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1. Kapinyno tyrinėjimų istorija 
 
Lauksvydų kaimo (Kauno raj.) plokštinis kapinynas yra 5 km į ŠR nuo Nemuno ir Dubysos santakos ir apie 0,5 km į ŠV nuo 
kelio Vilkija – Čekiškė. 
 
Kapinyno istorija siekia 1911 metus, kai kaimo gyventojas Juozas Rimkus (1869–1941) gyvenamojo namo statybai 
pasirinko vieną iš lygumoje esančių nedidelių kalvelių. Kasdamas pamatų duobę, J. Rimkus atrado žmonių griaučius ir 
prie jų įvairius geležinius ir žalvarinius dirbinius. Apie Lauksvydų kaimo senienas sužinojo Tadas Daugirdas. Tais pačiais 
metais jis ištyrė nedidelį plotą P ir R statomo namo dalyje, kur rado 14 III–IV a. žmonių kapus (1). Tyrinėtojas surinktos 
medžiagos nepaskelbė: Kauno valstybiniame muziejuje liko surinkti dirbiniai (2), o VVU bibliotekos Rankraščių skyriuje – 
nebaigta rašyti ataskaita (3). Vėlesniaisiais metais kai kuriuos dirbinius iš Lauksvydų k. kapinyno paskelbė įvairūs 
archeologai apibendrinančio pobūdžio darbuose (4). 
 
Po T. Daugirdo tyrinėjimų 1911 metais kasinėjimai buvo atnaujinti 1978 metais. Būtinumą užbaigti pradėtus kapinyno 
tyrinėjimus diktavo blogėjanti jo būklė: kapinyno P ir PR dalyse, dar J. Rimkui gyvenant, buvo užveistas didelis sodas, o J. 
Rimkaus palikuonys plėtė gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų statybą. Apie 1960 metus į ŠR nuo senojo buvo pastatytas 
naujas mūrinis gyvenamasis namas, o, pertvarkius ir praplėtus senąjį, šis buvo paverstas pagalbiniu pastatu. Tenka 
pastebėti, jog pagalbiniai pastatai palaipsniui buvo plečiami, ir šiuo metu užima didesnę kalvelės viršūnės dalį. Antra 
vertus, tarp gyvenamojo namo ir pagalbinių pastatų esantis neužstatytas žemės plotas paverstas daržu, o į S ir P nuo 
gyvenamojo namo yra skirtinis sklypas. Be to, kalvos pašlaitės V, Š pusėse yra ariamos ir apsodintos kolūkio miežiais. 
Vietos gyventojai tvirtina, kad, ariant pašlaites, buvo randama žalvarinių smeigtukų. Į muziejų jie nepateko, ir tolesnis jų 
likimas nežinomas. 
 
Š kalvelės dalyje, už skirtinio sklypo, apsėto miežiais, kultūros paminklų apsaugos organai išskyrė saugojimui 40x25 m 
dydžio žemės plotelį, kurio centre ir buvo pastatyta paminklinė lenta. 
 
Nurodyti nesklandumai lėmė, kad 1978 m. birželio 30 – liepos 27 dienomis Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto 
TSRS istorijos katedros iniciatyva (suderinus su LTSR MA II Archeologijos sektoriaus vadovu A. Tautavičiumi) buvo 
tyrinėtas Lauksvydų k. kapinynas. Kasinėjimuose dalyvavo instituto Istorijos pedagogikos fakulteto istorijos ir istorijos 
pedagogikos spec. I kurso studentai. Kapus piešė Vilniaus dailės instituto skulptūros spec. IV kurso studentas Gintautas 
Jonkus. Surinktieji radiniai, kapinyno situacijos, tirtojo ploto 2 planas, kapų piešiniai perduoti Kauno valstybiniam 
istorijos muziejui. 
 
2. Kasinėjimų būdas 
 
Kasinėjimų metu planuojant perkasas, buvo atsižvelgta į gyvenamojo namo, pagalbinių pastatų, sodo, skirtinio sklypo, 
daržo išsidėstymą. Tiesa, plotas 1 (10x5m) buvo išplanuotas saugomoje kapinyno PR dalyje (žr. situacijos planą). 
Pasiekus 1,5 m gylį nuo žemės paviršiaus, įsitikinta, jog čia kapų nebuvo: visame plote matėsi švarus baltas smėlis. Todėl 
kasinėjimai saugomoje aikštelėje buvo nutraukti ir pratęsti pagalbinio pastato – tvarto – PR dalyje (buvęs gyvenamasis 
namas). Čia išplanuotas plotas 2 (10x5 m) , kuriame ir atsidengė visi 8 kapai (5) . Vėliau sis plotas buvo pratęstas ŠR 
kryptimi iki 14 metro. Tenka pastebėti, kad tirtasis plotas 2 nebuvo stačiakampio formos: tęsiant jį į ŠR, reikėjo apeiti 
pagalbinius pastatus ir medžius (žr. perkasos planą). 
 
Ploto 2 PV kraštinė žymėta raidėmis A, B, C, D, B, F, H, K, L, o ŠV – skaitmenimis iki 14. Nuėmus velėną, plotas buvo 
išlyginamas, siekiant išskirti kapų duobių kontūrus. Tačiau nė vieno kapo duobė neišsiskyrė iš aplinkinės žemės. Todėl 
plotas buvo skutamas iki nejudinto grunto. Atidengus kapus, jie buvo aprašyti, nufotografuoti, nupiešti (M 1:5), užnešti 
ant ploto 2 plano (M 1:20). Žemės iš ploto (kaip ir iš kitų plotų) buvo pašalinti neštuvais. 
 
Baigus darbą plote 2, išplanuoti dar 4 plotai: plotas 3 –10x3 m, plotas 4 – 7x2 m, plotas 5 – 13x6 m, plotas 6 – 10x2 m. 
(žr. situacijos planą). Tačiau nė vienas iš šių plotų rezultato nedavė – iki pat nejudinto grunto nerasta menkiausio 
pėdsako, rodančio čia buvus kapus. Tokiu būdu ištirti 6 plotai – iš viso 315 kvadratinių metrų žemės. 
 
Didesnė dalis osteologinės medžiagos atgabenta į VVU Medicinos fakultetą ir perduota doc. Gintautui Česniui. Doc. G. 
Česnys lankėsi Lauksvyduose kasinėjimų metu. Kapų Nr. 16, 17, 20 griaučiai atgabenti visi. Kaukolės paimtos iš kapų 
Nr.18, 22. Likusieji griaučiai surinkti į vieną vietą ir užkasti ne kapinyno teritorijoje. 
 
3. Ploto 2 kapų aprašymas 



 
Suardytas kapas Nr.15 
 
0,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.B–4, F–4, atsidengė suardytas žmogaus kapas, kapo duobė iš aplinkinio žemės 
paviršiaus neišsiskyrė, nerasta preparavimo metu ir angliukų. 
 
Mirusiojo išlikę tik dubenkauliai ir kojų kaulai. Kita griaučių dalis sunaikinta. Sprendžiant išlikusių griaučių padėties, 
mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, galva turėjo būti nukreipta PR kryptimi. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 9 
cm. Bendras išlikusių griaučių ilgis – 1,05 m. 
 
Įkapių prie griaučių nerasta, nerasta radinių ar organinės medžiagos liekanų ir tikrinant kapo duobės dugną. 
 

Suardytas žmogaus kapas 15. 
 
Moters kapas 16. 
 
0,55 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.D–5, E–4,5, atsidengė kaukolės viršugalvis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės 
žemės sluoksnių neišsiskyrė. Kaukolės viršugalvio lygyje preparuojant kapą, juosmens srityje buvo atidengti paskiri 
žmogaus kaulai ir sulaužytų dirbinių (šaukštinės antkaklės šaukštelis, lazdelinio smeigtuko ar geležinės ylos adata) dalys. 
Be to, suardyti ir mirusiojo pėdų kaulai, tačiau likę griaučiai rasti pirminėje būsenoje. Atrodo, kad vėlesniais laikais čia 
buvo kasta duobė, į kurią sumesti paskiri kaulai bei dirbinių fragmentai iš kito – suardyto kapo. 
 
0,76 m gylyje atsidengė labai gerai išlikę moters griaučiai. Jų ilgis – 1,69, plotis ties petikauliais – 0,36 m, ties 
alkūnkauliais – 0,38 m. 
 
Mirusioji palaidota aukštielninka, galva kiek pakreipta į dešinę pusę ir viršugalviu orientuota PR kryptimi. Dešinioji ranka 
buvusi sulenkta smailiu kampu ir dilbio kaulai siekė dešinįjį mentikaulį. Kairiosios rankos padėtis identiška dešiniosios 
padėčiai. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 8 cm. Griaučiai atrodo gana suspausti, nors karsto pėdsakų atsekti 
nepavyko. 
 
Preparuojant kapa, apatinio žandikaulio, kairiojo skruostikaulio srityje pastebėta daug organinės medžiagos pėdsakų, 
kurie išsiskyrė intensyvia juoda spalva. Organinės medžiagos liekanų gausu buvo ir abiejų žalvarinių apyrankių viduje. 
Dešinėje krūtinės pusėje, tarp krūtinkaulio ir dešiniojo dilbio kaulų atsidengė audinio likučiai (audinio pavyzdžio paimti 
nepavyko. Padaryta spalvota skaidrė). Visame griaučių plote susidurta su smulkiais medžio angliukais. Ypač jų daug 
krūtinės ir kojų pėdų srityje. Prie apatinių galūnių medžio anglys stambios ir išsidėsčiusios atskirais lizdais. 
 
Įkapės: kairiajame mirusiosios galvūgalyje, 14 cm nuo kairiojo smilkinkaulio, išilgai centrinės kapo ašies, įkote kojūgalio 
link ir ašmenimis į kapo išorę, rastas geležinis 12,43 cm ilgio peilis. Dešiniajame mirusiosios galvūgalyje, 11 cm nuo 
dešiniojo smilkinkaulio, kiek įstrižas centrinei kapo ašiai, rastas 10,93 cm ilgio geležinė yla. Kairėje apatinio žandikaulio 



pusėje, 3,2 cm nuo jo, adatos smaigaliu viršugalvio link, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis deformuotas, lūžęs į 
tris dalis ir smeigtuko galvutė nėra vienoje linijoje su adata. Tai, matomai, yra žemių spaudimo rezultatas. Derinant 
smeigtuko padėtį su atidengtu audinio fragmentu, peršasi prielaida, kad mirusioji buvo įvyniota į storą maršką, kuri 
kairėje galvos pusėje buvo persmeigta geležiniu lazdeliniu smeigtuku. 17 cm nuo viršugalvio kojūgalio link ir 1 cm nuo 
kairiojo žandikaulio rastas tamsiai mėlynos spalvos karolis. Karolis statmenas centrinei kapo ašiai. Prie pat šio karolio 
rasta žalvarinė įvija, kuri jungiasi su karolių ir toliau tęsiasi po apatiniu žandikauliu. 3,2 cm nuo pirmojo karolio, prie pat 
apatinio žandikaulio vidurio rastas antras tokios pat formos (tik mažesnis) tamsiai juodos spalvos karolis. Jis kiek įstrižas 
kapo ašiai. 
 
Ant kairiosios rankos dilbio kaulų, 22 cm nuo apatinio žandikaulio buvo rasta žalvarinė juostinė apyrankė. Ant tos pačios 
rankos, 4,2 cm nuo apatinio žandikaulio, ant stuburo slankstelių sukritusių pirštų kaulo rastas žalvarinis juostinis žiedas. 
Ant dešiniosios rankos dilbio kaulų, 20 cm nuo apatinio žandikaulio rasta antra žalvarinė juostinė apyrankė. 
 
Nuėmus kaukolę, toliau buvo tiriama karolių apvarą. Pasirodė, kad žalvarinė įvija – tai jungiamoji karolių apvaros dalis. 
Be anksčiau rastųjų dar aptikti du tokie patys tamsiai mėlyni karoliai, už 3 cm nuo aprašytojo pirmojo karolio žalvarinė 
įvija užsibaigė karolių. Tenka pastebėti, kad įvija ir karolis ėjo gylyn, darydami lanką į kapo vidų. Už 2 cm nuo šio karolio 
žalvarinė įvija užsibaigė 4–tuoju karolių. Nuo šio karolio žalvarinė įvija staigiai leidosi į kapo vidų. Toliau tiriant plote, 
karolių nerasta. Tokiu būdu, atrodo, kad mirusiosios kaklas buvo puoštas karolių apvarą, kuriuos jungė žalvarinės įvijos. 
Įvijų viduje rasta siūlų liekanų. Šoniniai apvaros karoliai trumpesni ir didesnio skersmens, o centrinis karolis – ilgesnis ir 
mažesnio skersmens. Tenka pastebėti, kad žalvarinės įvijos labai sunykusios ir ne visos jos išliko. Tad tikrasis apvaros ilgis 
lieka neaiškus. 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 

Moters kapas 16. 



Vyro kapas 17 
 
0,55 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. D–4, E–3,4, atsidengė labai gerai išlikę vyro griaučiai. Kapo duobė iš aplinkinės 
žemės neišsiskyrė. Neišsiskyrė ji ir pilnai atidengus kapą. Preparuojant griaučius, visame plote buvo susiduriama su 
smulkiais medžio angliukais. 
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR. Griaučių ilgis – 1,65 m, plotis 
ties petikauliais – 0,38 m, ties alkūnkauliais – 0,38 m. Dešinioji ranka, sulenkta per alkūnę ir dilbio kaulai padėti kairėje 
krūtinės pusėje. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, o dilbio kaulai padėti kairėje krūtinės pusėje. Kojos ištiestos, 
atstumas tarp kelių – 18 cm. 
 
Įkapės: dešiniojo juosmens srityje, 13 cm nuo stuburo, išilgai centrinės kapo ašies, plunksna galvūgalio link ir ja 
uždengdama dešiniosios rankos alkūnkaulį, rastas geležinis įmovinis ietigalis. Jo ilgis – 22,8 cm. Plunksnos viršūnė nu-
tolusi nuo galvūgalio 42 cm. Įmova – nuo kojūgalio – 1,05 m. Dešinėje kapo pusėje, įvija liesdama ietigalio plunksnos 
viršūnę, kojele į kapo kairę pusę rasta geležinė segė. Segės ilgis – 9,17 cm, įvijos ilgis – 4,07 cm. Ji padėta skersai kapo 
ašies ant dešiniosios rankos dilbio kaulų. Yra pagrindo manyti, kad tai nebuvo viršutinio drabužio susegimas, o, 
greičiausiai, dešiniajame juosmenyje susegė maršką, į kurią buvo įsuptas mirusysis. Mirusiajam ant kaklo buvusi uždėta 
žalvarinė antkaklė šaukštiniais galais. Jos šaukštelis nusisukęs į kairiąją kaklo pusę, ir jį spaudė kaukolė. Imant antkaklę, 
šaukštelis rastas deformuotas ir lūžęs. Dešiniajame mirusiojo galvūgalyje, įstrižai centrinės kapo ašies, 30 cm nuo 
kaukolės viršugalvio ašmenimis į kapo vidų, rastas 22,6 cm ilgio geležinis peilis. 
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 

 Vyro kapas 17. 
 
Vaiko kapas 18 
 
0,53 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. E–3, atsidengė vaiko griaučiai. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės ne-
išsiskyrė. 
 
Mirusysis palaidotas ant dešiniojo šono, vadinamojoje „miego“ pozoje. Galva nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu 
nukreipta tiksliai Š kryptimi. Rankų padėtis atitinka miegančiojo pozą. Dešinioji ranka sulenkta smailiu kampu ir padėta 
prie pat apatinio žandikaulio. Kairioji ranka sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai buvo ant krūtinės, siekdami dešiniosios 
rankos alkūnkaulį. Kojos ištiestos, kairysis blauzdikaulis buvęs uždėtas ant dešiniojo blauzdikaulio. Griaučių ilgis – 0,7 m. 



Prie griaučių ir tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
 

 Vaiko kapas 18. 
 
 
Vyro kapas 19 
 
0,49–0,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.C–3,4, B–4, atsidengė apardyti vyro griaučiai. Kapo duobė iš aplinkinio 
žemės paviršiaus neišsiskyrė. 
 
Mirusysis palaidotas neįprastoje pozoje. Visų pirma, tai liečia palaidojimo horizontalumą. Kaukolė kojų atžvilgiu pakilusi 
14 cm , ir griaučiai nuožulnūs kojų link. 
 
Griaučiai apardyti. Ypač nukentėjusi kaukolė (veidinė kaukolės dalis neišliko) ir krūtinės sritis. Kojos išliko pirminėje 
būsenoje. Griaučių ilgis – 1,7 m, plotis ties petikauliais – 0,39 m, ties alkūnkauliais – 0,47 m. 
 
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva viršugalviu buvusi nukreipta tiksliai R kryptimi. Dešinioji ranka atmesta į išore, 
sulenkta smailiu kampu ir pirštakauliai siekia dešinįjį raktikaulį. Kairioji ranka, atrodo, buvusi sulenkta 90° kampu ir 
padėta juosmens srityje. 
 
Įdomi kojų padėtis. Kairioji koja buvo ištiesta, tačiau padikaulių, girnelės padėtis rodytų, kad ji buvusi pasukta šonu į 
vidų. Dešinioji koja atmesta į šoną ir sulenkta, o padikauliai siekia kairiosios kojos blauzdikaulį. Atstumas tarp kelių – 0,32 
m. 
Prie griaučių ir tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 



 Vyro kapas 19 
 



Penkiagubas kapas 20 
 
0,32 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.C–6, D–6,7,8, F–6, 7,8, vienas šalia kito atsidengė 3 kapų kaukolių viršugalviai. 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsiskyrė ir negalėjo išsiskirti. Preparuojamoje vietoje buvusi šiukšlių duobė: čia už-
kasti šiferio gabalai, batų liekanos, žvakės ir kt. 
 
0,43 m gylyje nuo žemės paviršiaus paaiškėjo, jog čia esąs penkiagubas kapas. 1,60x2,20 m žemės plote keturi mirusieji 
buvo padėti šalia vienas kito vienoje eilėje: du vyrai, dvi moterys, o paskutiniajai moteriai ant kojų buvo uždėtas paaug-
lys. Visi mirusieji orientuoti galvomis tiksliai Š kryptimi. Griaučiai išsilaikė vidutiniškai. 4 iš jų kaukolės sužalotos 
(sutrupintos). Matomai, jos nukentėjo, kasant šiukšlių duobę. Laimingo atsitiktinumo dėka įkapės žymiau nenukentėjo ir 
rastos pirminėje vietoje. 
 
Vyro griaučiai A 
 
Griaučiai išlikę blogai: suardyta kaukolė, kurios likę tik fragmentai, nėra dešiniosios kojos šlaunikaulio, kairiojo 
blauzdikaulio, sunykę dubens kaulai. Griaučių ilgis – 1,74 m, plotis ties petikauliais – 0,44 m. 
 
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į Š. Dešinioji ranka kiek atmesta į 
šalį, sulenkta smailiu kampu ir dilbio kaulai yra netoli kairiojo žastikaulio. Dairioji ranka taip pat kiek atmesta, sulenkta 
smailiu kampu ir dilbio kaulai buvo juosmens srityje. Kojos, sprendžiant iš likusių kaulų, buvo ištiestos. 
 
Įkapės; 11 cm nuo dešiniojo blauzdikaulio pabaigos ir 1 cm nuo jo į išorę, viršūne kojūgalio link ir ašmenimis į kapo išorę, 
rastas geležinis, 18,65 cm ilgio, peilis. Kairiajame .viršugalvyje, 3 cm nuo jo, įmova kojūgalio link ir išilgai kapo ašies, 
rastas geležinis, 24,3 cm ilgio, ietigalis. 
Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Vyro griaučiai B 
 
Griaučiai išlikę pusėtinai: sugniuždyta kaukolės smegeninė, nėra veidinės dalies, sunykęs dešinysis dubenkaulis, kairiojo 
– likęs tik fragmentas. Griaučių ilgis – 1,60 m, plotis ties petikauliais – 0,33 m, ties alkūnkauliais – 0,44 m. 
 
Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva tiesi ir viršugalviu nukreipta į Š. Dešinioji ranka atmesta, alkūnkaulis liečiasi su 
griaučių A kairiuoju žastikauliu. Dilbio kaulų likusi tik dalis, ir, atrodo, kad jie turėjo siekti dubenį. Kairioji ranka sulenkta 
smailiu kampu ir rasta juosmens srityje. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 10 cm. 
 
Įkapės; kairėje kapo pusėje, išilgai centrinės kapo ašies, 11 cm nuo kairiojo žandikaulio ir 2 cm nuo kairiojo žastikaulio 
viršūnės rastas, geležinis, 19,6 cm ilgio, peilis, kurio viršūnė nukreipta į Š. Kairiojo dubens srityje rasta maža puodo šukė. 
Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Moters griaučiai C 
 
Griaučiai išlikę gerai. Jų ilgis – 1 ,57 m, plotis ties petikauliais – 0,35 m, ties alkūnkauliais – 0,43 m. 
Mirusioji palaidota aukštielninka, galva pasvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į Š. Dešinioji ranka sulenkta smailiu 
kampu ir pirštų kaulai siekė kairįjį petikaulį. Kairioji ranka atmesta į šalį, alkūnė pakišta po griaučių D žastikauliu, o dilbio 
kaulai siekė juosmens sritį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 7 cm. 
 
Įkapės; po dešiniuoju pakauškauliu rastas stačiakampio formos, 10,38x3,0x2,77 cm dydžio, akmeninis galąstuvas. Ant 
dešiniosios rankos riešo buvusios užmautos 3 žalvarinės juostinės apyrankės. Ant kairiosios rankos buvo 2 žalvarinės 
juostinės apyrankės: viena – ant riešo, kita –4,5 cm nuo pastarosios ant dilbio. Po apatiniuoju žandikauliu, jo viduje rasta 
karolių. Vienas – iš vidaus lyg paauksuotas – karolis rastas ties apatiniojo žandikaulio viduriu. Iš abiejų jo pusiu buvo po 
vieną tamsiai mėlynos spalvos dvigubo nupjauto kūgio ištęsti karoliai. Toliau sekė labai smulkūs karoliukai ir tiksliai 
nustatyti Jų padėtį nepavyko. Iš viso po apatiniuoju žandikauliu surinkti 29 karoliai, kurie sudarė 16,65 cm ilgio apvarę. 
Kojūgalyje, 0,43 m nuo blauzdikaulių pabaigos, skersai kapo ašiai, asmenimis į V, įmova į R rastas 17,5 cm ilgio geležinis 
įmovinis kirvis. Kuriam iš kape palaidotų individų jis priklausė – pasakyti sunku. Atrodo, kad jis galėjo priklausyti 
paaugliui. 
Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 



Moters griaučiai D 
 
Griaučiai išlikę pusėtinai: kaukolės viršugalvis ir dalis veidinės dalies sulaužyti. Griaučių ilgis – 1 ,24 m, plotis petikauliais 
– 0,32 m, ties alkūnkauliais – 0,36 m. 
 
Mirusioji palaidota aukštielninka, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į Š. Dešinioji ranka kiek atmesta į 
šalį, sulenkta 90° kampu ir dilbio kaulai atsiremia į paauglio viršugalvį. Kairioji ranka sulenkta smailiu kampu, dilbio kaulai 
rasti kairėje krūtinės pusėje. Kojos ištiestos, :atstumas tarp kelių – 9,5 cm. 
 
Įkapės: ant dešiniojo smilkinkaulio rastas kepuraitės žalvarinis papuošalas, sudarytas, iš dviejų dvigubų įvijinių 
pakabučių, perskirtų 2 žalvarinėmis įvijomis (dešinysis pakabutis lūžęs į dvi dalis). Prie kairiojo smilkinkaulio buvęs 
analogiškas papuošalas. Įvijinis pakabutis rastas statmenas į žemę, o šalia viena įvija (šis papuošalas buvo sulaužytas, 
kasant šiukšlių duobę). Pakauškaulio ir kaktos srityje rasta po vieną įvija, kurios, matyt, puošė kepuraitę. Kaklo srityje 
rasta žalvarinė antkaklė šaukštiniais galais. Šaukštelis pasisukęs, ir buvo po kaukole. Ant dešiniosios rankos dilbio kaulų 
rastos 4 žalvarinės juostinės apyrankės, ant kairiosios – riešo srityje – 2 žalvarinės juostinės apyrankės. 
Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Paauglio griaučiai E 
 
Griaučiai išlikę pusėtinai: sunykę dubens kaulai, nėra kairiojo šlaunikaulio. Griaučių ilgis – 1,31 m, plotis ties petikauliais 
– 0,2 m, ties alkūnkauliais – 0,32 m. 
 
Mirusysis palaidotas aukštielninkas;, galva nusvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta į Š. Dešinioji ir kairioji rankos 
sulenktos smailiu kampu ir buvusios padėtos ant krūtinės. 
Įkapės: matomai, vienintele įkape tenka laikyti geležinį įmovinį kirvį, kurio padėtis nurodyta griaučių C aprašyme. 
 
* * * 
 
Papildant kapo Nr.20 aprašymą, reikia pastebėti, jog preparuojant griaučius, buvo randami atsitiktiniai dirbiniai. Tai – 2 
žalvarinių įvijinių pakabučių, dalys ir 2 žalvarinės įvijos. Galimas dalykas, kad vieno pakabučio dalis galėjo priklausyti 
griaučiams D. Tačiau kitas pakabutis padarytas iš kitokio skerspjūvio vielos. Peršasi prielaida, kad ir prie griaučių C galėjo 
būti analogiški kepuraitės papuošalai. 
 



 
 
 
 
Trigubas kapas 21 
 



0,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.B–7,8, C–7,8, atsidengė trigubas, kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės neišsis-
kyrė. Kape buvo palaidoti 2 suaugę individai ir 1 vaikas. Visi mirusieji orientuoti į ŠR. Griaučiai labai sunykę ir apardyti. 
Visiškai nėra kaukolių, rankų kaulų. Atrodo, kad ir įkapės buvo judintos – įvairūs dirbiniai sumesti į vieną vietą. 
 
Vyro (?) griaučiai A 
 
Griaučiai suardyti: kaukolės vietoje paskirų kaulų fragmentai, nėra rankų kaulų. 
Mirusysis buvęs palaidotas aukštielninkas. Sprendžiant iš likusių kojų griaučių, galva orientuota ŠR kryptimi. Kojos 
ištiestos ir uždėtos viena ant kitos (dešinioji ant kairiosios). 
Įkapės: Prie griaučių ir tikrinant žemę, po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Moters (?) griaučiai B 
 
Griaučiai suardyti: kaukolės nėra, kairiosios rankos kaulų taip pat. Kiek .aukščiau kryžmos kaulo rasta eilė paskirų kaulų. 
Griaučių ilgis nuo petikaulio iki blauzdikaulių pabaigos – 1 ,18 m. 
Mirusioji palaidota aukštielninka, galva buvusi nukreipta į ŠR. Dešinioji ranka kiek atmesta į šalį, sulenkta buku kampu ir 
dilbio kaulai siekia dešinįjį dubenkaulį. Kojos ištiestos, atstumas tarp kelių – 5 cm. 
 
Įkapės: buvusiame viršugalvyje, 0,44 m nuo petikaulio, skersai centrinės kapo ašies, įmova į kairę kapo pusę rastas 
geležinis, 20 cm ilgio, įmovinis kirvis. Kirvis labai surūdijęs. Prie jo įmovos smaigaliu kojūgalio link rastas 8,93 cm ilgio 
geležinio peilio fragmentas. Ant jo –pjautuvėlio fragmentas. Dešiniojo petikaulio vidinėje pusėje rasta geležinė sagtis. 
Tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Vaiko griaučiai C 
 
Vaikas buvo padėtas prie kairiojo moters šono. Griaučiai suardyti: kaukolės nėra. Išliko tik abu žastikauliai, šlaunikauliai ir 
kairiojo blauzdikaulio fragmentai. 
Mirusysis, sprendžiant iš likusių griaučių, buvo palaidotas aukštielninkas, nukreipta į ŠR galva. Griaučių ilgis nuo 
žastikaulio viršūnės iki blauzdikaulio pabaigos – 0,81, 
 
Įkapės: prie griaučių ir tikrinant žemę po griaučiais, nei radinių nei organinės medžiagos nerasta. 
 
Moters kapas 22 
 
0,47 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv.B–6, C–6, atsidengė suardytas moters kapas. Kapo duobė iš aplinkinės žemės 
neišsiskyrė. Preparuojant kapa, susidurta su smulkiais medžio angliukais. 
 
Griaučių išliko tik pusė: iki žastikaulių pabaigos. Kaukolė kiek sužalota nosikaulio srityje. Kita griaučių dalis, matomai, 
buvo sunaikinta, kasant duobe,. 
 
Mirusioji, sprendžiant iš likusių griaučių, buvo palaidota aukštielninka, galva pasvirusi į kairę pusę ir viršugalviu nukreipta 
į ŠV. Rankų padėtis neaiški – neišliko dilbių kaulai. Žastikauliai rasti lygiagretus kapo ašiai. Atstumas tarp petikaulių – 
0,36 m. Kojų padėtis taip pat neaiški. 
 
Įkapės: prie pat dešiniojo petikaulio rastas kaulinis, 4,78 cm skersmens, verpstukas. 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos nerasta. 
 



 Moters kapas 22. 
 
4. Trumpos išvados 
 
1978 m. Laukavydų k. kapinyno tyrinėjimų metu ištirtas 315 m2 žemės plotas, kur plote 2 atidengti 8 nedegintų 
mirusiųjų kapai. Iš jų kapas 20 penkiagubas ir kapas 21 – trigubas. Taigi, 8 kapuose rasti 14 mirusiųjų griaučiai. Kaip 
nustatė VVU Medicinos fakulteto doc. G. Česnys, vyrai palaidoti kapuose 17, 19, 20 (2 individai), 21; moterys – kapuose 
16, 20 (2 individai), 21, 22; vaikai – kapuose 18,21, paauglys – kape 20, suardyto kapo 15 priklausomumo nustatyti 
nepavyko. 
 
Ištirtoje kapinyno dalyje mirusieji laidoti 0,38 – 0,76 m gylio duobėse nesilaikant eilių, pasaulio šalių atžvilgiu orientuoti 
įvairiai – galvomis į Š (kapai 18,20), ŠR (kapai 21,22), R (kapas 19), PR (kapai 15,16,17). Kapų duobės neišryškėjo nė 
viename iš tirtųjų kapų. Nerasta čia ir karstų liekanų. Dauguma mirusiųjų palaidoti aukštielninki, ištiestomis kojomis ir 
įvairiai sudėtomis rankomis. Išsiskiria vaiko kapas 18, kuris rastas vadinamoje „miego“ pozoje. Neįprasta ir vyro kapo 19 
kojų padėtis. Reikia pastebėti ir dar vieną ypatybę: tirtųjų kapų tarpe nėra akmenų kapo duobės dugne, kas būdinga II–
IV a. Centrinės Lietuvos kapams. 
 
Įkapių išdėstymo atžvilgiu kapinynas ištikimas Centrinės Lietuvos kapinynų tradicijoms. Darbo įrankiai ir ginklai neturi 
griežtai nustatytos padėties kape. Vyrų kapuose rastieji įmoviniai ietigaliai buvo padėti ir dešiniojo dubens srityje (kapas 
17), ir galvūgalyje (kapas 20, griaučiai A). Tokia pat tvarka varijuoja įmovinių kirvių ir peilių padėtis. Pastovesnė darbo 
įrankių (peilių, ylų, verpstuko) padėtis moterų kapuose: visi jie rasti galvos srityje. 
Darbo įrankių kapuose rasta nedaug. Moterų kapams būdingi peiliai, ylos, galąstuvas, pjautuvėlio fragmentas, kaulinis 
verpstukas rasti kapuose 16, 20, griaučiai G, 21, 22. Vyrų kapuose rasta ietigalių (kapai 17, 20, griaučiai A), kirvių (kapai 
20, 21), peilių (kapai 17, 20, griaučiai A, B). 
Papuošalus atstovauja žalvarinės juostinės apyrankės (kapai 16, 20, griaučiai C, D), žiedas (kapas 16), žalvarinės 
antkaklės šaukštiniais galais (kapai 17, 20, griaučiai D), žalvariniai kepuraitės papuošimai (kapas 20, griaučiai D), tamsiai 
mėlynos, geltonos, žalsvai mėlynos spalvos įvairių formų karoliai (kapai 16, 20 griaučiai C). 
Minėti papuošalai leidžia tirtuosius kapus datuoti III–IV amžiais. 
Kokias nors išvadas apie kapinyno dydį, palaidojimų skaičių, tvarkę daryti kol kas anksti. Dabartinė kasinėjimų patirtis 
rodytų, kad Lauksvyduose nebuvo didelio kapinyno. Atrodo, kad čia laidota atskiromis nedidelėmis grupėmis, tarp kurių 
buvo tam tikras atstumas. Šiuos klausimus paaiškinti turėtų ateinantys 1979 m. kasinėjimai. Norisi tikėti, kad pavyks 
atsekti 1911 m. T. Daugirdo tirtąjį plotą, o tai galėtų daug ką paaiškinti. 
 
Matuojamos dirbinių vietos,  
sutrumpinimų paaiškinimai: 
 
l – ilgis, h – aukštis, Ø – skersmuo.  
Nurodant apyrankės dydį, pirmasis skaičius  
reiškia elipsės ilgį, antrasis – plotį. 



 
 
5. Radinių sąrašas (6) 
 
Kapas Nr.16 
1. Karolių apvarą. Karoliai kubooktaedriniai su juos perskiriančiomis žalvarinėmis įvijomis. Apvarą susideda iš 3 mėlynos 
ir 1 tamsiai rudos spalvos karolių bei 4 įvijų. 
1. Karolis, tamsiai mėlynas: h – 1,08, Ø – 0,63, skylutės Ø – 0,28. 
2. Įvija, žalvarinė: l – 1,22, Ø – 0,48, vielos skersinis pjūvis stačiakampio formos. 
3. Karoliai, tamsiai rudos spalvos: h– 1,37, Ø – 0,58, skylutės Ø – 0,27. 
4. Įvija, žalvarinė, įmausi į dvi dalis: l´ – 0,55, l´´ – 0,72, Ø – 0,4, vielos pjūvis stačiakampio formos. 
5. Karolis, tamsiai mėlynas, dalis nuskelta: h – 1,06, Ø – 0,63, skylutės. Ø – 0,32. 
6. Įvija, žalvarinė: l – 1,66, Ø – 0,45, vielos skersinis pjūvis pusapvalio formos. 
7. Karolis, tamsiai mėlynas stiklas: h – 1,2, Ø – 0,63, skylutės, Ø – 0,34. 
8. Įvija, žalvarinė: l – 1,82, Ø – 0,38, vielos pjūvis stačiakampio formos. 
2. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,08x4,88 dydžio. Padaryta iš pusapvalės juostelės, kurios plotis – 0,86, storis – 0,18. 
Apyrankės viduryje paliktas neornamentuotas pusapvalis iškilimas, o pakraščiai iš abiejų pusių puošti įžambiais smulkiais 
brūkšneliais. Apyrankės galai užbaigti dviem trijų skersinių eilučių grupelėmis, tarp kurių paliktas 0,58 tarpelis. Savo 
ruožtu eilutės išmuštos brūkšneliais. 
3. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. Ji deformuota: vienas galas nulūžęs, o kitas – įskilęs per lenkimo vietą. Apyrankė 
6,2x4,54 dydžio. Padaryta iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 0,82, storis – 0,23. Ornamentuota analogiškai 
kaip ir pirmoji, rasta ant kairiosios rankos. 



4. Peilis, geležinis. l – 12,43, įkotės l – 5,3, ašmenų plotis ties įkote – 1,83, nugarėlės plotis – 0,42. 
5. Yla, geležinė, l – 10,93,. Ø – 0,4. 
6. Smeigtukas, geležinis lazdelinis, sulūžęs į tris dalis, l – 10,57, galvutės Ø – 1,76, adatos 1–8,55, Ø – 0,3. 
7. Žiedas, žalvarinis, juostinis. Dydis – 2,24x2,05, juostelės plotis – 0,57, storis – 0,08. 
 
Kapas Nr. 17 
 
8. Antkaklė, žalvarinė, šaukštinė. šaukštelis nulūžęs. Dydis –11,88x12,2, vielos Ø – 0,28, šaukštelis – 1,9x0,82 dydžio. 
Antkaklė nuo vidurio puošta apvyniojant lankelį plokščia juostele, kurios galai paslėpti, uždėjus O,48x0,45 dydžio 
statinaitės formos žiedelius. Šaukštelis ornamentuotas dvigubais grioveliais, kurie dalina plokštumą į 4 trikampius. 
9. Segė, geležinė, lankinė ilgakojė: h – 9,17, įvijos l – 4,07, Ø – 0,73. Įvijos lankelis sunykęs, likę tik fragmentai. 
10. Ietigalis, geležinis su iškyla per vidurį, l – 22,8, plunksnos l – 14,57, plotis – 4,03, įmovos – Ø – 2,24. 
11. Peilis, geležinis, nugarėlė nuolaidi, l – 22,6, įkotės l – 5,5, peilio plotis – 2,44, nugarėlės storis – 0,43. Peilis lūžęs į 2 
dalis. 
 



Kapas Nr.20  
Griaučiai A 
 
12. Peilis, geležinis, nugarėlė nuolaidi, viršūnė nulūžusi. l – 18,65, įkotės l – 3,85, peilio plotis – 2,04, nugarėlės plotis – 
0,63. 
13. Ietigalis, geležinis su iškyla per vidurį, l – 24,3, viena plunksnos pusė nulaužta, jos l – 16,7, įmovos Ø – 2,7. 
 
Griaučiai B 
 
14. Peilis, geležinis, nugarėlė nuolaidi, Peilio viršūnė nulūžusi, o įkotė nulaužta, l – 19,6, įkotės l – 3,8, peilio asmenų 
plotis – 2,5, nugarėlės storis – 0,86. Peilio nugarėlėje prie įkotės išliko audinio fragmentas. 
15. Šukė, 2,6x1,7 dydžio. 
 
Griaučiai C 
 
16. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,65x5,45 dydžio. Juostelės plotis – 0,85, storis – 0,3, pjūvyje juostelė trikampė. 
Apyrankės viduryje paliktas neornamentuotas pusapvalis iškilimas, o jos pakraščiai iš abiejų pusių puošti dantytu raštu, 
kuris sudaro dar dvi juosteles. Apyrankės galai susiaurinti, 0,68 pločio. Jie puošti 3 iškilių skersinių juostelių grupėmis, 
kurių tarpeliuose analogiškas raštas. Atstumas tarp grupių (neornamentuotas plotas) – 0,7. 
17. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,6x5,45 dydžio. Juostelės plotis – 0,82, storis – 0,33, pjūvyje trikampio formos. Galai – 
0,64 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir aukščiau aprašytoji (1) apyrankė. 
1 ir 2 apyrankės buvusios ant kairės rankos. 
 
18. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,7x5,37 dydžio. Juostelės plotis – 0,85, storis – 0,32, pjūvyje juostelė trikampio 
formos. Galai – 0,7 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir šio kapo 1,2 apyrankės. 
19. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,7x5,47 dydžio. Juostelės plotis – 0,83, storis – 0,27, pjūvyje juostelė trikampio 
formos. Galai – 0,62 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir šio kapo 1,2,3 apyrankės. 
20. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,7x5,47 dydžio. Juostelės plotis – 0,86, storis – 0,32, pjūvyje juostelė trikampio 
formos. Galai – 0,75 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir šio kapo 1,2,3,4 apyrankės. 
 
3,4,5 apyrankės buvusios ant kairės rankos. 
 
21. Karolių apvarą, stiklinė. Ja sudaro: 29 žalsvai mėlynos spalvos apvalūs maži karoliai. Jų Ø – 0,42, 0,38, 0,35, 0,44 ir 
t.t., h – 0,31, 0,27, 0,28, 0,3 ir t.t. ; 2 tamsiai mėlynos spalvos prizminiai šešiakampiai: l – 1,63, pjūvyje – 0,36 ir 0,34 
pločio; 3 tamsiai mėlynos spalvos apvalūs maži karoliai. Jų Ø – 0,5, 0,44, 0,44; h – 0,44, 0,4, 0,35; 1 tamsiai žalias apvalus 
mažas karolis: Ø – 0,36, h – 0,29; 3 tamsiai mėlynos spalvos dvigubo nupjauto kūgio ištęsti karoliai (vienas nulūžęs per 
pusę). Jų l – 1,18, 1,19 ir 1,03, atitinkamai Ø – 0,43, 0,4 ir 0,47; 1 iš vidaus lyg paauksuotas apvalus mažas suplotas: Ø – 
0,86, storis – 0,37; 1 geltonos emalės apvalus mažas suplotas: Ø – 0,41, storis – 0,1. Bendras apvaros ilgis – 16,65. 
22. Galąstuvas, akmeninis, pilkšvai mėlynos spalvos. Pailgo stačiakampio formos, kurio vienas galas siauresnis, galai 
užapvalinti, l – 10,38, plotis 3,0 ir 2,77, storis – 2,0. 
23. Kirvis, geležinis, įmovinis, l – 17,5, ašmenų l – 10,05, ašmenų plotis – 4,96, įmovos Ø – 4,04, koto – 3,16. 
 
Griaučiai D 
 
24. Antkaklė, žalvarinė, šaukštinė, 12,9x15,4 dydžio. Ji deformuota, per vidurį suspausta ir kiek įskilusi. Vielos Ø – 0,4, 
per vidurį storėja, 0,5 skersmens ir iki galų įrėžti grioveliai, imituojantys vielos sukimą. Imitacija aprėminta statinaitės 
pavidalo žiedeliais. Šaukštelio l – 3,36, plotis – 1,6. Šaukštelio 3 laipteliai puošti įstrižu trikampėlių eilutėmis. 
25. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,07x4,95 dydžio. Juostelės plotis – 0,76, storis – 0,22, pjūvyje juostelė stačiakampio 
formos. Apyrankės viduryje paliktas neornamentuotas trikampis iškilimas, o pakraščiai puošti laužytais brūkšneliais. 
Galai siaurėja, 0,57 pločio, puošti skersiniais brūkšneliais, o susidarę įdubimai – išmušti smulkiais brūkšneliais. 
26. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,06x4,8 dydžio. Juostelės plotis – 0,76, storis – 0,17, pjūvyje stačiakampio formos. 
Galai – 0,57 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir šio kapo 1 apyrankė. 1,2 apyrankės buvusios ant kairės rankos. 
27. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,32x4,78 dydžio. Juostelės plotis – 0,75, storis – 0,22, pjūvyje juostelė stačiakampio 
formos. Galai – 0,46 piečio. Ornamentuota taip pat, kaip ir šio kapo 1 ,2 apyrankės. 
28. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,18x4,84 dydžio. Juostelės plotis – 0,77, storis – 0,24, pjūvyje juostelė stačiakampio 
formos. Galai – 0,47 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir aprašytos šio kapo 1,2,3 apyrankės. 



29. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,18x4,74 dydžio. Juostelės plotis – 0,77, storis – 0,2, pjūvyje juostelė stačiakampio 
formos. Galai – 0,46 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir aprašytosios šio kapo 1,2,3,4 apyrankės. 
30. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,00x5,00 dydžio. Juostelės plotis – 0,76, storis – 0,2, pjūvyje juostelė stačiakampio 
formos. Galai – 0,53 pločio. Ornamentuota taip pat, kaip ir aprašytos šio kapo 1,2,3f4,5 apyrankės. 
 
3,4,5,6 apyrankės buvusios ant dešinės rankos. 
 
31. Kepuraitės papuošalas, žalvarinis. Papuošalas sudarytas iš dvigubų įvijinių pakabučių, kuriuos skiria 2 žalvarinės įvi-
jos. 
1. Įvijinis pakabutis: h – 2,05, įvijų Ø – 1,33 ir 1,33, padaryta iš apvalios, 0,15 skersmens, žalvarinės vielos, susuktos į 4 
apvijas. 
2. 2 įvijos, žalvarinės: 1 – l – 2,84, Ø – 0,36, susukta iš trikampio pjūvio vielos; 2 – l – 2,85, Ø – 0,41, susukta iš trikampio 
pjūvio vielos. 
3. Įvijinis pakabutis. Jis perlūžęs į dvi dalis: h – 2,28, įvijų Ø – 1,24 ir 1,33, padaryta iš apvalios, 0,13 skersmens, žalvarinės 
vielos, susuktos į 4 apvijas. 
Aprašytieji pakabučiai ir tarpinės įvijos buvusios prie dešiniojo smilkinio. 
4. Įvijinis pakabutis: h – 2,4, įvijų Ø – 1,34 ir 1,40, padaryta iš apvalios, 0,14 skersmens, žalvarinės vielos, susuktos į 4 
apvijas. 
5. Įvija, žalvarinė, l – 2,54, 0 – 0,4, susukta iš trikampio pjūvio vielos. 
Aprašytasis pakabutis ir įvija buvę prie kairiojo smilkinio. 
6. Įvija, žalvarinė, l – 1,73, Ø – 0,4, susukta iš trikampio pjūvio vielos. Tai – pakauškaulio įvija. 
7. Įvija, žalvarinė, l – 1,74, Ø – 0,4, susukta iš trikampio pjūvio vielos. 
 



Kapas Nr.21. 
 
32. Sagtis, geležinė apvaliu lankeliu, 4,04x5,03 dydžio. Sagties adata neišlikusi. 
33. Peilis, geležinis. Išliko dalis ašmenų ir įkotė. l – 8,83, įkotės l – 4,9, ašmenų plotis – 1,63. 
34. Pjautuvo, geležinio fragmentas. 1–11, ašmenų plotis – 2,1 
35. Kirvis, geležinis įmovinis. Jis labai surūdijęs, galima tik apytikriai nusakyti jo ilgi. l – 21,8. 
 
Kapas Nr.22 
 
36. Verpstukas, kaulinis. Ø – 4,78, skylutės Ø – 1,0, storis – 1 ,9. 
 
Atsitiktiniai radiniai 
 
Kapo Nr. 16 aplinkoje ir jį preparuojant 
 
37. Antkaklės, žalvarinės šaukštelinis šaukštelio fragmentas. l – 2,8, plotis – 1 ,17. 
38. Ylos, geležinės fragmentas, l – 6,14, Ø – 0,4» 
 
Kapo Nr. 20 aplinkoje ir jį preparuojant 
 
39. Įvijinio pakabučio dalis. Ø – 1,46, padarytas iš apvalios, 0,12 skersmens, vielos, susuktos į 4 apvijas. 
40. Įvija, žalvarinė: l – 2,38, Ø – 0,4, susukta iš trikampio pjūvio vielos. 
41. Įvija, žalvarinė: l – 1,25, Ø – 0,42, susukta iš trikampio pjūvio vielos. 
42. Įvijinio pakabučio dalis. Ø – 1,03. Padarytas iš plokščios, 0,26x0,15 dydžio, vielos, susuktos į 2 įvijas. 
 
Kv. D–6 
 
43. Antkaklės, šaukštelinės dalis (2 fragmentai). Padaryta iš 0,45 skersmens vielos, kuri per vidurį platėja. Pabaiga puošta 
sukimo imitacija, kuri aprėminta statinaitės pavidalo žiedeliais. Vieno fragmento l – 15,2, kito – 12,6. pastarajame išlikusi 
šaukštelio dalis. 
 
Kv. D–8 
 
44. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. Apyrankė stipriais sulankstyta. Padaryta iš 0,77 pločio ir 0,2 storio juostelės. Viduryje 
paliktas neornamentuotas trikampis iškilimas, o pakraščiai puošti išilginiais grioveliais, susidarę iškilimai skersiniais 
brūkšneliais. Galai šiaurėj antys, 0,52 pločio, puošti skersinių griovelių grupėmis. Pjūvyje stačiakampio formos. 
 
Kv. F–8 
 
45. Tūtelės, žalvarinės. Susuktos iš 0,03 storio skardelės. Skersmuo – 0,73. Puoštos įstrižais iškilimais. Viena jų išlikusi 
kiele geriau – likusios – labai deformuotos. 
 
Kv. K–5 
 
46. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,0x5,72 dydžio. Padaryta iš 0,8 pločio ir 0,32 storio juostelės, kuri pjūvyje sta-
čiakampio formos. Apyrankės viduriu paliktas neornamentuotas trikampis iškilimas, o pakraščiai puošti išilginiais 
grioveliais, susidarę iškilimai – skersiniais brūkšneliais. Galai nesiaurėjantys, puošti skersinių brūkšnelių eilutėmis. 
47. Apyrankė, žalvarinė, juostinė, 6,0x5,64 dydžio, Padaryta iš 0,84 pločio ir 0,32 storio juostelės, kuri pjūvyje trikampio 
formos. Ornamentuota taip pat, kaip ir aukščiau aprašyta apyrankė, rasta kv. K–5. 
48. Tūtelės, žalvarinės cilindrinės. Padarytos iš 0,04 storio skardelės: 1) l – 2,77, Ø – 0,37; 2) l – 2,7, Ø – 0,38; 3) l – 2,56, 
Ø – 0,36; 4) l – 2,55, Ø – 0,37; 5) l – 2,67, Ø – 0,38; 6) l – 2,77, Ø – 0,38. Tūtelių viduje išlikę organinės medžiagos. 
 
Kv. E–11 
 
49. Ietigalis, įmovinis, geležinis, l – 20,1, plunksnos plotis 4,4, įmovos l – 10,6, įmovos Ø – 2,7, koto kiaurymės – Ø 2,1. 
 



Planų ir kapų piešinių sąrašas 
 
 
1. Situacijos planas (M 1:100) 
2. Ploto 2 planas (M 1:20) 
3. Kapas Nr.15 (M 1:5) 
4. Kapas Nr.16 (M 1;5) 
5. Kapas Nr.17 (M 1:5) 
6. Kapas Nr,18 (K 1:5) 
7. Kapas Nr.19 (M 1:5) 
8. Kapas Nr. 20 (M 1:5) 
9. Kapas Nr.22 (M 1:5) 
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Lietuvos archeologijos medžiaga, K., 1928, p. 170. 
2. Inv. Hr. 650:1–12; 651:1–4; 652:1–6; 653:1–5; 654:1–15. 
3. LAA, t. 3, p. 61. 
4. Literatūrą žr.: LAA, t. 3, p. 61. 
5. Tęsiant ankstesnę numeraciją, 1978 m. ištirti kapai pradedami Nr. 15. Tad šiuo metu žinomi 22 kapai. 
6. Visi išmatavimai duoti centimetrais. 



1979 metų Lauksvydų kapinyno tyrinėjimai 
 
1979 m. buvo užbaigti 1978 m. pradėti Lauksvydų k. III-IV a. kapinyno tyrinėjimai (žr. E. Jovaiša, 1978 m. Lauksvydų k. 
(Kauno raj.) plokštinio kapinyno tyrinėjimų ataskaita, V., 1979). 
 
1979 m. tirtas 20 m2 plotas prie pat Š ūkinio pastato sienos. Šiuo plotu buvo siekta ištirti paskutinę galimybę rasti kapus. 
Be to, norėta surasti T. Daugirdo 1911 m. tirtųjų plotų kontūrus. 1979 m. ištirtas 20 m2 plotas rezultatų nedavė: 
archeologinių laikų kapų ar senienų nerasta. Taigi, kasinėjimai Lauksvyduose užbaigti. Siūlome šį paminklą išbraukti iš 
archeologijos paminklų sąrašo.  


