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Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų katedros, kuri literatūroje vadinama Šv. Jono 

bažnyčia, istoriografinis bei ikonografinis paveldas nėra gausus. Po 1854 metų didžiojo miesto gaisro, 

kuris sunaikino senamiestį, atstatyta didžiausiu per visą savo istoriją tūriu bažnyčia, tapo vertikalia 

dominante miesto siluete bei buvo vienu iš jūrinių locų (orientyrų). Masyvus pastatas, kuris buvo 

įterptas į gana tankiai užstatytą senamiestį, suformavo tam tikrus stereotipinius jo fotografavimo 

rakursus, kartu, palikdama atsitiktinių, dažniausiai mėgėjiškos fotografijos, darbų sričiai dalies 

pastato rakursų ar jo architektūrinių detalių fiksaciją. 

Po antrojo pasaulinio karo, nugriovus patį pastatą, jis buvo „ištrintas“ iš miesto gyventojų 

atminties. Lietuvoje esantys archyviniai šaltiniai gana menkai atspindi istorinę bei vizualią bažnyčios 

pastato pusę, todėl renkant šią medžiaga buvo naudojamasi publikuotais šaltiniais bei internetinėje 

erdvėje esančiomis jos nuotraukomis, kurios leidžia manyti, kad tokios medžiagos gali būti daugiau, 

bet ji saugoma arba privačiai arba Vokietijos archyvuose. 

Vertinant sukauptą archyvinė medžiagą, galima konstatuoti, kad pačiais bendriausiais 

bruožais galima susidaryti bendrą bažnyčios pastato istorinės raidos vaizdą (priedas Nr. 1), taip pat 

egzistuoja ir bažnyčios pastato visumos vaizdą atspindinti nuotraukų visuma bei ribotas kiekis jos 

interjero vaizdo šaltinių (priedas Nr. 2). 

Nepaisant to, esama medžiaga dar palieka gana daug atvirų klausimų dėl bendro bažnyčios 

pastato išorės vaizdo, kurie neabejotinai iškils vykdant jo atkūrimo projektavimo darbams.  

Iš korespondencijos su Vokietijos specialistais (priedas Nr. 3.) ir tyrėjais (priedas Nr. 4.) 

aiškų, kad tikėtis, kad Vokietijos Federacinės Respublikos archyvuose gali būti išlikę jos detalūs 

statybos planai (brėžiniai) yra sunku, tačiau iš jau minėtos medžiagos aišku, kad yra likusi projekto 

autoriaus korespondencija, kurioje gali būti reikšmingos bei vertingos medžiagos suteikiančios naujų 

duomenų apie jos statybą, technologijas ir inžinerinius bei architektūrinius sprendimus. Taip pat 

svarbu yra tai, kad bažnyčios projekto autorius Štiuleris, yra žinomas, kaip asmuo, įvedęs tam tikrą 

standartizaciją į to laikmečio bažnyčių statybos darbus, todėl neatmestina galimybė, kad naudojantis 

Vokietijos archyvuose esančių šio autoriaus projektuotų bažnyčių brėžiniams, galima būtų taikant 

analoginio tyrimo metodą, surinkti trūkstamą istorinę bei grafinę medžiagą. 
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PRIEDAS Nr. 1 

 

ŠV. JONO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA KLAIPĖDOJE. 

ISTORINĖ APŽVALGA 

 

 Vadinamos Jono bažnyčios vieta ir išvaizda keitėsi ne vieną kartą. Manoma, kad po 

reformacijos, ji tebestovėjo salos smaigalyje, bet per 1540 m. gaisrą sudegė. 

 Atstatyta toje pat vietoje, tačiau dėl miesto finansinio nepajėgumo, greičiausiai ji buvo prastos 

kokybės, todėl jau apie 1630 m. minima, kad vietoj griūvančios katedros pastatyta nauja. 

 Istoriniuose šaltiniuose, naujai pastatyta bažnyčia, pradedama minėti, kaip evangelisto Jono 

bažnyčia, tad galima būtų teigti, kad taip parsidėjo katedrinės Jono bažnyčios epocha. 

 Jono bažnyčios vidus stilistiniu požiūriu nebuvo vientisas. Interjere dominavo paauksuotas 

altorius, padovanotas nežinomo Žemaitijos didiko. Jį puošė drožinėti ornamentai. Virš jo 

kabėjo fundatoriaus herbas auksinis liūtas juodame fone. Iš senosios bažnyčios buvo pernešta 

drožinėtais ornamentais puošta sakykla (ją laikė angelo figūra). Aplink jos šonus buvo 

drožinėtos apaštalų figūros. Iš senosios bažnyčios buvo perkelta baltai dažyta, paauksuota 

krikštykla. 

 Ant sienų kabėjo portretai. Seniausias portretas buvo pirmo po Reformacijos, Prūsijos 

Herzogo vietininko Klaipėdoje – Georg’o von Klingenbeck’o. Minima bažnyčioje buvus 

1594 m. nutapytą Mato Prätorius portretas. 

 1740 m. apie bažnyčią išmūryta tvora. 

 Jono bažnyčios bokšte kabėjo keturi varpai. Vienas buvo skirtas greta esančiai mokyklai. 

 Bokštas buvo svarbiu orientyru į uostą plaukusiems laivams, nes kai 1802 m. audra apgadino 

bokštą, uostas tuojau skyrė pinigų sumą jam pataisyti. 

 1823 m. bokšto remonto metu vėjarodis su burlaiviu buvo nuimtas ir jo vieton patalpintas 

sparnus išskėtęs erelis virš kurio puikavosi paauksuotas kryžius. 

 1854 m. gaisras sunaikino seną bažnyčią. Jos atstatymą (pastatymą) kuravo ir pats asmeniškai 

koregavo Karalius Frydrichas Vilhelmas IV. 

 Valdovo dėmesys, buvo neatsitiktinis, nes per Napoleono karus, Klaipėda 1807-1808 m. buvo 

priglaudusi karališką šeimą (de facto – tapo Vokietijos sostine). Karališkosios šeimos 

dėkingumas išliko jos įpėdinių atmintyje, todėl Klaipėda nestokojo jų dėmesio. 

 Miestas pradėjo bažnyčios atstatymą panaudodamas senos bažnyčios pamatus ir mūro 

liekanas. Darbams vadovavo uosto statybos inspektorius Bleek. 

 Valdovui ėmus kuruoti atstatymą, darbai buvo sustabdyti. Bažnyčios projektą parengė garsus 

laikmečio architektas Frydrich’as August’as Stüler’is 

 Pagrindiniai statybos darbai vyko 1856-1858 m., tačiau stogas galutinai uždengtas čerpėmis 

tik 1864 m. 

 Bažnyčia atstatyta halinė, trinavė ir gerokai didesnė (parapija 15 000 asmenų). 



5 
 

 Valdovo nurodymu, šoniniuose fasaduose, išmūryta po penkis trikampius frontonus. Tarp 

langų esantys pamatų lygyje  kontraforsai, peraugo į piliastus, kurie baigėsi smailiais 

bokšteliais – pinakliais. 

 Lengvas, tarsi ažūrinis bokštas – varpinė siekė 75 metrų aukštį. Viršutinė jo dalis buvo 

aštuonkampė ir stovėjo ant masyvaus keturkampio tūrio. Šių detalių sandūroje, apstatytoje 

nedideliais frontonėliais, buvo apžvalgos aikštelė. 

 Bokšte buvo varpai ir laikrodis. Virš bokšto durų buvo pritvirtintas rėminis Simono Dacho 

biustas. 

 Klaipėdoje tai buvo aukščiausias visuomeninis pastatas, svarbiausias miesto vertikalusis 

akcentas, geografinis miesto centras. Stilistiniu požiūriu bažnyčios fasadai nebuvo vientisi. 

Vyravo gotikinės formos ir iš romaninio stiliaus perimtas arkatūrinis karnizas, kuris puošė 

apsidę, tačiau visą bažnyčią reikia priskirti neogotikai. 

 Bažnyčioje buvo daug vertingų dailės kūrinių. Altoriuje buvo nutapytas dailininko F. 

Boutervieck paveikslas kompozicija “Kristus alyvų darželyje”, kurį miesto katedrai 

padovanojo Frydrichas Vilhelmas IV. Abipus jo stovėjo skulptoriaus Alberti išdrožtos 

Kristaus ir Mozės statulos 

 Bažnyčios varpų būta vertingų, nes į vieną iš jų, savo dėmesį buvo atkreipęs Prūsijos meno 

paminklų konservatorius. 

 Vienas varpas pirmojo pasaulinio karo metu, kuris svėrė 48 centneris, buvo paimtas karo 

reikmėms. 

 XX a. per. bažnyčios fasadai buvo suremontuoti. 1925 m. įvestas centrinis šildymas, 1931 m. 

elektra. Prie bažnyčios, požemyje, buvo įrengti tualetai. 

Šaltiniai: 

1. Tatoris Jonas. Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 metų.-V.: Mokslo 

ir enciklopedijų leidykla,- 1994 m.-334 p. 

2. Kurschat H. A. Das Buch vom Memelland.- Oldenburg, Köhler Verlag.-1990.-644 S. 

3. Demereckas K., Safronovas V. Klaipėda 1945-1965...-Klaipėda, Libra Memelensis.-2010-

304 p. 

4. Zembrickis J. Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija  I T.-Klaipėda, 

Libra Memelensis.-2002-268 p. 

5. Zembrickis J. Klaipėda XIX amžiuje. Klaipėdos istorija  II T.-Klaipėda, Libra Memelensis.-

2004-208 p. 
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PRIEDAS Nr. 2 

KLAIPĖDOS ŠV. JONO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS ARCHYVINĖS 

FOTONUOTRAUKOS 

 

 

pav. 1. Šv. Jono bažnyčios vieta Klaipėdos senamiestyje 

 

pav. 2. Klaipėdos Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčios vizualizacija 
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1. ŠV. JONO BAŽNYČIOS BOKŠTAS 

 

 

pav. 3. Vaizdas iš Turgaus g. (vakarinė bokšto pusė) 
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pav. 4. Vaizdas iš Turgaus g. (vakarinė bokšto pusė) 
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pav. 5. Vaizdas iš Turgaus g. (vakarinė bokšto pusė) 

 

 

pav. 6. Vaizdas iš Evangelikų reformatų bažnyčios bokšto Tiltų g. (rytinė pusė) 

  



10 
 

 

pav. 7. Vaizdas iš dabartinės Kurpių g. (šiaurinė pusė) 
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pav. 8. Bokšto vaizdas iš rytinės pusės (Turgaus gatvės pabaiga) 
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2. ŠV. JONO BAŽNYČIOS FASADAI 

 

 
pav. 9. Šiaurės rytų fasadas 
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pav. 10. Šiaurės rytų fasadas 
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pav. 11. Pietrytinis bažnyčios fasadas 
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pav. 12. Vakarinis bažnyčios fasadas 
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pav. 13. Bažnyčios centrinio įėjimo nuotraukos 
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3. ŠV. JONO BAŽNYČIOS STOGAS 

 

 

pav. 14. Vaizdas į bažnyčios stogą iš vakarinės pusės 
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4. ŠV. JONO BAŽNYČIOS INTERJERAS 

 

 

pav. 15. Bažnyčios altorius 

 

pav. 16 Bažnyčios interjeras  
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pav. 17. Bažnyčios altorius  
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pav. 18. Altorius ir krikštykla  
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pav. 19. Bažnyčios interjeras su vaizdu į šoninius balkonus 
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PRIEDAS Nr. 3 
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PRIEDAS NR.4 
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-II- 

ARCHEOLOGINIAI DUOMENYS APIE KLAIPĖDOS ŠV. JONO 

BAŽNYČIOS ARCHITEKTŪRĄ  

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

 

Klaipėda 

2016-08-22 

 

 

1970-1974 m. Turgaus g. (MLIM, AS-111) (buv. P. Cvirkos) buvo tiesiama šiluminė trasa, 

kurios darbų archeologinę priežiūrą vykdė V. Žulkus. Nuo tranšėjos dugno (1,5 m gylyje) buvo 

prasikasta iki 3,2 m gylyje gulėjusios rudos žemės, o po ja rastas įžemis (geležingas priesmėlis).1 1,4 

m gylyje buvo rastas Šv. Jono bažnyčios vakarinio galo priestatas (XIX a. mūras) ir kiemo grindinys. 

Taip pat buvo rastas bažnyčios kontraforso fragmentas. Jo plotis buvo 2 m. Mūrytas naudojant 

akmenis ir plytas. Atidengus XIX a. ŠV fasado koplyčios pamatus, po jais ir šalia bažnyčios, buvo 

aptikti 2 palaidojimai, kurių vienas buvo suardytas, o kitą pavyko atidengti. Mediniame karste buvo 

palaidota moteris, datuoti XVIII a. Visoje tranšėjoje kastoje iki 1-1,5 m gylio buvo randama žmonių 

kaulų. Tranšėjos atkarpoje, esančioje Pakalnės g., buvo rasti dideli supylimai, iš radinių minėtini 

moliniai tinklo pasvarai ir XVII a. kokliai.2 

1994 m. R. Sprainaitis vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrimus Turgaus g., (MLIM, AS-

147) vietoje, kur 1704 m. buvo pastatyta naujoji Šv. Jono bažnyčia, kuri po 1845 m. gaisro buvo 

perstatyta, o po 1945 m. ir visiškai nugriauta.3 Tyrimų metu buvo ištirtos 4 perkasos, kurių bendras 

plotas siekė 76 m2.4 

Atliekant tyrimus buvo rasta įvairios statybinės ir buitinės keramikos bei žmonių kaulų, kurie 

priklausė suardytiems palaidojimams, datuojamiems ne ankstyvesniu, nei XVIII a. pr. laikotarpiu. 

Kita palaidojimų dalis, jau iš suardytų kultūrinių sluoksnių, būdinga XVI a. II p. – XVII a.5 

Perkasa Nr. 1, kurios dydis siekė siekė 3,2x4,7 m, buvo atmatuota Š sklypo dalyje ant asfalto. 

Perkasa buvo orientuota ŠR-PV kryptimi. Išsiaiškinta, jog bažnyčios pamatui buvo naudotos plytos 

ir lauko rieduliai, rišti kalkių skiediniu. Kv. A/1-2 buvo aptikta išlikusi kontraforso dalis. Pastarasis 

                                                           
1 Žulkus V., Klaipėdos senamiestyje 1970-1974 m. vykdytų žemės darbų archeologinė priežiūra, ataskaita, Klaipėda, 

1985, AS 111, p. 8-10 
2 Žulkus V., Klaipėdos senamiestyje 1970-1974 m. vykdytų žemės darbų archeologinė priežiūra, ataskaita, Klaipėda, 

1985, AS 111, p. 8-10 
3 Sprainaitis R., Buvusi ŠV. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės gatvių Klaipėdoje, Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų I etapo ataskaita, Klaipėda, 1995, AS 147, p.3 
4 Ten pat, p. 10 
5 Ten pat, p. 10 
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buvo nuardytas kasant tranšėją šiluminei trasai, kuri ėjo lygiagrečiai su ŠV perkasos siena. Perkasa 

Nr. 1 buvo ištirta iki 1 m gylio.6  

Perkasa Nr. 2 buvo atmatuota 11,9 m PR kryptimi nuo Perkasos Nr. 1 bei 3,3 m nuo kelkraščio 

R pusėje. Perkasos dydis siekė 2,8x5,0 m, orientuota ji buvo ŠR-PV kryptimi. Jau 45 cm gylyje (kv. 

C/2-3) aptiktoji bažnyčios pamato dalis buvusi iš plytų, rištų baltos spalvos kalkių skiediniu. Plytų 

ilgis maždaug siekė 320-330 mm, plotis 130-140 mm. 45-50 cm gylyje pamatai dengėsi ir kituose 

perkasos plotuose (kv. A-C/1-3), čia be plytų pamatams dengti  naudoti ir lauko rieduliai. Aptikto 

ŠV-PR kryptimi orientuoto pamato plotis siekė 1,9-2,0 m. Nukasinėjant aptiktą priemolį paaiškėjo, 

kad tai - pamato dalis, platėjanti laiptais. Pvz., pasiekus 80 cm gylį, laiptai išplatėjo 40 cm, 1,1 m 

gylyje dar 40 cm, o 1,42 m gylyje laiptų išplatėjimas siekė 10 cm. Perkasoje Nr. 2 pasiekus 1,1 m 

gylį prie ŠV sienos, po griuvenų sluoksniu pasirodė dar vieno pamato fragmentas. Atidengta dalis 

buvo 1,9 m ilgio ir 0,9 m pločio, konstrukcija buvusi orientuota ŠR-PV kryptimi. Pamatui naudotos 

plytų nuolaužos, rištos baltos spalvos kalkių skiediniu. Atidengus konstrukciją paaiškėjo, kad kv. 

A/4-5 riboje pamato nėra. Aptiktų sienų storis apytiksliai siekė 58-64 cm. Galutinai neišsiaiškinus, ar 

atidengta konstrukcijos dalis tęsiasi į PV, dar buvo atmatuota 1,8 m ilgio ir 1,3 m pločio išpjova. 

Tęsiant darbus, 0,7-1,0 m gylyje pradėjo dengtis šlako su griuvenomis sluoksnis, dengęs griuvenų 

sluoksnį, po kuriuo 1,1 m gylyje vėl dengėsi pamatai iš plytų nuolaužų bei pavienių lauko riedulių. 

Aptiktoji 90 cm pločio riedulių juosta tęsėsi į PV pusę. Plotas buvo gilinamas toliau ir, pasiekus 1,55 

m gylį, čia pasirodė šlynas ir pradėjo skverbtis gruntinis vanduo, kurio sustabdyti nepavyko ir darbai 

buvo baigti. Vykdant bažnyčios ŠR sienos pamatų fiksaciją, buvo pastebėta, kad jie nesibaigia, o 

toliau tęsiasi į ŠR. Tai galimai galėjo būti priestato (presbiterijos) pamatai. Norint tą patvirtinti arba 

paneigti, nuo perkasos į ŠR pusę buvo atmatuota 3,0 m ilgio išpjova. Ji ėjo iki pat Pakalnės g. 

kelkraščio. Nuėmus iki 6 cm storio šaligatvio asfalto dangos sluoksnį, pasirodė žvyro sluoksnis, kurio 

storis siekė 10-20 cm. Kai kur po žvyru buvo papilta smėlio. 20-25 cm gylyje žvyrą keitė pilka žemė 

su smulkiomis griuvenomis ir kalkių skiedinio gabaliukais. Jau sluoksnio paviršiuje, PR išpjovos 

dalyje, išryškėjo lauko rieduliai, rišti baltu kalkių skiediniu, kuris ŠR dalyje sukosi į Š. Jų plotis siekė 

0,6-1,1 m. Gilinant toliau ir pasiekus 30-40 cm gylį, pamatai iš lauko riedulių išplatėjo dar iki 10-40 

cm. 70 cm gylyje pamatų plotis buvo jau 1,6-1,9 m. Pasiekus 1,1 m gylį, dėl sumažėjusio tiriamo 

ploto tyrimus reikėjo nutraukti. Pilnai atidengus pamatų fragmentą paaiškėjo, kad be akmenų buvo 

naudotos ir kelios plytų nuolaužos. Akmenys buvę vidutinio dydžio - 25-80x20-40x12x30 cm.7 Darbų 

metu buvo rastas 9 koklio šukės, 1 grindų plytelės fragmentas, 1 vitražinio lango stiklo šukė, 1 čerpė, 

1 vitražinio lango švininio rėmelio dalis, 3 gamtinio šiferio fragmentai, 3 geležinės kaltinės vinys. 

(Pr. Nr. 1). 

                                                           
6 Ten pat, p. 4-5 
7 Ten pat, p. 5-7 
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Perkasa Nr. 3 buvo atmatuota 8,3 m į PR pusę nuo Perkasos Nr. 2, 3,0 m nuo kelkraščio R 

pusėje bei 1,63 m į R nuo įėjimo į poternas po miesto gynybiniu pylimu (Jono kalneliu) ir buvusi 

lygiagreti minėtajai Perkasai Nr. 2. Jos dydis siekė 2,5x7,0 m, orientuota buvo ŠR-PV kryptimi. Nuo 

60 cm gylio sluoksnyje gausu žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. Pasiekus 70 cm gylį, ŠV 

perkasos dalyje, po griuvenomis, dengėsi stačiakampio formos (1,7x0,5 m) lauko riedulių, rištų 

kalkių skiediniu, konstrukcija. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo PR sienos kontraforsas. Šiame gylyje 

pasirodė ir pastato pamatai, toliau jų  išorinė pusė sutapo su perkasos ŠV siena. Pasiekus 1,0 m gylį 

paaiškėjo, kad kv. A/1-2 riboje yra R bažnyčios kampas. Pasiekus 1,2 m gylį nuo žemės paviršiaus, 

žmonių kaulų neberasta. Gilinant toliau, t.y. 1,8 m gylyje, kasant šalia kontraforso, iš po pamatų 

plūstelėjo gruntinis vanduo ir užpylė perkasą.8 Darbų metu buvo rastas 8 koklio šukės, 1 grindų 

plytelės fragmentas, 1 vitražinio lango stiklo šukė, 1 vitražinio lango švininio rėmelio dalis, 1 

gamtinio šiferio fragmentas. (Pr. Nr. 1). 

Perkasa Nr. 4 buvo atmatuota kaip Perkasos Nr. 3 tęsinys į ŠV pusę. Perkasos dydis siekė 

2,5x7,0 m. Pasiekus 62 cm gylį, pasirodė pirmieji pamatui skiriami lauko rieduliai, rišti kalkių 

skiediniu. 90 cm gylyje pamato viršus vis dar nebuvo pasiektas tik PV perkasos dalyje. Tiriant toliau 

paaiškėjo, kad ŠR sienos pamato storis siekė 2,0 m, o PR - 2,3 m. Pasiekus 1,3 m gylį, pamatai buvo 

atidengti visame perkasos plote. Pamatams naudoti lauko rieduliai ir pavieniai plytgaliai, rišti baltos 

spalvos kalkių skiediniu. Akmenų dydis svyravo tarp 30-70x20-50 cm. Kultūrinis sluoksnis tęsėsi iki 

perkasos dugno, 1,3 m gylio.9 Darbų metu buvo rastas 4 koklio šukės, 1 vitražinio lango stiklo šukė, 

1 vitražinio lango švininio rėmelio dalis, 2 geležinės kaltinės vinys. (Pr. Nr. 1). 

Pagal 1994 m. R. Sprainaičio buvusios Šv. Jono bažnyčios teritorijos tyrimų ataskaitą, galima 

teigti, kad bažnyčios ŠR sienos pamatų ilgis buvo 25 m (+-0,4 m), storis 2 m.10 (Pr. Nr. 2). Šie pamatai 

buvo mūryti iš lauko riedulių (akmenų išmatavimai 50-60x40-50x25-45 mm)11 ir pusplyčių, rištų 

kalkių skiediniu. Presbiterijos (priestato) pamatai nuo R kampo prasideda už 8 m. Pamatų plotis siekia 

1,6-1,9 m. Pagal ataskaitos autorių, pamatų ilgis ŠV-PR kryptimi yra 9 m, plotis 4,5 m, o ŠR ir PV 

sienų pamatų plotis siekia 2,0-2,8 m. Šalia pamatų buvo išmūryti kontraforsai. Šio pastato viduje rasta 

neaiškios paskirties statinio iš plytų dalis.12 Tyrimų metu buvo ištirtos 4 perkasos, kuriose buvo rasti 

92 radiniai, iš kurių 21 buvo koklio šukė, 2 grindų plytelių fragmentai, 3 vitražinio lango stiklo šukės, 

1 čerpė, 3 vitražinio lango rėmelio dalys, 4 gamtinio šiferio fragmentai, 5 geležinės kaltinės vinys. 

(Pr. Nr. 1). 

                                                           
8 Ten pat, p. 7-9 
9 Ten pat, p. 9-10 
10 Sprainaitis R., Buvusi ŠV. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės gatvių Klaipėdoje, Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų I etapo ataskaita, Klaipėda, 1995, AS 147, p. 10 
11 Ten pat, p. 4 
12 Ten pat, p. 10 
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1995 m. R. Sprainaitis tęsė Šv. Jono bažnyčios archeologinius tyrimus (MLIM, AS-165), kurių 

metu buvo ištirtas bendras 129,6 m2 plotas.13 Kultūrinio sluoksnio storis siekė 3,3 m, jame buvo 

išskirti keli horizontai. Pirmasis horizontas, datuojamas XVI a. II p., dengėsi 2,8-3 m gylyje, jame 

buvo rastas stulpinės konstrukcijos pastatas, kurio viduje aptiktos lentinės grindys. II horizontas buvo 

1,9-2,2 m gylyje. Šiame horizonte rasta karkasinio pastato plytų sienos dalis, krosnies padas iš plytų, 

sklypus ribojanti pynučių tvora. Sluoksnyje surinkti kokliai būdingi XVII a. I p. III horizontas 

siejamas su XVII a. pradėtos statyti bažnyčios laikotarpiu. Tiriant buvo atidengtas P bažnyčios 

pamatų kampas su kontraforsu bei P bokšto pamatų dalis.14 Pamatai dengėsi 0,5-1,0 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus, o pamatų apačia siekė 2,2-2,3 m gylį. Pamatai buvo iš lauko riedulių su plytomis 

bei griuvenomis, rišti baltu kalkių su smėliu skiediniu. Pamatų plotis: PR - 2,3-2,5 m, PV - 2,2-2,4 

m. Bokšto pamatų plotis: PR - neaiškus, nes ant jo sudėti šiluminės trasos loviai, PV 2,2-2,7 m.15 

Tiriant bokšto vidų, nuo 1,5 m gylio buvo randama daug plytų, kurių išmatavimai: 305x140x85 mm, 

305x150x85 mm, 305x160x110 mm, 310x154x38 mm (su pirštų braukomis), 310x155x98mm, 

310x150x88mm, 310x153x88-92 mm, 310x153x90 mm, 338x160x95 mm. Tarp aptiktų plytų buvo 

ir taip vadinamų olandiškų: 227x110x40 mm, 225x105x37-40 mm, 215x110x48 mm.16 Tyrimų metu 

buvo ištirti 2 plotai, kuriuose rasti 388 radiniai, iš kurių buvo 117 koklio šukių, 2 grindų plytelių 

fragmentai, 6 vitražinio lango stiklo šukės, 6 čerpės, 3 vitražinio lango rėmelio dalys, 4 

architektūrinės detalės, 11 geležinių kaltinių vinių, 1 geležinio durų vyrio dalis, 1 dekoratyvinis 

interjero elementas, 2 kalkių tinko fragmentai ir 2 molio tinko fragmentai. (Pr. Nr. 1). Tiriant buvo 

surinkta daug pavienių žmonių kaulų, užfiksuoti pavyko tik 6 kapus. Mirusieji buvo laidojami 

lentiniuose karstuose su metalinėmis rankenomis. Palaidojimai datuojami XVIII a. – XIX a. I p.17 

Plotas Nr. 1, kurio dydis siekė 10x6 m, buvo atmatuotas lygiagrečiai Turgaus g. t.y. ŠR-PV 

kryptimi, P sklypo dalyje, vietoje, kur buvo tikimasi atidengti P bažnyčios kampą. Nuo 0,8 m gylio 

plote prasidėjo priemolio su griuvenomis sluoksnis, o centrinėje dalyje pradėjo ryškėti bažnyčios 

pamatai. Juos atidengus paaiškėjo, kad buvo atidengtas P pastato kampas. Fiksuotos PR sienos ilgis 

siekė 7 m, plotis - 2,3-2,5 m. Pamatų išorinėje pusėje užfiksuotas ir kontraforso pamatas. Jo ilgis 

siekė 2,0 m, plotis - 0,6-0,7 m. Atidengtos PV sienos pamatų ilgis siekė 5,4 m, plotis - 2,2-2,4 m. 

Sienos statybai naudoti stambūs ir vidutinio dydžio lauko rieduliai, pusplytės ir plytos rištos baltos 

spalvos kalkių su smėliu skiediniu. Priemolio su griuvenomis sluoksnis V dalyje buvo permaišytas 

                                                           
13 Sprainaitis R., Buvusi ŠV. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės gatvių Klaipėdoje, Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų II etapo ataskaita, Klaipėda, 1996, AS 165, p. 17 
14 Sprainaitis R., Buvusi ŠV. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės gatvių Klaipėdoje, Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų II etapo ataskaita, Klaipėda, 1996, AS 165, p. 17 
15 Sprainaitis R., Buvusi ŠV. Jono bažnyčia tarp Turgaus ir Pakalnės gatvių Klaipėdoje, Žvalgomųjų archeologinių 

tyrimų II etapo ataskaita, Klaipėda, 1996, AS 165, p. 17-18 
16 Ten pat, p. 13-14 
17 Ten pat, p. 18 
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su pilkžemiu, kuriame rasta daug pavienių žmonių kaulų. Pirmas palaidojimas buvo aptiktas tik 1,2 

m gylyje. Užfiksavus palaidojimus, pavienių kaulų iš kapų buvo randama iki 1,5 m gylio. 

V ploto dalyje po maišyto priemolio ir pilkžemio su griuvenomis sluoksniu taip pat gulėjo 

priemolis su griuvenomis. Jį nukasant, pastebėta perpuvusi mediena. Radinių 0,1-1,0 m storio 

sluoksnyje beveik nebuvo. Tik pradėjus nukasti aptariamąjį sluoksnį,  nuo 1,44 m gylio dengėsi plytų 

siena, orientuota statmenai bažnyčios pamatams. Jos ilgis - 2,05 m, plotis - 0,4 m. R dalyje ji glaudėsi 

prie bažnyčios pamatų. Čia užfiksuotas ir tašytas stulpas (10x10 cm dydžio). Sienai naudotos plytos 

ar jų dalys rištos priemoliu. Jų dydžiai - 300-320x140-160x80-100 mm.  Vėliau paaiškėjo, kad plytų 

išliko 5 eilės. Rišimo stilius neaiškus. Prieš atidengiant šį horizontą, buvo nukastas šlyno su degėsiais 

sluoksnis. Jį nukasant, pasirodė pusplyčių "grindinys", aprėmintas mediniais rąsteliais. Jo ilgis - 1,55-

1,95 m. Visa ši ploto dalis buvo padengta 1-5 cm storio degėsių sluoksniu. Stipriai apipuvusių rąstų 

plotis siekė 14-16 cm, storis - 5-8 cm.  

Pamatų atkasimo darbams buvo pasirinkta 2,4 m ilgio atkarpa. Statybai naudoti stambūs lauko 

rieduliai, tarpus tarp jų užpildant pusplytėmis ir statybiniu laužu. Rišimui naudotas baltas kalkių su 

stambiu smėliu mišinys. Giliau lauko rieduliai smulkėjo. Iš jų liejosi gruntinis vanduo. Pasiekus 2,3 

m gylį nuo žemės paviršiaus, akmenys baigėsi ir prasidėjo statybinių griuvenų sluoksnis. 2,4 m gylyje 

užfiksuotas pirmasis 4 cm storio priemolio sluoksnis, dengęs 5 cm storio medienos skiedrų sluoksnį, 

šis savo ruožtu gulėjo ant pilkšvo smėlio.18 Darbų metu buvo surinkta 25 koklio šukės, 1 grindų 

plytelės fragmentas, 6 vitražinio lango stiklo šukės, 1 čerpė, 1 vitražinio lango rėmelio dalys, 3 

architektūrinės detalės, 7 geležinės kaltinės vinys. (Pr. Nr. 1). 

Naujas 11,6x6 m dydžio Plotas Nr. 2 buvo atmatuotas į V nuo  Ploto Nr. 1, norint aptikti 

bažnyčios bokšto pamatus. Toliau nukasinėjant griuvenas, 0,6-1,0 m gylyje pradėjo dengtis bokšto 

pamatų paviršius. Aptiktieji pamatai buvo iš lauko riedulių ir plytgalių, rištų baltu kalkių skiediniu. 

Pilnai pamatų plotis paaiškėjo tik PV ploto dalyje. Jis svyravo nuo 2,2 m iki 2,7 m. Po pamatais 

abiejose vietose nukasus priemolio su griuvenomis sluoksnį, vėl buvo randama žmonių kaulų. 

Aptiktasis sluoksnis siekė nuo 1,5 m iki 2,0 m gylį. Bandant nukasti šį sluoksnį, t.y. 3,2 m gylyje, 

tyrimus teko nutraukti, nes gruntinis vanduo liejosi ne tik iš sienelių, bet ir iš apačios. 1,6m dydžio 

atkarpoje buvo aptikti pamatai, kurių paviršius šioje vietoje buvo pasiektas 80 cm gylyje. Tai įvairaus 

dydžio lauko rieduliai ir plytgaliai, rišti baltu kalkių skiediniu su stambiu smėliu. Jų apačia pasiekta 

2,2 m gylyje. Pamatai kloti ant 48-50 cm storio šlyno sluoksnio. Apatinėje šlyno dalyje buvo įmaišyta 

plytgalių. Po izoliaciniu sluoksniu prasidėjo tamsus smėlis. Nukasant priemolį bokšto viduje nuo 

1,5m gylio buvo randama daug plytų. Ploto dalyje, kurioje buvo gausu griuvenų, gilinantis toliau 

pradėjo ryškėti plytų ir akmenų juostos bei ąžuoliniai stulpai. Pilnai pastato sienos kontūrai išryškėjo 

                                                           
18 Ten pat, p. 5-11 
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2,2 m gylyje.19 Darbų metu buvo surinkta 92 koklio šukės, 1 grindų plytelės fragmentas, 5 čerpės, 2 

vitražinio lango rėmelio dalys, 1 architektūrinė detalė, 4 geležinės kaltinės vinys, 1 geležinio durų 

vyrio dalis, 1 dekoratyvinis interjero elementas, 2 kalkių tinko fragmentai ir 2 molio tinko fragmentai. 

(Pr. Nr. 1). 

Dviejų etapų žvalgymų metu buvo nustatyta, kad bažnyčios pamatų ilgis siekė 44 m, plotis 25 

m. Iš abiejų pusių esančių kontraforsų pamatai buvo 1,6-2,0 m ilgio ir 0,6-0,7 m pločio. Bokšto 

pamatai prasideda maždaug už 6,4 m nuo P pastato kampo. Jo pamatų ilgis 7,2-7,4 m. Prie ŠR sienos 

buvusios presbiterijos pamatai prasidėjo už 8,0 m nuo R kampo. Jų ilgis - 4,5 m, plotis - 9,0 m.20 (Pr. 

Nr. 2). 

2012 m. liepos mėn. R. Nabažaitė Turgaus g. Nr. 24 (MLIM, AS-459) sklype vykdė 

žvalgomuosius archeologinius tyrimus, kurių metu iki projektinio, 0,8 m gylio (dėl galimų bažnyčios 

aplinkoje palaidojimų), buvo tiriamas 2x2 m dydžio šurfas informaciniam stendui įrengti. Aptiktas 

XX a. griuvenų sluoksnis.21 

 

 

 

  

                                                           
19 Ten pat, p. 11-16 
20 Ten pat, p. 18-19 
21 Nabažaitė R., Turgaus g. 24 (buv. Šv. Jono bažnyčios aplinkoje) 2012 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 

Klaipėda. 2012, AS 459, p. 3-6 
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PRIEDAS NR. 1  

 

Eil. Nr. GEK. Nr. Radinio aprašymas 

Buvusi ŠV. Jono bažnyčia, 1994 m. 

Perkasa 2. 

Kv. A-C/1-7 

g. 0,5-1,0 m (griuvenų sluoksnis) 

1. 48380 Plokščiojo reljefinio koklio dalis dengta žalia glazūra. Motyvas - du ereliai apskritime, vidinė 

pusė su pirštų braukomis 

2. 48381 Koklio - frizinio (?) šono šukė su atkraščiais dengta žalia glazūra. Buvo puoštas reljefiniu 

augaliniu motyvu 

3. 48382 Plokščiojo reljefinio koklio dalis dengta juosva glazūra. Motyvas- erelis su karūna. Vidinė 

pusė su pirštų braukomis 

4. 48383 Plokščiojo reljefinio koklio kraštas su atkraščiais dengta juosva glazūra. Puoštas reljefiniu 

augaliniu motyvu 

5-6. 48384-48385 Puodyninių koklių angokraščių šukės išdegtos oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

7. 48386 Puodyninio koklio angokraščio dalis išdegta oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

8. 48387 Puodyninio koklio angokraščio dalis išdegta oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

9. 48393 Vitražinio lango žalsvo stiklo šukė pasidengusi patina. Viena kraštinė autentiška. Stiklo 

storis - 2 mm 

10. 48394 Grindų plytelės kampas, buvęs dengtas baltu angobu ir žalia glazūra. Jos storis 17 mm. 

11. 48395 Čerpės (?) olandiškos dalis, kurios viena plokštuma dengta tamsiai (žalia) redukuota glazūra 

12-14. 48396-48398 Gamtinio šiferio stambesni fragmentai (190x80x4-7 mm) 

15. 48399 Vitražinio lango švino rėmelio dalis 34 mm ilgio , 7 mm pločio ir 4 mm storio 

16-17. 48401-48402 Geležinės vinys kalvio darbo ir yra surūdijusios. Galvutės stačiakampio formos (14-16 mm). 

Koteliai pjūvyje stačiakampio formos. Vinių ilgis 108 ir 116 mm. 

18. 48403 Geležinė kaltinė vinis elipsės formos, galvutė (10x19 mm). Kotelis pjūvyje stačiakampio 

formos. Vinies ilgis 55 mm  

Perkasa 2. 

Kv. A-C/3-5 

g. 0,7-1,5 m (pilkžemis su priemoliu ir degėsiais) 

19. 48406 Plokščiojo koklio šono šukė su atkraščiais. Koklio dumbančiu vidumi. Jis dengtas baltu 

angobu su žalia glazūra. Vidinė pusė su audeklo atspaudu 

Perkasa 3. 

Kv. A-C/1-7 

g. 0,5-1,6 m (pilka žemė su griuvenomis) 

20-21. 48418-48419 Puodyninių koklių briaunų dalys išdegtos oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

22. 48420 Puodyninio koklio angokraščio šukė išdegta oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

23-24. 48421-48422 Plokščiųjų koklių su atkraščiais šonų šukės. Kokliai dumbančiu vidumi. Jie dengti baltu 

angobu ir žalia glazūra. Vidinė pusė su audeklo atspaudu ir yra aprūkusi 

25. 48423 Plokščiojo reljefinio koklio dalis su atkraščiais. Ji dengta baltu angobu ir žalia glazūra. 

Vidinė pusė aprūkusi 

26. 48424 Plokščiojo reljefinio koklio su atkraščiais dalis. Ji dengta baltu angobu ir žalia glazūra. 

Vidinė pusė su audeklo atspaudu 

27. 48425 Karnyzinio koklio šono šukė puošta reljefiniu augaliniu motyvu ir dengta tamsia glazūra. Jo 

aukštis 94 mm. Vidinė pusė su pirštų braukomis 

28. 48432 Vitražinio lango žalsvo stiklo pasidengusio patina šukė. Jis buvo stačiakampio formos. 

Stiklo storis - 1 mm 

29. 48435 Švininio rėmelio dalis iš vitražinio lango. Ilgis 120 mm, plotis 12 mm, storis 5 mm 

30. 48440 Grindų plytelės dalis, kurios viena plokštuma dengta baltu angobu ir žalia glazūra. Jos 

išmatavimai :112x116x26 mm 

31. 48441 Gamtinio šiferio fragmentas. Jo dydis : 170x96x4 mm 
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Perkasa 4. 

Kv. A-C/1-7 

g. 0,7-1,3 m (pilka žemė su griuvenomis) 

32. 48451 Plokščiojo reljefinio koklio be atkraščių du fragmentai dengti juosva glazūra. Siužetas-erelis 

su karūna. Vidinė pusė su pirštų braukomis 

33. 48452 Plokščiojo reljefinio koklio be atkraščių du fragmentai dengti juosva glazūra. Siužetas-erelis 

su karūna. Vidinė pusė su pirštų braukomis 

34. 48453 Plokščiojo reljefinio koklio šukė dengta baltu emaliumi. Siužetas neaiškus. Vidinė pusė su 

braukomis 

35. 48454 Koklio-juostelės dalis dengta juosva glazūra. Glazūruotos dalies plotis 24 mm. Aukštis su 1 

tipo kaklu 53 mm 

36. 48458 Vitražinio lango dalis iš žalsvo stiklo pasidengusio patina. Stiklas buvo stačiakampio 

formos. Jo storis 2 mm 

37. 48459 Švininio rėmelio iš vitražinio lango dalis. Fragmento išmatavimai 57x8x3 mm 

38. 48461 Geležinė vinis kalvio darbo. Jos galvutės skersmuo 10mm. Kotelis pjūvyje stačiakampio 

formos. Ilgis virš 40 mm 

39. 48462 Geležinis vinis kalvio darbo. Galvutė ovalo formos 18x19 mm. Kotelis pjūvyje stačiakampio 

formos. Vinies ilgis virš 120 mm 

Buvusi ŠV. Jono bažnyčia, 1995 m. 

Plotas 1. 

gylis - 0,8-1,5 m (griuvenų ir priemolio su griuvenomis sluoksnis) 

40. 55232 Cokolinio koklio dalis puošta reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu ir dengta žalia glazūra. 

Vidinė pusė su pirštų braukomis 

41. 55233 Puodyninio koklio šukė išdegta oksidacinėje aplinkoje 

42. 55235 Stiklo dalis iš vitražinio lango. stiklas žalsvas ir pasidengęs patina. Jis buvo trikampio 

formos. Fragmento dydis 80x79x2 mm 

43-44. 55236-55237 Stiklų dalys iš vitražinio lango. Stiklas žalsvas pasidengęs patina. Jie buvo stačiakampio 

formos. Fragmentų dydžiai - 57x41x1 mm ir 58x55x1 mm 

45-47. 55241-55243 Geležinės kaltinės vinys ovalo formos galvutėmis (15-20x9-12 mm). Koteliai pjūvyje 

stačiakampio formos. Vinių ilgis 66; 78; 111 mm 

48. 55244 Geležinė apdegusi vinis apvalia kūgio formos galvele. Jos skersmuo 32-36 mm. Kotelis 

pjūvyje stačiakampio formos. Vinies ilgis 142 mm 

49. 55246 Architektūrinė detalė - akanto lapas išdegtas oksidacinėje aplinkoje ir yra aprūkęs. Jo ilgis 

40 mm, plotis 44 mm 

50. 55247 Architektūrinė detalė išdegta oksidacinėje aplinkoje ir aplipusi kalkių skiediniu (paimta iš 

pamatų). Jos viena plokštuma puošta koncentriniais žiedais, kurių viduryje yra 19 mm 

skersmens skylės. Fragmento dydis 74x72x30 mm 

51. 55248 Architektūrinė detalė koncentrinių žiedų skersmuo 47 mm, skylės skersmuo 13 mm. 

Tarpuose tarp žiedų įspausti 15 mm skersmens štampai - šešiakampės žvaigždės. Fragmento 

dydis - 110x70x35 mm 

Kv. A-E/1-3 

g.0,8-1,7 m. (priemolis su griuvenomis) 

52. 55293 Plokščiojo reljefinio koklio šukė puošta treliažu, dengta baltu angobu ir žalia glazūra 

53-54. 55294-55295 Koklių šukės puoštos keturiais dumbančiais kvadratais, dengtos baltu angobu ir žalia 

glazūra. Nr. 190 vidinė pusė aprūkusi 

55. 55296 Puodyninio koklio briaunos dalis, kurios vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

56-57. 55297-55298 Puodyninių koklių briaunų šukės išdegtos oksidacinėje aplinkoje 

58. 55299 Puodyninio koklio briaunos šukė išdegta oksidacinėje aplinkoje 

59. 55300 Puodyninio koklio briaunos šukė išdegta oksidacinėje aplinkoje 

60. 55301 Puodyninio koklio šono dugno dalis išdegta oksidacinėje aplinkoje. Dugne yra skaidrios 

glazūros. Skersmuo 66 mm. Šonai rievėti 

61. 55302 Puodyninio koklio (?) dugnas išdegtas oksidacinėje aplinkoje. Jis puoštas įspausta reljefine 

spirale. Dugno skersmuo 85 mm 

62. 55305 Olandiško tipo čerpės gubrys su viršuje pažymėtu ženklu - "x". Jo išmatavimai 50x35x25 

mm 

63. 55306 Geležinio lango (?) vyrio dalis. Jį sudaro geležinė 60 mm pločio juostelė, kurios vienas galas 

susuktas į 18 mm skersmens cilindrą, kitas-nulaužtas. Į cilindrą įkištas geležinis profiliuotas 

42 mm ilgio ir 8-15 mm skersmens strypelis 
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64. 55307 Geležinė kaltinė vinis apskritimo formos (15mm) galvutė. Kotelis pjūvyje stačiakampio 

formos (4x5 mm). Vinies ilgis 92 mm 

Kv. A-E/1-3 

g. 1,2-2,2 m (priemolio ir molio tinklo sluoksniai) 

65. 55322 Plokščiojo reljefinio koklio šukė dengta žalia glazūra. Atkraščiai aukšti. Ornamentas 

stilizuotas augalinis. Vidinė pusė su audeklo atspaudu 

66. 55323 Koklio puošto keturiais įdubusiais stačiakampiais šukė. Išorinė - dengta žalia spalva, vidinė 

pusė su audeklo atspaudu 

67. 55324 Koklio-karūnėlės dalis dengta žalia glazūra. Iš koklio, kuriame moters figūra įkomponuota 

tarp dviejų slibinų 

68. 55325 Koklio-juostelės dalis, kurios paviršius puoštas reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu ir 

dengtas baltu emaliumi. Juostelės plotis 18 mm. Koklio ilgis 40 mm. Jis plonėja į galą 

69. 55326 Puodyninio koklio šonas. Vidinė pusė dengta žalia glazūra, išorinė-rievėta 

70. 55327 Puodyninio koklio briaunos šukė, kurios vidinė pusė dengta žalia glazūra 

71. 55328 Puodyninio koklio briaunos dalis išdegta oksidacinėje aplinkoje 

72-73. 55329-55330 Puodyninių koklių šonų dalys išdegtos oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

74. 55331 Puodyninio koklio briaunos šukė išdegta oksidacinėje aplinkoje. Šonai rievėti 

75-76. 55332-55333 Puodyninių koklių šonų dugnų šukės išdegtos oksidacinėje aplinkoje Nr. 227 dugne yra 

žalios glazūros taškų. Dugnų tipas -1, skersmuo 68 ir 80 mm 

77. 55336 Lango stiklo kampas iš skaidraus stiklo pasidengusio patina. Stiklas buvo stačiakampio 

formos. Jo storis 1,5 mm 

78. 55337 Lango stiklo šukė iš skaidraus stiklo, pasidengusio patina. Jis buvo trikampio ar rombo 

formos. Stiklo storis 2,5 mm 

79. 55338 Lango stiklo šukė iš žalsvo stiklo pasidengusio patina. Galima spėti jį buvus daugiakampiu. 

Stiklo storis 1,8 mm 

80-81. 55339-55340 Geležinės kaltinės vinys, netaisyklingo apskritimo galvutėmis, kurių skersmuo 13-17 mm. 

Koteliai pjūvyje stačiakampio formos (4x6 mm). Vinių ilgis 103 ir 83 mm. Nr. 234 apdegusi 

Kv. C-E/1-3 

g. 1,9-2,1 m (juosvas smėlis su degėsiais) 

82. 55341 Cokolinio (?) kampinio koklio dalis. Ji puošta reljefiniais stilizuotais lapais ir dengta žalia 

glazūra. Vidinė pusė su pirštų braukomis ir yra aprūkusi. Koklio ilgis 222-255 mm. Išlikusios 

dalies aukštis 71 mm 

83. 55342 Grindų plyta išdegta oksidacinėje aplinkoje. Jos išmatavimai : 200x198x36-42 mm 

Plotas 2 

Kv. C-H/1-4 

g. 0,6-1,5 m (permaišyta žemė-priemolis, smėlis, tamsi žemė ir t.t.) 

84. 55359 Heraldinio koklio kampas puoštas reljefiniu ereliu ir dengtos redukuota glazūra. Vidinė pusė 

nulyginta 

85. 55360 Plokščiasis reljefinis koklis su atkarščiais, puoštas augaliniu motyvu ir dengtas redukuota 

glazūra. Vidinė pusė su pirštų braukomis 

86. 55361 Koklis juostelė, pjūvyje pusapskritimo formos, 25 mm pločio. Jo kaklas su įstrižom 

persikertančiom rievėm. Kaklo aukštis 27-34 mm 

87. 55372 Vitražinio lango švininio rėmelio dalis. Jos ilgis 115 mm, plotis 10 mm 

88. 55373 Vitražinio lango geležinio strypo dalis. Ji pjūvyje 5 mm skersmens. Vienas galas suplotas ir 

su 2 mm skersmens skyle. Fragmento ilgis 260 mm 

89. 55378 Geležinė vinis su dekoratyvine galvute iš cinko (?). Galvutės dydis 20x20 mm. Kotelio ilgis 

- 39 mm 

90-91. 55379-55380 Geležinės kaltinės vinys su ovalo formos galvutėmis 20x24 mm. Koteliai pjūvyje 

stačiakampio formos. Vinių ilgis 85 ir 145 mm 

92. 55381 Geležinio durų vyrio dalis su mediena. Turima dalis stačiakampio formos (105x90x7mm), 

kurio vienas galas susuktas į 24 mm skersmens cilindrą. Viename cilindro gale yra 50 mm 

ilgio profiliuotas pirštas 

93. 55393 Kraiginės čerpės dalis. Jos išstorintoje dalyje yra gilūs įspaudai. Čerpės išorinėje pusėje yra 

skersinės pirštų braukos 

94. 55395 Architektūrinės detalės dalis iš plytgalių ir cemento skiedinio. Viena fragmento plokštuma 

užapvalinta. Fragmento ilgis 135 mm, plotis 116 mm, storis 57 mm 
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Kv. C-H/1-4 

g. 1.2-2.2 m (priemolis su griuvenomis) 

95-97. 55434-55436 Puodyninių koklių krašto-šono fragmentai 

98-100. 55437-55439 Puodyninių koklių krašto-šono šukės 

101. 55440 Puodyninio koklio briaunos-dugno šukė. Dugno skersmuo 65 mm 

102. 55441 Puodyninio koklio briaunos dalis 

103-

104. 

55442-55443 Puodyninių koklių dugnų šukės 

105. 55444 Puodyninio koklio šono dugno dalis 

106. 55445 Puodyninis koklis, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

107. 55446 Puodyninis koklis, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

108. 55447 Puodyninio koklio dalis, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

109. 55448 Puodyninio koklio šukė, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

110. 55449 Puodyninio koklio krašto dalis, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

111-

114. 

55450-55453 Puodyninių koklių kraštų šukės, kurių vidinės pusės dengtos skaidria glazūra 

115-

116. 

55454-55455 Puodyninių koklių briaunų šukės, kurių vidinės pusės dengtos skaidria glazūra 

117. 55456 Puodyninio koklio briaunos šukė, kurio vidinė pusė dengta žalia glazūra 

118. 55457 Puodyninio koklio briaunos šukė, kurio vidinė pusė dengta žalia glazūra 

119. 55458 Puodyninio koklio šono-dugno dalis, kurio vidinė pusė dengta skaidria glazūra 

120. 55459 Plokščiojo koklio dalis su atkraščiais, kurio vidinė pusė dengta baltu angobu ir žalia glazūra 

121-

123. 

55460-55462 Plokščiųjų koklių puoštų įdubusiu stačiakampiu fragmentai 

124-

125. 

55463-55464 Plokščiųjų koklių puoštų įdubusiu stačiakampiu šukės 

126. 55465 Plokščiasis reljefinis koklis be atkraščių, dengtas žalia glazūra 

127. 55466 Plokščiasis reljefinis koklis be atkraščių, dengtas žalia glazūra 

128. 55467 Plokščiojo reljefinio koklio dalis be atkraščių dengta žalia glazūra 

129. 55468 Plokščiojo reljefinio koklio smulkios šukės, be atkraščių dengta žalia glazūra 

130-

131. 

55469-55470 Plokščiųjų reljefinių koklių šukės su atkraščiais, puoštos treliažu ir dengtos baltu angobu ir 

žalia glazūra 

132. 55471 Plokščiojo reljefinio koklio dalis su atkraščiais puošta simetrišku augaliniu ornamentu ir 

dengta žalia glazūra 

133-

135. 

55472-55474 Plokščiųjų reljefinių koklių dalys su atkraščiais puoštos simetrišku augaliniu ornamentu ir 

dengta žalia glazūra 

136. 55475 Kampinio plokščiojo koklio dalis 

137. 55476 Plokščiojo kampinio koklio kampo juostelė puošta reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu ir 

dengta žalia glazūra 

138-

140. 

55477-55479 Plokščiųjų kampinių koklių šukės, puoštos reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu, dengtos 

baltu angobu ir žalia glazūra 

141-

142. 

55480-55481 Plokščiųjų kampinių koklių šukės, puoštos reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu, dengtos 

baltu angobu ir žalia glazūra 
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143-

146. 

55482-55485 Plokščiųjų kampinių koklių šukės, puoštos reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu, dengtos 

baltu angobu ir žalia glazūra 

147. 55486 Kampinis nišinis koklis. Jo niša puošta stilizuotu augaliniu motyvu , o kita pusė augaliniu 

motyvu 

148. 55487 Plokščiojo kampinio koklio šukė, puošta įdubusiu apskritimu ir stilizuotu augaliniu motyvu 

apie jį 

149. 55488 Plokščiojo reljefinio koklio šukė, puošta augaliniu bei neaiškia figūra centre ir dalinai aplieta 

žalia glazūra 

150. 55489 Plokščiojo koklio su atkraščiais kampas puoštas reljefiniu stilizuotu augaliniu motyvu 

151. 55490 Karnyzinio koklio dalis, puošta reljefiniu augaliniu motyvu ir dengta žalia glazūra 

152. 55491 Karnyzinio koklio šukės, puoštos reljefiniais ovais ir dengta žalia glazūra 

153. 55492 Frizinio koklio dalis, puošta reljefiniu treliažu ir dengta baltu angobu ir žalia glazūra 

154. 55493 Frizinio koklio dalis, puošta reljefiniu treliažu ir dengtas baltu angobu, bei žalia glazūra 

155. 55494 Frizinio koklio dalis, puošta reljefinio geometriniu motyvu 

156. 55495 Frizinio koklio dalis, puošta reljefinio stilizuotu jūrų žirgeliu 

157. 55496 Cokolinis koklis, puoštas keturiais dumbančiais kvadratais 

158. 55497 Cokolinis koklis, puoštas keturiais dumbančiais kvadratais, dengta baltu angobu ir žalia 

glazūra 

159-

160. 

55498-55499 Cokolinio koklio, puošto keturiais dumbančiais kvadratais 

161-

163. 

55500-55502 Koklių puoštų dumbančiais kvadratais smulkūs fragmentai 

164. 55503 Cokolinio koklio šukės, puoštos reljefiniais liūtais centre bei voleliais viršuje 

165. 55504 Cokolinio koklio šukės, puoštos reljefiniais liūtais centre bei voleliais viršuje 

166. 55505 Cokolinio koklio šukės, puoštos reljefiniais liūtais centre bei voleliais viršuje 

167-

168. 

55506-55507 Cokolinio koklio šukės, puoštos reljefiniais liūtais centre bei voleliais viršuje 

169. 55508 Koklių įvairių tipų ir ornamentų smulkios šukės, dengtos žalia glazūra 

170. 55509 Kartušo formos koklio dalis puošta heraldiniu motyvu 

171. 55510 Koklio karūnėlės (?) dalis 

172. 55511 Grindų plytelės dalis, kurios viena plokštuma dengta baltu angobu ir žalia glazūra 

173. 55512 Dekoratyvinis interjero elementas iš molio masės 

174. 55513 Kalkių tinko fragmentai su smėlio priemaiša 

175. 55514 Kalkių tinko fragmentai su smėlio priemaiša 

176. 55515 Olandiškos tipo čerpės gūbrio dalis 

177. 55516 Olandiškos tipo čerpės gūbrys 

178. 55517 Plokščiosios čerpės dalis profiliuotu galu 

179. 55522 Geležinė surūdijusi vinis ovalo formos galvute 

Kv. E-G/1-3 

g. 2,9-3,3 m (tamsus smėlis) 

180. 55560 Puodyninio koklio briaunos-dugno šukės 

181. 55561 Puodyninio koklio briaunos šukė 

182. 55562 Puodyninio koklio briaunos-dugno šukės 

183. 55563 Puodyninio koklio briaunos dalis 
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184. 55564 Puodyninio koklio dugno dalis 

185. 55565 Puodyninio koklio dugno dalis 

186. 55566 Puodyninio koklio briaunos-dugno šukės 

187-

188. 

55567-55568 Puodyninių koklių briaunos dalis 

189. 55569 Puodyninio koklio briaunos dalys 

190. 55570 Puodyninio koklio dugno dalis 

191. 55571 Plokščiojo reljefinio koklio kampas su atkraščiais 

192. 55573 Plokščiosios čerpės profiliuoto galo fragmentas 

193. 55574 Profiliuotas molio tinkas maišytas su smėliu ir kalkėmis fragmentas 

194. 55575 Molio tinko maišyto su smėliu fragmentas 
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PRIEDAS NR. 2 

 

 

pav. 20. Archeologiniai tyrimai Šv. Jono bažnyčios teritorijoje 
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Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 

Urbanistinės plėtros departamento 

Paveldosaugos skyriaus vedėjas 

Vitalijus Juška 

 

Klaipėda 

2017-05-19 

 

 

 

1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose Šv. Jono bažnyčia atskirai neminima. 

Vienintelė piliavietė (pilis) nurodoma, kaip siūlomas atkurti kultūros paveldo objektas. Nepaisant to, 

šiame teritorijų planavimo dokumente nustatomi bendrieji principai, kuriais reikia vadovautis, 

saugant Klaipėdos miesto urbanistinę struktūrą bei planuojant naujas statybas valstybės saugomose 

kultūros paveldo vietovėse.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano Kultūros paveldo dalies tekistinų sprendinių 7.14. punkte 

nurodomi reikalavimai planuojamai naujai statybai Klaipėdos senamiestyje: „Planuojant naujas 

statybas Klaipėdos senamiestyje, Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir kitose kultūros paveldo 

teritorijose, išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą, paryškinant 

paveldo objektų savybių savitumą, dominavimą naujos architektūros atžvilgiu. Naujos architektūros 

siluetas, tūriai, užstatymo linijos, kompozicija, masės, mastelis ir fasadų medžiagos turi būti 

suderintos su tradicinėmis, sudaryti pusiausvyrą su kontekstu, jam nepakenkiant, nesumažinant 

bendrojo naudojimo erdvių“.  

Kitas reikšmingas Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinys yra 7.4.: „Saugoti ir tvarkyti 

senamiesčio teritorijoje esantį gatvių tinklą, aikščių, gatvių ir posesijų struktūrą, statinių kompleksus 

ir ansamblius, erdvinę struktūrą ir istorinį medžiagiškumą, reljefo formas, kultūrinį sluoksnį ir 

viešąsias erdves“.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano brėžinyje „Kultūros paveldo objektų žymėjimas miesto 

plane“ parodytas objektas, susijęs su Šv. Jono bažnyčia – numeriu 19 brėžinyje parodytos kapinės, 

esančios šalia naujosios Šv. Jono bažnyčios (žiūrėti priedą Nr. 1). Pati bažnyčia brėžinyje 

neeksplikuota. Remiantis Klaipėdos miesto bendrojo plano Miesto teritorijų funkcinių prioritetų 

brėžiniu, Šv. Jono bažnyčios žemės sklypas Turgaus g. 24, Klaipėdoje, patenka į daugiafunkcinę 

teritoriją, kurioje planuojama paskirtis gali būti keičiama į daugiafunkcinės – visuomeninės, 

komercinės ir gyvenamosios paskirties teritorijas, nekoreguojant esminių bendrojo plano sprendinių 

(žiūrėti priedą Nr. 2).  

Išvada: nors Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 nėra atskiro sprendinio dėl Šv. 

Jono bažnyčios atkūrimo, toks siekis neprieštarautų bendrojo plano tekstiniams bei brėžinių 

sprendiniams. Rekomenduojama naujai rengiamame Klaipėdos miesto bendrajame plane nurodyti 

sprendinį dėl Šv. Jono bažnyčios atkūrimo.  
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2. Klaipėdos senamiesčio teritorijos, ribojamos gynybinių įtvirtinimų, Taikos pr., 

Sausio 15-osios ir Pilies g. bei Danės upės specialusis planavimo projektas (toliau – Specialusis 

planas), patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 

28 

Specialiojo plano Projektiniu sklypų plano brėžiniu (žiūrėti priedą Nr. 3) buvo suplanuotas 

žemės sklypas, pažymėtas indeksu A99 (Turgaus g. 24, Klaipėdoje). Specialiojo plano Suvestinėje 

sklypų lentelėje pagal zonas (žiūrėti priedą Nr. 4) nurodytas apytikslis suplanuoto žemės sklypo 

plotas – 2002 kv. m. Taip pat nurodomas optimalus sklypo užstatymo tankumas – 75%. Papildomai 

nurodomas sklypo susiformavimo laikas – XVIII a. pr., sklypo kultūros paveldo išlikimą vertinantis 

indeksas – 4, sklypo tvarkymo ir naudojimo reglamento kategorija – III.  

Remiantis Specialiuoju planu, žemės sklypai, kurių išlikimą vertinantis indeksas yra 4 yra: 

„Tušti arba užstatyti, kurių ribos kvartalo kontūre nestabilios nuo pat susiformavimo pradžios. 

Riboms susiformuoti parinktas kuris nors iš iki 1945 m. egzistavusių sklypo kontūrų arba jam artimas. 

Vidinės sklypų ribos turi mažą išliekamąją vertę, bet detaliajame plane turi būti respektuojamos“. 

Sklypams, kurių tvarkymo ir naudojimo reglamento kategorija yra III, Specialiuoju planu taikomi 

tokie reikalavimai: “Rekonstrukcijos, atstatymo, statybos darbai sklype galimi, tik atlikus istorinius 

bei archeologinius tyrimus ir patvirtinus projektą. Nauja statyba vykdoma, regeneruojant buvusį 

užstatymą ir sklypo struktūrą. Išsaugomas autentiškas sklypo pastatų ir aukščių santykis, bendras 

aukštingumas gali kisti, priklausomai nuo aplinkinio užstatymo. Naujų pastatų siluetas turi būti 

artimas zonos charakteriui. Galimas posesijos atstatymas kopijos ar maketo principu. Restauravimo 

atkūrimo režimas“. Be to, suvestinės sklypų lentelės pastabose nurodyta, jog: „A99 pateiktas sklypas 

tik Šv. Jono bažnyčios atstatymo ir teritorijos grąžinimo religinei bendruomenei atveju“. Skirtingos 

urbanistinės struktūros zonų apraše nurodoma, jog Zonoje A (į kurią patenka ir Turgaus g. 24 žemės 

sklypas) atskiros pagrindinio apstatymo dalys gali būti atstatomos pagal tyrimų išvadas; nauja statyba 

tuščiuose sklypuose numato maketo, imitacijos, atskirais atvejais modernios išraiškos statinius, 

regeneruojant autentišką sklypo struktūrą.  

Išvada: analizuojant Specialiuoju planu suformuoto sklypo Turgaus g. 24 ribas, darytina 

išvada, jog sklypo ribos prie Turgaus gatvės nesutampa su 1994-1995 metais archeologo R. 

Sprainaičio atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos situacijos plane (žiūrėti priedą Nr. 16) lokalizuotų 

bažnyčios pamatų kontūru. Tuo pačiu pažymėtina, jog bažnyčios šiaurinio priestato pamatai, kurie 

buvo lokalizuoti archeologinių tyrimų metu, greičiausiai yra senesnės Šv. Jono bažnyčios, kuri šioje 

vietoje stovėjo iki Didžiojo gaisro. Vėlesnės rekonstrukcijos metu, vykusios 1856-1858 metais, buvo 

pakeista bažnyčios architektūrinė išraiška, keitėsi priestatų dydis ir konstrukcija. Po architekto F. 

Štiulerio atliktos bažnyčios rekonstrukcijos, bažnyčia įgavo visiems žinomą išvaizdą, užfiksuotą 

daugybėje fotonuotraukų ir piešinių. Šios paskutinės Šv. Jono bažnyčios pamatai atitinka 

Specialiajame plane suformuoto Turgaus g. 24 sklypo ribų. Pažymėtina, kad Specialusis planas 

numatė apytiksles sklypų ribas, kurios turi būti tikslinamos detalesniais teritorijų planavimo 

dokumentais. Tai, kad rengiant Specialųjį planą, žemės sklypų ribos ir plotai buvo nurodomi tik 

preliminarūs, liudija ir faktas, kad Specialiajame plane sklypų ribos nėra koordinuotos, o suvestinėje 

sklypų lentelėje pagal zonas sklypų plotai nurodomi apytiksliai.  

Darytina išvada, kad Specialiajam planui neprieštarauja siekis atkurti 1858-1945 m. 

laikotarpio Šv. Jono bažnyčią, ir minėto planavimo dokumento koreguoti nereikia. 

 

 

3. Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – specialusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-

201 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-201 antrame 

punkte nurodyta: „Nustatyti, kad į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įtrauktų Klaipėdos 

miesto kultūrinių vietovių – Smiltynės (kodas U14) ir senamiesčio (kodas U17) - teritorijose naujų 

aukštybinių pastatų statyba negalima“ (žiūrėti priedą Nr. 5). Remiantis statybą reglamentuojančiais 

teisės aktais, Šv. Jono bažnyčios atkūrimas yra vertintinas kaip naujo statinio statyba. Statybos 
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įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje paaiškinama sąvoka „naujo statinio statyba“: „Naujo statinio statyba 

– statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti 

visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį“.  

Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schemos – specialiojo plano 1.5. punkte 

nurodyta, jog specialusis planas reglamentuoja tik aukštybinių pastatų išdėstymą, t.y. išdėstymą 

statinių, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausio taško 

yra lygus ar viršija 30 metrų. Pažymėtina, jog LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 

D1-7 patvirtintų Teritorijų planavimo normų 31.5 punkte vartojamoje sąvokoje „aukštybinis 

užstatymas“ taip pat naudojama 30 m aukščio riba, pripažįstant statinius aukštybiniais: „aukštybinis 

užstatymas - užstatymas formuojamas aukštais (pastatų aukštis – didesnis kaip 30 m) bokštiniais 

pastatais“. Pagal šį požymį atkuriama Šv. Jono bažnyčia, kurios bokštas buvo apie 75 m aukščio, 

patektų į minėto specialiojo plano reguliavimo sritį. Kita vertus, LR aplinkos ministro 2004 m. 

gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246 patvirtintos „Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų 

rengimo taisyklės“ šiuo metu yra netekusios galios.  

Be to, pačiame specialiajame plane be aukštybinio pastato sąvokos, vartojama ir 

vertikaliosios dominantės sąvoka: „Vertikali dominantė – semantizuojantis urbanistinę ar gamtinę 

struktūrą, iškilęs ne mažiau kaip 11/2 karto virš vidutinio užstatymo fono statinys“. Specialaus plano 

6.8. punkte nurodoma, kad: „Klaipėdos mieste vertikalios dominantės leidžiamos, jeigu neviršijami 

toje teritorijoje numatyto užstatymo ribiniai tankio ir intensyvumo rodikliai; vertikali dominantė 

priimtina urbanistiniu bei kompoziciniu aspektais. Tiksli vertikalios dominantės vieta apibrėžiama 

teritorijos detaliajame plane; išvengiama neigiamo poveikio miesto panoramoms ir siluetui, žiūrint 

iš specialiojo plano nurodytų miesto apžvalgos taškų; nepažeidžiamos gretimų sklypų turtinės teisės, 

sanitarijos ir higienos sąlygos, gaisrinės saugos normos“. Darytina išvada, jog atkurta Šv. Jono 

bažnyčia atitiktų specialiajame plane nustatytos vertikalios dominantės sąvokos.  

Išvada: atkuriama Šv. Jono bažnyčia atitinka tiek Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų 

išdėstymo schemoje – specialiajame plane vartojamos sąvokos „aukštybinis pastatas“, tiek sąvokos 

„vertikali dominantė“. Pirmu atveju, specialusis planas draustų tokio aukščio bažnyčios statybą, 

kadangi specialiojo plano 4.6. punkte nurodoma, jog apibrėžtose Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorijose negali būti aukštybinių pastatų, išskyrus jiems nurodytas zonas specialiajame plane. 

Pagrindiniame brėžinyje apibrėžtos dvi vertybių teritorijos, įtrauktos į Kultūros vertybių registrą – 

U16 Klaipėdos miesto istorinė dalis, kurioje papildomai apibrėžiamos galimų aukštybinių pastatų 

statybos zonos ir U17 Klaipėdos senamiestis, kurioje aukštybinių pastatų statybos zonų nėra numatyta 

(žiūrėti priedą Nr. 6). Be to, tvirtinant specialųjį planą, tarybos sprendime papildomai buvo numatyta, 

jog senamiestyje naujų aukštybinių pastatų statyba negalima. Antru atveju, specialusis planas 

nedraudžia vertikaliu dominančių statybos Klaipėdos miesto teritorijoje, jei planuojamos dominantės 

atitinka tam tikrų būtinų kriterijų.  

Esant šiai situacijai, reikalingi papildomos konsultacijos su teritorijų planavimo ir statybos 

priežiūros institucijomis, siekiant išsiaiškinti, ar Šv. Jono bažnyčios atkūrimas neprieštarautų 

Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schemai – specialiajam planui ir ar nereikia 

koreguoti minėto planavimo dokumento. 

 

 

4. Teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų gatvių detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 85 

Šio dokumento planavimo tikslas – nustatyti ir įteisinti, atlikus procedūrinius veiksmus, 

planuojamose teritorijose esamų bei naujai formuojamų sklypų ribas, jų dydžius, architektūrinius –

urbanistinius apribojimus, paskirtį, paminklotvarkinius reikalavimus. Planuojamos teritorijos plotas 

– apie 4,9 ha. Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje Šv. Jono bažnyčios žemės sklypas, adresu 

Turgaus g. 24, Klaipėdoje, pažymėtas indeksu A99/403 (kur 403 – pagrindinė tikslinė žemės 

paskirtis) (žiūrėti priedą Nr. 7). Detaliojo plano sprendinių aiškinamajame rašte žemės sklypui A99 

nurodytas teritorijos naudojimo pobūdis: A99 - visuomeninės paskirties objektų statybai ir 

eksploatavimui (kodas 0110). Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje yra nustatytos žemės sklypo 
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Turgaus g. 24 ribos, o tarp formuojamo Turgaus g. 24 žemės sklypo vakarinės ribos ir esamo 

užstatymo, nurodyta: „Paženklinama istorinių kapinių vieta“. Detaliojo plano sklypų sudalinimo 

schemoje su formuojamų sklypų plotais yra nurodytas formuojamo A99 sklypo plotas – 2014,30 kv. 

m. Detaliojo plano sklypų nužymėjimo brėžinyje pateikiamos sklypo A99 ribų koordinatės (žiūrėti 

priedą Nr. 8). Detaliojo plano planuojamos teritorijos tvarkymų rėžimų lentelėje sklypui A99 

nurodyta: sklypo plotas – 2014; naudojimo režimas – riboto naudojimo; pagrindinė tikslinė žemės 

naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties 40222; pastabos – remiantis 2000.03.16 Nr. 10 

posėdžio protokolu buvusios bažnyčios vietoje paliekamas skveras (tarybos 1998-05-28 sprendimas 

Nr. 101). Bet kokie žemės judinimo darbai U17 teritorijoje vykdomi su archeologine priežiūra).  

Išvada: Teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų gatvių detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 85 nenumatė 

atkurti Šv. Jono bažnyčios. Buvo suformuotas visuomeninės paskirties 2014 kv. m žemės sklypas 

Turgaus g. 24. Suformuoto sklypo šiaurės vakarinė riba (prie Turgaus gatvės) nesutampa su 1994-

1995 metais archeologo R. Sprainaičio atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos situacijos plane 

lokalizuotų bažnyčios pamatų kontūru. Pažymėtina, kad šis planavimo dokumentas šiuo metu neteko 

galios, kadangi 2001 metais buvo patvirtintas kitas šios teritorijos detalusis planas.  

 

 

5. Žemės sklypo Turgaus g. 24 detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 

savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 

Šiuo metu galiojantis detalusis planas, kurio planavimo tikslas – nustatyti ir įteisinti, atlikus 

procedūrinius veiksmus, planuojamo žemės sklypo ribas ir dydį, paskirtį, jo naudojimo, tvarkymo ir 

apsaugos reglamentus, inžinerinės infrastruktūros statinio įrangos sprendinius. Detaliojo plano 

aiškinamajame rašte (žiūrėti priedą Nr. 10) nurodyta, jog žemės sklypo Turgaus g. 24 naudojimo 

paskirtis, būdas, sklypo ribos ir plotas, kampų koordinatės, nustatytos ankstesniu detaliuoju planu 

(t.y. teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų gatvių detaliuoju planu) yra nekeičiami. 

Keičiamas žemės naudojimo pobūdis – iš skvero į bažnyčioms, vienuolynams ir kitokiems religinių 

bendruomenių objektams statyti ir patalpoms esamuose bei projektuojamuose statiniuose įrengti 

(indeksas V3). Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyti tokie žemės sklypo Turgaus g. 24 

reglamentai: sklypo plotas 2014,30 kv. m; sklypo naudojimo būdas – V3; užstatymo tankis – 0,5; 

užstatymo intensyvumas – 1; statinių aukštis – žiūrėti pastabą (pastaboje nurodyta, jog pastato aukštis 

nustatomas architektūriniame pastato konkurse parinkus tinkamiausią variantą).  

Pagrindiniame brėžinyje (žiūrėti priedą Nr. 9) taip pat yra sprendinys aptverti bažnyčios 

sklypą 1,5 m aukščio ažūrine tvora. Nurodyta užstatyti leidžiama teritorija (aiškinamajame rašte 

nurodomas jos plotas – apie 900 kv. m). Teritorijos raidos programoje nurodomas planuojamų 

automobilių parkavimo vietų skaičius – 21 automobilių stovėjimo vieta įrengiama Turgaus g. ribose, 

likusios 12 – Tomo g. tęsinyje. Teritorijos raidos programoje taip pat nurodoma, jog buvusio 

užstatymo vietoje statomas naujas šiuolaikinis pastatas, vykdomas istorinio senamiesčio urbanistinių 

struktūrų atkūrimas. Teritorijos raidos programoje paaiškinamos priežastys, kodėl buvęs užstatymo 

kontūras koreguojamas: „Rengiamame projekte sklype siūloma statyti naują bažnyčios pastatą su 

500 v. sale. Numatoma maksimaliai užstatyti leidžiama teritorija maždaug atitinka buvusios 

bažnyčios užstatymą. Nauju pastatu išlaikoma Turgaus gatvėje esančių pastatų užstatymo linija. Dėl 

pokario metais naujai susiformavusios sklypo bei kvartalo infrastruktūros, pakitusių visuomenės 

poreikių ir normatyvinių reikalavimų, buvęs užstatymo kontūras šiek tiek koreguojamas“. Taip pat 

nurodoma : „Pastato architektūrinis sprendimas, aukštis turi būti parinktas architektūrinio konkurso 

būdu. Nors sklypo paminklotvarkos sąlygose numatoma viena iš galimybių – buvusios Šv. Jono 

bažnyčios imitacija – tai gali būti netikslinga dėl pokario metais žymiai sumažėjusios religinės 

bendruomenės poreikių bei aplink esančių gyvenamųjų namų insoliacijos“.  

Išvada: 2001 m. spalio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 511 

patvirtintas žemės sklypo Turgaus g. 24 detalusis planas numatė ne istorinės Šv. Jono bažnyčios 

                                                           
22 Pastaba: lentelėje nurodytas indeksas neatitinka pagrindiniame brėžinyje nurodyto indekso 
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atkūrimą, o naujos, šiuolaikinės bažnyčios statybą. Detaliuoju planu suformuoto ir po kadastrinių 

matavimų užregistruoto žemės sklypo Turgaus g. 24 ribos neatitinka buvusios bažnyčios pamatų 

kontūro. Norint žemės sklype Turgaus g. 24 atkurti buvusią istorinę Šv. Jono bažnyčią, reikalinga 

žemės sklypo ribų korekcija. Be to, reikia iš naujo įvertinti sklypo užstatymo rodiklius, padidinant 

užstatymo tankumą, intensyvumą, apskaičiuoti automobilių stovėjimo poreikius, išspręsti požeminių 

komunikacijų, priešgaisrinės saugos, visuomenės sveikatos normų klausimus. Darytina išvada, jog 

siekiant Šv. Jono bažnyčios atkūrimo, reikalingas 2001 m. spalio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 

valdybos sprendimu Nr. 511 patvirtinto žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas.  

Keičiant detalųjį planą, didžiausias pavojus, jog detaliojo plano keitimas nepasieks užbrėžtų 

tikslų – paaiškėjęs faktas, jog neįmanoma įgyvendinti šiuolaikinių normų reikalavimų (pavyzdžiui, 

priešgaisrinių, kaimyninių pastatų apšviestumo ir kt.), bandant įkomponuoti sklype autentiško tūrio 

bažnyčią. Taip pat yra grėsmė, kad keičiamo detaliojo plano sprendiniai neatitiktų aukštesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių reikalavimus. 

 

 

6. Techninio projekto „Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios 

(su parapijos poreikiams skirtomis patalpomis) pastato statyba Turgaus g. 24 Klaipėdoje“ 

analizė 

2002-07-02 Šv. Jono bažnyčios vietoje, adresu Turgaus g. 24, Klaipėdoje, buvo įregistruotas 

visuomeninės paskirties žemės sklypas. Sklypas yra valstybės nuosavybės, panaudos sutarties 

pagrindu iki 2101 metų juo naudojasi evangelikų liuteronų parapija. Bažnyčios projektiniams 

pasiūlymams parengti buvo skelbiamas atviras architektūrinis konkursas. Konkursinės medžiagos 

pagrindu evangelikų liuteronų parapija architektės E. N. Bučiūtės kūrybinei studijai užsakė parengti 

projektinius pasiūlymus. Techninio projekto tikslas – suprojektuoti kompaktiško tūrio šiuolaikinę 

bažnyčią. Tiek bažnyčios tūris, tiek bokšto aukštis buvo projektuojami mažesni, nei istorinės Šv. Jono 

bažnyčios. Techniniame projekte yra įdėtas brėžinys, kuriame palyginami senosios bažnyčios ir 

moderniosios bažnyčios pamatų kontūrai, eksplikuojamos sklypo ribos (žiūrėti priedą Nr. 13). 

Modernios bažnyčios bokštas buvo suprojektuotas apie 50 m aukščio (istorinis bokštas siekė apie 75 

m aukštį). Nauja bažnyčia buvo projektuojama, įkomponuojant ją į buvusios bažnyčios pamatų 

perimetrą, taip išvengiant sudėtingų techninių sprendinių, susijusių su autentiškų pamatų apsauga.  

E. N. Bučiūtės rengtą projektą užbaigė UAB „Šiltas namas“, arch. O. Repovas (žiūrėti 

priedus Nr. 11, 12). 2011 m. kovo 4 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-31-110304-00030 

naujos bažnyčios statybai pagal architektų E. N. Bučiūtės/O. Repovo parengtą projektą (žiūrėti priedą 

Nr. 14). Projekte buvo numatyta statyti mažesnio tūrio bažnyčią su žemesniu bokštu, nei buvo 

istoriniu laikotarpiu. Pažymėtina, kad statybos leidimas išduotas tik bažnyčios statybai be bokšto 

(leidime nurodytas konkretus tūris), kadangi dėl bokšto atkūrimo visuomenėje buvo kilusi atskira 

diskusija. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 

suderino techninio projekto sprendinį dėl mažesnio tūrio bažnyčios statybos, o dėl pritarimo bokšto 

statybai nurodė, jog jį svarstytų po atliktų archeologinių tyrimų. Nors 2011 m. kovo 4 d. statybos 

leidimas yra galiojantis ir evangelikų liuteronų bendruomenė galėtų pradėti kompaktiško tūrio 

modernios bažnyčios statybą, realūs darbai nevyksta, Klaipėdos miesto savivaldybei bei pačiai 

evangelikų liuteronų bendruomenei deklaravus siekį atkurti autentiško tūrio ir aukščio Šv. Jono 

bažnyčią.  

Pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu UAB „Civitta“ ir MB „Pupa-

Strateginė urbanistika“ 2015 metais parengė Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo galimybių 

studiją. Studijoje buvo nagrinėjamos keturios alternatyvos. Pirmoji – autentiškos bažnyčios 

atstatymas, antroji – mažesnės bažnyčios ir mažesnio bokšto pastatymas, trečioji – autentiško bokšto 

atstatymas su mažesnio tūrio bažnyčia ir ketvirtoji – naujos, modernios architektūros bažnyčios 

pastatymas. 2015 m. balandžio 8 d. galimybių studijos alternatyvos buvo pristatytos Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos kolegijai. Kolegija pasisakė už pirmąją alternatyvą – autentiškos bažnyčios 

atstatymą. 
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Išvada. Parengtas Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios (su parapijos 

poreikiams skirtomis patalpomis) pastato statyba Turgaus g. 24 Klaipėdoje, kurio įgyvendinimui 

2011 m. kovo 4 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-31-110304-00030, yra nerealizuotinas 

autentiškos Šv. Jono bažnyčios atkūrimo atveju. Reikalingas naujo techninio projekto parengimas.  
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PRIEDAS NR. 1 

Ištrauka iš brėžinio „Kultūros paveldo objektų žymėjimas miesto plane“ (Klaipėdos miesto 

bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. 

sprendimu Nr. T2-110) 
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PRIEDAS NR. 2 

 

Ištrauka iš Miesto teritorijų funkcinių prioritetų brėžinio (Klaipėdos miesto 

bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. 

sprendimu Nr. T2-110) 

 

 
 

  

 

 

Šv. Jono bažnyčios žemės 

sklypas Turgaus g. 24 
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PRIEDAS NR. 3 

 

Ištrauka iš projektinio sklypų plano brėžinio (Klaipėdos senamiesčio teritorijos, ribojamos 

gynybinių įtvirtinimų, Taikos pr., Sausio 15-osios ir Pilies g. bei Danės upės specialusis 

planavimo projektas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1997 m. kovo 20 d. 

sprendimu Nr. 28) 
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PRIEDAS NR. 4 

Žemės sklypo Turgaus g. 24 reglamentai, nustatyti Klaipėdos senamiesčio teritorijos, 

ribojamos gynybinių įtvirtinimų, Taikos pr., Sausio 15-osios ir Pilies g. bei Danės upės 

specialiuoju planavimo projektu 
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PRIEDAS NR. 5 
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PRIEDAS NR. 6 

Ištrauka iš Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schemos – specialiojo plano, patvirtinto 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-201 pagrindinio 

brėžinio 
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PRIEDAS NR. 7 

Ištrauka iš teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų gatvių detaliojo plano, 

patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 85, 

pagrindinio brėžinio 
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PRIEDAS NR 8 

Ištrauka iš sklypų nužymėjimo brėžinio (teritorijos tarp Tiltų, Turgaus, Pylimo ir Kulių vartų 

gatvių detalusis planas, 2000 m.) 
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PRIEDAS NR. 9 

Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, 

pagrindinis brėžinys 
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PRIEDAS NR. 10 

Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 

valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511, aiškinamasis raštas 
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PRIEDAS NR. 11 

Ištrauka iš techninio projekto „Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios (su parapijos poreikiams skirtomis patalpomis) 

pastato statyba Turgaus g. 24 Klaipėdoje“ 
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PRIEDAS NR. 12 

Ištrauka iš techninio projekto „Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios (su 

parapijos poreikiams skirtomis patalpomis) pastato statyba Turgaus g. 24 Klaipėdoje“ 

 
Buvusios ir projektuojamos Šv.Jono bažnyčios pastatų tūrių gabaritų sąlyginis palyginimas 
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Buvusios ir projektuojamos Šv.Jono bažnyčios pastatų tūrių gabaritų sąlyginis palyginimas 

 

 
Buvusios ir projektuojamos Šv.Jono bažnyčios pastatų tūrių gabaritų sąlyginis palyginimas 



57 
 

PRIEDAS NR. 13 

Ištrauka iš techninio projekto „Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios (su parapijos poreikiams skirtomis patalpomis) 

pastato statyba Turgaus g. 24 Klaipėdoje“ 
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PRIEDAS NR. 14 

Statybos leidžiantis dokumentas, išduotas modernios bažnyčios statybai 
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PRIEDAS NR. 15 

 

  

Ištrauka iš 1903 m. (patikslinto 1923 m.) Klaipėdos miesto plano 

 

 

Ištrauka iš 1942 m. Klaipėdos miesto plano
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PRIEDAS NR. 16 

1994-1995 metais archeologo R. Sprainaičio atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos situacijos planas 
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PRIEDAS NR. 17 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO IR PASKIRTIES 

Į S T A T Y M A S 

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2073 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, 

pabrėždamas valstybingumo simbolių reikšmę įtvirtinant tautines ir pilietines visuomenės vertybes, 

stiprinant tautinę ištikimybę ir solidarumą; 

suprasdamas istorines valstybingumo tradicijas įkūnijančių sunaikintų kultūros paveldo objektų 

atkūrimo svarbą krašto politinės savimonės ir kultūros puoselėjimui; 

remdamas ypatingai istorinei datai – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio sukakčiai – skirtos 

programos įgyvendinimą; 

pritardamas Lietuvos žmonių, institucijų ir organizacijų, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

reiškiamai valiai atkurti Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmus, 

priima šį įstatymą. 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

Šis įstatymas nustato Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje 

(toliau – Valdovų rūmai) atkūrimo sąlygas, terminą ir atkurtų Valdovų rūmų paskirtį. 

 

2 straipsnis. Atkurtų Valdovų rūmų paskirtis 

Atkurtų Valdovų rūmų paskirtis – tarnauti Lietuvos valstybės reprezentacijai, tenkinti krašto kultūros, 

švietimo bei turizmo reikmes, palaikyti ir stiprinti viso pasaulio lietuvių tautinę savimonę. 

 

3 straipsnis. Institucija, atsakinga už Valdovų rūmų atkūrimą ir paskirtį 

Valdovų rūmų atkūrimą organizuoja ir tolesnės jų paskirties klausimus sprendžia Vyriausybės įgaliota 

institucija. 

 

4 straipsnis. Valdovų rūmų atkūrimo terminas  

Visas Valdovų rūmų ansamblis turi būti atkurtas iki 2009-ųjų metų (Lietuvos vardo paminėjimo 

pirmojo tūkstantmečio sukakties). 

 

5 straipsnis. Valdovų rūmų atkūrimo ir veiklos finansavimas 

Valdovų rūmų atkūrimas, atkurtų Valdovų rūmų veikla yra finansuojama iš: 

1) valstybės biudžeto (pradedant 2001 metais); 

2) specialiai tam tikslui įsteigto Valdovų rūmų paramos fondo; 

3) kitų teisėtai įgytų lėšų. 

 

6 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimo tvarka 

1. Vyriausybė iki 2000 m. gruodžio 15 d. priima nutarimą dėl Valdovų rūmų atkūrimo. 

2. Iš valstybės biudžeto kasmet skiriama lėšų Valdovų rūmams atkurti, o jų suma nurodoma atskiroje 

valstybės biudžeto įstatymo eilutėje.  

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 

______________ 
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-IV- 

ŠV. JONO BAŽNYČIOS ATKŪRIMO PROBLEMATIKA. 

GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ 
 

 

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 

Urbanistinės plėtros departamento 

Paveldosaugos skyriaus vedėjas 

Vitalijus Juška 

 

Klaipėda 

2017-05-19 

 

 

Kultūros paveldo objektų atkūrimui reikšmingas tarptautinis dokumentas yra 2000 metais 

priimta ir Lietuvos pasirašyta Kultūros paveldo autentiškumo ir istorinio atkūrimo Rygos chartija 

(paprastai vartojamas Rygos chartijos pavadinimas). Šios chartijos 6 punkte nurodoma, jog tam 

tikrais išskirtiniais atvejais galimas kultūros paveldo objektų atkūrimas: „esant išskirtinėms 

aplinkybėms, kultūros paveldo, prarasto dėl stichinių gamtos ar žmonių veiklos sukeltų padarinių, 

atkūrimas gali būti priimtinas, jei objektas turi išskirtinę meninę, simbolinę ar aplinkos (miesto ar 

kaimo) reikšmę regiono istorijai ir kultūrai; su sąlyga, kad disponuojama pakankama tyrimų ir istorinė 

dokumentacija (tarp jų ikonografinė, archyvinė ar daiktiniais įrodymais); kad rekonstrukcija 

nefalsifikuoja viso miesto ar kraštovaizdžio konteksto; ir kad nebus pažeistas esantis reikšmingas 

istorinis audinys; ir visada su sąlyga, kad atkūrimo poreikis buvo pagrįstas išsamiomis ir atviromis 

konsultacijomis tarp valstybės ir vietos valdžios bei suinteresuotos visuomenės. 

Rygos chartijos nuostatos buvo integruotos į Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymą (toliau – NKPAĮ). Šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje paaiškinama atkūrimo 

sąvoka: „Atkūrimas – neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais 

pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius 

paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės 

išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos 

neišlikusios dalys ir elementai“. NKPAĮ 23 straipsnio 4 dalyje nustatytos kultūros paveldo vertybių 

atkūrimo sąlygos: „Stichinių nelaimių ar žmonių sunaikinti kultūros paveldo objektai išimtiniais 

atvejais, nesukeliant grėsmės turinčioms vertingųjų savybių išlikusioms jų liekanoms, dalims ar 

elementams, gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atkuriami, jeigu: 

1) atkūrimo galimybė pagrįsta išsamiais istorinių šaltinių ir fizinių tyrimų duomenimis;  

2) objektas turi ypatingą meninę ar simbolinę reikšmę, yra itin svarbus tautinei savimonei 

ir kultūros paveldui puoselėti ir dera prie kraštovaizdžio; 

3) atkūrimui pritaria valstybės ir savivaldybių institucijos ir visuomenė“. 

Pažymėtina, jog NKPAĮ net du kartus paminėta esminė atkūrimo sąlyga – „išimtinumas“. 

Tame pačiame įstatyme atskleidžiama, kas laikytina išimtinumu. Atkuriama Šv. Jono bažnyčia turėtų 

atitikti NKPAĮ nustatytų 3 sąlygų: turi būti surinktas pakankamas mokslinės medžiagos kiekis, kad 

objektą būtų galima atkurti be didesnių interpretacijų; reiktų įrodyti objekto ypatingą meninę, 

simbolinę reikšmę, svarbą tautinei, visuomenės savimonei, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui; 

atkūrimui turi pritarti valstybės ir savivaldos institucijos ir visuomenė. Be to, NKPAĮ 23 straipsnio 4 

dalyje nurodoma, kad atkūrimas vyksta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu nėra galiojančios kultūros paveldo vertybių atkūrimo tvarkos.  

Lietuvoje kultūros paveldo vertybių atkūrimo precedentu laikytinas Valdovų rūmų 

atkūrimas. Šiuo atveju LR Seimas 2000 m. spalio 17 d. buvo priėmęs specialųjį teisės aktą – „Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymą“ (žiūrėti priedą Nr. 17). 

Šv. Jono bažnyčios atkūrimas laikytinas analogišku, nors ir mažesnio mastelio atveju. Todėl siūloma 

siekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priėmimo dėl Šv. Jono bažnyčios atkūrimo. Tokio 
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nutarimo priėmimas atitiktų ir NKPAĮ 23 str. 4 d. nuostatas dėl atkūrimo (kultūros paveldo objektais 

atkuriami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka).  

Išvada: reikalingi išsamesni istoriniai, urbanistiniai, architektūriniai, archeologiniai tyrimai 

su tikslu surinkti kuo išsamesnę medžiagą bažnyčios atkūrimui. Autentiškas Šv. Jono bažnyčios 

projektas (arch. F.A. Štiuleris) ženkliai supaprastintų bažnyčios atkūrimo techninio projekto rengimą. 

Architektūriniai ir urbanistiniai tyrimai atsakytų ne tik į klausimus dėl bažnyčios architektūros, 

bažnyčios aplinkos planinės-erdvinės struktūros formavimo, bet ir pagrįstų bažnyčios atkūrimo 

ypatingą meninę, simbolinę, kraštovaizdinę reikšmę Klaipėdos miestui. Valstybės ir savivaldybių 

institucijų, visuomenės pritarimas gali būti išreikštas, atliekant teritorijų planavimo dokumentų, 

techninio projekto viešinimo ir derinimo procedūras. 

 

 

 


