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Kapinyno tyrinėjimų istorija 
Dauglaukio kaimo (Tauragės r.) kapinynas yra Kairiajame Jūros u. krante, Dauglaukio gyvenvietėje, A. Šakio sodybos 
teritorijoje. 
1983 metais Mokslinė-metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba pradėjo kasinėjimus tikslu nustatyti kapinyno ribas 
ir chronologiją. Tyrinėjimų istorija, detalus kapinyno situacijos aprašymas, planas, plotų ir kapų fiksacinė medžiaga 
pateikta J. Balčiūno tyrinėjimų ataskaitoje. 1983 metais buvo ištirti 4 plotai, kuriuose rasti 12 nedegintų mirusiųjų kapai. 
1984 m. liepos 3–29 dienomis kasinėjimus pratęsė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto TSRS istorijos katedros 
ekspedicija.1 

 
1 Planus braižė, kapų radinius piešė Vilniaus valstybinio dailės instituto skulptūros spec. studentai V. Adomonis ir V. 
Vinslovas. Praktiką atliko VVPI Istorijos-tar. teisės I k. studentai. 



Tirtųjų plotų ir kapų aprašymas 
 
Plotų ir kapų numeracija tęsiama ir pradedama atitinkamai nuo 5 ir 13 numerio. Plotai V, VI, VIII išplanuoti prie pat PR 
namo sienos ir sudaro vieną 22 m ilgio ir 3 m pločio tiesę, kuri nuo PV galo pažymėta skaitmenimis 1…22, o trumpoji 
kraštinė raidėmis A, B, C. Todėl plotas V atsidūrė atkarpoje tarp 7–16, plotas VI – tarp 17–22 ir plotas VIII – tarp 1–6. 
Plotas VII išplanuotas prie PV gyvenamojo namo sienos ir yra statmenas plotų VI, V, VIII atžvilgiu. Plotas IX planuotas 
statmenai plotams V, VI iš jų sandūros. Plotas XI yra lygiagretus plotų V, VI, VIII atžvilgiu ir statmenas ploto IX atžvilgiu. 
Kadangi 1983 m. tyrinėjimų metu plotai buvo orientuoti Š-P principu, tai, prisitaikant prie gyvenamojo namo išdėstymo, 
plotai I, II pateko į tiriamųjų plotų V, VII, IX, XI teritoriją (žr. situacijos planą). 
 
Plotas V 
 
Plotas V (10×3 m) išplanuotas prie pat ilgesniosios, PR, namo sienos. Ilgesnioji kraštinė žymėta skaitmenimis 7–16, 
trumpesnioji raidėmis A, B, C. 
Ploto V povelėninis sluoksnis siekė apie 0,25 m, o vietomis iki 0,47 m. Po šiuo sluoksniu slūgsojo nejudintas balto smėlio 
sluoksnis, kuri tęsėsi iki 1,08 m gylio nuo žemės paviršiaus. Po juo pasirodė pirminis (?) žemės paviršius. Šiame horizonte 
atsidengė kapų duobių kontūrai bei laužaviečių (?) liekanos, kurios kartais susilieja su kapų duobių kontūrais (žr. ploto V 
planą). 
 
Sunykęs moters kapas 13 
 
1,08–1,10 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A 9, 10, B 9, 10, C 9, atsidengė netaisyklingos formos kapo duobės 
kontūras. Jo ilgis – 1,96 m, plotis ties galvūgaliu 0,64 m, ties kojūgaliu – 0,6 m. ŠR jo siena apie vidurį išplatėja, susidaro 
lyg ir „pilvas“, kuriame gausiai rasta medžio angliukų. Atrodo, jog čia buvo nedidelė laužavietė, kuri, laikui bėgant, 
susiliejo su kapo duobe. 
Kv. B 9, prie pat jo ribos su kv. C 9, 1,25 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus ir 0,17 m nuo buvusiojo (?) atsidengė 
suaugusio žmogaus kaukolės kontūras. 
Kaukolė sunykusi, išlikusi tik apatiniojo žandikaulio dalis ir dešiniojo raktikaulio fragmentai (žr. kapo 13 planą). 
Mirusiosios galva buvo nusvirusi į kairę pusę ir galvūgaliu nukreipta į ŠV 280º kampu. 
Įkapės: kaklo srityje rasta žalvarinė antkaklė kūginiais galais. Antkaklės lankelis plokščias, puoštas „akučių“, trikampių bei 
rombelių raštu. Kūgeliai neaukšti, puošti koncentriniais apskritimais. Lankelyje iš kiekvienos pusės išlietos trys skylutės, 
kuriose turėjo būti įverti pakabučiai. Antkaklės užsegimas buvo rastas nusuktas į kairę kapo pusę, po apatiniu 
žandikauliu. 
Ten pat, kaklo srityje, atsidengė vėrinys iš žalvarinių pakabučių. Jį sudaro 35 pakabučiai. Vėrinys nevienodai gerai išlikęs: 
krūtinės srityje ir dešinėje galvos pusėje buvo gerai išskiriamas 21 pakabutis, kairėje pusėje jie, nešant ar guldant 
mirusiąją, susijaukė ir, laikui bėgant, suaugo į vieną monolitinę masę (joje buvo 14 pakabučių). Pakabučiai lieti 
kiekvienam iš jų iš abiejų pusių prijungti statinaitės formos „karoliukai“. Kaklo užpakalinėje dalyje buvo atidengta vėrinį 
užbaigianti 9 cm ilgio žalvarinė įvija. Bendras vėrinio perimetras – 49,3 cm, be įvijos – 40,8 cm. 
0,16 cm nuo antkaklės kojūgalio link rastas žalvarinis statinėlinis smeigtukas. Jis kiek įstrižas kapo ašiai ir smaigaliu 
nukreiptas į dešiniąją galvūgalio pusę. Smeigtuko adata išlaikė medžiagos atspaudą, ir, atrodo, jog šiuo smeigtuku buvo 
susegtas audeklas, į kurį buvo įsupta mirusioji. 
Dešinėje galvos pusėje, įstrižai kapo ašies ir nukreipta į kairę kapo pusę, rasta 10,5 cm ilgio geležinė yla. 
Kairėje kapo 13 pusėje, kv. B 8, 9, C 8, 9 tame pat horizonte, atsidengė apskrita tamsiai pilkos spalvos dėmė, kurioje 
rasta medžio angliukų lizdų. Kam ji priklauso, sunku pasakyti. Galima manyti, jog šioje vietoje buvo deginama ugnis, 
atliekant mirusiosios pagerbimo apeigas. 
Tikrinant kapo dugną, kv. B. 9, ties ta vieta, kur prasideda kapo 13 duobės išlenkimas, atsidengė statmenai pastatytos 
apyrankės nugarėlė. Preparuojant toliau paaiškėjo, kad čia yra sumestų daiktų vieta (žr. daiktų radimo piešinį). Čia rastos 
4 žalvarinės juostinės apyrankės (vienos iš jų rasta tik pusė), du žalvariniai smeigtukai (ritinis ir statinėlinis), viena 
žalvarinė laiptelinė segė ir žalvarinis pasagėlės formos kiauraraštis pakabutis su grandinėlėmis. 
Šie daiktai priklauso kapui 13. Paaiškėjo ir deformuotos kapo duobės priežastis: matyt, dar senais laikais čia buvo kasta 
duobė. Radusieji sudėjo įkapes atgal ir vietą užkasė. 
Moters viršugalvio srityje rastas emaliuotas, tamsiai mėlynos spalvos karolis, kuris kape vienintelis. 
 
Moters kapas 14 
1,38 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus ir 0,3 m nuo buvusiojo (?), kv. B, C, 10, 11 atsidengė kapo duobės 
kontūras. Jis tęsėsi iki ŠV ploto sienos, ir todėl reikėjo pratęsti plotą po gyvenamojo namo pamatais (žr. ploto V planą). 
Duobė pailgos formos, užapvalintais galais. Jos ilgis – 2,6 m, plotis ŠV jos gale – 1,2 m, PR – 0,9 m. Iš aplinkinio geltonos 
spalvos smėlio duobė išsiskyrė tamsiai pilka, vietomis net juoda spalva. Visas duobės plotas labai gausiai pripildytas 
medžio angliukais. 



1,7 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė nunykęs moters kapas. Iš griaučių likusi apatinio žandikaulio 
dalis. Sprendžiant iš jo, galva buvo nusvirusi į dešinę pusę ir viršugalviu nukreipta į PR 100º kampu. 
Įkapės: kaklo srityje rastas karolių vėrinys, susidedantis iš įvairios formos stiklo, emalės karolių ir žalvarinių dvigubų įvijų 
pakabučių. Vėrinyje rasta 11 balto (?) stiklo, 2 cilindro formos raudonos emalės, 1 tamsiai mėlynos emalės, 1 geltonos, 
raudonos ir juodos emalės juostelėmis puošto, 1statinaitės formos raudonos spalvos emalės ir 4 žalvarinių dvigubų įvijų 
pakabučių. Bendras vėrinio ilgis – apie 10,5 cm. 
0,15 m nuo apatinio žandikaulio, dešinėje krūtinės pusėje, rasta žalvarinė kiauraraštė segė su 4 žalvariniais pasagėlės 
formos pakabučiais (žr. kapo 14 planą). 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Vyro kapas 15 
1,5 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 14, 15, atsidengė dalis kapo duobės kontūro ir buvusio karsto išilginės briaunos 
pėdsakai. Kapo duobė, sprendžiant iš Š jos fragmento, buvo užapvalintais galais, 1,6 m ilgio ir 0,64 m pločio. 
Karsto plotis – 0,38 m. P kapo duobės galas atsirėmė į laužavietę ir susiliejo joje. Tame pat gylyje, Š duobės dalyje, prie 
pat karsto kairiosios briaunos rastas 20×12 cm dydžio smiltainio akmuo ir prie pat jo geležinis įmovinis kirvis (žr. kapo 15 
planą). 
1,65 m gylyje nuo žemės paviršiaus ir 0,56 m gylyje nuo buvusiojo (?) atsidengės sunykusio vyro kapo įkapės. Griaučiai 
neišliko. 
Įkapės: Galvos srityje (Š dalyje), dešinėje pusėje rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. P link 0,21 m nuo jo ir 0,2 m nuo 
akmens rastos 2 žalvarinės laiptelinės segės. Jos padėtos kiek įstrižai kapo ašiai, lygiagrečiai viena kitos atžvilgiu (atrodo, 
jos buvo padėtos krūtinės srityje). Pirmoji segė dviejų laiptelių ir atvira įvija, antroji – kiek didesnė, trijų laiptelių ir uždara 
įvija. 
0,54 m į P nuo pirmosios segės rastas žalvarinis juostinis žiedas. 
Preparuojant kapą, susidarė įspūdis, jog mirusysis buvo palaidotas karste, o Š jo gale buvo padėtas akmuo ir prie jo 
atremtas kirvis. Sprendžiant iš karsto fragmentų ir įkapių, mirusysis buvo palaidotas tiksliai Š kryptimi. 
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
P kapo gale, kv. A 13, 14, B 13, 14 atsidengė apskrita, tamsiai pilkos spalvos želės duobė, kurios dydis – 1,4×1,20 m. Joje 
gausiai rasta medžio angliukų. Atrodo, jog čia buvusi apeiginė laužavietė. 
 
Vaiko kapas 16 
1,25 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, kv. A, B 7 atsidengė karsto pėdsakai. 1,35 m gylyje atsidengė karsto 
kontūras ir vaiko kapas (žr. ploto V planą). Karstas buvęs 1,18 m ilgio ir 0,21 m pločio, stačiais kampais. PR jo dalyje 
atsidengė pieniniai dantys. Griaučiai neišliko. Sprendžiant iš dantų likučių ir įkapių, vaikas buvo palaidotas tiksliai R 
kryptimi (žr. kapo 16 planą). 
Įkapės: kaklo srityje rasta vaikiška žalvarinė antkaklė kūginiais galais ir karolių apvara, sudaryta iš 70 smulkių žalio, balto 
ir tamsiai mėlyno stiklo karoliukų. Bendras apvaros ilgis apie 25 cm. Prie pat antkaklės rastas žalvarinis juostinis žiedas. 
0,64 m nuo R karsto galo, dešinėje kapo pusėje rastos dvi sulipusios apyrankės. Pirmoji buvo plati, juostinė apyrankė, 
antroji – įvijinė (sudėtos kartu jos sudarė įspūdį, kad čia būta rankogalio). 0,1 m nuo jų galvūgalio link ir kapo viduryje 
rastos dar dvi apyrankės (pirmoji buvo siaura juostinė, antroji – įvijinė). Prie pastarosios apyrankės įvija į kairę kapo pusę 
(į P) ir kiek įstrižai kapo ašiai rasta žalvarinė laiptelinė segė, kurios paviršius ištisai puoštas sidabrinėmis 
ornamentuotomis plokštelėmis. 
Radinių padėtis, nežymūs rankų kaulų pėdsakai leidžia manyti, jog vaikas buvo palaidotas ant šono „miego“ pozoje. 
Kairioji ranka buvo sulenkta smailu kampu ir pritraukta prie žandikaulio, dešinioji – ištiesta. 
Tikrinant kapo dugną, radinių nerasta, tačiau karsto plote pastebėta medžio pėdsakų. Atrodo, jog tai buvęs karsto 
pagrindas. 
 
Plotas VI 
Plotas VI pratęsia plotą V ŠR kryptimi 6 m. Ilgesnioji kraštinė žymėta skaitmenimis 17–22, trumpesnioji – raidėmis ABC 
(žr. ploto VI planą). Ploto VI pabaiga sutampa su ŠR gyvenamojo namo galu (žr. situacijos planą). 
Nuėmus velėninį sluoksnį (siekiantį iki 0,49 m), kv. A, B 18, 19 atsidengė buvusio šulinio vieta. Šulinys stačiakampio 
formos, 1,48×1,45 m dydžio. Sudarytas iš vienas ant kito klotų 0,15–0,20 m storio rąstelių. Preparuojant šulinio vidų, 
buvo rasta šiuolaikiškos keramikos (lėkštės, molinių ąsotėlių fragmentai) bei įvairių buitinių atliekų. Greičiausiai – tai XX 
a. pradžios šulinio vieta. 
 
Kapas 17 
1,46 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 19, atsidengė stiklo ir mėlynos emalės karolių vėrinys. Kapo duobės kontūras iš 
aplinkinės žemės neišsiskyrė; griaučiai neišliko. 
1,5 m gylyje, į P nuo vėrinio kv. B 19, atsidengė likę kapo daiktai. Jie buvo jau nebe pirminėje vietoje, o šulinio duobėje. 
Matyt, kapas buvo apardytas kasant šulinį. O 0,19×0,13 m žemės plotelyje atsidengė žalvarinė laiptelinė segė, žalvarinis 



ritinis smeigtukas, žalvarinis juostinis žiedas, žalvarinių grandelių fragmentai bei žalvarinė juostinė apyrankį (žr. kapo 17 
planą). Galimas daiktas, jog šie daiktai priklausė kapui 17. Nustatyti palaidojimo krypties nepavyko. 
Tikrinant dugną po kapo 17 radiniais, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Moters kapas 18 
1,42 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B, C 22 buvo pastebėta 0,4×0,3 m dydžio, pailga, tamsesnės žemės maišyta su 
medžio angliukais, duobė. Duobė plito ŠV link (po namo pamatais) ir todėl buvo padaryta išpjova. 
1,46 m gylyje atsidengė sunykusio moters kapo įkapės; griaučiai neišliko. Sprendžiant iš rastųjų įkapių, moteris buvo 
palaidota į ŠR 85º kampu. 
Įkapės: ties kv B 22 ir C 22 sandūra atsidengė geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentai (žr. kapo 18 planą). 0,22 m į V 
atsidengė iš vidaus lyg paauksuotų ir mėlynos spalvos emalės karolių vėrinys. Jis susideda iš 28 stiklo ir emalės karoliukų 
(mėginant iškelti vėrinį, subyrėjo 11 stiklo ir 3 emalės karoliai). Dešinėje vėrinio pusėje rastas emaliuotas, raudonos, 
baltos ir juodos spalvos juostelėmis puoštas, karolis (jis taip pat subyrėjo). 
10,5 cm į V nuo šio vėrinio, skersai kapo ašies ir galvute į kairę kapo pusę, rastas žalvarinis ritinis smeigtukas. Jis lūžęs į 
tris dalis. 
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Plotas toliau buvo tiriamas iki 1,8 m gylio, kai pradėjo dengtis molingas sluoksnis, šio ploto tyrinėjimai buvo baigti. 
 
Plotas VII 
 
Plotas VII buvo išplanuotas išilgai PV gyvenamojo namo sienos ir sudarė statų kampą plotui V. R ploto kraštinė žymėta 
raidėmis ABC, Š – skaitmenimis 1…6. Plotas VII iš dalies uždengė 1983 m. tirtąjį plotą II. Po velėnos sluoksniu, kv. B, C 2, 
3, 4, C 5, 6 jis išryškėjo (žr. ploto VII planą). 
 
Vyro kapas 19 
0,98 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 1, atsidengė geležinis ietigalis. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės 
neišsiskyrė. 
1,08 m gylyje, kv. B 1, atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko: rasta tik apatinio žandikaulio dalis. Sprendžiant iš jo 
bei įkapių, vyro kapas galvūgaliu orientuotas tiksliai Š kryptimi. 
Įkapės: galvūgalyje, 0,27 m į Š nuo apatinio žandikaulio, rastas geležinis skydo anskydis. Jis buvo padėtas antrąja puse. 
Prie pat jo, dešinėje jo pusėje (žvelgiant veidu į Š), rastas prilipęs geležinis vinukas, skirtas antskydžiui pritvirtinti prie 
medinio skydo. Kairėje galvūgalio pusėje, 9 cm nuo antskydžio, rastas geležinis ietigalis. Plunksna nukreipta kojūgalio 
link. Po ietigalio įmova, statmenai jai, buvo padėtas geležinis įmovinis kirvis. Įmova atsukta į kapo išorę, o įmovos 
„kampas“ nukreiptas Š link. Prie pat kirvio, lygiagrečiai su juo, rastas geležinis peiliukas. Jo smaigalys nukreiptas į 
antskydžio pusę, o ašmenys – į Š. Peiliukas buvo uždėtas ant kovos peilio, kurio smaigalys pakištas po antskydžiu, o 
ašmenys nukreipti į P pusę. Prie pat antskydžio, dešinėje jo pusėje, rasta geležinė stačiakampio formos sagtis ir prie jos 
geležies likučių (greičiausiai – tai sagties adatos likučiai). 
Prie kirvio įmovos, kovos peilio radimo horizonte, rastas varinis Faustinos I sestercijus (žr. kapo 19 planą). 
Kairėje žandikaulio pusėje, adata Š link rastas stambus geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Vyro kapas 20 
0,98 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B 2, 5 cm atstume nuo 1983 m. tirtojo ploto II linijos ir išilgai jos rastas geležinis 
ietigalis (žr. ploto VII planą). Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. 
1,08 m gylyje atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko; rasta tik apatinio žandikaulio dalis. Sprendžiant iš jo ir 
rastųjų įkapių, vyras buvo palaidotas galvūgaliu į ŠR 5º kampu. 
Įkapės: dešinėje galvūgalio pusėje, lygiagrečiai kapo ašiai, plunksna galvūgalio link ir 8 cm nuo apatinio žandikaulio rastas 
geležinis ietigalis. Prie jo įmovos, vidinėje kapo pusėje buvo padėtas žalvarinis įvijinis žiedas (jo viduje rasti pirštakaulių 
fragmentai). 0,18 m į P nuo apatinio žandikaulio, galvute į kapo vidų rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 6 cm į R nuo 
apatinio žandikaulio rastas dvigubo nupjauto kūgio formos gintarinis karolis. 
Tikrinant kapo dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Vaiko kapas 22 
1,23 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A, B 4, atsidengė kapo duobės kontūro dalis, išsiskirianti tamsiai pilka spalva su 
medžio angliukų priemaišomis. Duobės ilgis – 1,28 m, plotis – 0,69 m. Ji pailga, Š galas užapvalintas, P galas atsirėmė į 
1983 m. tirtąjį plotą II (žr. ploto VII planą). 
1,60 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus ir 0,37 m gylyje nuo pirminio (?), kv. A 4, atsidengė kaukolės kontūras, 
dantų ir apatinio žandikaulio likučiai (žr. kapo 22 planą). 



Griaučiai neišliko. Sprendžiant iš likusių pieninių dantų, čia buvo palaidotas vaikas. Įkapės ir griaučių likučiai rodo, kad 
mirusysis buvo palaidotas tiksliai Š kryptimi. 
Įkapės: kaklo srityje, kūgeliais į dešinę kapo pusę, rasta žalvarinė antkaklė kūginiais galais. Ji preparuojant skilo (matyt, 
kape ji buvo deformuota, nes išėmus ją, ji nesuėjo lūžusiais galais). Prie pat kairiosios apatinio žandikaulio pusės rasta 
žalvarinė tūtelė ir žalvarinis pakabutis, padarytas iš plonos skardelės. Tūtelė išimant suiro. 0,21 m nuo apatinio 
žandikaulio, kairiosios rankos srityje rasta žalvarinė juostinė apyrankė. Tokia pat apyrankė rasta tame pat lygyje 
dešiniosios rankos srityje. Abejose apyrankėse rasta dilbio kaulų likučių. 0,30 m nuo apatinio žandikaulio, ant centrinės 
kapo ašies linijos rastas žalvarinis ritinis smeigtukas. Jis kiek įstrižas kapo ašiai, galvutė nukreipta į kairę kapo pusę 
kojūgalio link. 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Plotas VII buvo pratęstas ŠV kryptimi 2 m iki tvoros (žr. kapinyno situacijos planą). To pareikalavo tai, kad kv. A, B 6 
pabaigoje atsidengė apvalios duobės (0,8×0,9 m) pėdsakai (1,40 m gylyje). Preparuojant ploto VII kv. A, B 7, 8 paaiškėjo, 
jog čia buvusi duobė, į kurią sumesti paskiri žmogaus ir gyvulio kaulai. Pasiekus 2,40 m gylį, duobė baigėsi. Joje be 
minėtų radinių nebuvo daugiau nieko. 
Patikrinus minėtuose kvadratuose atsidengusią duobę ir pasiekus 2,40 m gylį, ploto VII tyrinėjimai buvo baigti. 
 
Plotas VIII 
Plotas VIII buvo planuotas kaip natūrali ploto V tąsa PV kryptimi. Jo dydis – 6×3 m. PV kraštinė žymėta raidėmis ABC, o 
PR kraštinė skaitmenimis 1…6. 
 
Vyro kapas 21 
0,98 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. ABC 4, 5, 6 atsidengė didelės kapo duobės kontūras, orientuotas Š–P kryptimi. 
Duobė buvo netaisyklingo ovalo formos, 2,5 m ilgio ir 1,25 m pločio. Visame duobės plote rasta medžio angliukų, 
ypatingai jų gausu R duobės pusėje (žr. ploto VIII planą). Tame pat horizonte atsidengė ir karsto pėdsakai. Karstas buvo 
įdėtas beveik tiksliai kapo duobės viduryje. Š kapo duobės gale karsto pėdsakų atsekti nepavyko. Karstas buvęs 
stačiakampio formos, geriau išlikusio V karsto briaunos segmento ilgis – 1,7 m, R – 1,26 m, plotis pietiniame gale – 0,6 
m. 
Apskritai, preparuojant kapą, susidarė įspūdis, jog darbo įrankiai buvo sudėti galvūgalyje ant karsto arba tuoj už jo Š 
duobės gale. Karstas buvęs skobtinis, nes tikrinant kapo duobės dugną, medžio likučiai tęsėsi dar apie 15 cm. 
Neabejotina, jog laidojant mirusįjį, buvo atliekamos apeigos su ugnimi. Medžio angliukų išsidėstymas ir tas faktas, jog jie 
buvo randami visuose kapo duobės horizontuose, rodo, kad laužo likučiai buvo pilami į sampilą. 
1,10 m gylyje, kv. C 6, atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko. Sprendžiant iš karsto ir įkapių padėties, mirusysis 
buvo palaidotas į ŠR 15º kampu. 
Įkapės: darbo įrankiai ir ginklai buvo sudėti vienoje vietoje mirusiojo galvūgalyje. Įmova į Š kapo sieną, kiek įstrižas kapo 
ašiai ir ašmenimis į dešinę kapo pusę buvo padėtas įmovinis kirvis. Ant jo, plunksna į Š kapo sieną buvo uždėtas įmovinis 
ietigalis. Po kirviu, keik įstrižai jam pakištas geležinis kaltas (žr. kapo 21 daiktų padėties piešinį). 0,15 cm į R nuo kirvio 
rasti geležinio peiliuko fragmentai. 
0,6 m į P nuo Š kapo duobės, vienoje linijoje su kairiuoju karsto segmentu rasta deformuota žalvarinė segė lenkta kojele. 
Tikrinant kapo duobės dugną, be minėtų karsto medienos likučių jokių kitų radinių nerasta. 
 
1,10 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B1, 2 atsidengė pailgos užapvalintais galais duobės kontūras. Jo ilgis – 1,58 m, 
plotis – 0,55 m. Orientuota ŠR–PV kryptimi. Ji išsiskyrė šviesiai pilka spalva, o kai kur matėsi ir medžio angliukai. 
Preparuojant plotą, nei dirbinių, nei organinės medžiagos likučių nerasta. Gal tai buvo kapas be įkapių, o gal šiaip duobė 
– sunku pasakyti. Pasiekus 1,40 m gylį nuo žemės paviršiaus atsidengė drėgnas molingas sluoksnis, ir šio ploto 
tyrinėjimai buvo baigti. 
 
Plotas IX 
Plotas IX (6×3 m) buvo išplanuotas PR kryptimi iš plotų V, VI sandūros taško, ir jų atžvilgiu yra statmenas (žr. kapinyno 
situacijos planą). PR kraštinė žymėta skaitmenimis 1…6, ŠV – raidėmis ABC. 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. C 3, 4, 
5 atsidengė 1983 m. tirtojo ploto I Š kraštinės dalis (žr. ploto IX planą). Tame pat horizonte, kv. A, B, 5, 6 išryškėjo 
bulviarūsio duobės dalis. Ji buvo ovalo formos, duobės šlaitams sustiprinti naudoti vertikaliai vienas šalia kito sudėti 
rąsteliai. Medžio juosto plotis – 0,34 m, duobės dalies ilgis – 1,82 m, plotis – 1,52 m. 
 
Kapas 23 
1,20 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. A, B, C 3, 4 atsidengė kapo duobės kontūras, orientuotas ŠR–PV kryptimi. Duobė 
pailgos formos užapvalintais galais, ŠR gale ji atsiremia į ploto sieną. Duobės ilgis – 2,4 m, plotis 0,66 m. Sampile rasta 
medžio angliukų. 



1,28 m gylyje, kv. B 4, atsidengė kapo įkapės ir mažytis smegeninės bei slankstelio fragmentas. Sprendžiant iš įkapių 
padėties, mirusysis buvo palaidotas galvūgaliu į PV 200º kampu. 
Įkapės: kaklo srityje rastas vėrinio iš žalvarinių įvijų fragmentas. Išliko tik 6 atskiros įvijos. 0,28 m į ŠR nuo vėrinio įstriža 
centrinei kapo ašiai rasta geležinės ylos ar lazdelinio smeigtuko dalis. Po ja, nugarėle į kapo dugną ir įvija galvūgalio link 
rasta žalvarinė pergniaužtinė segė su ąsele centre. 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
1,20 m gylyje, kv. B, C 6 atsidengė dalis kapo duobės  kontūro, orientuota Š–P kryptimi. Kontūras atsirėmė į ploto sieną. 
Todėl ploto IX pabaigoje (PR dalyje) išplanuotas naujas, XI plotas. 
 
1,20 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kv. B, A 2, 3 atsidengė apskrita (1,06 m skersmens) duobė. Preparuojant ją, nei 
dirbinių, nei organinės medžiagos likučių nerasta. Plotas buvo skutamas iki 1,70 gylio, kai atsidengė nejudintas gruntas. 
Tuo ploto IX tyrinėjimai buvo baigti. 
 
Plotas XI 
Plotas XI išplanuotas kaip ploto IX tąsa, tačiau jis yra lygiagretus plotų VI, V, VII atžvilgiu. PR kraštinė žymėta 
skaitmenimis 1…6, ŠR – raidėmis ABC. 
Pasiekus 1,20 m gylį, atsidengė likusi kapo duobė. Ji pailga, užapvalintais galais, 2,20 m ilgio ir 0,9 m pločio. 
1,35 m gylyje atsidengė vyro kapo daiktai, buvę Š duobės dalyje, t. y. plote IX (žr. ploto XI planą). 
 
Vyro kapas 24 
1,35 m gylyje, kv. C 6 (plotas IX) atsidengė vyro kapo įkapės. Griaučiai neišliko. Sprendžiant iš įkapių padėties atrodo, jog 
mirusysis buvo palaidotas galvūgaliu į ŠR 25º kampu. 
Įkapės: darbo įrankiai ir ginklai, kaip ir kituose vyrų kapuose, buvo sudėti Š kapo duobės dalyje, galvūgalyje, vienoje 
vietoje. 0,3 m nuo V duobės sienos, įstrižas kapo ašiai, įmova į ŠR buvo padėtas įmovinis kirvis. Po juo, plunksnomis į Š, 
lygiagrečiai kapo ašiai ir šalia vienas kito buvo pakišti du įmoviniai ietigaliai. Lygiagrečiai ietigaliams, smaigaliu pakištas 
po kirviu rastas ir geležinis kovos peilis. 
0,4 m į P nuo Š duobės krašto, kairėje kapo pusėje, rasta žalvarinė laiptelinė segė atvira įvija. 
Tikrinant kapo duobės dugną, nei radinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Pasiekus 1,70 m gylį, kaip ir plote IX, atsidengė nejudintas gruntas. Tuo ploto XI tyrinėjimai buvo baigti. 
 
Trumpos išvados 
1. 1984 metų kasinėjimų metu buvo ištirti 6 plotai (iš viso 132 kv. m žemės). 
2. 1984 metų kasinėjimų metu rasta 12 nedegintų mirusiųjų kapai. 
3. Šiuo metu kapinyne ištirti 24 kapai. 
4. 1984 metų tirtieji kapai datuotini II a. pabaiga–III a. po Kr. 
 
Radinių sąrašas2 
 
Kapas 13 
1. Vėrinys, sudarytas iš žalvarinių pakabučių. Jų iš viso buvo 35. Pakabučiai geometrinės formos, aukštis – 2,34, plotis – 
1,06. Jie lieti, tarpeliuose sunerti statinaitės formos žalvariniai karoliukai. Bendras apvaros ilgis – 49,3. Nugaros pusėje 
vėrinys užbaigtas 9,0 ilgio žalvarine įvija. 
2. Antkaklė, žalvarinė, kūginiais galais. Jos dydis – 14,33×13,34. Lankelio skersmuo nugaros pusėje – 0,31. Nuo vidurio 
lankelis suplokštintas ir yra 1,00 pločio ir 0,35 storio. Kūgelių aukštis – 0,9, skersmuo – 1,14. Lankelio priekyje išlieta po 
tris skylutes, į kurias turėjo būti įverti žalvariniai pakabučiai. Lankelis nuo vidurio ornamentuotas geometriniais raštais: 
pakraščiuose įmušti smulkūs rombeliai su brūkšneliais; toliau – smulkių „akučių“ eilutė, po jos seka dvigubi rombeliai su 
brūkšneliais ir vėl – smulkių „akučių“ eilutė. Kūgeliai puošti koncentriniais apskritimais. Prie kūgelių, iš apatinės pusės, 
yra prilipęs vienas pakabutis iš vėrinio. 
3. Segė, žalvarinė, laiptelinė, dviejų laiptelių (lankelio viduryje ir prie įvijos). Aukštis – 5,47, įvijos L – 4,5, viduriniojo 
lankelio L – 2,65, plotis – 0,82, įvijos laiptelio L – 2,59, plotis – 0,52. Įvijos Ø – 0,84×0,69. Įvija dengta, spiralė buvusi 
geležinė, adata neišliko. Užkabos L – 2,13, plotis – 1,2, storis – 0,14. Segės lankelis neornamentuotas. Puošti laipteliai, 
kojelė ir įvijos tūtelė. Laipteliai puošti išilginiais grioveliais, o susidariusios briaunelės – smulkiais brūkšneliais. Įvijos 
tūtelė puošta pakraščiuose dvigubais išilginiais grioveliais. 

 
2 Visi matmenys pateikti centimetrais 



4. Smeigtukas, žalvarinis, ritinis. L – 11,8, ritės Ø – 1,5, H – iki ąselės 2,23, apatinės ritės Ø – 0,99. Viduryje yra dar 
vienas išplatėjimas, Ø – 0,83. Adatos galas nulūžęs. Ąselės plotas ir ritės pakraščiai puošti gana giliais grioveliais, o ritės 
viršūnėje, atrodo, yra du brūkšneliai, sudarantys raidę „X“. 
5. Smeigtukas, žalvarinis, statinėlinis. L – 8,93, galvutės H – 1,27, statinaičių Ø – 0,6. Galvutės pakraščiai puošti trimis 
giliais grioveliais, o susidariusios briaunelės – brūkšneliais. Adata išlaikė organinės medžiagos likučių. 
6. Smeigtukas, žalvarinis, statinėlinis. L – 6,43, galvutės H – 1,48, statinaičių Ø – 0,62. Puošt taip pat, kaip ir smeigtukas 
Nr. 5. Viršūnėje yra du brūkšneliai, sudarantys raidę „X“. Ąselėje buvo geležinė vielutė. Adatos galas nulūžęs. 
7. Pakabutis, žalvarinis, ažūrinis, su grandinėlėmis abiejuose galuose. H – 3,1, plotis – 2,00, storis – 0,25. Pasagėlės 
formos su ąsele viršūnėje ir pakabučio galuose. Ąselės puoštos išilginiais grioveliais, o pakabučio pakraščiai – retais 
brūkšneliais. Grandinėlė sutrūkinėjusi. 
8. Apyrankė, žalvarinė, juostinė 6,27×5,26 dydžio. Padaryta iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 1,26, storis – 
0,34. Galai siaurėjantys, 0,99 pločio. Apyrankės lankelis puoštas išilginių griovelių, akučių ir skersinių brūkšnelių raštu. 
Galai puošti dvigubais grioveliais, o tarpas – skersinių brūkšnelių raštu. 
9. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. 6,52×5,22 dydžio. Padaryta iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 1,44, storis – 
0,44. Galai siaurėjantys, 1,00 pločio. Ornamentuota identiškai Nr. 8. 
10. Apyrankė, žalvarinė, juostinė 5,99×5,22 dydžio. Padaryta iš kiek išgaubto pjūvio juostelės. Plotis – 1,29, storis – 
0,315. Galai truputį siaurėjantys, 1,08 pločio. Lankelio centras puoštas dviem išilginiais grioveliais, o tarpas tarp jų 
skersiniais brūkšneliais. Pakraščiai puošti „akučių“ raštu. Galai puošti dvigubais grioveliais, o plotelis tarp jų – „tinklo“ 
raštu. 
11. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. Išlikęs fragmentas. Padaryta iš kiek išgaubto pjūvio juostelės, kurios plotis – 1,22, 
storis – 0,27. Išlikęs galas siaurėjantis, 1,09 pločio. Ornamentuota identiškai Nr. 10. 
12. Karolis, mėlynos emalės. Suplotos statinaitės formos, šoneliai puošti skersiniais ranteliais. H – 1,00, Ø – 1,58, vidaus 
Ø – 0,7. 
13. Yla, geležinė. 
 
Kapas 14 
14. Segė, žalvarinė, ažūrinė. L – 3,93, H – 2,6. Įvija atvira, susukta iš žalvario ir užsibaigianti žalvarine adata. Įvijos L – 
2,01, adatos L – 3,76. Segės vienas kampelis buvo nulaužtas. Segės apatinėje dalyje išlietos keturios skylutės, į kurias 
įvertos grandelės (kraštinės grandelės sudarytos iš 4 žiedelių, vidinės – iš 3), kurios baigiasi pasagėlės formos ažūriniais 
pakabučiais. Jų H – 1,84, plotis – 1,7. Ąselės puoštos įstrižais ranteliais. Ažūriškumas padarytas iš trikampio formos 
skylučių. 
15. Vėrinys, sudarytas iš emalės karolių bei žalvarinių dvigubų įvijų pakabučių su skiriančiais žalvariniais karoliukais. 
Vėrinyje yra šie karoliai: 2 cilindro formos raudonos emalės karoliai (L – 1,2, Ø – 0,5); 1 suplotos statinaitės formos 
raudonos emalės karolis (H – 0,86, Ø – 1,1); 1 suplotos statinaitės formos mėlynos emalės karolis (H – 0,58, Ø – 0,68); 1 
suplotos statinaitės formos juostuotos emalės (geltona, raudona ir juoda spalva) karolis (H – 0,61, Ø – 0,66); 11 
žalvarinių karoliukų (H – 0,56, Ø – 0,635, 0,48×0,61 ir t. t.); 4 dvigubos įvijos pakabučiai (H – 1,4, L – 1,85). 
 
Kapas 15 
16. Segė, žalvarinė, laiptelinė (trijų laiptelių), uždara įvija. H – 4,86, įvijos L – 4,38, Ø – 0,71×0,66. Laiptelių (skaičiuojant 
nuo kojelės) plotis ir aukštis: 1,92×0,9; 2,2×0,94. Užkabos L – 2,0, H – 1,79. Segės lankelis neornamentuotas; puošta 
įvijos tūtelė (pakraščiai dvigubais grioveliais) ir laipteliai (jie puošti išilginiais grioveliais, skersiniais brūkšneliais ir „tinklo“ 
raštu). Segės įvija ir adata žalvarinės. 
17. Segė, žalvarinė laiptelinė (dviejų laiptelių), atvira įvija. H – 4,07, įvijos L – 3,07, Ø – 0,4. Segės lankelio plotis – 1,15, 
lankelis pusapvalio pjūvio, 0,4 storio. Laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) plotis ir aukštis: 1,49×0,74; 1,76×0,8. Segės 
adata nulūžusi. Laipteliai ornamentuoti „tinklo“ raštu. 
18. Žiedas, žalvarinis, juostinis. Ø – 2,48, padarytas iš pusapvalio pjūvio juostelės, kurios plotis – 0,5, storis – 0,27. 
Žiedas sulūžęs į tris dalis. 
19. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. 
 
Kapas 16 
20. Antkaklė, žalvarinė, kūginiais galais. Sulaužyta. Lankelis padarytas iš apvalaus pjūvio, 0,32 skersmens vielos. Galai 
užbaigti mažyčiais, 0,5 aukščio ir 0,8 skersmens kūgeliais. Lankelis nuo vidurio puoštas skersiniais grioveliais, o kūgeliai – 
nuo centro vedamais dvigubais grioveliais. 
21. Vėrinys, sudarytas iš emalės ir stiklo karolių. Vėrinyje yra šie karoliai: 19 statinaitės formos rudos spalvos emalės 
karoliai (H – 0,45, Ø – 0,53); 4 statinaitės formos žalios spalvos stiklo karoliai (H – 0,51, Ø – 0,5); 2 dvigubos lėkštutės 
formos žalios spalvos stiklo karoliai (H – 0,28, Ø – 0,56); 42 pažaliavusių (greičiausiai tai balto stiklo) karolių (H – 0,35, Ø 
– 0,52). 



22. Segė, žalvarinė, laiptelinė (trimis laipteliais), dengta įvija. Paviršius dengtas ornamentuotomis sidabrinėmis 
plokštelėmis. H – 4,59, įvijos L – 3,33, Ø – 0,75. Laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) plotis ir aukštis – 1,56×0,84; 
2,6×0,79; 2,33×0,77). Neišlikusi žalvarinė adata ir dalis užkabos. 
23. Apyrankė, žalvarinė, įvijinė (4 įvijų). H – 2,2, Ø – 4,56. Padaryta iš pusapvalio pjūvio 0,5 pločio ir 0,22 storio 
juostelės. Ji puošta įstrižų dvigubų griovelių raštu, kuris sudaro rombo figūrą. Galai puošti skersinių brūkšnelių grupėmis, 
paliekant tuščius plotelius. 
24. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. 4,63×3,9 dydžio. Padaryta iš stačiakampio formos pjūvio, 1,5 pločio ir 0,15 storio 
juostelės. Galai siaurėjantys, 1,24 pločio. Lankelis puoštas vienas greta kito vedamais išilginiais grioveliais, kuriuos 
galuose pakeičia tokie patys skersiniai grioveliai. Ši apyrankė tos pačios, dešiniosios rankos, kaip ir Nr. 23 apyrankė. Kape 
ji buvo pirma ir priglausta prie įvijinės. Atrodė, jog įvijinė ir juostinė apyrankės sudaro vieną visumą. 
25. Apyrankė, žalvarinė, įvijinė (4 įvijų). H – 2,00, Ø – 4,54. Padaryta iš pusapvalio pjūvio, 0,48 pločio ir 0,25 storio 
juostelės. Vienas apyrankės galas buvo rastas nulūžęs. Ornamentuota identiškai Nr. 23. 
26. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. 4,62×3,71 dydžio. Padaryta iš pusapvalio pjūvio, 0,55 pločio ir 0,28 storio juostelės. 
Galai siaurėjantys, 0,52 pločio. Puošta skersinių brūkšnelių grupėmis, paliekant laisvus plotelius. 
27. Žiedas, žalvarinis, juostinis. Ø – 2,21. Padarytas iš pusapvalio pjūvio, 0,88 pločio ir 0,25 storio juostelės. 
 
Kapas 17 
28. Vėrinys, sudarytas iš emalės ir stiklo karolių. Vėrinys susideda iš šių karolių: 50 mažų iš vidaus lyg paauksuotų stiklo 
karolių; 1 didesnis (H – 0,6, Ø – 0,6; H – 0,79, Ø – 1,00); 13 mėlynos emalės karolių (H – 0,45, Ø – 0,69). Šie karoliai 
susijungę po du arba po tris į vieną karolį; 1 dvigubos lėkštutės formos mėlynos emalės karolis (H – 0,39, Ø – 0,72). 
29. Segė, žalvarinė, laiptelinė (trimis „neišsivysčiusiais“ laipteliais), uždara įvija. Įvija žalvarinė, adata neišliko, nulūžusi 
dalis užkabos. H – 5,6, įvijos L – 3,99, Ø – 0,69. Laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) plotis ir aukštis: 1,52×1,00; 1,64×1,14; 
1,62×0,8. Lankelio plotis – 1,32. Laipteliai puošti skersiniais grioveliais. 
30. Smeigtukas, žalvarinis, statinėlinis. Lūžęs į tris dalis. H – 7,7, galvutės H – 1,55, Ø – 0,86. Galvutės pakraščiai puošti 
grioveliais. 
31. Grandinėlės fragmentai. Likę 4 po 2 žiedelius kiekviename. Padaryta iš pusapvalės vielos. Ø – 0,88. 
32. Žiedas, žalvarinis, juostinis. Lūžęs į dvi dalis. Ø – 2,3. Padarytas iš pusapvalio pjūvio vielos, kurios storis – 0,26. 
33. Apyrankė, žalvarinė, juostinė. 6,47×5,96 dydžio. Padaryta iš stačiakampio pjūvio, 1,1 pločio ir 0,4 storio juostelės. 
Galai siaurėjantys, 0,5 pločio. Lankelio centras puoštas grioveliais, o tuščias plotas skersiniais brūkšneliais. Šis raštas 
juosia visą apyrankę. 
 
Kapas 18 
34. Vėrinys, sudarytas iš emalės ir stiklo karolių. Vėrinyje buvo šie karoliai: 27 iš vidaus lyg paauksuoto stiklo karoliai (H 
– 0,73, Ø – 0,82; kai kurie jų yra smulkesni. Be to, jie sulipę po du); 4 tamsiai mėlynos emalės karoliai, sulipę po du. L – 
0,98, Ø – 0,70; 1 juostuotas (raudonos, geltonos ir juodos spalvos) karolis (išimant iš kapo jis sutrupėjo). 
35. Smeigtukas, žalvarinis, ritinis. Sulūžęs į tris dalis. H – 9,9, galvutės H – 2,46 (su ąsele), Ø – 0,9. Ji puošta ratu 
vedamais grioveliais. 
36. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. Sunykęs, likę du menki fragmentai. 
 
Kapas 19 
37. Anskydis, geležinis. Išlikęs labai gerai. Jo skersmuo – 14,3, aukštis – 9,5. „Kepurės“ skersmuo – 11,7, aukštis nuo 
pagrindo – 2,5. 
38. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 18,3, ašmenų H – 11,9, įmovos Ø – 3,97, koto kiaurymės Ø – 3,05, ašmenų plotis – 
5,22. Prie ašmenų išliko audinio fragmentas. 
39. Ietigalis, geležinis, įmovinis. L – 21,0, įmovos L – 6,6, plunksnos L – 14,6, jos plotis – 6,1, pjūvyje suploto rombo 
formos storis – 1,0. 
40. Peilis, geležinis, tiesia nugarėle. L – 24,0, ašmenų L – 18,8, nugarėlės storis – 0,8, ašmenų plotis – 2,98. 
41. Peiliukas, geležinis, tiesia nugarėle. L – 13,6, plotis – 2,6. Prastai išlikęs, sunykusi įtveriamoji dalis. 
42. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis. H – 10,39, adatos H – 8,06, galvutės dydis – 3,12×2,31. 
43. Sagtis, geležinė, stačiakampio formos. 5,42×2,74 dydžio. Liežuvėlis dalinai sunykęs. Kaip buvo tvirtinamas prie odos, 
nustatyti nepavyko. 
44. Vinis, geležinė. Ji buvo skirta antskydžiui pritvirtinti prie medinio skydo. Galvutė ovalo formos, 1,5×1,25 dydžio. 
Vinutės aukštis nuo jos apačios iki lenkimo taško – 1,4. Panašaus storio turėjo būti ir medinė skydo dalis. 
45. Moneta, Romos imperatorės Faustinos I (mirė 141 m.) varinis sestercijus. Neblogos būklės, 3,16×3,14 dydžio ir 0,44 
storio. Averse pavaizduotas Faustinos I profilis ir iš kairės į dešinę matosi užrašas: A FAV / STINA. Reverse pavaizduota 
sėdinti soste. Dešinėje rankoje laiko skeptrą, ant kurio tupi erelis. Kairė ranka atremta į sosto atkaltę. 
 
Kapas 20 
46. Karolis, gintarinis, dvigubo nupjauto kūgio formos. H – 0,92, Ø – 1,42, vidinis Ø – 0,5. 



47. Žiedas, žalvarinis, įvijinis (4 apvijų). Sulūžęs į kelias dalis. Padarytas iš pusapvalio pjūvio, 0,23 pločio ir 0,13 storio 
vielos. 
48. Ietigalis, geležinis, įmovinis, su iškyla per vidurį. L – 18,0, plunksnos L – 10,77, įmovos L – 8,46, jos Ø – 2,2, ašmenų 
plotis – 3,16. 
49. Smeigtukas, geležinis, lazdelinis (adatos dalis nulūžusi, H – 6,2, adatos H – 4,4, galvutės dydis – 1,86×1,86. 
 
Kapas 21 
50. Segė, žalvarinė, lenkta kojele (sulūžusi). H – 6,54, įvija atvira, jos L – 1,92, kojelės L 3,15. Lankelio plotis – 0,53, storis 
– 0,39, pjūvyje pusapvalio formos. Segė neornamentuota. 
51. Ietigalis, geležinis, įmovinis. H – 14,94, plunksnos L – 9,69, plotis – 4,22. Pjūvyje suploto rombo formos. Įmovos L – 
4,84, Ø – 2,16, koto Ø – 1,73. 
52. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 14,05, ašmenų plotis – 5,04, įmovos Ø – 3,92. 
53. Kaltas, geležinis. L – 23,5, pjūvyje keturkampio formos, 1,3×1,3 dydžio. Kalto galvutė ovalo formos, 2,8×2,3 dydžio. 
54. Peiliukas, geležinis, tiesia nugarėle. Sulūžęs į kelias dalis, ir likęs tik fragmentas. 
 
Kapas 22 
55. Antkaklė, žalvarinė, kūginiais galais (vienoje vietoje lūžusi). 12,75×11,86 dydžio. Visas lankelis apskritimo pjūvio, 
0,33 skersmens. Kūgelių H – 0,6, Ø – 0,92. Lankelis puoštas skersiniais brūkšneliais, o kūgeliai – nuo centro vedamais 
grioveliais. 
56. Smeigtukas, žalvarinis, ritinis, geležine adata. Galvutės H – 1,38, statinaičių Ø – 0,74. Per ąselę, rodos, buvo 
pervertas siūlas, kuris išliko prie geležies. 
57. Apyrankė, žalvarinė, juostinė (lūžusi į tris dalis). 3,96×3,58 dydžio. Padaryta iš 0,9 pločio ir 0,12 storio juostelės, 
kurios pjūvis stačiakampio formos. 
58. Apyrankė, žalvarinė, juostinė (lūžusi į tris dalis ir trūksta vieno galo). Padaryta taip pat, kaip ir Nr. 57. 
59. Pakabutis, žalvarinis. Tai stačiakampio formos skardelė, turinti viršuje skylutę, per kurią įvertas žiedelis. H – 1,75, 
plotis – 1,26, storis – 0,08. 
 
Kapas 23 
60. Segė, žalvarinė, pergniaužtinė, su įkniedyta centre ąsele. H – 3,44, įvijos L – 2,69. Kojelės plotis – 1,69, plotis centre 
– 1,13, ties įvija – 1,65. Užkabos ilgis – 1,50. Segės užkaba šarnyrinė, adata žalvarinė, išlikusi. Ąselės H – 0,34, plotis – 
0,3, skylutės Ø – 0,25. Segės centras puoštas koncentriniais apskritimais. 
61. Vėrinys, sudarytas iš žalvarinių įvijų. Fragmentas. Išliko 6 dalys. L – 3,3; 1,46; 1,5; 1,75; 1,26; 1,08. Skersmuo – 0,45. 
62. Yla, geležinė. Fragmentas. Išlikusios 5 jos dalys, tačiau labai sunykusios. 
 
Kapas 24 
63. Segė, žalvarinė, laiptelinė (dviem laipteliais), atvira įvija. H – 3,85, įvijos L – 2,43, laiptelių (skaičiuojant nuo kojelės) 
plotis – 0,77, 0,6, įvijos L – 1,48, 1,45. Lankelis pusapvalio pjūvio, 1,2 pločio ir 0,31 storio. 
64. Kirvis, geležinis, įmovinis. H – 16,7, ašmenų plotis – 4,67, įmovos Ø – 3,15. Įmovoje yra išlikę medžio liekanų. 
65. Ietigalis, geležinis, įmovinis. H – 25,0, įmovos L – 9,8, įmovos Ø – 1,96, ašmenų plotis – 2,5. 
66. Ietigalis, geležinis, įmovinis. H – 18,5, įmovos Ø – 2,5, plunksnos plotis – 4,3. Įmovoje puikiai išlikęs medukas. 
67. Peilis, geležinis. L – 18,9, kotelio L 3,6, ašmenų plotis – 3,6. Lūžęs į dvi dalis. 
 
Planų ir piešinių sąrašas 
1. Ploto V planas M 1:50 
2. Ploto VI planas M 1:50 
3. Ploto VII planas M 1:50 
4. Ploto VII planas M 1:50 
5. Ploto IX planas M 1:50 
6. Ploto XI planas M 1:50 
7. Kapo 13 planas M 1:2 
8. Kapo 13 radinių planas M 1:1 
9. Kapo 14 planas M 1:2 
10. Kapo 15 planas M 1:20 
11. Kapo 16 planas M 1:20 
12. Kapo 17 planas M 1:2 
13. Kapo 18 planas M 1:2 
14. Kapo 19 planas M 1:2 
15. Kapo 20 planas M 1:2 
16. Kapo 21 planas M 1:2 



17. Kapo 22 planas M 1:2 
18. Kapo 23 planas M 1:2 
19. Kapo 24 planas M 1:2 
20. Kapų 13–24 radinių piešiniai M 1:1 (14 vnt.). 


