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1983–1992 metais Dauglaukio kapinyne ištirtų plotų planas.  



 
 
1992 metais Dauglaukio kapinyne ištirto XXII ploto planas.  



Kapinyno tyrinėjimų istorija 
 
Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedros ekspedicija 1992 metais liepos – 
rugpjūčio mėnesiais tęsė 1983 m. pradėtus I–III amžių Dauglaukio plokštinio kapinyno tyrinėjimus. 
Kapinyno tyrinėjimų istorija ir jų rezultatai išdėstyti 1983–1986, 1988–1991 metų ataskaitose, mokslo 
populiarinimo darbuose. 
Tyrinėjimų planus braižė A. Asadauskas. 
 
Plotas XXII 
 
1992 metais tyrinėtas tik vienas, XXII plotas, šalia 1985 metais tirtų plotų V ir VIII. Buvo siekiama 
pratęsti kapinyno tyrinėjimus P dalyje. Plotas XXII išplanuotas ŠR–PV kryptimi. V ir R ploto kraštinės 
žymėtos skaitmenimis 1–10, Š ir P – raidėmis A–J. Pratęsus ploto tyrinėjimus į PV, skaitmeninis 
žymėjimas papildytas (žr. ploto XXII planą ir foto). Rastųjų kapų numeracija buvo tęsiama ir 
pradedama 89-uoju numeriu. 
 
Ploto teritorijoje, kvadrato F6 ribose, augo sena, sulaukėjusi obelis, kurią teko nupjauti. Nuimant 
velėną, visoje ploto teritorijoje ir ypatingai PER jo dalyje, pastebėta ryškių ūkininkavimo žymių, rasta 
keramikos fragmentų, buitinių šiukšlių, gyvulių kaulų. Ypatingai daug keramikos šukių rasta 
pietinėje ploto dalyje, kur kultūrinis-buitinis sluoksnis siekė 40–50 cm, 30–40 cm gylyje kultūrinis 
sluoksnis intensyvėjo. 40–50 cm gylyje atsidengė nusidriekusi Š–P kryptimi buvusio vandentiekio 
trasa, kurią kasant buvo suardyti keli kapai. Vandentiekio trasa prasidėjo kv. E1, o baigėsi PER ploto 
dalyje išplisdama kv. J6,7,8. Šioje vietoje buvo iškastas šulinys, dabar užverstas buitinėmis 
šiukšlėmis. 
 
V ploto dalyje, lygiagrečiai kraštinei, 30 cm gylyje išryškėjo 2,5 m pločio juosta. Tai 1985 metais tirtų 
plotų V ir VIII ribos (žr. ploto XXII planą). Ši ploto vieta nebuvo tiriama. 

 
Foto 1. Plotas XXII. 
 
1 m gylyje, kv. D2, atsidengė 80 cm diametro laužavietė, kurios angliukų ir pelenų sluoksnis siekė 
45 cm. Kv. D 3,4, 120 cm gylyje, šalia kapų 89 ir 90 atsidengė 35 cm diametro laužavietė, jos pelenų 
ir angliukų sluoksnis siekė 20 cm. 80–135 cm gylyje, kv. E1, F3, H1, I5, I8, rasti atsitiktiniai radiniai: stiklo 
ir emalio karoliai, geležinė diržo sagtis ir kalavijo makštų fragmentas. 115 cm gylyje Š ploto pusėje 
pradėjo ryškėti kapų kontūrai. Ploto tyrimai buvo baigti, kai Š ploto dalyje buvo pasiektas 150 cm, o 
P – 100 cm gylis. 
  



Nenustatytos lyties suaugusio žmogaus 89 kapas (70 – 260 metai po Kr.) 
 
115 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš 
aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo pilkšvos spalvos smėlis. Duobė buvo 
pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis 230 cm, plotis – 90 
cm (ŠR), 90 cm (PV). 
 
Preparuojant kapo sampilą, 120–140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote 
aptikta medžio angliukų ir smulkių lipdytos keramikos šukių. Preparuojant kapo aplinką, karsto 
liekanų nebuvo rasta, nerasta ir akmenų konstrukcijų. 
 
130 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatytos lyties ir amžiaus mirusiojo palaikai. Iš 
mirusiojo griaučių išliko tik kaukolės ir dantų fragmentai. Mirusiojo poza nenustatyta. Mirusysis 
galva orientuotas į ŠR 12° kryptimi. 
 
Įkapės 
 
Mirusiojo kape rasta kaklo ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai. Galvos srityje, 134 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus, 90 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 37 cm nuo V duobės krašto rastas 
vėrinys, sudarytas iš 1 žalvarinės įvijos ir 1 gintarinio karolio. 
 
Krūtinės srityje, 133–135 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 95 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 37 cm 
nuo V duobės krašto, rasti keli geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentai. 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos 
liekanų nerasta. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Ylos fragmentas. Yla padaryta iš apskrito pjūvio geležinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris 
viename gale palaipsniui plonėja, o kitame baigiasi buvusia medine rankenėle ties strypeliu 
sutvirtinta geležiniu žiedu. Strypelio ilgis – 6,3 cm. Strypelio skersmuo (ties viduriu) – 0,6 cm. 
Žiedas apvalaus skersinio pjūvio. Jo skersmuo – 1,3x1,6 cm. Ylos medžiaga – geležis. 

 
2. Vėrinys iš vienos įvijos Ir vieno gintarinio karolio. Įvija padaryta iš apskrito pjūvio vielos. Įvijų 

skaičius – 8. Įvijos ilgis – 1,7 cm. Skersmuo – 0,65 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm. Įvijos 
medžiaga – žalvaris. Karolis. Pjūvis – nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,55 cm. Skersmuo – 
0,7 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm. Karolio medžiaga – gintaras. 

  



Moters kapas 90 (220 – 260 metai po Kr.) 
 
130 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš 
aplinkinės žemės skyrėsi žemių sudėtimi: vyravo geltonas smėlis su juodos žemės priemaišomis, 
Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota V–R kryptimi. Duobės ilgis 270 cm, 
plotis – 90 cm (V), 90 (R). Preparuojant kapo sampilą, 127 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, V ir R jo 
dalyse aptikta medžio angliukų ir kelios keramikos šukės. Mirusiosios palaikų horizonte, 120 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus, V dalyje atsidengė vienos laužavietės liekanos, išsiskiriančios nedideliu 
pelenų sluoksniu ir medžio angliukų likučiais. Laužavietė buvo apskritimo formos, 35 cm 
skersmens, jos pjūvio forma buvo stačiakampė. Pelenų ir medžio angliukų sluoksnio storis – 20 cm. 
 
Kapo sampile, 130 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, Š kapo dalyje buvo pastebėti skobtinio (?) karsto 
fragmentai. Karstas buvo neaiškios formos, užapvalintais galais. Ilgis apytikriai 230 cm, plotis – 60 
cm vakariniame gale, rytiniame gale plotis neaiškus. 
 
152 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai. Iš mirusiosios 
griaučių išliko tik pakauškaulio, žandikaulio ir dilbio kaulų fragmentai. Mirusioji palaidota 
aukštielninka, galva pasvirusi į dešinę pusę. Dešinioji ir kairioji rankos padėtos ant krūtinės (45°). 
Kojos ištiestos. Mirusioji orientuota į ŠV 288° kryptimi. 
 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiosios palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. Po mirusiosios 
palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Įkapės 
 
Ūkio reikmenys. 
Krūtinės srityje, 152 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 70 cm nuo V kapo duobės galo ir 34 cm nuo P 
duobės krašto rastos dvi geležinė adatos. Jos buvo padėta lygiagrečiai kapo ašiai, orientuotos V–R 
kryptimi. 
 
Kaklo papuošalai. 
Galvos srityje, 152 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 43 cm nuo V kapo duobės galo ir 20 cm nuo P 
duobės krašto rastas vėrinys, sudarytas iš 3 stiklo ir 12 gintaro karolių.  
 
Krūtinės papuošalai. 
Krūtinės srityje, 152 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 67 cm nuo V kapo duobės galo ir 30 cm nuo P 
duobės krašto rasta geležinė segė lenkta kojele. Galvos srityje, 147 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 
35 cm nuo V kapo duobės krašto ir 25 cm nuo P duobės krašto, virš pakauškaulio rastas geležinio 
lazdelinio smeigtuko fragmentas. 
 
Rankų papuošalai. 
Krūtinės srityje, 152 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 67–68 cm nuo V kapo duobės galo ir 25–43 cm 
nuo P duobės krašto rastos dvi žalvarinės trikampio pjūvio apyrankės puoštos akiniu raštu. Krūtinės 
srityje, 153 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 59 cm nuo V kapo duobės galo ir 40 cm nuo P duobės 
krašto rastas žalvarinis pusapvalio pjūvio įvijinis žiedas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Karolių vėrinys sudarytas iš 20 karolių (aprašoma laikrodžio rodyklės kryptimi). 
 
Karolis 01. Pjūvis – sferos forma. Aukštis – 0,75 cm. Skersmuo – 1,3 x 1,5 cm. Skylutės skersmuo – 0,15 
cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 02. Pjūvis – trikampio formos. Aukštis – 0,51 cm. Skersmuo – 1,0 cm. Skylutės skersmuo – 0,25 
cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 03. Pjūvis – stačiakampio formos. Aukštis – 0,61 cm. Skersmuo – 0,85 x 0,95 cm. Skylutės 



skersmuo – 0,25 cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 04. Pjūvis – nupjauto kūgio formos. Aukštis – 1,4 cm. Skersmuo – 0,65 cm. Skylutės skersmuo 
– 0,25 cm. Karolio medžiaga – emalė. Spalva – raudona. 
 
Karolis 05. Pjūvis – pusapvalės formos. Aukštis – 0,85 cm. Skersmuo – 1,0 x 1,15 cm. Skylutes skersmuo 
– 0,21 cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 06. Pjūvis – keturkampio formos, išorėje nupjautomis briaunelėmis. Aukštis –1,11 cm. 
Matmenys – 0,65 x 0,65 cm. Skylutės skersmuo – 0,3 cm. Viename gale ties skylute padaryta 
skersinė įpjova. Karolio medžiaga – stiklas. Spalva – mėlyna. 
 
Karolis 07. Pjūvis – keturkampio formos, išorėje nupjautomis briaunelėmis. Aukštis – 1,0 cm. 
Matmenys – 0,6x0,6 cm. Skylutės skersmuo – 0,3 cm. Karolio medžiaga – gintaras ? 
 
Karolis 08. Pjūvis – pusapvalės formos. Aukštis – 0,95 cm. Skersmuo – 0,7 cm. Skylutės skersmuo – 
0,31 cm. Karolio medžiaga – žydra emalė. 
 
Karolis 09. Pjūvis – stačiakampio formos. Aukštis – 2,8 cm. Skersmuo – 1,15 cm. Skylutės skersmuo – 
0,45 cm. Karolis ornamentuotas įstrižomis išilginėmis baltos ir rudos spalvos emalės juostelėmis 
žaliame fone. Karolio medžiagos sudėtis – stiklas, emalė. Spalva – žalia. Emalės juostelių spalva – 
balta, ruda. 
 
Karolis 10. Rantytas. Pjūvis – stačiakampio formos. Aukštis – 2,1 cm. Skersmuo – 0,89 cm. Skylutės 
skersmuo – 0,35 cm. Karolis ornamentuotas 6 išilginiais ranteliais. Karolio medžiaga – stiklas. Spalva 
– žalia. 
 
Karolis 11. Pjūvis – ištęsto nupjauto kūgio formos. Aukštis – 1,5 cm. Skersmuo – 0,75 cm. Skylutės 
skersmuo – 0,4 cm. Karolio medžiaga – raudona emalė. 
 
Karolis 12. Pjūvis – pusapvalio formos. Aukštis – 1,15 cm. Skersmuo – 1,5 cm. Skylutes skersmuo – 0,45 
cm. Karolis ornamentuotas 10–čia išilginių rantelių. Karolio medžiaga – mėlynas stiklas. 
 
Karolis 13, Pjūvis – statinėlės formos. Aukštis – 1,5 cm. Skersmuo – 0,75 cm. Skylutės skersmuo – 0,35 
cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 14. Pjūvis – trikampio formos. Aukštis – 0,61 cm. Skersmuo – 0,9 cm. Skylutės skersmuo – 0,25 
cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Kandis 15. Pjūvis – pusapvalės formos. Aukštis – 0,5 cm. Skersmuo – 0,71 cm. Skylutės skersmuo – 
0,19 cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 16. Pjūvis – sferos formos. Ankstis – 0,45 cm. Skersmuo – 1,3 x 1,7 cm. Skylutės skersmuo – 0,11 
cm. Karolio medžiaga – gintaras. 
 
Karolis 17. Kibirėlio formos. Karolio medžiaga – geležis. Neišliko. 
 
Karolis 18. Kibirėlio formos. Karolio medžiaga – geležis. Neišliko. 
 
Karolis 19. Kibirėlio formos. Karolio medžiaga – geležis. Neišliko. 
 
Karolis 20, Kibirėlio formos. Karolio medžiaga – geležis. Neišliko. 
 

2. Segė, lankinė, lenkta kojele, 1 grupė (periodas C1a/C1b/C2/C3/D – 150–200 – 350–400 metai). 
Segės įvija atvira, padaryta iš apskrito pjūvio vielos. Adata, segės lankelis ir kojelė – apskrito 
pjūvio. Prie segės lankelio ir adatos prilipęs audinio fragmentas. Segės lankelis 
neornamentuotas. Segės kojelė neornamentuota. Segės užkaba neornamentuota. Segės 



aukštis – 5,0 cm. Segės įvijos plotis – 2,3 cm. Adatos ilgis – 3,2 cm. Atstumas nuo adatos iki 
lankelio –1,2 cm. Segės medžiaga – geležis. 

3. Apyrankė, juostinė, pusiau apskrito pjūvio. 2grapė (periodas C1a–C1b–C2 – 150–220/220– 
260/250–300 metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros, pusiau apskrito pjūvio 
juostelės, kuri baigiasi užriestais į viršų galų krašteliais. Lankelio plotis – 1,2 cm, storis – 0,15 
cm. Apyrankės dydis – 4,9 x 6,6 cm. Apyrankės lankelio paviršius ornamentuotas įkartomis 
ir akutėmis. Galai ornamentuoti tinkliniu raštu ir įkartomis. Apyrankės medžiaga – žalvaris 

4. Apyrankė, juostinė pusiau apskrito pjūvio. 2grupė (periodas C1a–C1b–C2 – I50–220(220– 
260/250–300 metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros, pusiau apskrito pjūvio 
juostelės, kuri baigiasi užriestais į viršų galų kraiteliais. Lankelio plotis – 1,2 cm, storis – 0,2 cm. 
Apyrankės dydis – 5x15 x 6,5 cm. Apyrankės lankelio paviršius ornamentuotas įkartomis ir 
akutėmis. Galai ornamentuoti tinkliniu raštu ir įkartomis. Apyrankės medžiaga – žalvaris. 

5. Žiedas, įvijinis (periodas B1a–D –10–40/40–450 metai). Žiedo lankelis 2 įvijų, padarytas iš 
pusapvalio pjūvio juostelės. Žiedo plotis – 0,7 cm. Juostelės plotis – 0,3 cm, storis – 0,15 cm. 
Žiedo išorinis skersmuo – 2,1 cm, vidinis – 1,7 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas. Žiedo 
medžiaga – žalvaris. 

6. Geležinis neaiškios paskirties dirbinys – geležinė yla (?) (periodas B1a–D –10 – 450 metai). 
Padarytas iš apskritimo pjūvio strypelio, jo ilgis – 8,9 cm, skersmuo – 0,5 cm. Storesnėje galo 
pusėje išlikę siūlų fragmentai. 

7. Geležinis neaiškios paskirties dirbinys – geležinė yla (?) (periodas B1a–D –10 – 450 metai). 
Padarytas iš apskritimo pjūvio strypelio, jo ilgis – 9,4 cm, skersmuo – 0,55 cm. Storesnėje 
galo pusėje išlikę siūlų fragmentai. 

  



Moters kapas 91 (220 – 260 metai po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. G-1,2,3, H-1,2,3, 128 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkšvos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV 
kryptimi. Duobės ilgis – apie 185 cm, plotis – 60 cm (ŠR), 57 cm (PV). PV duobės galas suardytas 
tiesiant vandentiekio vamzdį. 
 
Preparuojant kapo sampilą, 128–132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote 
aptikta medžio angliukų. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. Tyrinėjant kapo 
aplinką, mirusiosios palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. 
 
132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė moters palaikai. Mirusioji greičiausiai palaidota 
aukštielninka. Rankų ir kojų padėtis nenustatyta. Iš mirusiojo griaučių išliko tik dilbio ir piršto kaulų 
fragmentai. Mirusioji galva orientuota į PV 186° kryptimi. Kape rasta rankų papuošalų. Iš viso kape 
rasti 2 daiktai. 
 
Rankų papuošalai. 
Krūtinės srityje, 131 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo PV kapo duobės galo ir 8 cm nuo V 
duobės krašto rastas žalvarinis įvijinis žiedas. 
Krūtinės srityje, 139 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 44 cm nuo PV kapo duobės galo ir 14 cm nuo 
V duobės krašto rasta žalvarinė apyrankė. 
 
Radinių aprašymas 

1. Žalvarinė apyrankė, juostinė pusiau apskrito pjūvio. 1 grupė (periodas B2–C1b – 70–150/220 
– 260/250–300 metai). Lankelis padarytas iš siauros, pusiau apskrito (plokštesnio) pjūvio 
juostelės, kuri baigiasi nežymiai siaurėdama. Apyrankės dydis – 4,95×6,6 cm. Lankelis 
ornamentuotas išilginiais grioveliais, o tarp jų esančios briaunos puoštos smulkiomis 
įkartomis ir akutėmis. Galai ornamentuoti tinkliniu raštu ir įkartomis. 

2. Žalvarinis žiedas, įvijinis (periodas B1a–D – 10–40/40–150 metai). Žiedo lankelis susuktas iš 4 
trikampio pjūvio vielos įvijų, kurios galai suploti ir kiek atlenkti. Juostelės plotis 0,25 cm, storis 
– 0,11 cm. Žiedo išorinis skersmuo – 4,4 cm. 

  



Nenustatytos lyties suaugusio individo 92 kapas (70 – 260 metai po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. H-4,5,6, K-6, 128 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota į ŠV 356° 
kryptimi. Duobės ilgis – 210 cm, plotis 66 cm (ŠV) ir 70 cm (PR). Preparuojant kapo sampilą, karsto 
liekanų nerasta; mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. Griaučiai neišliko, 
palaidojimo poza, rankų ir kojų padėtis, erdvinis mirusiojo orientavimas liko nenustatytas. 
 
Mirusiojo kape rasta krūtinės papuošalų. Iš viso kape rastas 1 radinys. 
Įkapės 
 
Kapo duobės viduryje, arčiau R krašto, 132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 88 cm nuo ŠV duobės 
galo ir 22 cm nuo R duobės krašto rastas lazdelinis smeigtukas. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Radinių aprašymas 

1. Geležinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Padarytas iš rombo pavidalo 
skersinio pjūvio geležinės lazdelės. Visas smeigtuko ilgis – 6 cm, adatos ilgis – 4 cm, 
skersmuo – 0,3×0,4 cm. Galvutė apskritimo formos, galas atlenktas, jos skersmuo – 2,2×2,8 
cm. Smeigtukas neornamentuotas. 

  



Moters kapas 93 (220 – 260 metai po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. E-4,5,6, F-4,5,6, 130 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. Kapo duobės kontūras iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų 
sudėtimi: vyravo pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji 
orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 210 cm, plotis – 55 cm (Š) ir 70 cm (P). Preparuojant kapo 
sampilą, 130–140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus visame kapo duobės plote aptikta medžio 
angliukų ir smulkių lipdytos keramikos šukių. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta, 
nerasta ir akmeninių konstrukcijų. 
 
137-140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai. Iš 
mirusiosios griaučių išlikę žandikaulio ir kelių dantų, dilbio ir rankos piršto kaulų fragmentai. 
Mirusioji palaidota aukštielninka. Dešinioji ranka padėta ant skreito (apie 130°), kairioji padėta ant 
juosmens (apie 90°). Kojų padėtis nenustatyta. Mirusioji orientuota į PV 184° kryptimi. 
 
Mirusiosios kape rasta kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Iš viso kape rasti 9 daiktai. 
Kaklo papuošalai. 
 
Galvos srityje, 139 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm nuo P kapo duobės galo ir 22 cm nuo R 
duobės krašto rastas vėrinys sudarytas iš 3 žalvarinių įvijų ir 6 gintarinių karolių. 
 
Krūtinės papuošalai. 
Galvūgalio srityje, 132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 45 cm nuo P kapo duobės galo ir 23-27 cm 
nuo R duobės krašto rasti du pirmo geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentai. 
Krūtinės srityje, 138 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 72 cm nuo P kapo duobės galo ir 22 cm nuo R 
duobės krašto rastas antrasis geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo 
ašiai galvute į P, adata į Š. 
Krūtinės srityje, 138 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 71 cm nuo P kapo duobės galo ir 28 cm nuo V 
duobės krašto rastas trečiasis geležinis lazdelinis smeigtukas. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo 
ašiai, galvute į P, adata į Š. 
 
Rankų papuošalai. 
Krūtinės srityje, 136 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 92 cm nuo P kapo duobės galo ir 12 cm nuo R 
duobės krašto rastos dvi žalvarinės apyrankės. 
Juosmens srityje, 139 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 91 cm nuo P kapo duobės galo ir 21 cm nuo 
R duobės krašto rastos dvi žalvarinės apyrankės. 
Krūtinės srityje, 137 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 91 cm nuo P kapo duobės galo ir 26 cm nuo V 
duobės krašto rastas žalvarinis įvijinis žiedas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Vėrinys, sudarytas iš šešių gintarinių ir trijų žalvarinių įvijų (aprašoma pagal laikrodžio 
rodyklę). Pirmojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,8 cm, skersmuo 0,81 cm, skylutės 
skersmuo – 0,2 cm. Antrojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,6 cm, skersmuo 0,8 cm, 
skylutės skersmuo – 0,3 cm. Trečiojo karolio – žalvarinės įvijos – dydžiai: susukta iš 10-ties 
pusapvalio pjūvio vielos žiedelių. Ilgis – 1,65 cm, skersmuo – 0,4 cm, skylutės skersmuo – 0,3 
cm. Ketvirtojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,5 cm, skersmuo 0,75 cm, skylutės 
skersmuo – 0,2 cm. Penktojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,45 cm, skersmuo 0,9 cm, 
skylutės skersmuo – 0,3 cm. Šeštojo karolio – žalvarinės įvijos – dydžiai: susukta iš 12-kos 
pusapvalio pjūvio vielos žiedelių. Ilgis – 2,4 cm, skersmuo – 0,45 cm, skylutės skersmuo – 0,3 
cm. Septintojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,61 cm, skersmuo 0,8 cm, skylutės 
skersmuo – 0,3 cm. Aštuntojo gintarinio karolio dydžiai: aukštis – 0,8 cm, skersmuo 0,8 cm, 
skylutės skersmuo – 0,25 cm. Devintojo karolio – žalvarinės įvijos – dydžiai: susukta iš 12-kos 
pusapvalio pjūvio vielos žiedelių. Ilgis – 2,4 cm, skersmuo – 0,45 cm, skylutės skersmuo – 0,3 
cm. 

2. Žalvarinė apyrankė, juostinė trikampio pjūvio. 1 grupė (periodas C1b–C2 – 220–260/250–300 
metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros trikampio pjūvio juostelės, kurios galai 



nežymiai susiaurinti. Apyrankės dydis – 5,0×6,7 cm. Apyrankės juostelės plotis – 0,75 cm, 
storis – 0,35 cm. Apyrankės paviršius ornamentuotas išilginiais grioveliais ir ranteliais. Jos 
galai ornamentuoti tokiu pat raštu. 

3. Žalvarinė apyrankė, juostinė trikampio pjūvio. 1 grupė (periodas C1b–C2 – 220–260/250–300 
metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros trikampio pjūvio juostelės, kurios galai 
nežymiai susiaurinti. Apyrankės dydis – 4,75×6,0 cm. Apyrankės juostelės plotis – 0,75 cm, 
storis – 0,35 cm. Apyrankės paviršius ornamentuotas išilginiais grioveliais ir ranteliais. Jos 
galai ornamentuoti tokiu pat raštu. 

4. Žalvarinė apyrankė, juostinė trikampio pjūvio. 1 grupė (periodas C1b–C2 – 220–260/250–300 
metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros trikampio pjūvio juostelės, kurios galai 
nežymiai susiaurinti. Apyrankės dydis – 5,0×6,0 cm. Apyrankės juostelės plotis – 0,75 cm, 
storis – 0,35 cm. Apyrankės paviršius ornamentuotas išilginiais grioveliais ir ranteliais. Jos 
galai ornamentuoti tokiu pat raštu. 

5. Žalvarinė apyrankė, juostinė trikampio pjūvio. 1 grupė (periodas C1b–C2 – 220–260/250–300 
metai). Apyrankės lankelis padarytas iš siauros trikampio pjūvio juostelės, kurios galai 
nežymiai susiaurinti. Apyrankės dydis – 5,0×6,0 cm. Apyrankės juostelės plotis – 0,75 cm, 
storis – 0,35 cm. Apyrankės paviršius ornamentuotas išilginiais grioveliais ir ranteliais. Jos 
galai ornamentuoti tokiu pat raštu. 

6. Žalvarinis žiedas, įvijinis (periodas B1a–D – 10–450 metai). Žiedas susuktas iš keturių 
trikampio pjūvio vielos įvijų. Žiedo galai suploti, trikampio pavidalo. Žiedo aukštis – 1,85 cm, 
vielos plotis – 0,3 cm, storis – 0,2 cm. Žiedo išorinis skersmuo – 2,35 cm, vidinis – 1,85 cm. 

7. Geležinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito 
pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi apskritimo formos galvute. Išliko 
visas smeigtuko ilgis – 10,0 cm. Adatos ilgis 8,2 cm, skersmuo – 0,7 cm. Galvutė apskritimo 
formos, jos skersmuo – 1,9×1,9 cm. 

8. Geležinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito 
pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi apskritimo formos galvute. Išlikusio 
smeigtuko ilgis – 5,8 cm. Adatos ilgis 3,3 cm, skersmuo – 0,5 cm. Galvutė apskritimo formos, 
jos skersmuo – 1,7×1,5 cm. 

9. Geležinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Jis buvo rastas ties 
galvūgaliu. Neišliko. 

  



Vyro kapas 94 (220 – 260 metai po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. G–4,5,6, G–4,5,6, 130 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV 
kryptimi. Duobės ilgis – 250 cm, plotis – 110 cm (ŠR), 110 (PV). Preparuojant kapo sampilą, 130–140 
cm gylyje nuo žemės paviršiaus, ŠR duobės gale buvo aptikta smulkių lipdytos keramikos šukių. 
 
Kapo sampile, 132 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visuose kapo duobės kraštuose pastebėti 
molinės sienelės fragmentai. Karsto liekanų nepastebėta. Molinės sienelės sudarė stačiakampio 
pavidalą, kuris buvo pailgos formos, stačiakampiais galais. Sienelės ilgis – 190 cm. Plotis – 40 cm 
(ŠR) ir 34 cm (PV). Tyrinėjant kapo aplinką, mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų 
nerasta. 
 
143 gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo griaučių 
išliko tik apatinio žandikaulio ir dantų fragmentai. Mirusiojo poza nenustatyta. Mirusysis 
orientuotas į ŠR 340° kryptimi. 
Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio reikmenų, krūtinės, rankų papuošalų ir vienas nenustatytos 
paskirties dirbinys. Iš viso kape rasti 5 daiktai. 
 
Karybos reikmenys. 
Kairiojo galvūgalio srityje, 134 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 
30 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo 
ašiai, įmova kojų link, orientuotas ŠR-PV kryptimi. 
 
Ūkio reikmenys. 
Galvūgalio srityje, 134 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, rastas geležinis įmovinis peilis. 
 
Krūtinės papuošalai. 
Galvūgalio srityje, šalia molinės sienelės, 139 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 22 cm nuo ŠR kapo 
duobės galo ir 46 cm nuo R duobės krašto rastas žalvarinis lazdelinis smeigtukas ir žalvarinė 
žieduotoji segė. 
 
Rankų papuošalai. 
Kairėje mirusiojo juosmens pusėje, prie molinės sienelės,  142 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 105 
cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 34 cm nuo V duobės krašto, rastas žalvarinis įvijinis žiedas. 
Nenustatytos paskirties radiniai. 
Galvos srityje, 145 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 48 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 56 cm nuo R 
duobės krašto, rastas gintarinis karolis. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Gintarinis karolis. Aukštis – 0,65 cm, skersmuo – 0,85 cm, skylutės skersmuo – 0,15 cm. 
2. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito 

pjūvio lygaus paviršiaus strypelio, kuri užbaigta apskritimo formos galvute su užriestu galu. 
Galvutė strypelis padarytas iš trikampio pjūvio vielos. Smeigtuko ilgis – 9,7 cm, adatos ilgis – 
8,0 cm, jos strypelio skersmuo – 0,3 cm. Galvutės skersmuo – 1,8×1,95 cm. Galvutė ir adata 
neornamentuoti. 

3. Žalvarinis įvijinis žiedas (periodas B1a–D – 10–40 – 450 metai). Žiedas padarytas iš trikampio 
pjūvio žalvarinės vielos. Vielos plotis – 0,2 cm, storis – 0,1 cm. Žiedas neornamentuotas. 

4. Geležinis tiesia nugarėle peilis su išlikusia masyvia apskrito pjūvio medine rankena. Peilio 
ilgis su rankena – 12 cm, ašmenų plotis ties rankena – 2,2 cm, nugarėlės storis – 0,55 cm, 
rankenos skersmuo – 3,0 cm. Peilis lūžęs į tris dalis. 

5. Geležinis karklo lapo formos plunksna ietigalis su įmovoje išlikusiu meduku. Ilgis – 18,5 cm, 
plunksnos plotis ties viduriu – 2,8 cm, įmovos skersmuo ties plunksna – 1,72, gale – 2,3 cm. 

6. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė. 1 grupė (periodas C1b–D – 220–260 – 350–450 metai). 
Segės aukštis – 7,4 cm, plotis – 4,0 cm. Segės lankelio išliko tik dalis ties kairiąja buožele. 



Segė puošta ornamentuotais žiedeliais. Lankelis daugiakampio pjūvio, kojele stačiakampio 
pjūvio ir neornamentuota. 

  



Vyro kapas 95 (220 – 260 metai po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. D–8,9,10, E–8,9,10, 145 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. 
Duobės ilgis – 260 cm, plotis – 110 cm (ŠR), 105 cm (PV). Preparuojant kapo sampilą, 145–176 cm 
9999gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote buvo rasta medžio anglių. 
 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta, mirusiojo palaikų horizonte akmenų 
konstrukcijų nerasta. Mirusiojo griaučiai sunykę, nustatyti palaidojimo pozos, rankų ir kojų padėties 
nepavyko. Mirusysis galva orientuotas į ŠV 352° kryptimi. 
 
Mirusiojo kape rasta karybos reikmenų, kaklo, krūtinės papuošalų ir vienas nenustatytos paskirties 
dirbinys. Iš viso kape rasti 6 daiktai. 
 
Karybos reikmenys. 
Dešinėje galvos pusėje, 179 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 18 cm nuo Š kapo duobės galo ir 24 
cm nuo v duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, 
įmova kojų link, orientuotas Š–P kryptimi. Dešinėje galvos pusėje, 175 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus, 30 cm nuo Š kapo duobės galo ir 22 cm nuo V duobės krašto rastas geležinis įmovinis 
kirvis. Jis buvo padėtas skersai, ašmenimis į kapo duobės dugną, orientuotas V–R kryptimi. 
 
Kaklo papuošalai 
Kairiojo galvūgalio srityje, 180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 45 cm nuo Š kapo duobės galo ir 25 
cm nuo R duobės krašto rasti du gintariniai karoliukai. 
 
Krūtinės papuošalai. 
Kojų srityje, 180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 165 cm nuo Š kapo duobės galo ir 40 cm nuo V 
duobės krašto rasta žalvarinė lankinė žieduotoji segė. 
 
Nenustatytos paskirties radiniai. 
Dešinėje mirusiojo krūtinės pusėje, 179 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 66 cm nuo Š kapo duobės 
galo ir 30 cm nuo V duobės krašto rastas nenustatytos paskirties geležinis dirbinys. Jis buvo 
padėtas išilgai kapo ašiai, o gale užlenktas mirusiojo link. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos 
liekanų nerasta. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Gintarinis karolis. Aukštis – 0,65 cm, skersmuo – 0,85 cm, skylutės skersmuo – 0,15 cm. 
2. Žalvarinis lazdelinis smeigtukas (periodas B1–D – 10–450 metai). Adata padaryta iš apskrito 

pjūvio lygaus paviršiaus strypelio, kuri užbaigta apskritimo formos galvute su užriestu galu. 
Galvutė strypelis padarytas iš trikampio pjūvio vielos. Smeigtuko ilgis – 9,7 cm, adatos ilgis – 
8,0 cm, jos strypelio skersmuo – 0,3 cm. Galvutės skersmuo – 1,8×1,95 cm. Galvutė ir adata 
neornamentuoti. 

3. Žalvarinis įvijinis žiedas (periodas B1a–D – 10–40 – 450 metai). Žiedas padarytas iš trikampio 
pjūvio žalvarinės vielos. Vielos plotis – 0,2 cm, storis – 0,1 cm. Žiedas neornamentuotas. 

4. Geležinis tiesia nugarėle peilis su išlikusia masyvia apskrito pjūvio medine rankena. Peilio 
ilgis su rankena – 12 cm, ašmenų plotis ties rankena – 2,2 cm, nugarėlės storis – 0,55 cm, 
rankenos skersmuo – 3,0 cm. Peilis lūžęs į tris dalis. 

5. Geležinis karklo lapo formos plunksna ietigalis su įmovoje išlikusiu meduku. Ilgis – 18,5 cm, 
plunksnos plotis ties viduriu – 2,8 cm, įmovos skersmuo ties plunksna – 1,72, gale – 2,3 cm. 

6. Žalvarinė lankinė žieduotoji segė. 1 grupė (periodas C1b–D – 220–260 – 350–450 metai). 
Segės aukštis – 7,4 cm, plotis – 4,0 cm. Segės lankelio išliko tik dalis ties kairiąja buožele. 
Segė puošta ornamentuotais žiedeliais. Lankelis daugiakampio pjūvio, kojele stačiakampio 
pjūvio ir neornamentuota. 



Moters kapas 96 (220–260 m. po Kr.) 
 
XXII tiriamajame plote, kv. F–7,8,9, 150 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkos spalvos smėlis su angliukų priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. 
Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis – 235 cm, plotis – 95 cm (ŠR), 80 cm (PV). Preparuojant 
kapo sampilą, 150–168 cm gylyje nuo žemės paviršiaus visame kapo duobės plote ir ypatingai PV jo 
dalyje buvo aptikta medžio angliukų ir smulkių lipdytos keramikos šukių. 
 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
 
164 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, arčiau ŠR kapo duobės galo, ant centrinės kapo ašies buvo 
rastas netaisyklingai padėtas akmuo. Akmuo rastas 135 cm atstumu nuo PV kapo duobės galo. Jis 
buvo netaisyklingo apskritimi formos, jo matmenys: ilgis – 5 cm, plotis – 5 cm, aukštis – 6 cm. 
 
166 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė moters palaikai. Iš mirusiosios griaučių išlikę keli 
dantų fragmentai. Mirusioji palaidota aukštielninka. Rankų ir kojų padėties nustatyti nepavyko. 
Mirusioji galva orientuota į PV 194° kryptimi. 
 
Mirusiosios kape rasta ūkio reikmenų, kaklo bei krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 3 daiktai. 
 
Ūkio reikmenys 
 
Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 80 cm nuo PV kapo duobės galo ir 15 cm nuo 
V kapo duobės krašto rasta geležinė yla. Ji buvo padėta lygiagrečiai kapo ašiai, orientuota PV–ŠR 
kryptimi. 
 
Kaklo papuošalai 
 
Kaklo srityje, 159–167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 67–75 cm nuo PV kapo duobės galo ir 40 cm 
nuo R duobės krašto, rastas žalvarinių įvijų ir stiklo karolių vėrinys. 
 
Krūtinės papuošalai 
 
Galvūgalio srityje, 160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 55–57 cm nuo PV kapo duobės galo ir 24 cm 
nuo V duobės krašto, rasti du lazdelinio smeigtuko fragmentai. 
 
Krūtinės srityje, 160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 75 cm nuo PV kapo duobės galo ir 27 cm nuo 
V duobės krašto, rastas antras lazdelinis smeigtukas. 
 
Krūtinės srityje, 160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 55–57 cm nuo PV kapo duobės galo ir 23 cm 
nuo V duobės krašto, rastas trečias lazdelinis smeigtukas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Vėrinys sudarytas iš 3 žalvarinių įvijų, 2 gintarinių ir 4 stiklinių karolių. Karolių dydžiai: aukštis 
tarp 0,41 ir 0,75 cm; skersmuo – tarp 0,7 ir 1,2 cm; skylutės skersmuo – tarp0,2 ir 0,5 cm. 
Žalvarinių įvijų ilgis – tarp 1,2 ir 2,1  cm, skersmuo – tarp 0,4 ir 0,5 cm, visų įvijų skylutės 
skersmuo – 0,3 cm. 

2. Geležinio lazdelinio smeigtuko du fragmentai. Pirmojo fragmento ilgis 2,0 cm, skersmuo – 
0,5. Antrojo – 1,2 cm, skersmuo – 0,51. 

3. Geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas ( periodas B1–D, 10–450 metai). Adata padaryta 
iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi neuždara apskritimo 
formos galvute užriestu galu. Viso smeigtuko ilgis – 8,0 cm, adatos ilgis 6,2 cm. Skersmuo – 
1,0 cm. Galvutės dydis – 1,9x2,4 cm. 



4. Geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas ( periodas B1–D, 10–450 metai). Adata padaryta 
iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi neuždara apskritimo 
formos galvute užriestu galu. 

5. Geležinė yla. Fragmentas. Padaryta iš apskrito pjūvio geležinio strypelio, kuris viename gale 
palaipsniui plonėja, o kitame buvo medinė rankenėlė, Ylos ilgis – 10,1 cm, išlikusio strypelio 
ilgis – 5,8 cm. 

  



Nenustatytos lyties suaugusio individo kapas 97 
 
XXII tiriamajame plote, kv. B–10,11; F9,10, 180 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo 
pilkos spalvos smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV 
kryptimi. Duobės ilgis – 220 cm, plotis – 80 cm (ŠR), 70 cm (PV). Preparuojant kapo sampilą, 180–
185 cm gylyje nuo žemės paviršiaus ŠR kapo duobės dalyje buvo aptikta smulkių lipdytos 
keramikos šukių. 
 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų ar akmenų konstrukcijų nerasta. Griaučių nerasta. 
Mirusiojo lyties, rankų ir kojų padėties nustatyti nepavyko. Mirusysis galva buvo orientuotas į ŠR 60° 
kryptimi. 
 
Mirusiojo kape rasta krūtinės papuošalų. Iš viso kape rastas 1 daiktas. 
 
Krūtinės papuošalai 
 
Krūtinės srityje, 182 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 54 cm nuo ŠR kapo duobės galo ir 18 cm nuo 
R duobės krašto, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą, nei dirbinių, nei organinės medžiagos liekanų nerasta. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Geležinio lazdelinio smeigtuko fragmentas ( periodas B1–D, 10–450 metai). Adata padaryta 
iš apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris baigiasi neuždara apskritimo 
formos galvute užriestu galu. Viso smeigtuko ilgis – 7,2 cm, adatos ilgis 4,2 cm. Skersmuo – 
0,5 cm. Galvutės dydis – 2,2x2,8 cm. Smeigtukas lūžęs į dvi dalis. 

  



Trumpos išvados 
 

1. 1992 metais tyrinėtas XXII plotas PR kapinyno dalyje. 
2. Ištirtas 110 kvadratinių metrų plotas, kuriame rasti 9 nedegintų mirusiųjų kapai bei keli 

pavieniai radiniai. Kapai datuotini I amžiaus antra puse ir III amžiaus viduriu. 
3. Ploto R dalyje kastas šulinys ir vandentiekio trasa. Ūkininkavimo žymių pastebėta visoje PER 

ploto dalyje, kur rasta įvairios šiuolaikinės buitinės keramikos. Matomai, kad per tuos darbus 
galėjo būti sunaikinta ir dalis kapų. 

  



Atsitiktiniai radiniai 
 

1. Kv. E1. Gylis – 80 cm. Balto stiklo karolis, statinaitės formos. Aukštis – 0,9 cm; skersmuo – 0,9 
cm; skylutės skersmuo – 0,15 cm. 

2. Kv. H1. Gylis – 90 cm. Raudono emalio karolis, stačiakampio formos. Aukštis – 0,7 cm; 
skersmuo – 0,81 cm; skylutės skersmuo – 0,31 cm. 

3. Kv. L8. Gylis – 110 cm. Geltono stiklo karolis, pusapvalio formos. Aukštis – 0,91 cm; skersmuo 
– 1,2 cm; skylutės skersmuo – 0,39 cm. 

4. Kv. L5. Gylis – 135 cm. Geležinė diržo sagtis. Lankelio ir adatos pjūvis apskritimo formos. Dydis 
– 3,8x4,2 cm. 

5. Kv. L5. Gylis – 135 cm. Kalavijo geležinių makštų fragmentas. Dydis – 4,5x4,5 cm. 
 
Brėžinių ir planų sąrašas 
 

1. Kapinyno situacijos planas M 1:250 
2. Ploto XXII situacijos planas M 1:50 
3. Kapo 89 planas M 1:20 
4. Kapo 90 planas M 1:20 
5. Kapo 91 planas M 1:20 
6. Kapo 92 planas M 1:20 
7. Kapo 93 planas M 1:20 
8. Kapo 94 planas M 1:20 
9. Kapo 95 planas M 1:20 
10. Kapo 96 planas M 1:20 
11. Kapo 97 planas M 1:20 


