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Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos 
 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  
 

2016 m. spalio 17 d.  
 

Prašau išduoti man, Romai Songailaitei, nkp atestato Nr. 3756, išduotas 2016 02 18 
(pirmas išduotas 2006 07 25 Nr.0601), 

 (vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo  

taikomųjų mokslinių ardomųjų  tyrimų vykdymas (archeologiniai tyrimai) (trečia kat.), 
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas: archeologinio, istorinio, memorialinio 
nekilnojamojo kultūros paveldo, ekspertizės specialisto kat. 

, 

data ir Nr. arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)  
leidimą atlikti  Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077), Klaipėdos miesto 

istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), Liepų g.11, Klaipėdos m.sav. 

 (numatomos tirti vietos pavadinimas, 
archeologinius žvalgymus 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre, adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 
 
Archeologinius tyrimus numatoma atlikti  2016 10 27 – 2016 11 30 

 (pradžios ir pabaigos terminai) 

Archeologinių tyrimų užsakovas  Klaipėdos m. sav. administracijos Ūkio skyrius, tel.8671 29043, 
ramute.lukminiene@klaipeda.lt 

 (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas,   
                                                                               adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) 

Archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu sudaroma archeologų grupė): 
MLIM archeologas D.Papariga (tel.+370 623 89076) 

(vardai ir pavardės, telefonai susisiekti) 
 
 

  

mailto:roma.songailaite@gmail.com


Informacija apie tyrimams atlikti būtinų sąlygų užtikrinimą   
 (pildoma, jeigu tyrimus  

 
numatoma atlikti po einamųjų metų lapkričio 30 dienos arba esant neigiamai oro temperatūrai, arba įšalusiam gruntui)  

 

 

Informacija, ar leidimo atlikti archeologinius tyrimus prašoma skubos tvarka  
 

(nurodomos Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo  
 

35.1 arba 35.2 punktuose numatytos aplinkybės) 

 

Tyrėjo pasirenkamas bendravimo su Mokslinės archeologijos komisijos sekretoriumi dėl leidimo 
atlikti archeologinius tyrimus išdavimo būdas: el. paštu roma.songailaite@gmail.com  
 

(pasirinktinai nurodomas elektroninis paštas, arba faksas, arba adresas pašto korespondencijos siuntoms gauti, arba kitas būdas) 

PRIDEDAMA: 
1. Archeologinių tyrimų projektas su priedais, 6 lapai. 
2. Kiti pridedami dokumentai prašymas išduoti leidimą atlikti archeologinius tyrimus 2 lapai 

 
 
 

 

 

 

Roma Songailaitė 

 

parašas (vardas, pavardė)  
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Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), Klaipėdos senojo miesto vieta su 
priemiesčiais (kodas 27077), Liepų g.11, Klaipėdos m.sav. 

 
Archeologinų žvalgymų 2016 m. projektas 

 

 

 

Tyrėja: Roma Songailaitė (nkv. atestato Nr.3756) 
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3 

 



 

Aiškinamasis raštas 

Tyrimų vieta. 2016 m. spalio – lapkričio mėn. numatoma atlikti archeologinius tyrimus Klaipėdos 

miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012), Liepų g.11, vykdant  žemės judinimo 

darbus  inžineriniams tinklams (žemosios įtampos elektros tinklų adresu Liepų g.11, Klaipėda, pagal 

statybos projektą(priedas Nr.1/1-3).  

Žinios apie tyrimų vietą. Liepų gatvė pradėjo formuotis XVI ir XVII a. sandūroje. Liepų g. 5,7,11 

pastatai patenka į Klaipėdos istorinę zoną - buvusį Krūmamiesčio priemiestį. Yra žinių, kad XVI a. 

pabaigoje čia esančios žemės padovanotos miestui. 1730 m. čia buvo 36 sodybos; šio priemiesčio 

teritorija užėmė plotą, esantį tarp Danės ir dabartinių S. Šimkaus, S. Daukanto, K. Donelaičio gatvių. 

Per Septynerių metų karą, 1756 m., gresiant rusų kariuomenės antpuoliui, Krūmamiestis buvo 

sudegintas. Tačiau po karo vėl atgijo. Vakarinė jo siena ėjo S. Daukanto gatve. (Tatoris J. Senoji 

Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų. Vilnius, 1994, p.47). Namų statyba gatvėje ypač 

suintensyvėjo po Septynerių metų karo (1756–1763 m.) Klaipėdos miestui ėmus sparčiai plėstis į kitą 

Dangės upės pusę, pavadintą Naujamiesčiu. Iki XVIII a. pabaigos Liepų gatvės pradžioje buvo 

prekyvietė, vadinta Žąsų turgumi. 1798–1799 m. gatvėje buvo pasodinta liepų alėja. Čia ėmė kurtis 

vietinės aukštuomenės atstovai: anglų, škotų, vokiečių kilmės pirkliai ir pramonininkai, nes tuo metu 

gatvė buvo tapusi viena prestižiškiausių Klaipėdoje. Seniausioje gatvės atkarpoje šiuo metu išlikę  

nemažai vertingų XVIII a. pab.–XIX a. statytų vilų (Liepų g. 7, 10, 12) bei XVIII a. pabaigos 

smuklės pastatas (Liepų g. 5) (Tatoris, J. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 matų. 

Vilnius,1994. p. 55, 234). Nuo 1858 metų adresų knygoje galimas rasti įrašus, kad Liepų g.7 namas, tuo 

metu adresu Aleksandro g. 24, priklausė prekybininkui Stenbergo šeimai. Po 1866 dalis namo 

priklausė Belgijos konsului Sternbergui, o nuo 1898 metų namo savininku vėl  tapo konsulo ir 

prekybos atašė Sternbergo šeima. 1909 metais savininku minimas Abelis Tobias Kaufmann – taip pat 

miesto pirkliui. Tikėtina, kad Tobias Abelmann Sternberg nupirko namą XX amžiaus pradžioje ir 

tada jis galėjo perstatyti namą pagal  jugendo stilių. Po Pirmojo pasaulinio karo namas priklausė 

pirkliui ir danų konsului Henry Šmėlingui (Schmaling) - Memelio pirklių gildijos vadovui, o namas 

keletą metų tarnavo kaip prekybos rūmai iki 1933 metų, kai mirė p. Šmėlingas. Po Antrojo pasaulinio 

karo užstatytas antrasis aukštas.   

(http://www.uostas.info/miestas/pasimatymai/pastataigatves/33-liepu-gatve/287-stenbergo-namas-liepu-7.html). Nuo 

1950 m. iki 2013 m. pastate buvo Klaipėdos kraštotyros muziejus (dabar Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus). Šiuo metu pastate įsikūrusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių 

įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius. 
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Vykdyti archeologiniai tyrimai (priedas Nr.2-3). Artimiausia gretimybė, kur buvo vykdomi 

archeologiniai tyrimai, tai 1983 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai pastate Liepų (buv. M. 

Gorkio) Nr. 5 (V. Žulkus.). Ištirtas plotas 60 m2 (6 perkasos ). Jų metu aptiktas 1,6 m storio kultūrinis 

sluoksnis, rasta XVIII-XIX a. radinių. ,,Pirminiai paviršiai rasti 1 ir 2 perkasose datuojami XVI a. 

Perkasoje 4 buvo rastas grindinėlis, kas rodo, kad XVI a. ši vieta buvo apgyvendinta. Radiniai plote 3 

- statinė drenažui XVII a. I pusės radiniais liudija čia ir tada dar buvus užstatymo. Smėlio sluoksniai 

aptikti visoje perkasoje apie 1,2-1,6 m gylyje yra rievėti, sterilūs. Juos reikėtų laikyti niveliaciniais 

supiltais XVII a. pab. ar XVIII a. pradžioje.  Radiniai statybiniuose paviršiuose rodo, kad namas 

Liepų (M. Gorkio g.) Nr. 5 statytas XVIII a. paskutiniame trečdalyje. Akmenų pamatai, rasti 

perkasose 1 ir 2 rodytų, kad kieme  spie 7 m nuo esamo pastato, XVIII a. buvo namas orientuotas taip 

pat kaip ir dabartinis. Jis atrodo buvęs apie 8 m pločio. XIX a. viduryje–antrojoje pusėje kieme 

stovėjo jau kitas pastatas. Jis buvęs per 13-14 m nuo esamo, orientuotas taip pat kaip ir šis. Taip pat 

kaip ir esamas pastatas jis turėjo pravažiavimą (apie 4 m pločio) su grindiniu ir lataku vandeniui“.                    
 (V. Žulkus., Pastatas M. Gorkio 5 Klaipėdoje, žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Klaipėda, 1984 m.. MLIM  AS-461, p. 

14-15). 2001 m. archeologiniai tyrimai vyko Liepų g. 5 sklype (vad. R. Bračiulienė). 36 m2dydžio 

ištirtame plote fiksuotas 1,4 –1,6 m storio kultūrinis sluoksnis. Aptiktas intensyvių degėsių sluoksnis 

bei XVIII –XIX a. pab. datuojami radiniai  (R.Bračiulienė. Liepų g.5 Klaipėdoje.Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų 2001 m. ataskaita. MLIM, P-8583, AS-309, p.5). 

Tyrimų tikslas, apimtys ir terminai. 2016 m. spalio – lapkričio mėn. Liepų 7,11 Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos ūkio skyriaus užsakymu bus vykdomas ,,Inžinerinių tinklų (žemosios 

įtampos elektros tinklų) adresu Liepų g.11, Klaipėda statybos projektas“.Elektros trasa suprojektuota 

Liepų g.7 kieme, kur nuo transformatorinės bus klojama atviru bei uždaru būdu. Bendras elektros 

trasų ilgis apie 100 m. Trasų plotis apie 0,40 m, gylis iki 1,0 m. Numatomas tyrimų plotas iki 30 

kv.m. Dalis trasų bus perklojamos senų trasų vietose, kur jau anksčiau buvo vykdyti žemės darbai. 

Liepų g.7 kieme yra paklota daug inžinerinių tinklų, kiemas išgrįstas tašytų akmenų grindiniu. 

Statybų metu metu trasa bus kasama rankiniu būdu bei mechanizuotai.  Klojant elektros  tinklus 

numatytų archeologinių tyrimų pobūdis–archeologiniai žvalgymai.  

 

Roma Songailaitė            
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Priedas Nr.1. Liepų g.7, ūkinis pastatas ir  transformatorinė, iš V pusės 

 

  
       Priedas Nr.1.2.  Liepų g.7 kiemas,  iš R pusės                         Priedas Nr.1.3.  Liepų g.7 kiemas, iš Š pusės 
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