo svyruoja apytiksliai 

nuo 30 iki 70 cm pločio. Dauguma akmenų fiksuoti tamsiame grunte (Fotograf. Nr. 9-13). 

Pastarajame buvo aptikta įvairaus laikotarpio (XVII – XX a.) buitinės keramikos fragmentų: 

akmens masės, fajanso ir pan. Šiame sluoksnyje buvo aptiktas ir žmogaus pakauškaulio fragmentas. 

Užpilto gelsvo smėlio sluoksnis pradėtas fiksuoti maždaug ties nuo šiluminės trasos fiksuotų 

akmenų šlaito sutvirtinimo antrąja puse. Anot A. Tautavičiaus, „1866 – 1888 m. dar kartą buvo 

bandoma Klaipėdą paversti modernia tvirtove. [...] Tada išlyginta pilies vieta, pradėtas aukštinti pilį 

juosęs žemių pylimas. Pilies šiaurės vakariniame ir šiaurės rytiniame kampuose stovėję dideli fortai 

perstatyti, užpilti storu smėlio sluoksniu“.2 Patys akmenų šlaito sutvirtinimai skiriami 1756 m. 

pradėtiems pilies tvarkymo ir šlaitų tvirtinimo darbams. 

Ties kastos atkarpos 365-371 m buvo fiksuotas mūras. Bendras kastos atkarpos plotis gan 

didelis – iki 6 m (kadangi buvo paisoma rekomendacijų akmenų sutvirtinimus palikti nejudintus, o 

vamzdį pakloti šalia jų). Aptiktas mūras galimai buvo priskirtas 1785 m. plane pažymėtam 

priestatėliui prie tilto. Fiksuotas pastatėlio ilgis – apie 6 m, plotis – apie 3 m. ŠR priestatėlio siena 

suardyta dviejose vietose: ties 1-2 m (žvelgiant iš PR) – keramikinio vamzdžio, ties 4 m – 

metalinio. Fiksuotas mūro aukštis siekia 40-70 cm (su pamatų akmenimis). Išlikusios sveikos plytos 

dydis: 27x13x9 cm. Plytos ir apatiniai akmenys rišti kalkėmis. Fiksuotas mūro plotis siekia 33-57 

cm. Pamatų akmenų dydžiai įvairuoja: 51x60 cm Š kampe ir 30x42 cm P pastato kampe. Mūras iš 

PV pusės nuardytas jau nepriklausomybės laikotarpiu pakloto lietaus nuotekų vamzdžio tiesimo 

darbų metu. Akmenys į PV pusę nuo mūro nuožulnėja žemyn. Šio nuožulnumo ilgis siekia 106-150 

cm. Akmenų dydžiai taipogi įvairuoja: 20x16 – 40x50 cm. Mūras fiksuotas gan aukštai – apie 45 

cm gylyje (Fotograf. Nr. 14-20). Virš mūro fiksuotas griuveningas sluoksnis su XVI – XVIII a. 

buitinės keramikos fragmentais, gyvulių kaulais. Šalia P pastato kampo buvo aptiktas moters, 

vyresnės, nei 25 metai, apatinio žandikaulio fragmentas. 

                                                             
2A. Tautavičius, Klaipėdos pilis, 1971, p. 298-299. 



 

Atliekant valymo darbus ŠR sienelėje, apie 2 m gylyje, pilkame smėlingame sluoksnyje buvo 

fiksuoti trys mediniai poliai (Priedas Nr. 5; Fotograf. Nr. 21-23), kurių, dėl gausiai besisunkiančio 

gruntinio vandens, fiksuotas tik viršus. Polių Nr. 1-2 aukštis siekė 30-35 cm, plotis – apie 20-25 cm. 

Poliaus Nr. 3 viršus fiksuotas kiek giliau, pagrinde buvo matomas jo patamsėjimas viršuje. Vėliau, 

patikrinus, buvo išsiaiškinta, kad mediena tęsiasi į kasamos tranšėjos ŠR sienelę. Tarpai tarp polių 

siekė apie 1 metrą. Taipogi, dėl gausaus lietaus ir šlaitų nestabilumo, teko greitai priimti sprendimus 

– mediniai poliai buvo uždengti plastiku ir užpilti gelsvu smėliu, o vėliau – ir jau anksčiau iškastu 

gruntu. Prieš tai buvo nuimtos polių centrų koordinatės, kurios bus pateikiamos ataskaitoje. 

Žvelgiant į turimą 1768 m. Klaipėdos pilies planą (Priedas Nr. 6) matyti, kad aptiktas galimai 

išorinio pilies griovio vidinis kraštas. Aptikti XVII a. II p. – XX a. radiniai liudytų sluoksnio 

permaišymą užpilant griovius. 

Žiūrint į 1785 m. planą (Priedas Nr.7) matyti, jog aptiktasis mūras – tai tilto priestatėlis. Plane 

vaizduojamas tiltas taipogi atitinka rastų polių vietas. Remiantis turimais duomenimis – aptiktieji 

tilto fragmentai yra skiriami XVIII a. Norint detaliau išsiaiškinti rastų polių padėtį ir tilto 

konstrukcijas, ateityje būtina šią vietą ištirti detaliai. 

Atsižvelgiant į aptiktas akmenų su mediena konstrukcijas bei remiantis 1768 m. planu, 

užsakovui buvo rekomenduota perprojektuoti kasamą inžinerinių tinklų trasą, kad aptiktos 

konstrukcijos išliktų nejudintos. Likusi apie 150 m ilgio ŠV trasos atkarpa, vedanti link kruizinių 

laivų terminalo, buvo iškelta į užpilto buvusio griovio vietą, į rytinę pusę nuo atkastos akmenų eilės. 

Taipogi buvo rekomenduota maksimaliai sumažinti kasamos buitinių nuotekų trasos gylį, kad būtų 

galima išvengti kasamos tranšėjos sienelių griūties esant grunto nestabilumui. 

2019 m. balandžio mėn. 10 d. buvo teiktas projekto papildymas Nr. 3. Priešpilio gatvės 

dangų formavimo darbų metu buvo suformuota apie 7-13 m pločio tranšėja, kurios gylis siekė apie 

1 m. Šioje tranšėjos vietoje, siekiant pašalinti kelio dangos klojimui skirtą netinkamą gruntą, 

papildomus žemės kasimo darbus buvo numatyta atlikti 3x30 m dydžio plote, įsigilinant nuo jau 

esamo 1 m gylio ribos apie 50-60 cm į gilyn (viso planuota pasiekti 1,50-1,60 m gylį). Teritorijoje 

fiksuotos akmenų struktūros yra nutolusios apie 5 m į V nuo planuojamų papildomų žemės kasimo 

darbų vietų. Numatyti žemės kasimo darbai buvo atliekami užpilto griovio vietoje ir akmenų 

struktūros nebuvo pažeistos. 

Taip pat minėtos tranšėjos vietoje, ties senąja vandens siurbline, papildomai pastatyti 3 

vandens drenažo šuliniai. Jau nukastoje iki 1 m gylio tranšėjoje dar papildomai įsigilinta iki 70 cm 

gylio taip pasiekiant iki 1,70 m gylį nuo žemės paviršiaus. 

Iki projekto papildymo Nr. 3 buvo žvalgyta apie 450 m ilgio, 7-13 m pločio, iki 3 m gylio 

Priešpilio gatvės atkarpa. Dar prieš gaunat iš MAK komisijos atsakymą, jog reikia keisti tyrimų 

pobūdį, buitinių nuotekų trasos vietoje buvo išžvalgyta apie 60 m ilgio atkarpa, palei V piliavietės 

teritoriją. Po kelio dangos, žvyro ir skaldos sluoksniais fiksuotas XX a. apie 1,70-2 m storio 



 

permaišytas, juosvai rudas-pilkas vietomis žvyringas, sluoksnis su pavienėmis raudonų plytų ir 

betono nuolaužų liekanomis bei ankstesnių inžinerinių tinklų vamzdžiais. Archeologinių struktūrų 

neaptikta (Fotograf. Nr. 24-26). 

Ištirta iki 1 m gylio apie 7-13 m pločio tranšėja, kurios vietoje bus formuojama nauja 

Priešpilio gatvės trasa. Šioje tranšėjoje paraleliai buvo atliekami drenažo kasimo darbai įsigilinant 

papildomai apie dar 30 cm (viso įsigilinant iki 1,30 m nuo žemės paviršiaus) bei lietaus nuotekų 

šulinių klojimo darbai iki 0,70-1,50 m gylio (viso įsigilinant iki 1,70-2,50 m nuo žemės paviršiaus).  

Naujai tiesiamos Priešpilio g. kelio vietoje, kasant tranšėją nuo Priešpilio g. 9 namo ŠR 

sienos apie 110 m į PR link trasos posūkio (ties ruonių fontanu) vietomis po 40 cm storio kelio, 

žvyro, skaldos sluoksniais fiksuotas XX a. 50-60 cm storio maišytos rusvos žemės sluoksnis. 

Tranšėjos pradžioje ties senąja vandens siurbline fiksuotas XX a. II p. raudonų plytų mūras (?) (ties 

328-330 trasos metrais). Ties Priešpilio g. 9 namo R kampu (ties 338-339 trasos metrais) atsidengė 

XX a. II p. šulinio sutvirtinimas-mūras. Ties trasos posūkio kampu fiksuojamas akmenų grindinys 

(ties 260-265 trasos metrais) (Fotograf. Nr. 27-30). 

2019 m. gegužės mėn. 29 d. buvo teikiamas projekto papildymas Nr. 4. Ruoštoje iki 1 m 

gylio, apie 7-13 m pločio tranšėjoje, kurios vietoje buvo formuojama nauja Priešpilio gatvės danga. 

Užsakovo subrangovai UAB „Kavesta“ informavo, kad lietaus nuotekų trasos atšaka, kuri turėjo 

nueiti į marias, turėjusi būti sutrumpinama ir tiesiama į jau esamą lietaus nuotekų šulinį. Naujos 

atkarpos ilgis siekė 37 m, plotis apie 3 m, projektinis gylis 2-2,3 m. 

Iki papildymo Nr. 4 buvo žvalgyta apie 450 m ilgio, 7-13 m pločio, iki 3 m gylio Priešpilio 

gatvės atkarpa. Po kelio dangos, žvyro ir skaldos sluoksniais fiksuotas XX a. apie 1,70-2 m storio 

permaišytas, juosvai rudas-pilkas, vietomis žvyringas, sluoksnis su pavienėmis raudonų plytų ir 

betono nuolaužų liekanomis bei ankstesnių inžinerinių tinklų vamzdžiais. Šioje tranšėjoje buvo 

atliekami drenažo kasimo darbai įsigilinant papildomai apie dar 30 cm (viso įsigilinant iki 1,30 m 

nuo žemės paviršiaus) bei lietaus nuotekų šulinių klojimo darbai iki 0,70-1,50 m gylio (viso 

įsigilinant iki 1,70-2,50 m nuo žemės paviršiaus). 

Naujai tiesiamo Priešpilio g. kelio vietoje, kasant tranšėją nuo Priešpilio g. 9 namo ŠR sienos, 

apie 110 m į PR link trasos posūkio (ties ruonių fontanu) vietomis po 40 cm storio kelio, žvyro, 

skaldos sluoksniais fiksuotas XX a. 50-60 cm storio maišytos rusvos žemės sluoksnis. Tranšėjos 

pradžioje, ties senąja vandens siurbline, fiksuotas XX a. II p. raudonų plytų mūras (?) (ties 328-330 

trasos metrais). Ties Priešpilio g. 9 namo R kampu (ties 338-339 trasos metrais) atsidengė XX a. II 

p. šulinio sutvirtinimas-mūras. Ties trasos posūkio kampu fiksuotas akmenų grindinys (ties 260-265 

trasos metrais) (Fotograf. Nr. 31-37). 

Po projekto papildymo Nr. 3 mechanizuotai buvo kasamasi papildomai suprojektuotų šulinių 

Nr. 1-3 vietoje. Buvo padaryta netaisyklingos formos 6x2-3 m dydžio išpjova minėtiems šuliniams 

montuoti. Fiksuotas 40-60 cm storio permaišyto rudo žvyro sluoksnis, skiriamas XX a. su anksčiau 



 

įkastais inžineriniais tinklais. Po pastaruoju vietomis išryškėjo tamsiai rudos/juodos žemės 

sluoksnis – griovio užpildas. 

Atliekant žvalgymus naujai tiesiamos Priešpilio g. ŠV atkarpos lovio vietoje pagrinde buvo 

fiksuoti įvairių rudos spalvos atspalvių bei gelsvo smėlio sluoksniai su XX a. tiestomis 

komunikacijomis. Viso lovyje buvo gilinamasi iki 0,60-0,70 m nuo esamo žemės paviršiaus. Prie 

Priešpilio g. 9 namo kampo buvo fiksuotas 4,20x0,36-0,70 m dydžio akmeninio grindinio Nr. 1 

fragmentas, orientuotas ŠV kryptimi. Dėti akmenys išlikę 3-4 eilėmis, tašyti. Didžiausias akmuo – 

47x16 cm, mažiausias – 12x11 cm. Apie 90 cm atstumu ŠV kryptimi nuo pastarojo grindinio Nr. 1 

fragmento buvo fiksuotas grindinio Nr. 2 fragmentas, galimai skiriamas nuotekoms (sudaro 

nuožulnią plokštumą). Fragmento dydis siekė 3,75x0,18-0,80 m. Didžiausias akmuo – 39x11 cm, 

mažiausias akmuo – 7x13 cm. Apie 7 m ŠV kryptimi nuo grindinio Nr. 2 fragmento fiksuotas 

grindinio Nr. 3 fragmentas, kurio dydis siekė 1,50-0,22-0,65 m. Grindiniai Nr. 1-2 fiksuoti apie 0,60 

m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, grindinys Nr. 3 – 0,35 m nuo dabartinio žemės 

paviršiaus. Apie 50 cm ŠV kryptimi nuo grindinio Nr. 3 fragmento fiksuotas XX a. skiriamo šulinio 

mūro fragmentas, orientuotas į ŠV. Mūrą sudarė dvi eilės raudonų plytų, rištų betono skiediniu, jo 

dydis siekė 110x120 cm. Plyta: 29x12x6 cm. Šulinio mūro angos dydis siekė 55x66 cm. Mūro Š 

sienelėje išlikęs metalinis 33x38 cm dydžio laiptas, mūro Š kampe fiksuotas 25x22 cm dydžio 

akmuo (Fotograf. Nr. 38-42). Pažymima, jog visos fiksuotos konstrukcijos buvo demontuotos gavus 

KPD Klaipėdos skyriaus leidimą. 

Dujotiekio trasos žvalgymų metu, mechanizuotai nuimant paviršinius supiltinius XX a. 

sluoksnius, dvejose dujotiekio atkarpose, orientuotose ŠR ir R kryptimis, buvo fiksuotas per visą jų 

plotį ir ilgį besitęsiantis akmeninio grindinio fragmentas. Buvo atidengtas 7x2,60x7x4,30 m dydžio 

plotas, kuriame per visą plotą 1 m gylyje ir buvo fiksuotas akmeninio grindinio fragmentas, 

apardytas ties centrine dalimi ankstesnių žemės judinimo darbų metu. Grindinys tęsėsi į visus 

darytos išpjovos kraštus, ŠR išpjovos sienelėje fiksuotas masyvus betono blokas, suardęs galimai į 

šią pusę besitęsusį grindinį. 

2019 m. rugsėjo mėn. 20 d. buvo teikiamas projekto papildymas Nr. 5. 2019 m. naujai 

projektuotoje Priešpilio g. aikštės teritorijoje vykdyti inžinerinių tinklų klojimo darbai. Buvo 

ruošiama iki 15 m ilgio, apie 0,50 m pločio tranšėja, kurios vietoje buvo klojama naujai 

suprojektuota drenažo linija. 

Nuimant buvusį paviršių būsimos aikštės vietoje (Fotograf. Nr. 45), buvo fiksuoti XX a. 

supiltiniai permaišyti sluoksniai su to laikotarpio radiniais – metalinėmis tepalų statinėmis ir 

aukščiausioje vietoje stovėjusių sandėlių betoninių pamatų ir buvusių patalpų liekanomis. Artėjant 

link dabartinės Pilies g., būsimos aikštės vietoje buvo fiksuotas fragmentiškas, XX a. skiriamas, 

akmeninis grindinys su to laikotarpio radiniais (grindinio fragmentas su metaliniu buvusios 

kanalizacijos ar vandentiekio šulinio dangčiu) (Fotograf. Nr. 43-44). 



 

Iki teikto, bet neaprobuoto, projekto papildymo Nr. 6, žvalgant lietaus nuotekų trasą, buvo 

kasama keletas apie 1,50x1,50 m dydžio šurfų būsimų šulinių vietoms, kurie vėliau tarpusavyje 

buvo sujungti kasant 2-3 m pločio tranšėjas lietaus nuotekų tinklams pakloti. Atliekant kasimo 

darbus, pagrinde buvo fiksuotas įvairių pilkos spalvos atspalvių gruntas (siejamas su čia buvusių 

marių dugnu), vietomis maišytas su raudonų plytų duženomis bei pavieniais XIX a. II p. – XX a. 

skiriamais radiniais. Ryškesnė stratigrafija būsimos aikštės aplinkoje matyti kitame kastame šuliniui 

šurfe, kur buvo fiksuota: 30-60 cm storio pilko riebesnio smėlio sluoksnis, po juo sekė iki 1 m 

storio tamsiai rudo permaišyto grunto sluoksnis su pavieniais minėto laikotarpio radiniais. Kasant 

atkarpas dabartinės Priešpilio g. vietoje, buvo fiksuojami labiau smėlingi, įvairių atspalvių geltono 

permaišyto smėlio sluoksniai su pavieniais XX a. II p. čia stovėjusių statinių betoniniais pamatais 

bei to laikotarpio komunikacijomis (Fotograf. Nr. 46-50). 

Žvalgant būsimos naujos Priešpilio gatvės atkarpą bei žeminant aplinkinį paviršių, toliau 

vietomis buvo fiksuojami jau anksčiau fiksuoto XX a. skiriamo grindinio fragmentai. Šįkart aptiktas 

ir grindinio kraštą žymėjęs akmeninis bordiūras. Paviršius būsimos aikštės aplinkoje buvo 

žeminamas iki 0,70-0,90 m gylio. Čia, po dabartinės Priešpilio g. asfalto danga, buvo fiksuotas iki 

20-30 cm storio niveliacinio žvyro sluoksnis, po kuriuo, ties dabartine Priešpilio g., sekė 40-50 cm 

storio tamsiai geltono supiltinio smėlio sluoksnis, ties dabartine Pilies g. – įvairių atspalvių rudo, su 

pavienėmis griuvenomis grunto, sluoksnis. Žeminamo paviršiaus dugne fiksuoti tamsiai geltono 

supiltinio smėlio bei įvairių rudos ir pilkos atspalvių permaišyto grunto sluoksniai (Fotograf. Nr. 

51). 

Žvalgant elektros tinklų trasos atkarpą, iki 0,80-1 m gylio buvo fiksuotas įvairių rudos spalvos 

atspalvių su pavienėmis griuvenomis sluoksnis. Kasant elektros tranšėją būsimos aikštės aplinkoje 

buvo fiksuota analogiška stratigrafija: iki 30 cm storio riebaus pilko smėlio sluoksnis, po kuriuo 

sekė iki 70-80 cm storio permaišyto rudo grunto su pavienėmis griuvenomis sluoksnis be radinių. 

Vietomis, kasant tranšėją būsimos aikštės aplinkoje, buvo fiksuoti minėto XX a. akmeninio 

grindinio fragmentai (Fotograf. Nr. 52-53). 

 Visi XX a. skiriami mūrai, aptikti žvalgymų metu, buvo demontuoti su KPD 

Klaipėdos skyriaus vyr. inspektoriaus leidimu. XVIII a. II p. skiriamo tilto priestatėlio liekanos 

buvo paliktos nejudintos kartu su tilto poliais ir, juos užfiksavus bei nuėmus tikslias koordinates, 

buvo uždengti plastiku, geltonu smėliu bei galiausiai iškastu gruntu ir palikti ateities tyrimams. XX 

a. skiriamų mūrų architektūrinės analizės atliktos nebuvo. 

Taigi viso buvo žvalgyta apie 4570 m ilgio ir 0,50-3 m (vietomis, dėl įgriuvų arba trasos 

paslinkimo, iki maždaug 6 m) pločio bei iki 2-4 m gylio inžinerinių tinklų atkarpa. Be didžiojoje 

dalyje fiksuotų permaišytų ir supiltinių XX a. sluoksnių su tuo laikotarpiu čia stovėjusių Baltijos 

laivų statyklos pastatų pamatų liekanomis, ŠV buitinių nuotekų trasos atkarpoje fiksuotas pilies 



 

griovio šlaito sutvirtinimas masyviais akmenimis bei 1785 m. plane matomo pilies tilto priestatėlio 

liekanos, šalia kurių, apie 2 m gylyje, taipogi rasti ir trys mediniai, spėjama, pilies tilto poliai. 

Suprojektuoti inžineriniai tinklai neigiamos įtakos saugomam objektui neturės, tačiau ties 

kastos ŠV atkarpos 365-371 m buvo fiksuotas mūras, galimai priskirtas 1785 m. plane pažymėtam 

priestatėliui prie tilto bei trys mediniai poliai, o ŠV atkarpoje fiksuoti išorinio pilies griovio 

akmeniniai sutvirtinimai. Artimiausioje šių objektų aplinkoje bet kokių žemės kasimų metu 

reikalinga atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Ateityje, atliekant paklotų tinklų remonto 

darbus iki patiestų vamzdžių gylio, papildomi archeologiniai tyrimai nereikalingi, tačiau, planuojant 

kasimo darbus didesnės apimties, negu žvalgyta – būtina atlikti archeologinius tyrimus: jei tolesni 

žemės judinimo darbai bus atliekami pilies griovyje ar anksčiau perkastose tinklų vietose, reikalinga 

atlikti archeologinius žvalgymus, visoje kitoje teritorijoje reikalinga atlikti detaliuosius 

archeologinius tyrimus. 

 

Priedų sąrašas: 

 

Priedas Nr. 1. Situacijos planas su ankstesnių tyrimų vietomis. 

Priedas Nr. 2. Situacinis R trasos dalies planas. 

Priedas Nr. 3. Situacinis trasos posūkio ties R ir PV atkarpomis planas. 

Priedas Nr. 4. Projektuojamo dujotiekio situacijos planas. 

Priedas Nr. 5. Buitinių nuotekų tinklų ŠV trasos atkarpos situacijos planas su fiksuota akmenų eile, 

poliais ir mūru. 

Priedas Nr. 6.Situacinis žvalgymų planas 1768 m. plane. M 1:2500. 

Priedas Nr. 7. Situacinis žvalgymų planas 1785 m. plane. M 1:3500. 

Priedas Nr. 8. 2018-2019 m. vykdytų žvalgymų fotofiksacija. 
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Priedas Nr. 8. Fotografijos. 
 

  
1. Tyrimų vietos vaizdas ties piliavietės P dalimi, vaizdas iš ŠV 2. Tyrimų vietos vaizdas AB “Vakarų Baltijos laivų gamyklos” teritorijoje, vaizdas iš 

V 

  
3. Tyrimų vietos vaizdas ties piliavietės P dalimi, vaizdas iš Š-ŠR 4. Klojamų buitinių nuotekų trasų vietose atliekami archeologiniai žvalgymai, vaizdas 

iš V 



 

  
5. Buitinių nuotekų tinklų klojimo metu vykdomi archeologiniai žvalgymai, vaizdas 
iš ŠV. Gylis 2,20 m  

6. Buitinių nuotekų tinklų klojimo metu vykdomi archeologiniai žvalgymai, vaizdas iš 
ŠV. Gylis 2,40 m 

  
7. Žvalgoma teritorija ties 320-326 metru, vaizdas iš P 8. Buitinių nuotekų tranšėjos ŠR sienelės fragmentas su fiksuotu XX a. permaišytu 

sluoksniu ties 332-338 m. Vaizdas iš PV 



 

  
9. Šiluminės trasos (ties 347 m) bendras vaizdas iš ŠV 10. Atkarpos už šiluminės trasos bendras vaizdas iš viršaus, pradėjus dengtis akmenų 

šlaito sutvirtinimo konstrukcijoms 

  
11. Už šiluminės trasos priešais Priešpilio g. 9 namą atsidengę griovio šlaito 
sutvirtinimai, krauti iš įvairaus dydžio akmenų, 4-6 eilėmis. Vaizdas iš ŠR 

12. Už šiluminės trasos priešais Priešpilio g. 9 namą atsidengę griovio šlaito 
sutvirtinimai, krauti iš įvairaus dydžio akmenų, 4-6 eilėmis. Vaizdas iš ŠR 



 

  
13. Už šiluminės trasos priešais Priešpilio g. 9 namą atsidengę griovio šlaito 
sutvirtinimai, krauti iš įvairaus dydžio akmenų, 4-6 eilėmis. Vaizdas iš ŠR 

14. Bendras atsidengusių akmeninių pamatų ir suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš V 

  
15. Bendras atsidengusių akmeninių pamatų ir suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš PV 16. Bendras atsidengusių akmeninių pamatų ir suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš P 



 

  
17. Suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš Š 18.  Suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš R 

  
19. Bendras atsidengusių akmeninių pamatų ir suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš ŠV 20. Bendras atsidengusių akmeninių pamatų ir suardyto mūro Nr. 1 vaizdas iš Š 



 

  
21. Poliaus Nr. 1 vaizdas iš P (sunkiantis gruntiniam vandeniui)  22. Poliaus Nr. 2 ir Nr. 3 vaizdas iš ŠV (sunkiantis gruntiniam vandeniui) 

 

 
23. Bendras polių Nr. 1-3 vaizdas iš V 24. Buitinių nuotekų trasos ŠV atkarpos fragmentas ties Priešpilio g. 9 namu su 

fiksuotais XX a. II p. – XXI a. pr. inžineriniais tinklais. Vaizdas iš ŠR 



 

  
25. Buitinių nuotekų trasos ŠV atkarpos fragmentas ties Priešpilio g. 9 namu bei 
dabartiniu pilies grioviu. Vaizdas iš ŠV 

26. Buitinių nuotekų trasos ŠV atkarpos fragmentas ties Priešpilio g. 9 namo Š kampu. 
Vaizdas iš ŠR 

  
27. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio pradžia ties Priešpilio g. 9 namo ŠR siena, 
vaizdas iš ŠR 

28. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio pradžia ties Priešpilio g. 9 namo R kampu su 
atsidengusiu XX a. II p. šulinio sutvirtinimu-mūru (toks atvejis jau pasitaikė ir 
fiksuojant ankstesnes šilumines trasas), vaizdas iš ŠR 



 

  
29. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovyje už Priešpilio g. 9 namo R kampo, ties trasos 
posūkio kampu atsidengęs akmenų grindinys, vaizdas iš ŠV 

30. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio pradžioje ties senąja vandens siurbline 
atsidengęs XX a. II p. raudonų plytų mūras. Vaizdas iš ŠV 

  
31. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio vidurio už senosios vandens siurblinės bei 
artėjant link trasos posūkio kampo ŠR sienelės fragmentas, vaizdas iš PV 

32. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio vidurio už senosios vandens siurblinės bei 
artėjant link trasos posūkio kampo bendras vaizdas iš PV 



 

  
33. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio vidurio už Priešpilio g. 9 namo R kampo 
drenažo linija, vaizdas iš Š 

34. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio vidurio už Priešpilio g. 9 namo R kampo ir 
artėjant link trasos posūkio kampo drenažo linija, vaizdas iš PR 

  
35. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio Laivų statyklos teritorijoje kasimo darbų 
metu atsidengęs XX a. raudonų plytų mūras, vaizdas iš R 

36. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio Laivų statyklos teritorijoje bendras vaizdas iš 
ŠR 



 

  
37. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio Laivų statyklos teritorijoje drenažo linija prie 
ŠV sienelės, vaizdas iš ŠR 

38. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio ŠV atkarpos fragmentas su atidengtu XX a. I p. 
grindinio Nr. 1 fragmentu. Vaizdas iš ŠV 

  
39. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio ŠV atkarpos fragmentas su atidengtu XX a. I 
p. grindinio Nr. 2 fragmentu. Vaizdas iš ŠR 

40. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio ŠV atkarpos fragmentas su atidengtu XX a. I p. 
grindinio Nr. 3 fragmentu. Vaizdas iš ŠR 



 

  
41. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio ŠV atkarpos fragmentas su atidengtu XX a. 
šulinio mūro fragmentu. Vaizdas iš PV 

42. Naujai tiesiamos Priešpilio g. lovio ŠV atkarpos fragmentas su atidengtu XX a. 
šulinio mūro fragmentu ir grindinių Nr. 1-3 fragmentais. Vaizdas iš ŠV 

 
43. Būsimos aikštės paviršiaus lyginimo darbų metu atsidengusio grindinio fragmentas Nr. 1, vaizdas iš PR 



 

 
44. Bendras fragmentiškai atsidengusio grindinio vaizdas iš viršaus būsimos aikštės vietoje 



 

 
45. Bendras būsimos aikštės vaizdas iš viršaus darbų metu 



 

  
46. Lietaus nuotekų šulinio vieta žeminamo paviršiaus būsimos aikštės aplinkoje, 
vaizdas iš P 

47. Lietaus nuotekų trasos atkarpa žeminamo paviršiaus būsimos aikštės aplinkoje, 
vaizdas iš Š 

  
48. Lietaus nuotekų šulinio vieta žeminamo paviršiaus būsimos aikštės aplinkoje, 
vaizdas iš V 

49. Lietaus nuotekų trasos atkarpa dabartinėje Priešpilio g., vaizdas iš Š 



 

  
50. XX a. grindinio (fiksuoto jau anksčiau) fragmentas su bordiūru žeminamo 
paviršiaus teritorijoje, vaizdas iš viršaus 

51. Žeminamo paviršiaus būsimos aikštės aplinkoje ŠR pjūvis ties dabartine Pilies g., 
vaizdas iš PV 

  
52. Elektros trasos fragmento būsimos aikštės aplinkoje bendras vaizdas iš ŠR 53. Elektros trasos fragmento būsimos aikštės aplinkoje PR pjūvio fragmentas iš Š 
 


