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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Tyrim  vieta. 2017 m. lakpri io m n. numatoma atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus 

Klaip dos miesto istorin je dalyje, vad. Naujamies iu (22012) J. Janonio g. 2 / H. Manto g. 41, 

pritaikant esam  pastat  naujai rengiamo viešbu io reikm ms.  

Žinios apie tyrim  viet . Tiriama vieta patenka  Klaip dos miesto istorin s dalies (22012) 

teritorij , yra jos šiauriniame pakraštyje. Ši miesto dalis apgyvendinta XIX a. pab., iki tol ia buvo 

priemies io laukai bei ganyklos. Duomen  apie ankstyv  kult rin  sluoksn  n ra. Istorik  teigimu, 

po J. Janonio gatve tek jusi Žvejon s up . 1902-1903 m. prad jus miesto pl tr  up  buvo 

kanalizuota. Up  dalijo miest  dvi dalis – atskyr  karališk  Vit  nuo Bommels Vit s. Žvejon  

buvo miesto riba.  

Pirmuoju Dabartinio J. Janonio gatv s sklypo nr. 2 pastatu tapo XIX a. vid. pastatyta smukl  „Zur 

grünnen Heide“. 1907 m. verslininkas Heinrichas Barsties sen  viešbut  su restoranu „ Zur 

Ostbahn“ rekonstruoja. XX a. vid. viešbutis dar kart  rekonstuojamas – dviej  aukšt  pastatat  su 

kampinu jimu paver iant keturaukš iu. Su nedideliais pakitimais toks jis ir išlieka iki ši  dien 1.  

Vykdyti archeologiniai tyrimai. Anks iau sklype J. Janonio g. 2 archeologiniai tyrimai nebuvo 

vykdomi. Gretimoje aplinkoje vykdyti tyrimai: 

 1992 m. V. Bra iulis atliko detaliuosius archeologinius tyrimus J. Janonio g. 6A namo 

siuose. Buvo tirtos trys perkasos vietose, kur kult riniai sluoksniai nebuvo suardyti. Viso 

buvo  ištirtas  22  m2 plotas. Tyrim  metu aptiktas XIX a. pab.-XX a. pr. permaišytas 

sluoksnis su daug fajanso dirbini  (l kš , puodeli  ir pan.) fragment . Sluoksnio storis 

siek  iki 0,80 m.2 

 2006 m. I. Masiulien  vykd  žvalgomuosius archeologinius tyrimus Piev  Tako g. 36A, 

kuri  metu buvo ištirti šeši 2x2 m dydžio šurfai. Bendras tyrim  plotas siek  24 m2. 

Šurfuose vyravo permaišyti, su statybin mis griuvenomis sluoksniai, lik  po tirtame sklype 

stov jusio blaivyklos pastato statyb  ar nugriovimo. Kai kur sluoksniai buvo suardyti 

tiesiant komunikacijas. Šurfuose nr. 4 ir 5 buvo fiksuoti istoriniuose šaltiniuose minimi 

sm lio pustym  p dsakai. Tyrim  metu sluoksni  ar radini , turin  mokslin  vert , aptikta 

nebuvo. Visuose tirtuose šurfuose žemis fiksuotas 0,5-0,9 m gylyje. Tirta teritorija 

apgyvendinta v lai – XIX a. pab3. 

 2010 m. sklype J. Janonio g. 11 žvalgomuosius archeologinius tyrimus atliko R. Songailait . 

Tyrim  metu buvo iškasti du šurfai: 1,70x1,10 m ir 1x1 m dydžio. Bendras tirtas ir steb tas 

                                                
1 Demerckas, K stutis. Pastato Klaip doje, J. Janonio g. 2 istoriniai-urbanistiniai tyrimai. Klaip da, 2015, 
p. 7-20. 
2 Bra iulis V., 1992 m. archeologini  tyrin jim  Klaip doje, J. Janonio g. 6A, ataskaita. MLIM AS 95. 
Pg. m. 7983. P. 4; 7. 
3 Masiulien  I., Klaip dos senamies io urbanistin s teritorijos (U 16), Piev  Tako g. 36A, Klaip dos m. 
archeologini  žvalgom  tyrin jim  2006 m. ataskaita. MLIM AS 342. P. 3; 7. 



plotas dujotiekio trasoje – 23 m2. Tyrim  metu aptiktas supiltinis XIX a. pab.-XX a. 

kult rinis sluoksnis.4 

 2012 m., rekonstruojant J. Janonio gatv s atkarp  tarp Herkaus Manto bei I. Kanto gatvi , 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeolog  Simona Rauktyt  atliko archeologinius 

žvalgomuosius tyrimus be archeologinius žvalgymus. Tyrim  metu buvo iškasti devyni 3-

4x3-4 m dydžio šurfai (viso ~108 m2 bendro ploto) bei ~3500 m2 plote atlikti archeologiniai 

žvalgymai. Šurfuos ir trasose tarp šurf  kult rnio sluoksnio nerasta. Kasant šurf  nr. 8 (šalia 

pastato Janonio g. 2) buvo fiksuoti perkasti sluoksniai ir atidengtas lietaus nuotek  

kanalizacijos betoninis vamzdis, kuriuo teka Žvejon s upelis. Šurfo apa ia pasiekta 2 m 

gylyje.  Trasoje  rasti  pavieniais  radiniai  datuojami  XIX  a.  pab.  –  XX  a.  pr.  Archeologini  

strukt  nerasta5. 

Tyrim  tikslas, apimtys ir terminai. Sklypo J. Janonio g. 2 vietoje planuojama atlikti 

archeologinius žvalgomuosius tyrimus, kuri  metu numatoma ištirti trys 2x1 m dydžio šurfus 

(bendro ploto 6 m2) iki žemio. Tyrim  metu bus atliekama foto, grafin  ir aprašomoji fiksacija, 

renkami archeologiniai radiniai. Tyrim  tikslas vertinti mažai tyrn toje Klaip dos miesto dalyje 

sl gsan io kult rinio sluoksnio stor , nustatyti, ar planuojam  vykdyti darb  vietoje yra 

archeologiniu poži riu verting  strukt .  

 

Pridedama: 

 

1. 2017 m. planuojam  archeologini  žvalgym  Klaip dos miesto istorin je dalyje, vad. 

Naujamies iu (u. k. 22012), J. Janonio g. 2, situacijos planai. 2 lapai. 

2. Objekto fotofiksacija prieš tyrimus. 1 lapas. 

3. Užsakovo patvirtinimas apie tinkam  s lyg  archeologiniams darbams sudarym  esant 

neigiamai oro temperat rai. 

 

 

Dovil  Baltramiej nait  

 

  

                                                
4 Songailait  R., Klaip dos miesto istorin s dalies (22010), J. Janonio g. 11, žvalgom  archeologijos 
tyrim  2010 m. ataskaita. MLIM AS 460. P. 1-4. 
5 Raktyt  S., Klaip dos iston s miesto dalies (22012), J. Janonio g. žvalgom  archeologini  tyrim  
2012 m. ataskaita. MLIM Archeologijos skyriaus archyvas 



Priedas Nr. 1.  

  



 
  



Priedas Nr. 2. 

Objekto fotofiksacija prieš tyrimus 

 
Tyrim  vietos vaizdas iš Š. Matyti J. Janonio g. 2 vidinis kiemas 

 
Tyrim  vietos vaizdas iš V 

 
Tyrim  vietos vaizdas iš V 



 
Tyrim  vietos vaizdas iš V. J. Janonio g. 2 vidin s patalpos 

 

  



 


