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Įvadas 
 
1993 m. liepos 5 – rugpjūčio 15 d. d. Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedra 
toliau tyrinėjo Dauglaukio (Tauragės raj.) alkavietę. Tyrinėjimų pagrindas buvo 1993 m. gegužės 28 
d. Lietuvos Istorijos instituto Archeologijos skyriaus išduotas Atviras lapas Nr. 93 forma 1. 
 
Kasinėjimuose dalyvavo Pedagoginio universiteto studentai. Tirtojo ploto planą, pjūvius ir kapų 
piešinius atliko skyriaus mokslinis bendradarbis A. Asadauskas. Kapų radinius piešė Vilniaus dailės 
akademijos studentas D. Pirštelis. 
 
Tyrinėjimų metu surinkti radiniai perduoti Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui, visa grafinė – 
fiksacinė medžiaga – Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriui. 
  



II dalis 
 
Kapų aprašymas 
  



Vyro kapas 98 (70–260 AD) 
 
115 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus atsidengė geležinis lazdelinis smeigtukas. Kapo 
duobės kontūras iš aplinkinės žemės neišsiskyrė. Kapas suardytas. Griaučių nerasta, mirusiojo 
palaidojimo poza ir orientavimas nenustatyti. 
Mirusiojo kape rasta ūkio reikmenų ir krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai. 
 
Ūkio reikmenys. 
115 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis orientuotas P–Š kryptimi. 
 
Krūtinės papuošalai. 
115 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 
  



Nenustatytos lyties suaugusio individo kapas 99 (70–260 AD) 
 
IV tiriamajame plote, kv. C–1, D–1, 150 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo šviesiai pilkos spalvos 
smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 
apie 180 cm, plotis – 45 cm (Š), 50 cm (P). 
 
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. 
 
Griaučių nerasta. Mirusiojo lyties, palaidojimo pozos, rankų ir kojų padėties, erdvinio orientavimo 
nustatyti nepavyko. 
 
Mirusiojo kape rasta krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 2 daiktai. 
 
Krūtinės papuošalai. 
 
Krūtinės (?) srityje, kapo duobės centre, 155 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 110 cm nuo Š kapo 
duobės galo ir 20 cm nuo V duobės krašto, rasti du geležiniai lazdeliniai smeigtukai. Jie buvo padėti 
įstrižai kapo ašiai, galvutėmis į PV. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiojo palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos 
liekanų nerasta. 
 
165 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš 
apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame 
baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko 
ilgis – 7,5 cm, galvutės skersmuo – 2 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis 
neornamentuoti. 

2. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš 
apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame 
baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko 
ilgis – 7,0 cm, galvutės skersmuo nenustatytas, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir 
strypelis neornamentuoti. 

  



Moters kapas 100 (150–220 AD) 
 

IV tiriamajame plote, kv. B–1, A, B–2, 170 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo šviesiai pilkos spalvos 
smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota P–Š kryptimi. Duobės ilgis –
200 cm, plotis – 65 cm (P), 60 cm (Š). 
 
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. 
 
172 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai. Mirusiosios 
griaučių išlikę tik kaukolės kaulų fragmentai. Mirusiosios palaidojimo pozos, rankų ir kojų padėties, 
erdvinio orientavimo nustatyti nepavyko. 
 
Mirusiosios kape rasta galvos papuošalų. Iš viso kape rastas 1 daiktas. 
 
Galvos papuošalai. 
Galvos srityje, 172 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 10 cm nuo P kapo duobės galo ir 22 cm nuo V 
duobės krašto, rastas žalvarinis adatos formos smeigtukas. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais, nei dirbinių, nei organinės medžiagos 
liekanų nerasta. 
 
185 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Žalvarinis adatos pavidalo smeigtukas (periodas C1a – 150–220 metai po Kr.). Adata padaryta 
iš apskrito pjūvio 0,3 cm skersmens lygaus paviršiaus strypelio, kuris ąselės dalyje suplotas 
iki 0,2 cm storio. Smeigtuko ilgis – 10,5 cm, galvutė ištęsto ovalo formos. Jos ilgis – 2,0 cm, 
plotis – 0,5 cm. Galvutės viduje išpjauta pailgos formos skylutė. Jos ilgis – 1,0 cm, plotis ties 
viduriu – 0,2 cm. Galvutė ir adata neornamentuoti. 

  



Vyro kapas 101 (220–220 AD) 
 
V tiriamajame plote, kv. I,J–1, H,I,J–2, 150 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo gelsvos spalvos smėlis. 
Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 220 
cm, plotis – 75 cm (ŠV), 75 cm (PR). 
 
Preparuojant kapo sampilą, 150–170 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote ir 
ypač PR jo gale aptikta daug medžio angliukų. Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, V duobės krašte rastas vienas akmuo. Jis rastas dešinėje 
mirusiojo pusėje ant V kapo duobės krašto. Akmuo buvo stačiakampio formos, jo matmenys: ilgis 
– 20 cm, plotis – 10 cm, aukštis – 12 cm. 
 
160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Mirusiojo 
griaučių išlikę tik kaukolės kaulų fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Nei dešinės, nei 
kairės rankos padėtis nenustatyta. Kojos ištiestos. Mirusysis orientuotas į ŠV 354° kryptimi. 
 
Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio, prekybos reikmenų bei krūtinės papuošalų. Iš viso kape rasti 4 
daiktai 
 
Karybos reikmenys. 
Dešinėje galvos pusėje, 157 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 27 cm nuo Š kapo duobės galo ir 9 cm 
nuo V duobės karšto, rastas geležinis įmovinis ietigalis (rombo formos plunksna). Jis buvo padėtas 
lygiagrečiai kapo ašiai, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
 
Ūkio reikmenys. 
Dešinėje krūtinės pusėje, 160 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 62 cm nuo Š kapo duobės galo ir 8 
cm nuo V duobės krašto, rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai  kapo 
ašiai, ašmenimis į kapo duobės išorę, įkote galvos link, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
 
Prekybos reikmenys. 
Dešinėje krūtinės pusėje, 163 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 72 cm nuo Š kapo duobės galo ir 13 
cm nuo V duobės karšto, rasta žalvarinė Romos imperijos moneta (sestercijus, neidentifikuotas). Ji 
buvo padėta aversu į viršų. 
 
Krūtinės papuošalai. 
Krūtinės srityje, 161 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 65 cm nuo Š kapo duobės galo ir 30 cm nuo V 
duobės krašto, rasta geležinė segė lenkta kojele. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Geležinis įmovinis ietigalis. I tipas (periodas C1a–C2 – 150–300 metai po Kr.). Trumpa 
rombo formos plunksna su iškyla per vidurį bei ilga įmova. Ietigalio ilgis – 16,5 cm, įmovos 
ilgis – 8,0 cm, gylis – apie 6,0 cm. Plunksnos ilgis – 7,6 cm, plotis – 3,37 cm. Įmovos skersmuo 
ties plunksna – 1,8x1,9 cm, išorinis – 2,6x2,9 cm. Ietigalio įmova ir plunksna neornamentuotos. 
 
2. Geležinis peilis lenkta nugarėle (periodas B2, B2-C1, C1a–C2 – 70–300 metai po Kr.). Ant 
peilio įkotės išlikęs nežymus medžio fragmentas. Peilio ilgis – 15 cm, įkotės ilgis – 2 cm, 
ašmenų plotis – 1,5 – 3,3 cm, nugarėlės storis – 0,4 cm. 
 

3. Geležinė segė lenkta kojele (1 grupė, periodas C1a/C1b/C2/C3/D – 150–200 – 350–450 metai 
po Kr.). Segės aukštis – 6 cm, segės įvijos plotis – 3,8 cm, atstumas nuo adatos iki lankelio – 
2 cm. 

4. Moneta. Romos imperijos sestercijus. Skersmuo – 2,6x2,7 cm, monetos storis – 0,4 cm. 
  



Vyro kapas 102 (220–220 AD) 
 
V tiriamajame plote, kv. D–2,3, E–2,3, F-2,3,4, G-3, 190 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus 
išryškėjo kapo duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo tamsiai pilkos spalvos 
smėlis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠR–PV kryptimi. Duobės ilgis 
– 250 cm, plotis – 110 cm (ŠR), 110 cm (PV). 
 
Preparuojant kapo sampilą, medžio angliukų, keramikos šukių ar pelenų nerasta. Kapo sampile, 
212 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, šalia R kapo duobės krašto pastebėti lentinio (?) karsto 
fragmentai. Karstas buvo pailgos formos, nenustatytos formos galais. Karsto plotis abiejose jo 
galuose nenustatytas. Karsto sienelės plotis – 4–5 cm. 
Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. 
 
220 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo 
griaučių išliko tik abiejų šlaunikaulių fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Rankų 
padėtis nenustatyta. Kojos ištiestos. Mirusysis orientuotas į ŠR 24° kryptimi 
 
Mirusiojo kape rasta ūkio reikmenų, kaklo papuošalų ir vienas nenustatytos paskirties dirbinys. Iš 
viso kape rasti 3 daiktai. 
 
Ūkio reikmenys. 
Kairėje galvos pusėje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 57 cm nuo Š kapo duobės galo ir 45 cm 
nuo V duobės krašto, rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas skersai kapo ašiai, ašmenimis 
į kapo duobės dugną, orientuotas ŠR–PV kryptimi. 
 
Kaklo papuošalai. 
Galvos srityje, 222 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm nuo Š kapo duobės galo ir 43 cm nuo V 
duobės krašto, rastas gintarinis karolis (dvigubo nupjauto kūgio formos). 
 
Nenustatytos paskirties radiniai. 
Kairėje mirusiojo pusėje, šalia R kapo duobės krašto, 197 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 60 cm 
nuo Š kapo duobės galo ir 5–7 cm nuo R duobės karšto, rastas nenustatytos paskirties medinio 
dirbinio fragmentas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10 – 450 metai po Kr.). Aukštis – 16,5 cm, kirvio 
svorio centras – 7 cm, įmovos gylis – 7 cm, ašmenų plotis – 4,9 cm, įmovos vidinis skersmuo 
– 2,5x2,5 cm, išorinis – 4,3x4,3 cm. 
 
2. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,7 cm, skersmuo – 0,8 
cm. Skylutės skersmuo – 0,1 cm. 

  



Vyro kapas 103 (220–260 AD) 
 
V tiriamajame plote, kv. F,G,H1, F–2, G-2, 155 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo 
kapo duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo geltonis spalvos smėlis. 
Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota ŠV–PR kryptimi. Duobės ilgis – 220 
cm, plotis – 85 cm (ŠV), 70 cm (PR). 
 
Preparuojant kapo sampilą, visame kapo duobės plote buvo aptikta medžio angliukų. 
Preparuojant kapo aplinką, karsto liekanų nerasta. 
140 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, Š kapo duobės dalyje rastas vienas akmuo. Akmuo rastas 
mirusiojo galvūgalyje, šalia Š kapo duobės krašto. Akmuo buvo ovalo formos, jo matmenys: ilgis – 
26 cm, plotis – 24 cm, aukštis – 15 cm. 
 
157 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo 
griaučių išlikę danties, šonkaulio ir piršto falangos fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. 
Dešinioji ranka padėta ant juosmens (90°), kairioji padėta ant krūtinės (45°). Kojų padėtis 
nenustatyta. Mirusysis orientuotas į Š 346° kryptimi. 
 
Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio reikmenų, kaklo, krūtinės, rankų papuošalų. Iš viso kape rasti 9 
daiktai. 
 
Karybos reikmenys. 
Kairėje galvos pusėje, 165 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 34 cm nuo Š kapo duobės galo ir 14 cm 
nuo R duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis (rombo formos plunksna). Jis buvo padėtas 
lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu į ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
 
Ūkio reikmenys. 
Kairėje galvos pusėje, 163 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 20 cm nuo Š kapo duobės galo ir 13 cm 
nuo R duobės krašto rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis buvo padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, 
smaigaliu į ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
Kairėje galvos pusėje, 165 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 12 cm 
nuo R duobės krašto rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, ašmenimis 
į kapo duobės dugną, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
 
Kaklo papuošalai. 
Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 34–50 cm nuo Š kapo duobės galo rasti trys 
gintariniai karoliai (dvigubo nupjauto kūgio formos). 
 
Krūtinės papuošalai. 
Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 41 cm nuo Š kapo duobės galo ir 38 cm nuo R 
duobės krašto rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. Jo galvutė nukreipta į ŠR. 
 
Rankų papuošalai. 
Krūtinės srityje, 167 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 50 cm nuo Š kapo duobės galo ir 39 cm nuo R 
duobės krašto rastas žalvarinis juostinis su apskritimo formos plokštele žiedas. 
Juosmens srityje, 170 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 100 cm nuo Š kapo duobės galo ir 43 cm nuo 
R duobės krašto rastas žalvarinis juostinis su 4 sraiginėmis įvijomis žiedas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10–450 metai po Kr.). Kirvio aukštis – 17,5 cm, 
svorio centro aukštis – 7 cm, įmovos gylis – 7,2 cm, ašmenų plotis – 4,8 cm. 
2. Geležinis peilis lenkta nugarėle (periodas B2–C2 – 70 – 300 metai po Kr.). Ant peilio 
įkotės išlikę nežymūs medžio fragmentai. Peilio ilgis – 20,5 cm, įkotės ilgis – 5,5 cm, ašmenų 
plotis – 2,6 cm, nugarėlės storis – 0,8 cm. 



3. Geležinis įmovinis ietigalis. 1 grupė – rombo formos plunksna (periodas C1a-C2 – 150 – 
300 metai po Kr.). Ietigalio ilgis – 15,3 cm, įmovos ilgis – 6,5 cm, plunksnos ilgis – 8,5 cm, plotis 
– 3,6 cm. Įmovos skersmuo ties plunksna – 1,8x1,7 cm. Įmovos vidinis skersmuo – 2,1x2,1 cm, 
išorinis – 2,7x2,7 cm. 

4. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš 
apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame 
baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko 
ilgis – 7,0 cm, galvutės skersmuo – 2,5 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis 
neornamentuoti. 
5. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,7 cm, skersmuo – 0,9 
cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm. 
6. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,6 cm, skersmuo – 0,9 
cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm. 
7. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,5 cm, skersmuo – 0,7 
cm. Skylutės skersmuo – 0,15 cm. 
8. Žalvarinis juostinis žiedas. Galai užbaigti 4 sraiginėmis įvijomis (po dvi galuose). 
Periodas B2-B2/C1-C1b – 70 – 260 metai po Kr. Žiedo lankelis padarytas iš keturkampio 
pjūvio juostelės. Lankelio plotis – 0,4 cm, storis – 0,1 cm, žiedo išorinis skersmuo – 2,4x2,6 cm, 
vidinis – 1,9x2,2 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas. 
9. Žalvarinis juostinis žiedas. Periodas B2-B2/C1-C1b – 70 – 260 metai po Kr. Žiedo lankelis 
padarytas iš stačiakampio pjūvio juostelės. Lankelio plotis – 0,9 cm, storis – 0,5 cm. 
Viršutinėje dalyje yra apskritimo formos plokštelė. Žiedo išorinis ir vidinis skersmenys 
nenustatyti. Žiedo paviršius neornamentuotas. 



Vyro kapas 104 (220–260 AD) 

V tiriamajame plote, kv. I-2, J-2, H,I,J-3, 170 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo geltonis spalvos smėlis. 
Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji orientuota Š–P kryptimi. Duobės ilgis – 240 cm, 
plotis – 120 cm (Š), 110 cm (P). 
 
Preparuojant kapo sampilą, 170–180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, visame kapo duobės plote 
buvo aptikta medžio angliukų. Kapo sampile, 179 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, V kapo duobės 
krašte pastebėti karsto fragmentai. Karstas buvo pailgos formos, nenustatytais galais. Išlikusio 
segmento ilgis – 96 cm. Karsto sienelės storis – 4–5 cm. Tyrinėjant kapo aplinką mirusiojo palaikų 
horizonte akmenų konstrukcijų nerasta. 
 
180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus vyro palaikai. Iš mirusiojo 
griaučių išliko tik dantų fragmentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas. Rankų padėtis 
nenustatyta. Kojos ištiestos. Mirusysis orientuotas į Š 360° kryptimi. 
 
Mirusiojo kape rasta karybos, ūkio, prekybos reikmenų, galvos, kaklo, krūtinės, juosmens papuošalų  
Iš viso kape rasti 9 daiktai. 
 
Karybos reikmenys. 
Dešinėje galvos pusėje, 185 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 25 cm nuo Š kapo duobės galo ir 22 
cm nuo v duobės krašto rastas geležinis įmovinis ietigalis (karklo lapo formos plunksna). Jis buvo 
padėtas lygiagrečiai kapo ašiai, smaigaliu į Š, orientuotas Š–P kryptimi. 
 
Ūkio reikmenys. 
Kairėje galvos pusėje, 194 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 63 cm 
nuo V duobės krašto rastas geležinis įmovinis kirvis. Jis buvo padėtas įstrižai kapo ašiai, ašmenimis 
į kapo duobės dugną, orientuotas PV–ŠR kryptimi. 
Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 112 cm nuo Š kapo duobės galo ir 55 cm nuo 
V duobės krašto rastas geležinis įtveriamasis peilis. Jis buvo padėtas skersai kapo ašiai, smaigaliu į 
ŠV, orientuotas ŠV–PR kryptimi. 
Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 103 cm nuo Š kapo duobės galo ir 64 cm 
nuo V duobės krašto rastas titnaginis skiltuvas. 
 
Prekybos reikmenys. 
Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 103 cm nuo Š kapo duobės galo ir 66 cm 
nuo V duobės krašto rasta žalvarinė Romos imperijos moneta (sestercijus, neidentifikuota). Averso 
ir reverso padėtys nenustatytos. 
 
Kaklo papuošalai. 
Galvos srityje, 204 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 55 cm nuo Š kapo duobės galo ir 65 cm nuo V 
duobės krašto rastas vienas gintarinis karolis (dvigubo nupjauto kūgio formos). 
 
Krūtinės papuošalai. 
Krūtinės srityje, 204 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 52 cm nuo Š kapo duobės galo ir 65 cm nuo 
V duobės krašto rastas geležinis lazdelinis smeigtukas. 
 
Juosmens papuošalai. 
Juosmens srityje, 200 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 102 cm nuo Š kapo duobės galo ir 57 cm nuo 
V duobės krašto rastas žalvarinė diržo sagtis su apkalu. 
 
Nenustatytos paskirties radiniai. 
Ant kirvio, 194 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 47 cm nuo Š kapo duobės galo ir 67 cm nuo V 
duobės krašto rasta žalvarinė įvija. 



Radinių aprašymas 
 

1. Geležinis įmovinis kirvis (periodas B1–D – 10–450 metai po Kr.). Kirvio aukštis – 15,0 cm, 
svorio centro aukštis – 6,5 cm, įmovos gylis – 6,1 cm, ašmenų plotis – 4,4 cm. Įmovos vidinis 
skersmuo – 2,9x3,0, išorinis skersmuo – 3,7x3,7 cm. 
2. Geležinis peilis tiesia nugarėle (periodas B2–C1 C1a-C2 – 70 – 300 metai po Kr.). Ant 
peilio įkotės išlikę nežymūs medžio fragmentai. Peilio ilgis – 18,5 cm, įkotės ilgis – 6,0 cm, 
ašmenų plotis – 2,8 cm, nugarėlės storis – 0,6 cm. 
3. Geležinis įmovinis ietigalis. 3 grupė – karklo lapo pavidalo plunksna (periodas B2-C1-
C1b – 150 – 200–260 metai po Kr.). Ietigalio ilgis – 27,5 cm, įmovos ilgis – 8,0 cm, plunksnos 
ilgis – 20,0 cm, plotis – 3,8 cm. Įmovos skersmuo ties plunksna – 1,9x1,9 cm. Įmovos vidinis 
skersmuo – 1,6x1,6 cm, išorinis – 2,2x2,2 cm. 

4. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš 
apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame 
baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko 
ilgis – 8,0 cm, galvutės skersmuo – 1,5 cm, strypelio skersmuo – 0,5 cm. Galvutė ir strypelis 
neornamentuoti. 
5. Žalvarinė diržo sagtis (periodas C1a-c1b/C3-D – 70 – 260 metai po Kr.). Sagtis antros 
grupės, keturkampė, užapvalintais galais, D formos, dvinarė. Užpakalinėje dalyje yra ašis su 
pritvirtinta adata. Prie sagties yra žalvarinis apkalas su 5 (?) kniedėmis. Segės adata nežymiai 
profiliuota. Sagties rėmelis ir adata padaryti iš keturkampio pjūvio vielos. Rėmelio dydis – 
3,5x5,4 cm, keturkampio apkalo dydis – 3,2x4,8 cm, storis – 0,5 cm. Adatos ilgis – 3,5 cm, 
skersmuo 0,4x0,4 cm. Sagties rėmelio skersmuo – 0,4x0,5 cm. Rėmelio paviršius ir adata 
ornamentuoti įkartomis ir X pavidalo ornamentu. 

6. Žalvarinė įvija. Ilgis – 2,2 cm, skersmuo – 0,8 cm. Skylutės skersmuo – 0,02 cm. 
7. Gintarinis karolis. Dvigubo nupjauto kūgio formos. Aukštis – 0,9 cm, skersmuo – 1,2 cm. 

Skylutės skersmuo – 0,3 cm. 
8. Moneta. Romos imperijos sestercijus. Monetos skersmuo – 2,7x2,8 cm, storis – 0,4 cm. 
9. Skiltuvas. Padarytas iš pjūvyje daugiakampio formos titnago. Skiltuvo dydis – 3,6x4.1 cm, 

storis – 2 cm. 
  



Moters kapas 105 (220–260 AD) 
 
V tiriamajame plote, kv. C,D-1, 2, 175 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus išryškėjo kapo 
duobės kontūras. 
 
Kapo duobė iš aplinkinės žemės skyrėsi žemių ir priemaišų sudėtimi: vyravo tamsiai pilkos spalvos 
smėlis su „geležingomis“ priemaišomis. Duobė buvo pailgos formos, užapvalintais galais. Ji 
orientuota PV–ŠR kryptimi. Duobės ilgis – 210 cm, plotis – 75 cm (ŠV), 87 cm (PR). 
 
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. 
 
180 cm gylyje nuo žemės paviršiaus atsidengė nenustatyto amžiaus moters palaikai. Iš mirusiosios 
griaučių išlikę kaukolės, dilbio ir pirštų kaulų fragmentai. Mirusioji palaidota aukštielninka, galva 
pasvirusi į dešinę pusę. Dešinė ranka padėta ant krūtinės (45°), kairė padėta ant juosmens (90°). 
Kojų padėtis nenustatyta. Mirusioji orientuota į PV 236° kryptimi. 

 
Mirusiosios kape rasta galvos, kaklo, krūtinės, rankų papuošalų ir vienas nenustatytos paskirties 
dirbinys. Iš viso kape rasti 9 daiktai. 
 
Galvos papuošalai. 
Galvos srityje, 195 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 32 cm nuo  PV kapo duobės galo ir 17 cm nuo P 
duobės krašto, rasta žalvarinė įvija. 
Kaklo papuošalai. 
Galvos srityje, 195 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 41 cm nuo PV kapo duobės galo ir 27 cm nuo P 
duobės krašto, rastas vienas gintarinis karolis (apvalios formos). 
 
Krūtinės papuošalai. 
Krūtinės srityje, 205 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 66 cm nuo PV kapo duobės galo ir 34 cm nuo 
P duobės krašto, rastas geležinis lazdelinis smeigtukas, kurio galvutė nukreipta į PV. 
 
Rankų papuošalai. 
Krūtinės srityje, 205 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 66 cm nuo PV kapo duobės galo ir 27 cm nuo 
P duobės krašto, rastos dvi žalvarinės juostinės pusapvalio pjūvio apyrankės. 
Krūtinės srityje, 207 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 66–70 cm nuo PV kapo duobės galo ir 36–40 
cm nuo P duobės krašto, rasti du žalvariniai įvijiniai žiedai. 
 
Nenustatytos paskirties radiniai. 
Galvos srityje, 195 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, 37 cm nuo PV kapo duobės galo ir 15 cm nuo P 
duobės krašto, rastas geležinis nenustatytos paskirties dirbinys. 
 
Tyrinėjant kapo duobės pagrindą po mirusiosios palaikais nei dirbinių, nei organinės medžiagos 
nerasta. 
 
210 cm gylyje pasiektas kapo duobės dugnas. 
 
Radinių aprašymas 
 

1. Žalvarinė įvija. Ilgis – 3 cm. Skersmuo – 0,3 cm, skylutės skersmuo – 0,1 cm. 
2. Nenustatytos paskirties geležinis dirbinys. Ilgis – 7 cm, skersmuo – 0,4 cm. 
3. Geležinis smeigtukas lazdelinis (periodas B1–D – 100–450 metai po Kr.). Adata padaryta iš 

apskrito pjūvio metalinio lygiu paviršiumi strypelio, kuris viename gale smailėja, o kitame 
baigiasi apskritimo formos galvute. Galvutės strypelio pjūvis apskritimo formos. Smeigtuko 
ilgis – 10,0 cm, galvutės skersmuo – 3,0 cm, strypelio skersmuo – 0,7 cm. Galvutė ir strypelis 
neornamentuoti. 

4. Gintarinis karolis. Pjūvyje pusapvalio formos. Aukštis – 0,7 cm, skersmuo – 0,9 cm. Skylutės 



skersmuo – 0,2 cm. 
5. Žalvarinė juostinė apyrankė pusiau apskrito pjūvio. 5 grupė (periodas C2–C3 – 250 – 350 

metai po Kr.). Apyrankės lankelis siauras, kiek įgaubtas. Lankelio plotis – 0,6 cm, galuose – 
0,5 cm, storis – 0,3 cm. Apyrankės dydis – 4x6 cm. Apyrankės lankelio paviršius 
ornamentuotas įstrižomis susikertančiomis įkartomis, sudarančiais „eglutės“ raštą. Galai 
puošti skersinėmis įkartomis. 

6. Žalvarinė juostinė apyrankė pusiau apskrito pjūvio. 5 grupė (periodas C2–C3 – 250 – 350 
metai po Kr.). Apyrankės lankelis siauras, kiek įgaubtas. Lankelio plotis – 0,6 cm, galuose – 
0,5 cm, storis – 0,3 cm. Apyrankės dydis – 4x6 cm. Apyrankės lankelio paviršius 
ornamentuotas įstrižomis susikertančiomis įkartomis, sudarančiais „eglutės“ raštą. Galai 
puošti skersinėmis įkartomis. 

7. Žalvarinis žiedas, įvijinis (periodas B1a–D – 10 – 450 metai po Kr.). Žiedas iš 3 įvijų, padarytas 
iš apvalaus pjūvio vielos. Žiedo plotis – 0,8 cm, vielos skersmuo – 0,1 cm. Žiedo išorinis 
skersmuo – 2,4x2,4 cm, vidinis – 2,0x2,1 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas. 

8. Žalvarinis žiedas, įvijinis (periodas B1a–D – 10 – 450 metai po Kr.). Žiedas iš 3 įvijų, padarytas 
iš trikampio pjūvio vielos. Žiedo plotis – 0,8 cm, vielos skersmuo – 0,1 cm. Žiedo išorinis 
skersmuo – 1,9x1,9 cm, vidinis – 1,6x1,6 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas. 

9. Žalvarinis žiedas, įvijinis (periodas B1a–D – 10 – 450 metai po Kr.). Žiedas iš 3 įvijų, padarytas 
iš trikampio pjūvio vielos. Žiedo plotis – 0,9 cm, vielos plotis – 0,3 cm, storis – 0,1 cm. Žiedo 
išorinis skersmuo – 2,0x2,3 cm, vidinis – 1,8x1,9 cm. Žiedo paviršius neornamentuotas. 

  



1993 m. ekspedicijos metu ištirtas 200 kv. m. plotas. Deja, uždavinio, kur baigiasi alkavietė, 
kurioje vietoje yra jos vakarinis pakraštys – išspręsti nepavyko. Tirtieji plotai neapėmė jos 
vakarinės dalies. Ji turi būti po buvusio tvarto pamatais. Negausūs radiniai patvirtina faktą, 
kad buvo dirbama kultūrinio sluoksnio pakraščiuose. 
 
Pats svarbiausias ir netikėčiausias sezono rezultatas yra tai, kad po kultūriniu sluoksniu 
aptikti senojo geležies amžiaus kapai – Dauglaukio kapinyno tąsa. Kapai datuotini trečio 
amžiaus po Kristaus pirmąja puse ir viduriu (pagal kape Nr. 101 aptiktą Gordiano III (238 m.) 
monetą). 
 
Kodėl kapų vieta buvo pamiršta, o alkavietė prasitęsė į vakarus, šiuo metu pasakyti sunku. 
Šis faktas verčia manyti, jog kapinynas ir alkavietė aiškios ribos neturėjo, arba ji buvo 
nepastovi. O galbūt kitaip ir negalėjo būti, nes kapinynas ir apeigų vieta – vienas 
kompleksas. 
 
Įdomi ir plote Nr. 4 aptikta piltuvo formos duobė. Tai, kad jos viduje aptikta apdegusių beržo 
tošies gabaliukų, sienelės sukietėjusios, o dugnas išklotas moliu, rodytų, jog čia turim kažką 
panašaus į primityvią deguto varyklą. 
 
Būsimų tyrinėjimų metu bus mėginama pasiekti alkavietės centrą. 


