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Pratarmė 
 
Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Baltų proistorės katedros ekspedicija 1995 m. liepos–rugpjūčio 
mėnesiais tęsė 1983 m. pradėtus I–III amžių Dauglaukio plokštinio kapinyno tyrinėjimus. 
Dauglaukio kapinynas (Tauragės rajonas) yra kairiajame Jūros upės krante, Dauglaukio gyvenvietės šiauriniame 
pakraštyje. 
1983 metais, tuometinės Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Archeologų grupė (vadovas – J. 
Balčiūnas) ėmė žvalgyti kapinyną. Š, R, P ir V kapinyno dalyse buvo ištirti 4 plotai (I, II, III, IV), kuriuose rasti 12 nedegintų 
mirusiųjų kapai (1). 
1984 m. tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto ekspedicija pradėjo stacionarius Dauglaukio kapinyno tyrinėjimus. 
Ištirti 6 plotai (V, VI, VII, VIII, IX, X), rasta 12 nedegintų mirusiųjų kapų (2). 
1985 m. ištirti 5 plotai (XI, XII, XIII, XIV, XV), rasti 4 nedegintų mirusiųjų kapai. 
1986 m. ištirti 2 plotai (XVI, XVII), rasta 11 nedegintų mirusiųjų kapų (3). 
1988 m. ištirtas 1 plotas (XVIII), rasti 12 nedegintų mirusiųjų kapų (4).  
1989 m. tirtas 1 plotas (XIX), rasti 8 nedegintų mirusiųjų kapai.  
1990 m. ištirtas 1 plotas (XX), rasta 18 kapų, iš kurių 17 nedegintų ir 1 degintinis žmogaus kapas (5). 
1991 m. ištirtas 1 plotas (XXI), rasti 11 nedegintų mirusiųjų kapų. 
1992 m. ištirtas 1 plotas (XXII), rasti 9 nedegintų mirusiųjų kapai (6). 
1993 m. ištirtas 1 plotas (XXIII), rasti 8 nedegintų mirusiųjų kapai (7-ių ištirtųjų kapų aprašymą žiūrėti A. Malonaičio 
ataskaitoje). 
1994 m. ištirtas 1 plotas (XXIV), rasti 12 nedegintų mirusiųjų kapų. 
1995 m. ištirtas 1 plotas (XXV), rasti 11 nedegintų mirusiųjų kapų. 
Detali kapinyno tyrinėjimų istorija ir jų rezultatai išdėstyti 1983–1986, 1988–1994 metų ataskaitose, paskelbti mokslo 
bei mokslo populiarinimo darbuose. 
Tyrinėjamo ploto kapų planus braižė, fotografavo bei filmavo Lietuvos istorijos instituto asistentas A. Asadauskas. 
Radinius tvarkė katedros laborantė V. Dzedulionytė bei R. Kačkutė. Kapų piešinius darė E. Jovaiša. 
 
Kapai 
 

Vyro kapas Nr. 118 
 
0,70 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
0,90 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė vyro griaučių likučiai – išliko tik apatinis žandikaulis. Kapo 
duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės 
priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV-PR kryptimi. Mirusysis galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 330 
laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta ginklų, ūkio reikmenų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 5 daiktai. 
 
Ginklai ir ūkio reikmenys 
0,9 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠV ir 34 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, plunksna į ŠV link, buvo padėtas 
geležinis ietigalis. 
0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠV ir 34 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, po ietigaliu smaigaliu į ŠV, buvo 
padėtas geležinis kovos peilis. 



0,90 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 32 cm nuo ŠV ir 26 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, įsmeigtas į žemę, buvo rastas 
geležinis kirvis, kurio įmova buvo nukreipta kojūgalio link. Jis rastas dešiniajame mirusiojo galvūgalvyje. 
Krūtinės papuošalai 
0,95 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo ŠV ir 77 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, įstrižai kapo ašiai, buvo rasta 
žalvarinė lankinė segė, kurios lankelis orientuota į PR pusę. 
Kaklo papuošalai 
0,93 m gylyje nuo žemės paviršiaus, po apatiniuoju žandikauliu, buvo rastas gintarinis karolis. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Vyro kapas Nr. 119 
 
0,85 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
0,90 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė vyro griaučių likučiai – išliko tik apatinis žandikaulis. Kapo 
duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės 
priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV-PR kryptimi. Mirusysis galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 315 
laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta ginklų, ūkio reikmenų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 10 daiktų. 
 
Ginklai ir ūkio reikmenys 
1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 125 cm nuo ŠV ir 5 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, greičiausiai mirusiojo skreito 
srityje, buvo padėtas geležinis suploto pusrutulio formos antskydis. 
0,90 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 30 cm nuo ŠV ir 90 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, dešinėje galvos pusėje ir 
lygiagrečiai kapo ašiai, buvo padėtas geležinis ietigalis. 
1,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo ŠV ir 95 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo ašiai ir smaigaliu 
į ŠV, buvo rastas kovo peilis. 
0,95 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 62 cm nuo ŠV ir 75 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, įsmeigtas į žemę ir kotų 
kojūgalio link, buvo rastas kirvis. 
 
Medicinos ar apeigų reikmenys 
1,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo ŠV ir 77 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, po apatiniu žandikauliu buvo 
rasta žalvarinis pincetas. 
Kaklo papuošalai 
1,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 50 cm nuo ŠV ir 60 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė dėželiniais 
galais antkaklė. 
1,02 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo ŠV ir 60 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, apatinio žandikaulio srityje buvo 
rastas gintarinis karolis. 
Krūtinės papuošalai 
1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, mirusios krūtinės srityje, 80 cm nuo ŠV ir 68 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, buvo 
rastas geležinio lazdelinio smeigtu fragmentas. 
Rankų papuošalai 
1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 72 cm nuo ŠV ir 90 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, buvo rastas žalvarinis įvijinis 
žiedas. 
1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 71 cm nuo ŠV ir 90 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, buvo rastas žalvarinis įvijinis 
žiedas. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,1 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Moters kapas Nr. 120 
 
0,70 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 



0,75 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė moters likučiai – išliko tik dešinės rankos dilbio ir dantų 
fragmentai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su 
tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota PV-ŠR kryptimi. Mirusioji galvūgaliu buvo 
orientuota į PV 200 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiosios palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusioji buvo palaidotas aukštielninka, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiosios kape rasta kaklo, krūtinės ir rankų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 6 daiktai. 
 
Kaklo papuošalai 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 25 cm nuo P ir 50 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė šaukštiniais 
(?) galais antkaklė. 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 66 cm nuo P ir 66 cm nuo V kapo duobės krašto, dešinės rankos dilbio srityje, buvo 
rastas gintarinis karolis. 
Krūtinės papuošalai 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 30 cm nuo P ir 75 cm nuo V kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo ašiai buvo rastas 
žalvarinis statinėlinis smeigtukas. 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 29 cm nuo P ir 68 cm nuo V kapo duobės krašto, lygiagrečiai kapo ašiai ir dešinėje 
mirusiosios pusėje, buvo rastas žalvarinis statinėlinis smeigtukas. 
Rankų papuošalai 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo P ir 58 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė juostinė 
apyrankė. 
0,75 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo P ir 58 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė juostinė 
apyrankė. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
0,9 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 121 
 
0,80 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
0,83 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė dantų fragmentai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi 
žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma 
nenustatyta. Ji orientuota ŠV-PR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 330 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta ūkio ir buities reikmenų bei krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai. 
 
Ūkio ir buities reikmenys 
0,84 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kairėje galvos pusėje, 45 cm nuo V ir 50 cm nuo P kapo duobės krašto, kotu į ŠV, 
buvo rastas geležinis peilis. 
Krūtinės papuošalai 
0,86 m gylyje nuo žemės paviršiaus, krūtinės srityje, 55 cm nuo V ir 35 cm nuo P kapo duobės krašto, smaigaliu kojūgalio 
link, buvo rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
0,95 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 122 
 
0,70 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
0,90 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė kapo „šešėlis“. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir 
priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su tamsesnės žemės priemaišomis. Duobė forma nenustatyta. Ji 
orientuota ŠV-PR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 340 laipsnių kryptimi, o kojos, atrodo, buvo ištiestos. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 



Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape nebuvo jokių radinių. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
0,95 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 70–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 123 
 
0,65 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
0,80 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė dantų likučiai. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠR-PV 
kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠR 30 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta kaklo, krūtinės ir nenustatytos paskirties papuošalų. Iš viso kape rasti 3 daiktai. 
 
Kaklo papuošalai 
0,90 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 37 cm nuo Š ir 40 cm nuo R kapo duobės krašto, prie pat lazdelinio smeigtuko, buvo 
rastas gintarinis karolis. 
Krūtinės papuošalai 
0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 51 cm nuo Š ir 49 cm nuo R kapo duobės krašto, statmenai kapo ašiai ir smaigaliu į 
V, buvo rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Nenustatytos paskirties papuošalas 
0,92 m gylyje nuo žemės paviršiaus, galvos srityje, prie pat geležinio lazdelinio smeigtuko, 51 cm nuo Š ir 49 cm nuo R 
kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė įvija. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,0 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 70–260 m. po Kr. 
 

Moters kapas Nr. 124 
 
1,45 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
1,30 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė moters likučiai – išliko kaukolės dalis, abiejų rankų dilbio kaulų 
fragmentai. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su 
tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota PR-ŠV kryptimi. Mirusioji galvūgaliu buvo 
orientuota į PR 160 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiosios palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusioji buvo palaidotas aukštielninka, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. Dešiniosios rankos dilbio kaulai buvo ant 
skreito, o kairiosios – ištiesti palei kūną. 
Mirusiosios kape rasta galvos, kaklo, krūtinės ir rankų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 11daiktų. 
 
Galvos papuošalai 
1,59 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 37 cm nuo P ir 33 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas žalvarinis galvos 
dangos papuošalas. Jis sudarytas iš 2 žalvarinių įvijų, kurios buvo perskirtos gintariniais karoliai (iš viso trys karoliai). Čia 
pat buvo ir stambi įvija su penkios žalvarinės tūtelės, kurios, matyt, puošė galvos dangos pakraščius. 
Kaklo papuošalai 
1,63 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo P ir 25 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rasta žalvarinė dėželiniais 
galais antkaklė. Ji skiriama 1 šių antkaklių grupei. 
Krūtinės papuošalai 
1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo P ir 48 cm nuo V kapo duobės krašto, dešinėje krūtinės pusėje, smaigaliu 
į galvūgalį, buvo rastas žalvarinis nuokamienis smeigtukas. 
1,62 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo P ir 34 cm nuo V kapo duobės krašto, statmenai kapo ašiai ir smaigaliu į 
V, buvo rastas žalvarinis nuokamienis smeigtukas. 



 
Rankų papuošalai 
1,60 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 77 cm nuo P ir 30 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastos trys žalvarinės 
apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė). 
1,56 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 97 cm nuo P ir 10 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastos trys žalvarinės 
apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė). 
 
Nenustatytos paskirties dirbinys 
1,50 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 30 cm nuo P ir 42 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas geležinio dirbinio 
fragmentas (gal adata?). 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,75 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 125 
 
1,30 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
1,31 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė kaukolės dalis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV-PR 
kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 280 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rastas nenustatytos paskirties dirbinys. Iš viso kape rastas 1 daiktas. 
 
Nenustatytos paskirties dirbinys 
1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, dešiniojo smilkinkaulio srityje, 35 cm nuo V ir 26 cm nuo P kapo duobės krašto, 
buvo rastas neaiškios paskirties radinys. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,5 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 70–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 126 
 
1,30 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
1,45 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė dantų fragmentai. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠV-
PR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į ŠV 285 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta ūkio ir buities reikmenų bei nenustatytos paskirties dirbinys. Iš viso kape rasti 3 daiktai. 
 
Ūkio ir buities reikmenys 
1,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kairėje galvos pusėje, kotu į viršūgalvį, 40 cm nuo V ir 10 cm nuo P kapo duobės 
krašto, buvo rastas geležinis peilis. 
 
Krūtinės papuošalai 
1,47 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kairėje galvos pusėje, 45 cm nuo V ir 13 cm nuo ŠR kapo duobės krašto, buvo rastas 
geležinis lazdelinis smeigtukas. 
 
Nenustatytos paskirties dirbinys 
1,47 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kairėje galvos pusėje, prie pat kapo duobės krašto, 60 cm nuo V ir 2 cm nuo ŠR kapo 
duobės krašto, buvo rastas geležinis neaiškios paskirties radinys. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,6 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 70–260 m. po Kr. 
 



Vyro kapas Nr. 127 
 
0,95 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
1,35 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė vyro griaučių likučiai – išliko kaukolės dalis ir apatinis 
žandikaulis. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: tamsiai rausvos spalvos smėlis su 
tamsesnės žemės priemaišomis. Duobės forma nenustatyta. Ji orientuota ŠR-PV kryptimi. Mirusysis galvūgaliu buvo 
orientuotas į ŠR 15 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, kojos ištiestos, rankų poza nenustatyta. 
Mirusiojo kape rasta ginklų, ūkio, prekybos reikmenų ir papuošalų. Iš viso kape rasti 9 daiktai. 
 
Ginklai ir ūkio reikmenys 
1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 1 cm nuo Š ir 10 cm nuo R kapo duobės krašto, mirusiojo kairiajame viršūgalvyje, 
buvo padėtas geležinis ietigalis. 
1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 115 cm nuo Š ir 30 cm nuo R kapo duobės krašto, smaigaliu kojūgalio link, buvo 
rastas geležinis peilis. 
1,36 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 130 cm nuo Š ir 30 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastas antras geležinis peilis. 
1,35 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo Š ir 30 cm nuo V kapo duobės krašto, kojūgalyje, įsmeigtas į žemę, buvo 
rastas įmovinis kirvis. 
1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo V ir 26 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastos medžio dalys 
sumišusios su geležimi. Greičiausiai tai medinio kirvio koto dalis su kažkokiais geležies intarpais. 
1,37 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 210 cm nuo V ir 26 cm nuo R kapo duobės krašto, buvo rastos medžio dalys 
sumišusios su geležimi. Greičiausiai tai medinio kirvio koto dalis su kažkokiais geležies intarpais. 
 
Prekybos reikmenys 
1,38 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 123 cm nuo V ir 40 cm nuo R kapo duobės krašto, tarp abiejų peilių buvo rastas 
Romos imperatoriaus Gordiano III (238–244) varinis sestercijas. 
Kaklo papuošalai 
1,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 44 cm nuo Š ir 50 cm nuo R kapo duobės krašto, dešinėje apatinio žandikaulio 
pusėje buvo rastas gintarinis karolis. 
Krūtinės papuošalai 
1,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus, kojūgalyje, buvo rasta 7 titnaginiai gabalėliai (gal tai kažkas ugniai įkurti?). 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,5 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 220–260 m. po Kr. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 128 
 
0,95 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, galvūgalio srityje, išryškėjo kapo duobės kontūro fragmentas. 
1,20 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė kaukolės ir dantų fragmentai. Duobės forma nenustatyta. Ji 
orientuota PV-ŠR kryptimi. Miręs galvūgaliu buvo orientuotas į PV 195 laipsnių kryptimi. 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte, akmenų konstrukcijų nerasta. 
Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, tačiau kokia poza – nustatyti nepavyko. 
Mirusiojo kape rasta kaklo ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai. 
 
Kaklo papuošalai 
1,21 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 121 cm nuo P ir 15 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas gintarinis karolis. 
 
Krūtinės papuošalai 
1,22 m gylyje nuo žemės paviršiaus, 25 cm nuo P ir 30 cm nuo V kapo duobės krašto, buvo rastas geležinis lazdelinis 
smeigtukas. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
1,3 m gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. Kapas datuojamas 70–260 m. po Kr. 



Vyro kapas Nr. 118 
1. Geležinis ietigalis. 
2. Geležinis kovos peilis. 
3. Geležinis kirvis. 
4. Žalvarinė lankinė segė, kurios lankelis orientuota į PR pusę. 
5. Gintarinis karolis. 

 
Vyro kapas Nr. 119 
1. Geležinis suploto pusrutulio formos antskydis. 
2. Geležinis ietigalis. 
3. Kovo peilis. 
4. Geležinis kirvis. 
5. Žalvarinis pincetas. 
6. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė. 
7. Gintarinis karolis. 
8. Geležinio lazdelinio smeigtu fragmentas. 
9. Žalvarinis įvijinis žiedas. 
10 Žalvarinis įvijinis žiedas. 

 
Moters kapas Nr. 120 
1. Žalvarinė šaukštiniais (?) galais antkaklė. 
2. Gintarinis karolis. 
3. Žalvarinis statinėlinis smeigtukas. 
4. Žalvarinis statinėlinis smeigtukas. 
5. Žalvarinė juostinė apyrankė. 
6. Žalvarinė juostinė apyrankė. 

 
Nenustatytos lyties kapas Nr. 121 
1. Geležinis peilis. 
2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. 

 
Nenustatytos lyties kapas Nr. 123 
 
1. Gintarinis karolis. 
2. geležinis lazdelinis smeigtukas. 
3. Žalvarinė įvija. 
 

Moters kapas Nr. 124 
1. Žalvarinis galvos dangos papuošalas. Jis sudarytas iš 2 žalvarinių įvijų, kurios buvo perskirtos gintariniais karoliai (iš 
viso trys karoliai). Čia pat buvo ir stambi įvija su penkios žalvarinės tūtelės, kurios, matyt, puošė galvos dangos 
pakraščius. 
2. Žalvarinė dėželiniais galais antkaklė. Ji skiriama 1 šių antkaklių grupei. 
3. Žalvarinis nuokamienis smeigtukas. 
4. Nuokamienis smeigtukas. 
5–7. Žalvarinės apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė). 
8–10. Žalvarinės apyrankės (dvi juostinės ir viena įvijinė). 
11. Geležinio dirbinio fragmentas (gal adata?). 

 
Nenustatytos lyties kapas Nr. 125 
1. Geležinio dirbinio fragmentas. 
 

Nenustatytos lyties kapas Nr. 126 
 
1. Geležinis peilis. 



2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. 
3. Geležinis neaiškios paskirties radinys. 

 
Vyro kapas Nr. 127 
1. Geležinis ietigalis. 
2. Geležinis peilis. 
3. Geležinis peilis. 
4. Geležinis įmovinis kirvis. 
5. Medžio dalys sumišusios su geležimi. Greičiausiai tai medinio kirvio koto dalis su kažkokiais geležies intarpais. 
6. Žalvarinė segė lenkta kojele. 
7. Romos imperatoriaus Gordiano III (238–244) varinis sestercijas. 
8. Gintarinis karolis. 
9. Septyni titnaginiai gabalėliai (gal tai kažkas ugniai įkurti?). 

 
Nenustatytos lyties kapas Nr. 128 
1. Gintarinis karolis. 
2. Geležinis lazdelinis smeigtukas. 
 
1995 metais tyrinėjant XXV plotą buvo rasta atsitiktinių radinių: 
 
1. Kirvis, geležinis siauraašmenis pentinis; 
2. Liejimo formos, molinės, fragmentas; 
3. Įvija, žalvarinė, sutrūkusi į 3 dalis; 
4. Geležinės adatos 4 fragmentai; 
5. Pakabutis, gintarinis; 
6. Karolis, gintarinis; 
7. Apyrankės lankelio dalis. 
 
1995 metais, paskutiniais Dauglaukio plokštinio kapinyno tyrinėjimų metais, buvo ištirta 12 nedegintų mirusiųjų kapai. 
Visi jie datuojami 220–260 metais po Kr. Iš viso kapuose rasti 52 dirbiniai ir dar 7 dirbiniai rasti atsitiktinai. 


