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I. Įvadas 

 

        Šilutės rajono savivaldybės administracija planuoja 2014 m. sutvarkyti vartus Rusnės 

evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje. Numatoma paremontuoti raudonų plytų mūro vartų 

stulpus ir įrengti metalines tvoreles iš abiejų vartų pusių, orientuojant pagal vartų ašį. Rengiant 

minėtas tvoreles numatomi nedidelės apimties žemės judinimo darbai iki 0,75 m gylio.  

        Šilutės rajono savivaldybei atstovaujantis administracijos direktorius Raimundas 

Ambrozaitis kreipėsi į archeologą V. Bračiulį dėl archeologinių tyrimų vietose, kur numatoma 

įrengti tvoreles. Aukščiau minėti vartai yra saugomame Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų 

komplekse (u. n. 2308, adresu Rusnės mstl. Neringos g. 8,8A), Rusnės miesto istorinėje dalyje 

(u. n. 2933), valstybinėje žemėje (sklypas nesuformuotas). Vartai yra greta bažnyčios (u. k. 

1644) vakarinio fasado, taip pat patenka į saugomą Rusnės kapinyno teritoriją (u. k. 16226). Viso 

numatoma montuoti keturias metalinės tvoreles. Tvorelių ilgis 1,30 m. Po dvi tvoreles numatoma 

pastatyti iš abiejų vartų pusių. Jos bus sujungtos mūrine kolona ir užbaigtos metaliniu 

statramsčiu. Viso rengiamų tvorelių ilgis iš abiejų vartų pusių sieks iki 3 m. 

        Kadangi tiriama vieta yra Rusnės kapinyno teritorijoje (taikoma kitokia tyrimų metodika), 

archeologiniai žvalgomieji tyrimai buvo atliekami iki 0,80 m gylio. 

        Archeologiniai žvalgomieji tyrimai buvo atlikti lapkričio 17 d. Leidimas nr. LA-423 

žvalgomiesiems archeologiniams tyrimams buvo išrašytas 2013-11-14 (žr. priedą nr. 1) pagal 

Mokslinės archeologijos komisijos patvirtintą projektą (2013-11-12)(žr. priedą nr. 2). Buvo ištirti 

du 1x2 m dydžio šurfai iki 0,75-0,80 m gylio. Viso iki projektinio gylio ištirti 4 m². Šurfai 

atmatuoti 1 m atstumu į abi puses nuo vartų stulpų, orientuoti pagal vartų ąšį: šurfas 1 pietinėje 

pusėje, šurfas 2 šiaurinėje pusėje (žr. planą nr. 2) 

         Tyrimų tikslas – prieš atliekant nedidelės apimties žemės judinimo darbus, iki projektinio 

gylio ištirti kultūrinius sluoksnius, aptikti naujus archeologinio paveldo objektus, juos 

lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio (išlikimo laipsnį), archeologinio pobūdžio vertingąsias 

savybes, chronologiją ir siūlyti paminklosauginius reikalavimus. Bendrą tyrinėtos vietos 

topografinį planą pateikė užsakovas. Kasant šurfus naudoti kastuvai, mentelės. Fotografavo šios 

ataskaitos autorius. Ataskaitoje vartojami trumpiniai: Š, P, V, R – pasaulio šalių kryptys, abs.h. – 

absoliutus aukštis, kv. - kvadratas. 

 

 

 

 



Istoriniai duomenys ir archeologinių tyrimų apžvalga 

 

Rusnės miestas įsikūręs saloje  – Nemuno deltoje, tarp Atmatos ir Skirvytės upių (per 

vidurį - Pakalnės upelis). 

Miestas apjungė savyje eilę kaimų: Pakalnė, Skirvytė, Skirvytėlė, Šyškrantė, Uostadavaris, 

Vorusnė. Miestas užima visą Rusnės salą. Miesto centras įsikūręs salos rytuose, radialinio plano 

su trikampe aikšte centre, kur keliai tarp atskirų kaimų sujungė juos į miestelį. Rusnei miesto 

teisės suteiktos tik 1946 m., o prie miesto teritorijos 1967 m. prijungta ir visa Rusnės sala, bet ir 

dabar akivaizdžios senųjų kaimų ribos. Miestas įsikūręs seniausioje salyno dalyje ir kiek 

aukštesnėje vietoje. Pagrindinės gatvės: Neringos g. - ilgiausia Rusnės gatvė iš R į V. Anksčiau 

vakarinis jos galas vadintas Pakalnės (veda į Pakalnės k.). Taikos g. - antra savo reikšme, buvusi 

Turgaus, kuri eina nuo bažnyčios ir pagrindinės aikštės link ŠV. Šilutės g. vedė į Atmatos 

prieplauką ir buvo miestui labai svarbi. Tik V gatvės pusė liko nepakitusi su mediniu, jai 

būdingu užstatymu. K. Jurkšaičio g. vedė prie perkėlos į Skirvytėlės k. Netoliese pastačius K. 

Donelaičio gatvės trasoje tiltą, ji neteko savo svarbumo, bet užstatymas joje išlikęs. Dauguma 

pastatų yra XIX a. pab. - XX a. pr. 1-2 aukštų. 

Istorija. Istoriniai šaltiniai mini, kad 1365 m. Kryžiuočių ordino magistras leido Memelio 

miesto gyventojams Rusnės saloje ganyti gyvulius, šienauti, laisvai kuro ir statybos reikalams 

pasirinkti ir kirsti mišką. XIV a. pabaigoje minimos ir pirmosios gyvenvietės – Vorusnė ir 

Rusnė. Rusnės gyvenvietė kūrėsi R Rusnės salos dalyje. 1419 m. pastatyta pirmoji Rusnės 

bažnyčia, 1448 m. įsteigta smuklė. 1525–1701 m. Rusnės seniūnijos teritorija priklausė Prūsijos 

kunigaikštystei, 1701–1871 m. – Prūsijos karalystei, 1871-1919 Vokietijos imperijai, 1923-1939 

Lietuvos Respublikai. 1540 m. Rusnėje gyveno 52 šeimos. 1553 m. prie Rusnės bažnyčios 

įsteigta parapinė mokykla. Nuo 1596 m. Rusnėje veikė savaitinis turgus. XVI a. pabaigoje 

įkurtas Skirvytėlės kaimas, keli dvarai. XVII a. Rusnėje veikė alaus darykla, pieninė, kurpių 

cechas. Per 1774 m. gaisrą išdegė geriausia ir gražiausia Rusnės gyvenvietės dalis. 1809-1827 m. 

pastatyta Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia. Rusnės saloje dominavo pievos. XVIII-XIX a. 

vystoma medienos pramonė. XVII a. miškai Rusnės saloje buvo iškirsti, tačiau buvo plukdoma 

mediena iš Lietuvos į Memelį (Rusnėje buvo surišami sieliai). 1709-1711 m. Rusnės gyventojai 

nukentėjo nuo maro, XIX a. ir XX a. pr. siautė epidemijos (raupai, cholera, skarlatina, šiltinė, 

dezinterija, gripai). Gyventojų skaičius sumažėjo ir dėl smukusios ekonomikos. Trumpalaikis 

klestėjimas - per Krymo karą, kai dėl blokados visa Rusijos valstybės prekyba vyko tik per 

Prūsijos teritoriją. 



Rusnė dažnai nukentėdavo nuo Nemuno upės potvynių. Esant dideliems potvyniams 

būdavo apsemta visa Rusnės sala. Rusnės gyvenvietė nukentėjo nuo potvynio 1672 m. Didelis 

potvynis 1829 m, dar didesnis 1839 m. ir 1844 m. 1810 m. Rusnėje įsteigta vandens matavimo 

stotis. Didžiausi potvyniai užfiksuoti 1886 m. (+2,84 m), 1888 m. (+3,50 m) - buvo sunaikinta 70 

namų (suneštas iki 1 m storio smėlio sluoksnis, daug ganyklų ir pievų buvo išplauta), 1917 m. 

(+2,84 m), 1951 m. (+2,68 m), 1958 m. (+2,85 m). Didelių nuostolių padarė 1906, 1914 (panašus 

į 1888 m. potvynį), 1917, 1924 metų potvyniai. XIX a. pab. išilgai kairiojo Atmatos kranto buvo 

supiltas apsauginis pylimas. 

1958-1977 metais Rusnės saloje vyko intensyvūs darbai – vandens kėlimo stočių statyba, 

polderių įrengimas, pylimų tvarkymas, pievų sausinimo ir kultūrinimo darbai, kelių tiesimas ir 

senų kelių renovacija. 

Literatūra. 

  A. Matulevičius ir kt. Rusnė. // Vilnius, 1992. 

           B. Sabakonienė. Buvusi Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčia // PRPI, 1977.  

  J. Totoris. Rusnės buvusi evangelikų liuteronų bažnyčia // PRPI, 1984. 

  J. Smirnova. Vandens lygio Nemuno žemupio deltoje potvynio metu vertinimas // 

Magistro darbas, 2004.  

*** 

         1984 m. R. Sprainaitis tyrė Rusnės evangelikų – liuteronų bažnyčios aplinką ir šalia 

esančio parko teritoriją. Buvo ištirta 77,5 m², rasti 26 sveiki bei apardyti ir 23 visiškai sunaikinti 

kapai (duobių gyliai 1,1 – 2,35 m nuo žemės paviršiaus). Kapai datuojami XVI a. pab.-XVIII a.¹ 

1991 m. R. Sprainaitis vykdė tyrinėjimus bažnyčios viduje, bei mėgino nustatyti senkapio, 

esančio šalia bažnyčios, ribas. Buvo fiksuotas iki 1 m storio XVIII a. pab. - XX a. kultūrinis 

sluoksnis, apardytas įvairių žemės judinimo darbų metu.² 2010 m. V. Bračiulis vykdė 

archeologinius žvalgomuosius tyrimus ir žvalgymus Rusnėje: K. Jurkšaičio, Lakštingalų, 

Neringos, Skalvių, Taikos gatvėse. Buvo ištirti 28 m² (27 šurfai), žvalgyta 277 m² (24 duobės 

kanalizacijos šuliniams ir 11 kanalizacijos išvadų tranšėjų). Tyrimų metu fiksuoti XIX-XX a. 

kultūriniai sluoksniai (dominuoja supiltiniai ir sąnašiniai sluoksniai), rasta XIX-XX a. buitinės 

keramikos ir stiklo indų fragmentų, dvi XIX a. II pusės monetos. Supiltiniuose XIX a. 

sluoksniuose rasta XVIII-XIX a. buitinės keramikos fragmentų.³ 

¹ Sprainaitis R. Žvalgomieji archeologiniai kasinėjimai Rusnėje. Archeologiniai tyrinėjimai 

Lietuvoje 1984 ir 1985 metais. Vilnius 1986, p. 97-99; 



² Sprainaitis R. Buvusi Rusnės kirchė , Šilutės raj. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 

ataskaita. LIIR, 1985, nr. 1256;  

³ Bračiulis V. Archeologiniai žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Rusnėje 2010 m. Mažai 

informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. 

Vilnius 2011, p. 532-547; 

 

Objekto aprašymas 

 

         Šiuo metu Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksui (u. k. 23608) 

priklauso bažnyčia (u. k. 1644, registre adresas Neringos g. 10), klebonija (u. k. 23609, Neringos 

8A), parapijos namai (u. k. 1645, Neringos 8). Kaip vertingoji komplekso savybė tarp buvusių 

komplekso dalių liekanų ar jų vietų yra, greta bažnyčios vakarinio fasado, raudonų plytų mūro 

vartų stulpai, dengti keturšlaičiais stogeliais ir dekoruoti istorizmo stilistikai būdingais 

elementais. Vartų stulpų apatinė dalis (virš žemės dvi plytų eilės) – 0,90x0,90 m dydžio. Vartų 

stulpus jungia dviejų dalių metaliniai vartai. Bendras vartų ilgis 4,9 m, orientuoti šiaurės - pietų 

kryptimi ir nutolę apytikriai 13 m atstumu nuo bažnyčios bokšto vakarinio fasado. Vartai stovi 

valstybinėje žemėje (sklypas nesuformuotas), ties saugomo evangelikų liuteronų bažnyčios 

pastatų komplekso vakarine riba. Šalimais, vakarų, pietų ir šiaurės pusėse yra Rusnės parko 

sklypas (u. n. 885400003294). Tyrimų vietoje žemės paviršius lygus, apaugęs žole. Paviršiaus 

abs.H. – 2,10–2, 15 m.  

 

II. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų aprašymas 

 

Šurfas 1 

Foto 3-7 

 

Šurfo dydis 1x2 m. Suskirstytas 1x1 dydžio kvadratais (kv.1 ir kv.2) šiaurės kryptimi. 

Šurfas atmatuotas 1 m atstumu nuo pietinio vartų stulpo pietų kryptimi, orientuotas pagal vartų 

ašį (šiaurės-pietų kryptimi). Šiaurės rytinis šurfo kampas – 12,94 m atstumu nuo bažnyčios 

bokšto pietvakarinio kampo vakarų kryptimi ir 15,5 m atstumu nuo bažnyčios bokšto šiaurės 

vakarinio kampo pietvakarių kryptimi. Šurfo paviršius lygus, apaugęs žole. Šurfo paviršiaus abs. 

H. – 2,10-2,15 (nežymiai kyla rytų kryptimi). 

         Nuėmus 0,05-0,10 m storio velėną, iki šurfo dugno 0,75-0,85 m gylyje aptiktas tik judintas 

gruntas. Iki 0,30-0,35 gylio (ties rytine šurfo sienele iki šurfo dugno) kastas judintas gruntas – 



rudo atspalvio žemė, permaišyta su juodo atspalvio žeme, smėliu ir griuvenomis (raudonų plytų 

fragmentai). Archeologinių radinių nerasta. Nuo 0,30-0,35 m gylio iki šurfo dugno 0,75-0,80 m 

gylyje kastas judintas gruntas - šviesiai rudo atspalvio smėlis, permaišytas su pilko atspalvio 

smėliu ir pavienėmis griuvenomis (raudonų plytų fragmentai, žvyras). Judintame grunte aptiktas 

smulkus žalsvo atspalvio plokščio stiklo fragmentas. 

 

Šurfas 2 

Foto 8-12 

 

Šurfo dydis 1x2 m. Suskirstytas 1x1 dydžio kvadratais (kv.1 ir kv.2) šiaurės kryptimi.  

Šurfas atmatuotas 1 m atstumu nuo šiaurinio vartų stulpo šiaurės kryptimi, orientuotas pagal 

vartų ašį (šiaurės-pietų kryptimi). Pietrytinis šurfo kampas – 12,80 m atstumu nuo bažnyčios 

bokšto šiaurės vakarinio kampo vakarų kryptimi ir 14,80 m atstumu nuo bažnyčios bokšto 

pietvakarinio kampo šiaurės vakarų kryptimi. Šurfo paviršius lygus, apaugęs žole. Šurfo 

paviršiaus abs. H. – 2,10-2,15 (nežymiai kyla rytų kryptimi). 

         Nuėmus 0,05-0,10 m storio velėną, iki šurfo dugno 0,75-0,85 m gylyje aptiktas tik judintas 

gruntas. Šiaurės vakarinėje šurfo dalyje iki 0,20-0,70 gylio (sluoksnis storėja šiaurės vakarų 

kryptimi) kastas judintas gruntas – rudo atspalvio žemė, permaišyta su juodo atspalvio žeme, 

smėliu ir griuvenomis (raudonų plytų fragmentai). Judintame grunte aptiktas smulkus žalsvo 

atspalvio stiklo fragmentas. Pietrytinėje šurfo dalyje iškart po velėna iki šurfo dugno ir šiaurės 

vakarinėje šurfo dalyje po aukščiau aprašytu judintu gruntu iki šurfo dugno kastas judintas 

gruntas – tamsiai rudo atspalvio priemolis, permaišytas su smėliu, juodo atspalvio žeme ir 

griuvenomis (raudonų plytų fragmentai). Judintame grunte aptiktas smulkus žalsvo atspalvio 

stiklo fragmentas, smulkus, apdegęs čerpės fragmentas, smulki pilko molio puodo briaunos šukė, 

kaolino pypkės kotelio fragmentėlis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Išvados 

     

2013 m. Lapkričio mėn. Šilutės rajono savivaldybės užsakymu, archeologas V. Bračiulis, 

pagal Kultūros departamento išduotą leidimą vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus Nr. 

LA-423 (2013-11-14), atliko žvalgomuosius archeologinius tyrimus saugomoje Evangelikų 

liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (23608) teritorijoje, adresu Neringos g. 8,8A, Rusnės 

mstl. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai vykdyti šalia raudonų plytų mūro vartų, esančių priešais 

Evangelikų liuteronų bažnyčios vakarinį fasadą.  

 Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu buvo ištirti du 1x2 m dydžio šurfai iki 0,75-0,80 m 

gylio. Viso iki projektinio gylio ištirti 4 m². 

Atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus, po 0,05-0,10 m storio velėna iki tirtų šurfų 

dugno 0,75-0,80 m gylyje fiksuotas judintas gruntas: šurfe 1 - rudo atspalvio žemė, permaišyta 

su juodo atspalvio žeme, smėliu ir griuvenomis (raudonų plytų fragmentai) ir šviesiai rudo 

atspalvio smėlis, permaišytas su pilko atspalvio smėliu ir pavienėmis griuvenomis (raudonų plytų 

fragmentai, žvyras); Šurfe 2 - rudo atspalvio žemė, permaišyta su juodo atspalvio žeme, smėliu ir 

griuvenomis (raudonų plytų fragmentai) ir tamsiai rudo atspalvio priemolis, permaišytas su 

smėliu, juodo atspalvio žeme ir griuvenomis (raudonų plytų fragmentai). Judintame grunte rasta 

smulki buitinės keramikos šukė, smulkus apdegusios čerpės fragmentas, keli smulkūs plokščio 

stiklo fragmentai, smulkus kaolino pypkės kotelio fragmentas. Radiniai neturi archeologinės 

vertės.  Judintas gruntas gali būti datuojamas XIX a.- XX a. I puse. 

Siūlau: ištirtų šurfų vietose iki 0,75 m gylio leisti žemės judinimo darbus be apribojimų.  

 

                                                          V. Bračiulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Fotonuotraukos 

 

1. Evangelikų liuteronų bažnyčios ir vartų vaizdas. Fotografuota iš V 

2. Vartų vaizdas. Fotografuota iš V 

3. Šurfo 1 vieta prieš tyrimus. Fotografuota iš P 

4. Šurfas 1, vakarinė sienelė. Fotografuota iš R 

5. Šurfas 1. Fotografuota iš P 

6. Šurfas 1, šiaurinė sienelė. Fotografuota iš P 

7. Šurfo 1 vieta po tyrimų. Fotografuota iš PV 

8. Šurfo 2 vieta prieš tyrimus. Fotografuota iš Š 

9. Šurfas 2, rytinė sienelė. Fotografuota iš V 

10. Šurfas 2. Fotografuota iš P 

11. Šurfas 2, šiaurinė sienelė. Fotografuota iš P 

12. Šurfo 2 vieta po tyrimų. Fotografuota iš ŠV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Priedai 

 

1. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų leidimo kopija. 

2. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų projektas. 
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