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Žvalgomieji tyrimai  
Kernavėje

2012 m. žvalgomųjų tyrimų Kernavės vals-
tybinio rezervato (Širvintų r.) buferinėje zonoje 
metu  ištirtas 42 m2 plotas: Pajautos gatvėje – 2 
šurfai (8 m2 plotas); Kriveikiškių g. 11 – 1 per-
kasa (34 m2 plotas).

Nustatyta, kad Pajautos gatvės P dalyje, 
prastūmimo būdu klojamo elektros kabelio 
vietoje vertingųjų savybių turinčio kultūrinio 
sluoksnio nėra. Šurfe 1 nuo esamo paviršiaus 
iki 30 cm gylyje esančio įžemio – žvyro glūdi 
miškožemis, nežymiai persimaišęs su smėliu ir 
žvyru. Ant įžemio fiksuotas degėsingas gruntas 
yra kadaise degusio miško liekanos. Šurfe 2 
fiksuotas supiltinis smėlio sluoksnis, atsiradęs 
šalimais tiesiant kelią ir užpilant esamą daubą.

Tyrinėjimų Kriveikiškių g. 11 sklype elek-
tros kabelio paklojimo vietoje yra perartas kul-
tūrinis sluoksnis su pavieniais bronzos amžiaus, 
XIV ir XIX a. radiniais bei neaiškaus laikotar-
pio struktūrų liekanomis (stulpavietėmis).

Iš viso suinventorinta 14 radinių: 8 XIV–
XIX a. buitinės keramikos fragmentai bei 7 
akmens (bronzos) amžiaus titnaginiai dirbiniai 
ir gamybinės atliekos.

The field evaluation in Kernavė
In 2012, during an evaluation in the buffer 

zone of the Cultural Reserve of Kernavė (Šir -
vintos District), two test pits (a total of 8 m2) 
were excavated in Pajautos Street and one trench 
(34 m2) on the plot at Kriveikiškių St. 11.

A repeatedly ploughed cultural layer with 
isolated Bronze Age, 14th-century, and 19th-
century finds and postholes from no clear pe -
riod had formed on the plot at Kriveikiškių 
St. 11.

KLAIPĖDA

Darius Balsas

Daržų gatvė 9A
2012 m. Daržų g. 9A esančiame sklype, 

kuris patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos 
su priemiesčiais (UK 27077) teritoriją, vykdyti 
detalieji archeologiniai tyrimai. Tiriamas skly-
pas yra Klaipėdos miesto istoriniame Odų 
(Fryd    richo) priemiestyje. Iš rašytinių šaltinių 
yra žinoma, jog 1571 m. Prūsijos hercogas Al -
brechtas Frydrichas šią teritoriją padovanojo 
Klaipėdos miestui. Priemiesčiui suteikus pri-
vilegiją, jis buvo pavadintas Frydricho miestu, 
kuris 1722 m. buvo prijungtas prie senamiesčio 
(Tatoris J., Senoji Klaipėda. Urbanistinė raida ir 
architektūra iki 1939 m., V., 1994, p. 44–45). 
1923 m. Klaipėdos miesto plane tirto sklypo 
vietoje pažymėtas sinagogos pastatas. Remian-
tis istorine medžiaga, sklypuose Daržų g. 7 ir 
9A nuo XIX a. pabaigos iki 1939 m stovėjusi 
Klaipėdos miesto sinagoga. Prieš tai XVIII a. 
pastatas priklausė Micheliui Kaulbarsui. XIX a. 
I pusėje valda perėjo kubiliui J. W. Fischeriui. 
XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje pastatą 
nusipirko žydų bendruomenė ir namą pritaikė 
sinagogai. 1939 m. sinagoga buvo sudeginta 
(LIIR, f. 1, b. 5067).

1985 m. E. Paleckis tyrimų metu Daržų g. 8 
nustatė, kad ankstyviausias kultūrinis sluoksnis 
datuojamas XVIa. viduriu, o užstatymas datuo-


