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ĮVADAS 

Kas keliasdešimt metų, suregistravus daug 
naujų archeologinių radinių, atsiranda reikalas 
visą turimą medžiagą apžvelgti vienoje vieto
je, kad paaiškėtų, kas jau žinoma, o ko dar 
trūksta, sprendžiant Lietuvos archeologijos 
klausimus. Tad šio Atlaso tikslas ir yra pateikti 
kuo pilnesnį mūsų žinių ,vaizdą apie paminklus 
ir radinius iki 1970 m. Tikimės, kad Atlasas bus 
naudingas ir medžiagą renkančiam tylfinėtojui, 
ir paminklų apsaugos darbuotoJui, ir kraMoty
rininkui. 

Lietuvos archeologinius radinius pradėta 
bent iš dalies kartografuoti jau antrojoje 
XIX amž. pusėje, kai A. R. "Aspelinas pabandė 
pagal akmeninių kirvukų tipų paplitimą iš
skirti kultūrines sritis (Aspelin, 1877). Kiek 
vėliau savo radinius yra kartografavęs ar me
džiagos kartog,rafavimui pateikęs V. Sukevičius 
(1lly.1Ce8ul{, 1893; ·-Szukiewicz, -' 1901a, 1907, 
1910). Tačiau visos Lietuvos archeologiniai že
mėlapiai pirmąkart buvo sudaryti XIX
XX amž. sandūroje, kai F. Pokrovskis įtraukė 
Lietuvos radinius į Vilniaus (PAKV, 1893), 
Gardino (PAKG, 1895) ir Kauno (PAKK,1899) 
gubernijų archeologinius žemėlapius. Sią že
mėlapių grupę papildė E. H olako ( H ollack, 
1908) sudarytas Rytprūsių archeologinis žemė
lapis su tuometiniu Klaipėdos kraštu. 

Antrąjį Lietuvos archeologijos žemėlapį su
darė P. Tarasenka ir išleido 1928 m. (Tarasen
ka, 1928). Jame apimama visa Lietuva su Klai
pėdos ir Vilniaus kraštu, nors iš pastarųjų pa
minklai pateikiami, remiantis tik literatūra. 
Medžiagos buvo sukaupta žymiai daugiau, ne
gu F. Pokrovskio laikais, todėl, norint visą su
dėti vienoje knygoje, akmens amžiaus radinius 
teko pateikti beveik be anotacijų. 

Siame, trečiajame Lietuvos archeologijos 
atlase suregistruota dar daugiau' paminklų ir 
radinių; į jį įtraukti visi ir akivaizdūs, ir tik 

iš literatūros _ žinomi duomenys, susikaupę nuo 
pirmųjų rinkinių. Be alfabetinio paminklų bei 
radinių sąrašo, autorės stengėsi pateikti bent 
trumpus orientyrus paminklams rasti, taip pat 
duoti trumpą radinių apibūdinimą, nurodyti 
.jų saugojimo vietą (Sv), t. y. muziejus bei ki
tokius rinkinius, šaltinius (Slt), t. y. rankraš
tinius duomenis apie . paminklą, ir literatūrą 
(Lit). 

Pirmoji Atlaso knyga skirta akmens ir žal
vario amžių paminklams. Joje trys dalys. Kiek
viena dali; turi tris skyrius: parrzinklų bei ra
dinių tipų charakteristiką, .radimo vietų ir ra
dinių alfabetinį sąrašą (pagal . kaimų pavadi
nimus) ir pagrindinių dirbinių - tipų rodyklę. 

I knygos dalyje suregistruoti akmens am
žiaus paminklai ir atskiri radiniai. (Gludintie
s'iems dirbiniams skirta antroji knygos dalis.) 
I pirmąją pateko ir ankstyvojo metalų laiko
tarpio pradžios atviros gyvenvietės, savo iš
vaizda beveik nesiskiriančiQs nuo akmens am
žiaus paminklų. I šią dalį įtraukti ir visi 
plokštiniai kapai su įkapėmis-kirviais, nors 
gal kai kurie priklausė ir vėlesniam laikotar
piui, nes specifiški žalvario amžiaus kapai yra 
pilkapiai. Cia pateko ir visi kauliniai-raginiai 
dirbiniai, priklausantys laikotarpiui prieš pilia
kalnių pasirodymą. Tokiais pačiais principais 
grupuojama medžiaga ir aptariant atskirus dir-' 
binių tipus: nagrinėjama tame laikotarpyje, ku
riame galima ieškoti jų kilm~s, nors dirbinių 
randama ir vėliau. 

II dalis apima visus gludintus akmeninius 
dirbinius, prik Iaus ančius akmens ir žalvario 
amžiui, taip pat siekiančius net ankstyvąjį ge
ležies amžių. Dažniausiai tai · atsitiktiniai radi
niai. Tik kai kurie rasti stovyklose, gyvenvie
tėse ar piliakalniuose ir trumpai minimi kituo
se sąrašuose. Tačiau į šį jie irgi pateko, nes 
dėl numeracijos kartojimosi nebūtų įmanoma. 
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jų įtraukti į kirvių tipų paplitimo žemėlapius; 
neaprašomos tik jų radimo aplinkybės: nurodo
ma į kitus šios knygos sąrašus (knygos dalys 
žymimos romėniškais skaitmenimis, paminklo 
eilės numeris - arabiškais). Tik piliakalnių nu
merių nebuvo įmanoma nurodyti, nes jie įeis 
į kitą Atlaso knygą· 

I I I dalyje kartografuojami tik žalvario am
žiui būdingi paminklai ir radiniai. Taigi į šį 
sąrašą nepateko žalvario amžiaus gyvenvietės, 
nes atviros ios gyvenviet,i s karf.qgrafuotos šalia 
akmens amžiaus paminklų, o sustiprintosios -
piliakalniai pateko į II Atlaso knygą šalia 
geležies amžiaus piliakalnių. Tačiau į žalvario , 
amžiaus paminklų grupę įtraukti visi pilkapiai 
su akmenų vainikais, priklausantys laikotarpiui 
pr. m. e., nors dalis jų, be abejo, datuotina 
ankstyvuoju geležies amžiumi. Cia atsidi'irė ir 
visi žalvariniai dirbiniai, kurių kilmės reikia 
ieškoti žalvario amžiuje, nors kai kurie aiškiai 
vartoti jau ankstyvajame geležies amžiuje. Ar
cheologiniai laikotarpiai šioje Atlaso knygoje 
suprantami kaip kultūrinės-istorinės sąvokos, 
bet ne siaurai chronologiškai. 

Paminklų sąrašai sudaryti alfabetine tvar
ka pagal smulkiausią administracinį vienetą
kaimą. Tačiau kartais remiamasi ir upių bei 
ežerų vardais. Buvę kaimai, prijungti prie 
miestų, registruoti prie pastarųjų (pvz., visos 
Kuršių nerijos gyvenvietės suregistruotos 
Neringos paminklų grupėje, Kauno apylinkių 
gyvenvietės Eiguliai, Lampėdžiai ir kt.
Kauno miesto grupėje ir t. t.) 1, pažymint nuo
rodomis. Pagrindinių paminklų radimo vietų 
pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis ir 

numeruojami iš eilės. Siose grupėse iš eiLės 
numeruojamos atskiros stovyklos ar atskiri pa
vieniai radiniai. Tik į miestų grupes įeinan
tieji paminklai, turį savo vardus (pvz., Eigu
liai, Lampėdžiai ir pan.), gauna atskirus nu
merius, tačiau tokiu atveju vietovardis rašomas 
mažosiomis raidėmis, kad iš karto būtų matyti, 
jog jis priklauso. administracinei paminklų 
grupei. Tikimės, kad šitoks grupavimas bus 
naudingas paminklų apsaugos darbui. 

Zemėlapiuose nurodomas tiktai pagrindinis 
numeris, todėl juose mažiau taškų, negu pa
minklų ar radinių. Patikslinimui kiekviename 
skyriuje duota paminklų bei radinių rodyklė su 
papildomais numeriais. Be to, radiniai joje su
skirstyti dar smulkesnėmis grupėmis, negu tai 
buvo įmanoma padaryti žemėlapiuose. Kadangi 
kiekvienas sąrašas turi atskirą numeraciją, tai 
žemilapiuose nurodoma, pagal kurį sąrašą (I. 
II, II I) jie sudaryti. 

VieĮ.qvardžiai rašomi pagal LTSR MA Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto nustatytas 
formas. Už didelę pagalbą nustatant vietovar
džius autor,9s dėkoja Instituto vyr. moksliniam 
bendradarbiui A. Vanagui. 

Atskiroms I knygos dalims medžiagą surin
ko. klasifikavo ir įžangą parašė trys LTSR MA 
Istorijos instituto darbuotojos - O. Bagušienė, 
E. o,rigalavičienė ir R. Rimantienė. Paminklus 
ir radinius žemėlapiuose sužymėjo · ir ' kai ku
riuos kitus pagalbinius darbus atliko stud. 
E. Lukėnaitė. Piešinius ir žemėlapius spaudai 
parengė dailininkės N. Blaževičiūtė ir L. Sp a
kova. 

I Darbą rengiant, kai kurios gyvenvietės (pvz., Būtingė, Kampiškės, Neravai) buvo prijungtas prie miestų, 
bet jau nebebuvo įmanoma pakeisti jų numeracijos, todėl retkarčiais šio principo nesilaikyta. 
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AKMENS AMŽIAUS PAMINKLAI 

-< 

R. RIMANTlENE 

1. PAMINKLŲ IR DIRBINIŲ TIPAI 

Pagrindiniai akmens amZIaus paminklai 
yra stovyklos ir gyvenvietės. Stovyklomis va
diname medžiotojų bei žvejų laikino sustojimo 
vietas prie upių ar ežerų, gyvenvietėmis - jau 
vėlyvojo neolito bei ankstyvojo metalų laiko
tarpio gyvulių augintojų bei žemdirbių kultū
ros paminklus. Stovykloms bei gyvenvietėms 
būdingi kultūriniai sluoksniai arba bent jų pėd
sakai, kuriuos sudaro židinių liekanos, anglys. 
skaldyti titnagai, ypač skeltės, bei dirbiniai, 
keramika ir kt. 

Akmens amžiaus stovyklų medžiaga pradė
ta kaupti tik XIX amž. pabaigoje. Pirmieji 
Lietuvos šio amžiaus stovyklų radinių kom
pleksai pateko į rinkinius ir literatūrą, lenkų 
etnografui Z. Glogeriui (1845-1·910) atlikus 
1871-1899 m. keletą kelionių laivehu Nemunu 
(Gloger, 1873; 1888; 1903). Zymiai daugiau 
akmens amžiaus stovyklų radinių buvo surin
kęs Nočioje gyvenęs V. Sukevičius (1852-
1919) iš ūlos, Merkio, Katros, Grūdos ir Pe
Iesos upių krantų. Pagal savo pateiktus sąra
šus jis buvo surinkęs radinių beveik iš šimto 
stovyklų, kurių dauguma įeina į dabartinę lie
tuvos teritoriją (Szukiewicz, 1901a; 1901b; 
1907; 1910). Didžioji rinkinio dalis saugoma 
Lietuvos TSR Istorijos etnografijos muziejuje 
Vilniuje; šiek tiek medžiagos yra Maskvos Is
toriniame muziejuje, Leningrado Ermitaže ir 
Varšuvos bei Krokuvos muziejuose. 

Vidurio Lietuvoje darbavosi dailininkas 
T. Daugirdas (1852-1919), be kitų epochų ra
dinių, surinkęs ir akmens-žalvario amžiaus ' 
stovykl Ų radinių bei užfiksavęs savo dienoraš
čiuose jų radimo aplinkybes (TD dien 1881-
1888) . 

Vakarų Lietuvoje - Kuršių nerijoje - ak
mens amžiaus stovyklų medžiagą kaupė O. Tiš
leris (1843-1891), A. Becenbergeris (1851-
1922), E. Holakas (1860-1924) ir skelbė 
"Prūsijos archeologijos draugijos" bei "Gam
tos-ekonomikos draugijos" leidiniuose (Tisch-

Ier, 1877; 1882; 1890; Bezzenberger, 1889; 1893; 
1895; 1911; HoI1ack, 1895; 1908). 

XIX amž. pabaigoje visas rytų Lietuvos 
akmens' amžiaus stovyklas F. Pokrovskis įtrau
kė i Vilniaus (PAKV, 1893), Gardino (PAKG, 
H~95) ir Kauno (PAKK, 1899) gubernijų ar
cheologinius žemėlapius, naudodamasis V. Su
kevičiaus (II1YKeBHą, 1893), Z. Glogerio, 
M. V. Malachovo ir T. Daugirdo duomenimis. 
Kuršių nerijos medžiagą suregistravo E. Ho
lakas Rytprūsių archeologiniame žemėlapyje 
(Hollack, 1908) . 

Po pirmojo pa1:,aulinio karo stovyklų toliau 
ieškojo P. Tarasenka (1892-1962); Neries bei 
Sventosios pakrantėse (Tarasenka, 1922) su
rado jų apie 20. Jo sudarytame archeologinia
me Lietuvos žemėlapyje (Tarasenka, 1928) su
registruota iš viso apie 115 akmens amžiaus 
stovyklų vietų. Daugiau kaip 500 stovyklų yra 
suregistravęs ir medžiagą surinkęs akad. 
K Jablonskis (1892-1960) Nemuno; Neries, 
Merkio, ūlos, Oerėžnyčios upių pakrantėse (KJ 
dien 1939-1959). Nedidelį stovyklų radinių 
rinkinį ir gana gausų kaulinių-raginių dirbinių 
rinkinį sudarė Kauno Vytauto Didžiojo Kul
tūros Muziejus (dabar Kauno Valst. Istorijos 
muziejuje). 

Po Didžiojo Tėvynės karo akmens amžiaus 
stovyklų žvalgymus ir tyrinėjimus organizavo 
Lietuvos TSR Istorijos instituto Archeologijos 
sektorius, kurio sukaupta medžiaga pateko dau
giausia į Lietuvos TSR Istorijos etnografijos 
muziejų Vilniuje, o iki 1960 m.- ir Kiwno 
Valst. M. K Ciurlionio Dailės muziejaus Pir
mykštės kultūros skyrius; jo rinkiniai dabar 
saugomi Kauno Valst. Istorijos muziejuje 
(PHMaHTeHe, 1968). Sioje knygoje suregistruo
ta 950 akmens ir žalvario amžiaus stovyklų iš 
381 vietų . . 

Medžiagą skirstome į grupes: 1. Paleoli to 
ir epipaleolito, 2. Mezolito, 3 . . Neolito ir 
4. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės 
ir radiniai. 
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1. PALEOLITAS IR EPIPALEOLITAS 
(X-· VIII tūkstantmetis pr. m. e.) 

P aleoliias apima laikotarpį , nuo pirmųjų 
gyventojų pasirodymo X tūkstantmetyje 
pr. m. e. iki VIII tūkstantmečio pr. m. e. pra
džios. Ledynui pasitraukus iš Lietuvos, liko 
milžiniški prieledyniniai ežerai, nebuvo neiflo
ros, ne faunos, tad nebuvo ir sąlygų įsikurti 
žmonėms. Tik antrojoje X tūkstantmečio 
pr. m. e. pusėje (aleriodo ,atšilimo laikotarpis), 
vi'motinai išplitus miškams, sumažėjus vande
ningumui ir kiek atšilus klimatui, pasirodė pir
mieji ledlaikio medžiotojai. Jų stovyklų randa
ma aukštuose upių krantuose, aukštuliniųjų 
terasų (II-III viršsalpinės terasos) smiltynuo
se. Iš radinių tipų įvairumo galima spręsti, 
kad Lietuva vienu metu buvo apgyvendinta 
bent kelių kultūrinių (be abejo, ir etninių) gru
pių atstovų. Tai Pabaltijo madleno kultūrų 
grupė ir svidrinių kultūrų grupė. 

Pabaltijo madleno kultūros stovyklų inven· 
torių jungiantis požymis - platus strėlės ant
galis su įtvara (1 pav., 1-14), retušuotas gero
joje pusėje pakraščiais, ir nusmailintos skeltės. 
Sios kultūros gremžtukai paprastai platūs ir 
trumpi, rėžtukai dažniausiai šoniniai ar kam
piniai. Trumpos skeltės ~kaldomos nuo pirami
dinio ar laivelinio skaldytinio. 

Madleninės kultūros stovyklų platūs strėlių 
antgaliai būna trejopi (2 žem., 1). Tai antga
liai su siaura, smailia įtvara, vadinamieji 
Arensburgo tipo antgaliai, žinomi, pvz., iš Vilo 
ni'aus (1 pav., 1), Ilgio 1 (1 pav., 2, 3), Mitriš
kių 6a, b (1 pav., 14), c ir kitų stovyklų. Ant
rasis tipas - stambesnis antgalis su plačia 
įtvara, vadinamas Brommės-Liungbiu tipo ant
galiu, žinomas iš Derėžnyčios 31 (1 pav., 4), 
Ežeryno 15, 16 (1 pav., 5) ir kitų stovyklų. 
Trečiasis antgalio tipas yra vienašonis, su iš
kąsta įtvara, pasitaikantis Glyno (1 pav., 8), 
Maksimonių 1 (1 pav., 6) ir kitose stovyklose 
(1 pav., 7, 9, 10) . Būdinga, kad stovyklose 
paprastai . šie antgalių tipai randami · skyrium ir 
į chronologinę raidos grandinę jų taip pat ne~ 
galima suvesti. Iš to sprendžiama, kad jie 
priklausė nevienodų kultūrinių grupių atsto
vams. Toks reiškinys pastebimas ir kituose Pie
tų Pabaltijo kraštuose. 

Pabaltijo madleno kultūrų stovyklos Lietu
voje paprastai mažytės, kultūrinis sluoksnis jo-o 
se retai išsilaiko. Tai, matyt, trumpalaikės ma
žų, iš toli atklydusių medžiotojų būrelių ar šei
myninių bendruomenių sustojimo vietos. Sių 
kultūrų kilmės reikia ieškoti pietiniame ir va
kariniame Pabaltijyje - Danijoje, Slezvige
Holšteine, Siaurės Vokietijoje ir Baltijos pie· 

tinės dalies salose. Minėtų kultūrų gyventojai 
ir judėjo iš vakarų į rytus pačiu Baltijos pa
jūriu, kurios krantas buvo daug toliau į šiau
rę, negu šiandien. Rytinė šių kultūrų paplitimo 
riba eina maždaug dabartine Lietuvos-Balta
rusijos siena. Nuo jos į šiaurės rytus žinomas 
vienas paminklas Smolensko srityje ir vienas 
Latvijoje. 

Paleolito pabaigoje pablogėjus klimatui, šių 
kultūrų atstovai buvo priversti ne taip toli kla
joti. Ir tai buvo proga suartėti su kitos - svid
rinės - kultūros nešėjais. Iš svidrinės kultūros 
buvo , perimti kai kurie techniniai įgūdžiai
skaldymas žymiai ilgesnių skelčių nuo pirami
dinio skaldytinio ir, svarbiausia, strėlių ant
galių įtvarų ar net smaigalių retušavimas pa· 
viršiniu plokščiu retušu iš blogosios dirbinio 
pusės (1 pav., 11, 14). Tas raidos laipsnis bū
dingas tiktai rytinei Pabaltijo madleno papliti
mo sričiai ir visai nežinomas Vakarų Pabaltijy, ' 
kurio nesiekė svidrinės kultūros banga. 

Pabaltijo madleno grupei Vakarų Pabaltijy 
būdingi, be to, ir kai kurie dirbinių tipai iš 
šiaurės elnių ragų bei kaulų. Tai šeivos ir irk-

. 10 pavidalo antgaliai (3 pav., ' 6), Liungbiu 
kapliai, žeberklai, peikenos. Visi jie žinomi iš 
K.aliningrado srities, iš Lietuvos teturim ant
galius, rastus K.alniškiuose (2 žem., 3). 

VIII tūkstantmečio pr. m. e. pradžioje įvyko 
žymių gamtos sąlygų pakitimų. Buvęs uždaras 
Baltijos ledų ežeras prasiveržė pro Skandina· 
vijos pietinę dalį, į jį pateko sūraus vandenyno 
vandens, ir taip susidarė vadinamoji Joldijos 
jūra, kurios lygis buvo gerokai žemesnis už 
buvusio ežero. Todėl krito vanaens lygis ir 
upėse. Pakrantėse susidarė I viršsalpinė tera· 
sa, kurioje, atokiau nuo dabartinio kranto, ir 
randame įsikūrusius paleolito kultūrų palikuo· 
nis. Iš tikrųjų laikotarpis nuo VlIItūkstant· 
mečio pr. m. e. jau vadinamas mezolitu, nes 
pasirodo naujos - mezolitinės ~ kultūros šalia 
anksčiau čia gyvavusių paleolitinių. Palikimą, 
kuriam vėliau buvo lemta įsilieti į ' mezolitinę 
kultūrą, ir vadinsime epipaleolitu. 

Epipaleolitiniai madleniniar antgaliai 
(1 pav., 11, 12) skiriasi nuo paleolitinių pir· 
miausia neklasiškomis formomis: jie nedailaus 
darbo, netaisyklingi - arba labai platūs ir 
trumpi, arba siauri ilgi ir plokšti, menkai re· 
tušuoti, o kartais labai stori ir grubūs. 

Tokios epipaleolitinės formos Lietuvos ant
galiams būdingos daugiausia tik pačioje mezo
lito pradžioje. Dar labiau atšilus klimatui (bo
realiniame periode), vėl prasidėjo nauji persi· 
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1 pav. Paleolitiniai (1-11, 14-18) ir epipaleolitiniai (12,13, 19-26) strėlių antgaliai. JI. 1- 360:1; 2, 3 - 184:19; 
4-47:31; 5-62:16; 6, 11-173:1 ; 7-62:17; 8-76:6; 9-112:20; 10-179:4; 12-298:2; 13-300:1; 14-
195:6; 15-114:lD; 16-114:lB; 17-275:1;" 18-75:1;19,20-237; 21-56:2; 22-75:6; 23-116:1; 24-

127:3; 25, 26,- 62:23 

I Iliustracijų numeris atitinka paminklų eilės numeri. Romėniškais skaitmenimis (I, II, Ill) pažymėtas radinių 
sąrašas . 
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kėlimai, susidarė nauji epipaleolitiniai židiniai 
toli už kalbamosios srities ribų. Siuo metu Lie
tuvoje esama 34 paleolitinių ir 8 epipaleo1itinių 
Pabaltijo madleno kultūros stovyklaviečių pėd
sakų (2 žem., 2). 

Svidrinės kultūros stovyklų inventoriaus bū
dingieji bruožai visai skirtingi. Pagrindinis 
strėlių antgalių tipas - siauras ilgas antgalis 
dažniausiai nesusmaugta arba trumpa su
smaugta įtvara (1 pav., 15-18). Būdingieji 
gremžtukai siauri ir ilgi, tačiau pasitaiko ir 
kitokių tipų. Charakteringas pleištinis vidurinis 
rėžtukas, nors nemaža ir šoninių. Ilgos skeltės 
skeliamos nuo prizminio skaldytinio. 

Svidrinės kultūros nešėjai į Lietuvą atėjo 
kitais keliais ir kitaip, negu Pabaltijo madle
no atstovai. Jų kilmės vietos buvo netolima 
vidurio Lenkijos teritorija; Lietuva kartu su 
Lenkija bei vakarine Paliese sudarė pagrindi
nę šios kultūros sritį. Lietuvos sviciririės kul
tūros stovyklos dažniausiai yra didelės, su
darytos iš daugelio lizdų, jų inventorių galima 
suvesti i raidos grandines, nes tai vietinių gy:
ventojų palikimas. Mūsų išskirtos grupės ir 
yra atskiros raidos grandys. Strėlių antgalių 
tipų kaita suponuoja ir kitų dirbinių atitinkamą 
kaitą. Tad į antgalius ir sutelksime dėmesį. 
Ankstyvosios pirmosios grupės stovyklose strė
lių antgaliai būna iš siaurų, nelabai taisyklin
g"ų skelčių neretušuotais smaigaliais. Įtvaros 
paprastai neįsmaugtos (retkarčiais pasitaiko ir 
įsmaugtų), retušuotos blogojoje pusėje plokš
čiu, svidriniu, retušu (1 pav., 15, 16). Sio tipo 
stovyklų nedaug. Būdingi jų pavyzdžiai yra 
Eigulių I A, B, D stovyklos. Pastebima ir tam 
tikra šio komplekso dirbinių raida. Tad galima 
būtų manyti, kad antrąją grupę bus atnešusi 
antroji kultūros banga. Jai būdingi taisyklin
gesnių skelčių antgaliai, dažnai retušuotais 
smaigaliais, taip pat žymiai daugiau antgalių 
susmaugtomis įtvaromis (I pav., 17, 18). Ge
rokai sumažėja pailgųjų gremžtukų, o padau-

gėja trumpųjų; ilgieji beveik visiškai išnyksta. 
Mažėj a ir viduriniųjų rėžtukų. Atsiranda dau
giau ir įvairesnių kitų dirbinių tipų. Būdingas 
pavyzdys Puvočių stovykla (1 pav., 17). 

Ankstyvosios grupės stovyklos pasirodo 
X tūkstantmečio pr. m. e. antrojoje pusėje. 
Vėlyvosios grupės stovyklos priklauso IX tūks
tantmečiui pr. m. e. Kaip ir Pabaltijo madleno 
stovyklų, jų pasitaiko ant II-III viršsalpinės 
upių terasos. Paleolito pabaigoje svidrinės kul
tūros dirbiniuose kartais pastebime Pabaltijo 
madleno kultūrų įtaką - svidrinėse stovyklose 
atsiranda madleninių tipų antgalių, o svidri
niai antgaliai netenka būdingo retušo blogo
joje antgalio įtvaros pusėje. Siuo metu Lietu
voje žinomos 52 paleolitinės svidrinės stovyk
los (3 žem., 1). 

Epipaleolitinėse stovyklose svidriniai antga
liai gana įvairūs. Būdinga tai, kad antgaliai 
be įtvaros dažnai platėja per vidurį, o su įtva
ra įgauna taisyklingos plunksnos formą. Cha
rakteringa ir spyglio pavidalo įtvara. Epipaleo
litiniai antgaliai visais atžvilgiais panašėja 
į taisyklingesnes geometrines formas (1 pav., 
18-22), nebūdingas paleolitui. Lietuvoje žino
mi bent 5 epipaleolitiniai paminklai su svidri
niais antgaliais (3 žem., 2). 

Pagal paleolitinių stovyklų radinių išdėsty
mą Lietuvoje ir kaimynuose galima susidaryti 
vaizdą, kaip buvo apgyventa Lietuvos terito
rij a. Kadangi madleninei kultūrai būdingų kau
linių-raginių radinių aptikta ir kaimyninėje Ka
liningrado srįtyje, tačiau beveik nėra Lenkijoje, 
tad reikia daryti išvadas, kad Pabaltijo madle
no grupė plito daugiausia dabar nuskendusio
mis Baltijos jūros pakrantėmis, per Kalinin
grado sritį, Nemuno žemupiu bei vidurupiu ir 
Neries upe aukštyn, o tik iš čia suko į piet
ryčių Lietuvą. Kitais keliais ėjo svidrinė kul
tūra - Narevo ir Bugo slėniais siekė Nemuno 
aukštupį ir čia leidosi upe žemyn, bet žemiau 

.Kauno jos paminklų nerasta. 

2. MEZOLITAS 
(VIII-IV tūkstantmetis pr. m. e.) 

Klimato požiūriu mezolitas yra poledyninio 
laikotarpio - holoceno -:- pradžia, o kultūros 
istorijos požiūriu -:- tai naujos (žvejų) kultūros 
plitimo laikotarpis. Jam pagrindą davė anks
tyvaj ame mezolite atklydusi Pietų bei Vakarų 
Baltijos pajūryje kilusi maglemozės kultūros 
banga. Svarbiausi nauji šios kultūros dirbinių 
tipai - įvairūs lancetiniai antgaliai, ovaliniai 
kirveliai (2 pav.) ir kauliniai-raginiai įrankiai. 
Lietuvoje ir vakarinėje bei pietinėje Baltaru-

sijoje prie jos pritapo epipaleolitiniai elemen
tai (pvz., episvidriniai antgaliai) ir iš Pietryčių 
Europos plintančios bendraeuropinės dirbinių 
formos (pvz., žeberklų ašmenėliai, trapecijos). 
Taip susidarė tik Pietryčių Pabaltijui būdinga 
Nemuno (mikrolitinė-makrolitinė) kultūra, iš
gyvenusi visą mezolitą ir ankstyvąjį neolitą. 

Pirmosios Nemuno kultūros stovyklos, įsi
kūrusios borealinio klimato laikotarpiu, kai 
Baltijos jūros dauboje tvyrojo gėlavandenis 
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2 pav. Mezolitiniai ir neolitiniai lancetiniai (1-22) ir trapeciniai (28-36) antgaliai, žeberklų ašmenėliai (23-27) , 
oV':Ilinis kirvelis (37). 1. 1-3, 11, 14-173:4; 4-79; 5-7~47:5; 8,9,31,37-102:1; 10-349:1; 12-237; 

13, 20-30 - 90:1; 15 - 215:1; 16-19 - 294; 32 - 298:2; 32 - 298:2; 33, 34, 36 - 276; 35 -168:7 

Ancylaus ežeras, paprastai randamos ant sal
pos, prie pat vandens. Susidarius Litorinos jū
rai, dėl žemės plutos judėjimų Įvyko kelios 
vadinamosios litorininės transgresijos, kada jū
ra išėjo iš krantų, pakeIdama ir upių lygi. Pa
sekti, kiek buvo pakilęs vanduo per I trans
gresiją, negalima, nes krantai nesiekė dabar
tinio vandens lygio. Tačiau per II transgresiją 
salpa buvo apsemta, tad to meto stovyklų ran
dame ant II-III viršsalpinės upių terasos. Po 
transgresijos jos vėl kuriamos ant salpos. Pa
gal išsidėstymą stovyklos skirstomos i tris 
chron01oginius etapus: prieštransgresines, II 
transgresijos ir potransgresines. 

Nemuno kultūrai būdingi trejopi strėlių ant
galių tipai: episvidriniai, lancetiniai ir trape
ciniai. 

Episvidriniai 'antgaliai (1 pav., 23, 24; 
4 žem., 1) nuo savo pirmtakų skiriasi tuo, kad 
paprastai ' būna padaryti iš labai tiesių skelčių 
lygiagrečiais šonais, paviršiuje dažniausiai dvi 
skėlimo briaunos, o viršūnėlė staigiai si aurė
j anti ir retai kada retušuota svidriniu retušu, 
Įtvara neĮsmaugta arba Įsmaugta spyglio pa
vidalu. Į mezolito pabaigą šie antgaliai labai 
smulkėja, o pačioje pabaigoJe dažnai telieka 
menki svidrinio antgalio tipo pėdsakai (1 pav., 
24). Episvidrinių antgalių pasitaiko daugumo· 
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je Nemuno kultūros stovyklų; tai būdingas 
Rytų Pabaltijo kultūrinės srities bruožas. Ta 
sritis apima Lietuvą, visą vakarų Baltarusiją, 
o pietuose - patį šiaurės vakarų Lenkijos iš
kyšulį, ties Pripete susitinkantį su pietine mik
rolitine kultūra. Nemuno aukštupio stovyklose 
episvidrinių antgalių dar randame ir iš anks,
tyvojo neolito, tik jie dažniausiai jau labai 
suprastėję (1 pav., 25, 26). 

Labiausiai paplitusi mezolitinių antgalių 
forma - lancetai (4 žem., 2) - skeltelės, įstri
žai nusmai1intomis ir retušuotomis viršūnėlėmis 
bei pagrindais (2 pav., 1-22). Dažniausiai Lie
tuvoje randamas tipas - daugiau ar mažiau 
taisyklingi trikampiai išriesta ir retušuota nu
garėle, jų pagrindas tik kartais retušuojamas, 
paprastai šiaip nukertamas (2 pav., 3, 4). Bū
dinga tai, kad viršūnėlė nuskeliama gana ilga 
išskala. Tokia antgalių forma pasirodo anksty
viausiose mezolito stovyklose (pvz., Maksimo
nys 4), bet ji neišnyksta ir toliau neolite. Visai 
panaši į šią yra grupė lancetų, kurių nugarėlė 
retušuota tik iš dalies (2 pav., 1, 2, 9). Tokių 
formų pasitaiko per visą mezolitą. Mezolito 
pabaigoje ir neolite. jie dažniausiai sutrumpėja, 
o vėlyvaj am neolitui ypač būdingi trumpiniai 
lancetiniai antgaliai (2 pav., 16-19). 

Be šios pagrindinės formos, yra keletas at
mainų, kurių aptinkama kur kas mažiau. Prie 
šios grupės reikėtų priskirti ir palyginti papras
tas plačias skeltei es nusmailintomis ir retušuo
tomis viršūnėlėmis, kurių dažniausiai pasitaiko 
ankstyvosiose stovyklose (pvz., Brūžė A, P aš
tuva). Negausią grupę sudaro įstrižiniai lance
tai (2 pav., 7, 10, 11), kiek primenantys netai
syklingą rombą. Dažniausiai jų randama 
ankstyvojo, rečiau viduriniojo, mezolito stovyk
lose (pvz., Maksimonys 4, Dubičiai 2, I Varė
na 1, Neravai) . Nedidelį pogrupį sudaro tiesia
nugariai lancetai (2 pav., 8, 12, 13), kurių nors 
nedaug, bet jie aptinkami per visą mezolitą. 

Lancetų grupei Lietuyoje priskirtini ir retai 
pasitaikantys segmentai, dažnai pagaminti iš 
nuoskalos ir p'anašūs į atsitiktinių tipų antga
lius, iki šiol žinomus tik iš vėlyvojo mezolito 
paminklų. 

Nedaug pasitaiko ir tokių lancetinių antga
lių, kuriuose būtų iš paleolito paveldėtų bruožų: 
svidrinio retušo pėdsakai blogojoje įtvaros pu
sėje (2 pav., 15) arba madleninių antgalių pa
vyzdžiu susmaugta įtvara (2 pav., 14, 20, 21). 
Tų retų egzempliorių dažniausiai randama 
ankstyvosiose mezolito stovyklose. 
Lancetų kilmės reikia ieškoti vakariniame 

Baltijos pajūryje, iš kur mezolito pradžioje jie 
plito po Lenkiją, Lietuvą ir vakarų Baltarusiją 
su pagrindine maglemozės kultūros banga. Kai 
kurios jų atmainos, pvz., įstrižiniai antgaliai, 
būdingi tik siauresnei Vakarų ir Pietų Pabaltijo 

- - _. -- - ---

bei Lietuvos teritorijai. Segmentų formą galima 
būtų sieti su įtakomis iš pietų jau kiek pažen
gusiame mezolite, nors Lietuvoje ji gali būti ir 
atsitiktinė. 

Trečiąją antgalių grupę sudaro trapecijos
vienas iš būdingiausių Europos mezolito dirbi
nių tipų (4 žem., 3). Galima skirti keletą jų 
pogrupių, tačiau chronologiškai jie menkai ski
riasi. Paprastai trapecijos daromos iš skelčių 
dalių su ryškiomis briaunomis (2 pav., 28--36), 
tačiau mezolite pasitaiko šiek tiek trapecijų ir 
iš plonų nuoskalų (2 pav., 31). Dažniausiai 
aptinkama vienodo pločio ir aukščio (2 pav., 
30). Jų pagrindas retkarčiais susiaurėja, ir for
ma darosi beveik 'rikampė (2 pav. , 34). Labai 
retai pasitaiko siaurų aukštų trapecijų (2 pav., 
32) arba žemų plokščių (2 pav., 33), o beveik 
kvadratinės formos (2 pav., 29) arba ryškiai 
įsmaugtais (2 pav., 35) šonais - tai jau išim
tys iš neolito laikų. 

Trapecijos ima plisti mezolito viduryje, ir 
tai reikšmingas kriterijus skirstyti paminklus 
į ankstyvojo ir vėlyvojo mezolito laikotarpius. 
Mezolito stovyklose jų dar labai nedaug, pa
grindinis trapecijų paplitimo laikotarpis - neo
litas. V ėlyvaj ame neolite kai kurių -trapecijų 
retušuojamas visas paviršius (2 pav., 36). 

Nors tai ir bendraeuropinis tipas, Lietuvos 
trapecijų kilmės/ reikia ieškoti pietinėse bei piet
rytinėse srityse, nes tel1 paplitusių trapecijų 
forma geriausiai atitinka Lietuvos radinių 
formą· 

Antrasis Nemuno kultūros komponentas yra 
žeberklų ašmenėliai (2 pav., 23-27). . Tai kelių 
milimetrų pločio skeltelės, retušuotos dažniau
siai viename pakraštyje, kuriuo jos įstatomos 
į raginių žeberklų (3 pav., 2, 5, 8) griovelius 
ir pri1ipdomos sakais ar derva. Retkarčiais re
tušuojamas ir antrasis pakraštys. Galai statme
nai nukertami ir retušuojami, o žeberklo viršū
nės ašmenėliai nusmailinami. 

Įstatomųjų ašmenėlių naudojimas - per visą 
Europą plintanti mezolito techninė priemonė; 
jis nesutampa su jokios kultūrinės grupės ribo
mis. Pietų Europoje ši technika žinoma nuo 
paleolito pabaigos, o Si aurės Vakarų Europoje 
dar nežinoma pačiose ankstyvosiose maglemozės 
kultūros fazėse. Tad su pagrindine maglemozės 
kultūros banga L Lietuvą ji nepateko, todėl nėra 
nė Lenkijos mezolite. Mezolitinėje Nemuno kul
tūroje ji atsirado greičiausiai pietryčių įtakoje, 
juo labiau, kad forma bei retušu ašmenėliai 
panašesni į rytinius, o ne į vakarinius ašme
nėlių variantus. Lietuvoje jų randama visuose 
mezolitinės Nemuno kultūros paminkluose 
(5 žem., 1) . Zinomi ir 7 žeberklai (3 pav., 2, 
5, 8) su įstatytais ašmenėliais (5 žem., 3), ke
turių ašmenėliai - viename šone, o trijų-
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3 pav. Paleolitiniai ir mezolitiniai kauliniai-raginiai dirbiniai. I. 1 - 282; 2 - 341; 3 - 107; 4 -93; 5 - 60; 6_ 
141; 7-109; 8-381; 9-Užnemunė; 10-271; 11 - 6; 12 - 242; 13-179:4; 14--40 

abiejuose. 2eberklai su plokščia ilga viršūne 
laikomi vėlyvais. 

Trečiasis Nemuno kultūros komponentas yra 
titnaginiai ova1iniai kirve1iai ir pleištai. Ova1i
niai kirve1iai daromi iš p~okščių dvigalių priz-

mIniŲ skaldytinių. Jų ašmenys paprastai kiek 
siaurėjantys. Kirvukai dažniausiai aštrinami, 
skersai nuskeliant storą skeltę (2 pav., 37), 
tačiau turime ir išriestais apskaldytais bei retu
šuotais ašmenimis. Pleištai daromi iš storos 
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nuoskalos, šonai statmenai apskaldomi ir retu
šuojami, ašmenys platėjantys, neretušuoti. Abie
jų tipų pleištų aptinkama nuo pat mezolito 
pradžios (6 žem., 1), yra jų ir ankstyvajame 
neolite, tik dabar jie kartais būna kiek paglu
dinti. Gal būt, dalis jų SU kitu svidriniu pali
kimu yra paveldėta iš paleolito, kur jų randama 
dirbtuvių vietose (pvz., Ežeryno stovyklos) 
(6 žem., 2). Tačiau greičiausiai tradicija nau
doti juos kasdieniniame gyvenime bus atėjusi 
su pagrindine maglemozės kultūros banga pa
gal patį pietinį Baltijos krantą. Todėl Lenkijoje 
jų . nedaug, daug tik Lietuvoje, vakanĮ Bal
tarusijoje ir Pripetės žemumoje. Toliau rytuose 
ovalinių kirvelių pasirodo tik neolite. P aminė
tinos ir raginės rankenos (6 žem., 3) jiems 
įtvirtinti, kurių težinomi du egzemplioriai: iš 
Cepelūnų (3 pav., 14) ir Kašėtų (nebaigta). 

Kitų kaulinių-raginių dirbinių tipų negalime 
taip aiškiai susieti su titnaginiais radiniais. Da
lis jų paveldėta iš paleolito ir, be abejo, sietina 
su epipaleolitinėmis stovyklomis, dalį atsinešė 
pagrindinė maglemozės kultūros banga, trečia 
dalis bus patekusi vėliau su kultūrine įtaka 
greičiausiai iš maglemozės kultūros srities. 

Ankstyviausias tipas (epipaleolitinis) yra 
žeberklai su retomis kiek lenktomis užbarzdo
mis (3 pav., 7; 7 žem., 4). Jie žinomi visame 
Vakarų bei Pietų Pabaltijy: paleolite gaminti 
iš šiaurės elnio, vėliau, kaip ir Lietuvoje, iš 
briedžio, ragų. Rytų Europoje lenktų užbarzdų 
žeberklų išlieka ir neolite. 

Maglemozės kultūros banga atnešė į Lietu
vą ir daugumą kitų kaulinių-raginių dirbinių 
tipų. Mezolitui būdingi vienaeiliai žeberklai su 
smulkiomis užbarzdėlėmis; žinomi du egzemp
lioriai - iš Janapolės ir Margių "Salos" (3 pav., 
13), kiek vėlesnis tipas - su užbarzdomis tik 
prie viršūnės (3 pav., 9) arba tik nedideliais 
karbukais, kaip Karaviškių žeberklas (3 pav., 
3), arba tik viena maža užbarzdėle . 

Antra kaulinių-raginių dirbinių grupė yra 
ietigaliai (7 žem., 1). Iš paleolito paveldėti šei
vos pavidalo ietigaliai (3 pav., 10) padaryti iš 
miško gyvulių ragų. Jų tėra du egzemplioriai. 

Ryški epipaleolitinė forma - tribriaunis ietiga
lis (3 pav., 4); tokių taip pat teturime du 
egzempliorius. Tai tik Rytų Pabaltijui būdinga 
forma. 

Vieną iš gausiausių mezolitinių dirbinių 
grupių sudaro kaulinės peikenos (durklai?) 
(3 pav., 11), kurios taip pat paveldėtos iš pa
leolito ir išlieka tokių pačių labai primityvių 
formų ir neolite. Peikenos būna ir nulygintomis. 
ir neapdirbtomis sąnarinėmis galvutėmis. Tipo
logiškai skirstyti j as laikotarpiais neįmanoma. 
Jos paplitusios po visą Lietuvą (7 žem., 5). Tai . 
forma, žinoma tik Pietų Pabaltijo ir Siaurės 
Europos srityse. Rytų Europoje jos paprastai 
neolitinės. 
Gausiausią radinių grupę sudaro kirveliai 

(7 žem., 2), kurie tipologiškai labai sunkiai da
tuojami. Jie būna iškalta arba pragręžta skyle 
kotui. Skiriame du pagrindinius mezolitinių kir
velių tipu.s: trumpąjį (3 pav., 12) ir ilgąjį (3 pav .• 
1). Kirveliai - tarpkultūriniai dirbinių tipai. 
Vakarų Europoje trumpieji kirveliai pasirodo 
jau ancyliniu laikotarpiu, o Rytų Europoje
daugiausia tik neolito. Lietuvoje jie sietini iš 
dalies su maglemozės kultūra ir priskirtini me
zolitui, tačiau dalis jų, be abejo, vartota ir neo
lite. Ilgieji kirveliai (13 pav., 1) padaryti, pra
gręžiant skylę nupiautos rago atšakos vietoje. 
Jie atsiranda pačioje mezolito pabaigoje, o daž
niausiai pasitaiko ankstyvaj ame neolite. 

Iš radinių paplitimo žemėlapių galima 
spręsti, kad atskirų mezolitinių kultūrų elemen
tų randama visoje Lietuvoje. Pvz., žinomos 97 
stovyklos (mezolitinės ir neolitinės) su žeberklų 
ašmenėliais. Tačiau kai kurių dirbinių tipų pa
sitaiko daugiausia tik į pietus nuo Neries upės 
ir Nemuno žemupio. Tai, pvz., ovaliniai kirve
liai (žinomos 128 jų radimo vietos) ir trapeci
jos (žinomos 96 jų radimo vietos), lancetai 
(žinoma 120 jų radimo vietų), episvidriniai 
antgaliai (žinoma 116 radimo vietų). Tad Ne
muno mezolitinei kultūrai priskirtinos tik pieti
nės stovyklos.Siaurės Lietuvą apima kultūra 
be šių elementų, būdinga Latvijos bei Estijos 
teritorijai,- Kundos kultūra. Jos esminis bruo
žas - kaulinių-raginių dirbinių gausumas. 

3. NEOLITAS 
(IV-II tūkstantmečio pr. m. e. vidurys) 

Neolito pradžia laikomas IV tūkstantmetis 
pr. m. e., kai vietiniai gyventojai ėmė gaminti 
puodus. Sis formalus požymis suponuoja ir 
žymiai aukštesnį kultūros laipsnį, negu mezoli
to. Tai galutinis sėslumo įsigalėjimo laikotar
pis, kuriam sąlygas sudarė paplitusi žvejyba 
su gana sudėtingais įrankiais. Įsigali ir nauji 

medžiagų apdirbimo būdai - tai akmens gludi
nimas, o vėliau gręžimas, taip pat aug'alinio 
pluošto verpimas ir audimas. Sudėtingesnis da
rosi ir dvasinis gyvenimas, pasireiškęs menu 
bei simboliniais-religiniais įvaizdžiais. 

Pirmosios neolito pusės stovyklų paprastai 
aptinkama žemai, prie vandens, ant salpos ar 
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4 pav. Narvos-Nemuno kultūros (1-5), Nemuno aukštupio kultūros (6-8) keramika ir keramika su šukiniais 
ornamentais (11-13). 1. 1, 2 (rekonstr.)-233; 3-5 -233:2; 6-56 (rekonstr.) ; 7, 12-56:2; 8-10-56:3; 11, 

13 -233:26 

ant I viršsalpinės terasos. Tik per III litorininę 
transgresiją, apie 2000 m. pr. m. e" stovyklos 
pakyla į aukštesnes terasas, tači au II tūkstant
mečio pr. m, e, pradžioje jos vėl visiškai žemai. 
Neolito ' laikotarpį skirstome i du kultūrinius, 

chronologinius etapus: ankstyvąjį ir vėlyvąjĮ. 
Ankstyvąjį neolitą charakterizuoja Narvos-Ne
muno ir Nemuno aukštupio kultūra, vėlyvąjį
Vislos-Nemuno, arba virvelinės keramikos, 
kultūra, 

- 13 



A n k s t Y v o jon e o I i t o keramikai bū
dingos įvairios organinės priemaišos molyje 
ir tik dvi .puodų formos: smailiadugnis katilas 
beveik tiesiomis sienelėmis arba kiek atloštu ar 
įgaubtu pakraštėliu (4 pav., 1, 6) ir plokščias 
apskritas arba ovalinis dubenėlis (4 pav., 2). 

P agaI kai kuriuos bruožus keramika priski
riama dviem atskiroms kultūrinėms grupėms. 
Pietų Lietuvoje paplitusi keramika, ornamen
tuota įspaudėliais: 1<:atpėdėlėmis, trikampėliais, 
grūdeliais; puodai ryškiau profiliuotomis siene
lėmis, molyje daug augalinių priemaišų (4 pav., 
6-10). Vystantis tai kultūrai, puodų molyje at
siranda ir kitokių priemaišų - sraigių kiautelių 
ir grūsto granito. Si keramika vadinama Nemu
no aukštupio kultūros keramika (8 žem., 1), 
'nes paplitusi pietų Lietuvoje ir Baltarusijoje 
Nemuno aukštupyje; rasta jos ir Kaliningrado 
srities pietuose bei šiaurės rytų Lenkijoje. 
Ji išaugusi iš vietinės mezolitinės Nemu
no (mikrolitinės-makrolitinės) kultūros, nes 
kitas titnago inventorius dar visai mezolitinio 
pobūdžio. lietuvoje žinoma tik 19 šios kerami
kos radimo vietų. Si aurės vakaruose pasitaiko 
keramikos su dumblo ir sraigių kiautelių prie
maišomis molyje ir savita mazgelių bei virve
linio apvijinio įspaudo ornamentika. Tai būdin
ga Narvos-Nemuno keramikos tipui (4 pav., 
1-5). Si keramika paplitusi šiaurės vakarų lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Pskovo srities terito
rij01e IV-III tūkstantmetyje pr. m. e. ir taip 
pat laikoma vietinių gyventojų išradimu, nes 
visas kitas inventorius glaudžiai siejasi su me
zolitiniu (Kundos kultūros) palikimu. Lietuvoje 
žinoma 14 jos ddimo vietų (8 žem., 2). 

Apie III tūkstantmečio pr. m. e. vidurį abi 
šios kultūros ima keistis, veikiamos kitų kaimy
ninių kultūrų. Atsiranda nauja priemaiša mo
lyje - grūstas granitas, ir kai kurie puodai pra
dedami gaminti su plokščiu dugneliu. Tai jau 
ateinančios - vėlyvojo neolito - epochos požy
miai, kurie visu ryškumu iškils vėliau. O III 
tūkstantmečio pr. m. e. viduryje reikia pabrėžti 
dar vieno naujo komponento - šukinės orna
mentikos - pasirodymą. Sukinė puodų orna
mentika nepakeitė nei kultūros pobūdžio, nei 
puodo formos, net nei ornamentikos motyvų iš
dėstymo. Lieka tas pats beveik neornamentuotas 
puodas, tik atitinkami įspaudėliai pakeičiami 
šukiniu štampu. Tokių šukinių motyvų (4 pav., 
11-13) aptinkama ir vienoje, ir antroje kultū
rinėje grupėje (8 žem., 3), ir jie gali , būti lai
komi chronologiniu požymiu. Kartu tie motyvai 
rodo, kad šiuo metu turėjo būti tam tikrų ryšių 
su finougrų šukinės keramikos kultūros sritimis. 
Tai patvirtina ir kai kurių iš šios srities įvežtų 
skobtų bei buožių pasirodymas , minėtu laiko
tarpiu (18 žem., 5; 19 žem., 5,6), titnaginių ieti
'galių ir rombinių antgalių paplitimas (9 žem., 

- - -- - - -,""",,", 

4, 5). Dabar Lietuvoje keramikos su šukiniais 
ornamento motyvais žinoma iš 10 vietų. 

Titnago dirbiniai būdingi daugiausia Ne- r 

muno aukštupio kultūrai. Jų formos labai pa
našios į mezolitinės Nemuno kultūros dirbiriių 
formas ir dažnai vien tipologiškai atskirti juos 
nuo mezolitinių neįmanoma, neturint aiškių 
įrodymų, kad stovykla neolitinė, t. y. neturint 
keramikos. Todėl šių dirbinių tipai ' kartogra
fuoti su mezolitinės Nemuno kultiiros dirbinių 
tipais (4-6 žem.). 

Neolitui būdingas ir episvidrinis antgalis, 
turintis tik bendruosius to tipo bruožus, tačiau 
mažai apdirbtas, dažnai nedailus, nerūpęstingai 
išbaigtas (1 pav., 25, 26). Išlieka ir lancetai
pailgos dailios formos, tačiau labai daugėja 
trumpų, vadinamųjų trumpinių, antgaliukų 
(2 pav., 16-19). Trapecijų ir toliau nedaug, 
jų formos niekuo nesiskiria nuo mezolitinių 
(2 pav., 33-36). Nesiskiria ir ovaliniai kirve
liai, nors dažniausiai jie nebe tokie dailūs, 
stambūs ir, kaip jau minėta, kartais kiek paglu
dinami. Dar aptinkama ir žeberklų ašmenėlių. 

Narvos-Nemuno kultūrai būdingi daugiau
sia kauliniai-raginiai dirbiniai. Galimas daik
tas, dalis mūsų kartografuotų mezolitinių tipų 
išliko ir toliau neolite, tačiau pastaruoju laiko
tarpiu pasirodo jau ir naujų dirbinių tipų, ku
riuos čia ir aptarsime. Siuo metu neturįm duo
menų skirti, kurie tipai priklauso kuriai kul
tūrinei grupei, taip pat neaišku, ar ilgai jie 
dar žinomi vėlyvajame neolite. Tačiau pagrin
dinis jų vartojimo laikotarpis - ankstyvasis 
neolitas. Tipiškos neolitinės yra kai kurios strė
lių antgalių bei ietigalių formos, kabliukai, pei
liai, ylos, tam tikros raginių kirvių bei kaplių 
formos (5 pav.). 

Ryškiausios dvi antgalių formos: antgaliai 
kūgine viršūne ir plokšti antgaliai abiem smai
liais galais. Antgalių kūgine viršūne (5 pav., 
8) pas mus nedaug, . tačiau jų randama plačiai. 
Daugiausia jų vakarinėje ir šiaurinėje lietu
voje. Dažniausiai tai trumpi dirbinėliai, tėra su 
labai ilgu kotu vienas antgalis iš Patilčio 
(5 pav., 1) . Matyt, dalis jų buvo dirbama ir iš 

, kieto medžio: tokį medinį antgalį pavyko rasti 
ankstyvojo neolito Sventosios 2 stovykloje. 
Europoje tai labai paplitusi antgalio forma, Lat
vijoje bei Estijoje žinoma dar iš mezolito (daž
niausiai plokščio piūvio), o neolito laikotarpiu 
(apvalaus piūvio) tampanti viena iš pagrin
dinių Narvos-Nemuno kultūros antgalių formų 
(7 žem., 7). 

Neolitui būdingi ir plokšti trumpi antgaliai. 
Kartais jų paviršiuje matyti išilginė briauna, 
kartais pakraščiai smulkiai dantyti (5 pav., 3, 
4). Jie taip pat būdingi ·Narvos-Nemuno kul
tūros sričiai, ypač daug jų rasta Latvijoje ir 
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5 pav. Neolitiriiai kauliniai-raginiai dirbiniai. 1. 1, 3, 4 - 248; 2 - 279; 5 - 207:4; 6 - 46; 7 - 265; 8 - 4 

Estijoje, kur jų ~aknų reikia ieškoti dar mezo
lite (;8 žem., 8). 

Kaip jau minėta, dauguma raginių kirvių 
sunki'ai datuojami; nes jie nepakito per daugelĮ 
šimtų metų. Tad juos ir kartografavome. šalia 
mezolitinių, Vis dėlto yra · dirbinių, kurių, be 
ab,ejpnęs, ~ gal!rne aptikti tik neohte; Tai pir-

miausia kapliai (5 pav:, 5) . . Jų formos .atsi
tiktinės, priklausomos nuo rago, tik ašmenys 
skersi (7 žem., 6). Antroji 'forma - ilgas lenk
.tas kirvelis siaurais ašmenimis (5 pav., 2), tre
.čioji - trikampė (5 pav., 7); tai, ' be abejo, 
a~meninių kirvių fotmos pamėgdžiojimas . 
- - Ir v~sų . kitų kaulinių-raginių Lietuvos neo-

1,5 -= 



lito dirbinių kilmės galima ieškoti mezolite. Iš 
tokių dirbinių minėtini meškerės kabliukai 
(5 pav., 6), kurių težinomi du egzemplioriai (iš 
Svėdasų ir Daukšių), peiliai (pagrindinė dalis 
iš Sventosios stovyklų), taip pat ylos, adikliai 
ir kabučiai, padaryti iš pragręžtų ar nepragręž
tų žvėrių dantų. 

Iš kitų ankstyvajam neolitui būdingų radi
nių minętini gintariniai papuošalai, kurių rasta 
pajūrio gyvenvietėse (8 žem., 4) . Juos galima 
būtų suskirstyti į tris pagrindines grupes: tai 
lęšio pavid.alo sagutės-kar'oliai bei cilindriniai 
karoliai, trapeciniai ir panašių formų kabučiai 
ir figūriniai dirbiniai. 

Ankstyvojo neolito kapai, sprendžiant iš 
kaimyninių kraštų radinių, turėtų būti plokšti
niai, o griaučiai juose ištiesti. Sio tipo kapas 
žinomas tik vienas - Tur10jiškėje (8 žem., 5). 

Vėl y v a sis ne o I i tas prasideda III 
tūkstantmečio .pr. m. e. antrojoje pusėje. Tai lai
kotarpis, kada , Lietuvoje paplinta virvelinės ke
ramikos kultūra. Jos elementai pamažu ima 
skverbtis į ankstyvojo neolito kultūrą ir III 
tūkstantmečio pab-aigoje ją užgožia. 

Būdingiausi viryelinės keramikos kultūros 
bruožai - plokščiadugniai puodai, laiviniai ko
vos kirviai (žr. p. 90-95), trikampiai titna
giniai strėlių antgaliai. 

Virvelinės keramikos kultūrai (9 žem., 1) 
būdingos keturios pagrindinės puodų formos. 
Labiausiai paplitusi ir anksčiausia pasirodžiusi 
forma - įvairios taurės (6 pav., 1, 2). Tai ne
dideli puodeliai nežymiai profiliuotomis siene
lėmis, mažu dugniuku. Jų kaklelis būna trum
pas ir stačias (Veršvų 2, Rusių, Radikių ir kitų 
stovyklų). Jiems charakteringas puošimas vir
velių įspaudais. Taurės būna ir S pavidalu p'ro
filiuotomis sienelėmis, pvz~ , iš Kuršių nerij os 
gyvenviečių. Būdingas ornamentas - eglutės 
pavidalo įraižos. Dalis taurių statmenomis 
arba beveik statmenomis sienelėmis, kartais su 
ąselėmis, papuoštos laba:i įvairiai; jų pavyzdžių 
taip pat aptinkame Kuršių nerijoje. 

Antrąją puodų grupę sudaro amforos (6 pav., 
3, 4) nedideliais dugniukais bei angomis ·ir iš
pūstais pilveliais. Jų kakleliai ryškūs, cilindri
niai arba piltuvėlio formos; būna jų tik su siau
ru atlenktu pakraštėliu. Ant amforų petelių 
dažnai ąselės ar iški1imai, papuošti įraižomis. 
Pačios amforos puošiamos įraižomis, virveliniu 
raštu, gnaibytais voleliais. 

Trečioji grupė - dubenėliai (6 pav., 5), ku
rie būna trejopi. Dalis dubenėlių dar panašūs 
į puodus, nes su ryškiais peteliais ir mažu dug
niuku. Tokių dubenėlių rasta į šiaurę nuo Juod
krantės ir kitose Kuršių nerijos vietose. Dube
nėliai neryškiais peteliais kartais labiausiai iš
pūsti būna apie vidurį, kartais primena rutulio 
nuopiovą. Trečioji dalis dubenėlių yra pailgi-

vonelės pavidalo. Dažniausiai jie būna siauri 
ir ilgi, bet pasitaiko ir plataus ovalo formos. 
Puošiami daugiausia virvele arba įraižomis tik 
apskritieji dubenėliai. 

Ketvirtoji grupė - plačiakaklės puodynės 
(6 pav., 6,7). Tai dideli ūkiniai puodai, ' kurių 
kakleliai J;jeveik tokio pat pločio kaip peteliai. 
o dugnas visai mažutis. Jie kartais primena 
piltuvėlį; ornamentuojami įvairiai ir tik kakle
lyje. Labai dažnai tokie puodai ištisai arba bent 
pilvelis brūkšniuojami. Tai jau perėjimas 
į ankstyvojo metalų laikotarpio nežymiai brūkš
niuotosios keramikos puodų tipus. Virvelinė ke
ramika paplitusi po visą Lietuvą (9 žem., 1), 
jos rasta 56 vietose. Salia jos pasirodo ir šiek 
tiek tekstilinės keramikos (9 žem., 2), aptiktos 
5 vietose. 

Iš titnago dirbinių vėlyvajam neolitui bū
dingi savitos formos strėlių antgaliai dažniau
siai visu retušuotu paviršiumi. Nors jų proto
tipų (tf,ikampiai, rombai) ankstyvajame neolite 
nėra, tačiau dar įžiūrimi kai kurie seni pėdsa
kaidirbinių tipų, paveldėtų iš ankstesnių laiko
tarpių, kuriuos tipologiškai ne visuomet galima 
skirti. Lancetinis antgalis (2 pav., 16-19) 
išsilaiko per visą neolitą iki žalvario amžiaus 
(pvz., Eigulių I B, Radikių, Petrašiūnų sto
vyklos). Skersinis trapecinis antgalis yra viena 
iš būdingiausių vėlyvojo neolito formų ir pa
prastai jo išvaizda nesiskiria nuo taisyklingų 
mezolitinių. Tačiau tarp jų jau aptinkama tra
pecijų visu retušuotu paviršiumi (2 . pav., 36). 
Pasitaiko ir episvidrinius tipus primenančių 
antgalių. Tačiau pagrindiniai virvelinės kera
mikos kultūros strėlių antgaliai yra trikampiai 
(9 žem., 3). Jie būna įvairūs; dažniausi - iš
kąstu pagrindu (širdiniai) (7 pav., 5, 6, 11). 
Ankstesniųjų šoninės briaunos būna daugiau 
ar mažiau išgaubtos, vėlyvųjų - įlinkusios į vi
dų (7 pav., 7). Paviršius paprastai retušuoja
mas ištisai, o ' pakraštėliai tik kartais. Tokių 
antgalių TSRS teritorijoje daug yra duobinės 
bei katakombinės kultūros, Dnepro aukštupio 
bei vidurupio kultūros, taip pat visose virveli
nės keramikos kultūros srityse Rytų ir Vidurio 
Europoje. Rečiau pasitaiko trikampių antgalių 
tiesiu pagrindu (7 pav., 2, 10). Lietuvoje tri
kampiai antgaliai (ypač širdiniai) labai paplitę, 
jų žinoma iš 111 radimo vietų. 

Antroji, retesnė, forma yra rombinis ant
galis; paprastai visas jo paviršius retušuotas 
(9 žem., 4). Ankstyviausieji-taisyklingo ' rom
bo formos, vėliau viršūnė ilgėja, retkarčiais iš
siskiria atsparnėlės, įtvara tampa plati ir nu
kirsta, šonai įlinksta (7 pav., 3, 4). Lietuvoje 
jų rasta tik aštuoniolikoje vietų. Tai vėlyvos 
formos radiniai. 

Rombiniai antgaliai ypač būdingi šukinės 
keramikos kultūrai TSRS miškų ruože, iš kul' 
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6 pav. Vėlyvojo neolito ir metalų laikotarpio pradžios keramika. I. 1, 2, 5-7 - 207; 3 - 208; 4 - 233:2; 9. 10-
372:1; III. 8-46 

jie ir bus patekę i Lietuvą. Tačiau jų pasitaiko 
ir i vakarus nuo Lietuvos. 

Panašus į šiuos antgalius ir ietigalis (7 pav., 
1). Tai irgi iš abiejų pusių retušuotas dirbinys 
lauro lapo pavidalo ar kiek susmaugta itvara. 

Ietigalių kilmės taip pat reikia ieškoti i šiaurės 
rytus nuo Lietuvos, šukinės keramikos kultūros 
paplitimo srityje; jų nepasitaiko . nei Nemuno 
aukštupio, nei Dnepro-Doneco kultūrose. Vė
lesnieji, jau II tūkstantmečio pr. m. e., turi ne-
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7 pav. Vėlyvojo neolito ir žalvario amžiaus titnaginiai strėlilĮ antgaliai. 1. 1 - 289:16; 2, 6 - 359: 1; 3, 5, 8, 
9, 11-119; 4-184:8; 7-294; 10,14,15-276; 12-159:1; 13-185:1; 16-284 

žymiai susmaugtą įtvarą. Ietigaliai, kaip ir rom
biniai antgaliai, paplitę beveik vien tik rytų 
ir šiaurės rytų Lietuvoje (9 žem., 5). 

Iš šiaurės rytų Lietuvos kaip tik turime la
bai maža keramikos radinių, tačiau jų papliti
mas suponuoja, kad čia šalia virvelinės kera
mikos kultūros turėjo būti jaučiama bent jau 
šukinės keramikos kultūros įtaka. Vėlyvajame 
neolite galėjo būti įsikūrusi tokia viena kita 
šukinės keramikos kultūros nešėjų stovykla, 
kuri tą šiaurės rytų Lietuvos sritį susietų su 
šukinėmis stovyklomis rytų Latvijoje ir šiaurės 
vakarų Baltarusijoje. 

Vėlyvojo neolito kapų Lietuvoje žinoma taip 
pat maža (8 žem., 6) . Taip yra dėl to, kad 

laidota ne kapinynuose, o atskiruose kapuose, 
kurių aptinkama tik atsitiktinai. Be to, smėlė
toje žemėje griaučiai sunyksta be pėdsakų, lie
ka tik akmeniniai kirveliai. Vėlyvajame neolite 
mirusieji būdavo laidojami suriesti - ovalinėse . 
duobėse. Toks laidojimo būdas charakteringas 
virvelinės keramikos kultūros nešėjams. 

Peržvelgę visą vėlyvojo neolito medžiagą, 
susi darome šitokį vaizdą. Virvelinės keramikos 
kultūra ne staiga užplūdo Lietuvą. Iš pradžių 
jos elementai skverbėsi į vietines kultūras (mo
lio masės pakitimas, puodo dugno suplokštėji
mas, retkarčiais ir virvelinis ornamentas), ku
rias dar skiriame ankstyvojo neolito grupei. 
Į tą infiltraciją (apie III tūkstantmečio pr. m. e. 
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vidurį) skirtingai reagavo vakarinių ir rytinių 
Lietuvos dalių gyventojai. Nemuno aukštupio 
kultūros srityje tuo pereinamuoju laikotarpiu 
dar ištisai. vartojama senoji puodų ornamenti
ka, todėl iki pat vėlyvojo neolito pabaigos šalia 
virvelinės nemaža išliko ir senosios ornamen
tikos. O Narvos-Nemuno kultūros srityje be-

veik visai išnyko bet kokia ornamentika, dėl to 
atrodo, lyg virvelinėje keramikoje nieko sena 
·nebelikę. Aišku, vėlyvajame neolite atėjo ryški 
ne tik kultūrinė, bet ir etnine banga, kuri susi
liejo su vietine senąja kultūra ir nusteibė be
bandančią skverbtis, ypač vakarų Lietuvoje, 
šukinės keramikos kultūros srovę. 

4. ANKSTYVOJO METALŲ LAIKOTARPIO STOVYKLOS . 

(II tūkstantmečio pr. m. e. vidurys - I 

Išvesti ribą tarp neolito ir ankstyvojo me
talų laikotarpio stovyklų dirbinių tipų galima, 
tiktai turint visą keramikos kompleksą, nes tit
nago dirbiniai bent jau laikotarpio pradžioje ' 
dažnai niekuo nesiskiria nuo vėlyvojo neolito, 
nors atsiranda ir tam tikrų tik metalų laiko
tarpiui būdingų tipų, kuriuos ir kartografuosi
me šiame skyrelyje. Chronologinė riba tarp 
akmens ir ankstyvojo metalų laikotarpio sto
vyklų yra virvelinės keramikos išnykimas ir 
ankstyvosios brūkšniuotosios keramikos visuo
tinis įsigalėjimas. Tiesa, pats virvelinis orna
mentas kartais dar pasitaiko net iki vėlyvojo 
žalvario amžiaus. 

Žalvario amžiaus pradžioje, vis labiau drėg
nėj ant klimatui, gyvenvietės imamos kurti paki-
1umose. Tik pačioje žalvario amžiaus pabaigoje, 
klimatui staiga atšilus, gyvenvietės trumpam 
vėl nusileidžia prie pat dabartinių krantų. Ta
čiau antrojoje žalvario amžiaus pusėje atvirų 
gyvenviečių jau nedaug; prasideda sutvirtintų 
gyvenviečių-piliakalnių laikotarpis, apie kurį 
bus kalbama antrojoje šio Atlaso knygoje. 

Pagrindinis . ankstyvojo metalų laikotarpio 
bruožas - nežymiai brūkšniuotoj i . keramika 
(I Ožem., .1). Ji atsirado šalia virvelinės (Eigu
liai I B, Radikiai, Rusiai) ir gana greitai, apie 
II tūkstantmečio pr. m. e. vidurį, ją visai nu
stelbė. Brūkšniuotieji puodai piltuvėlinės formos 
(6 pav., JO) ir labai vienodi - dviejų mažai vie
nas nuo kito besiskiriančių tipų. Tokįę puodai 
nuo minėtosios virvelinės keramikos plačiaan~ 
gių puodų skiriasi tuo, kad jų sienelės nuo vi
durio išorėje beveik statmenos, o viduje nežy
miai pastorintos netoli pakraščio, dugnelis ma
žas, tačiau ryškiai paplatintas; pagal tai visad 
lengva nustatyti tipą net be viso puodo. Antra
sis nežymiai brūkšniuotosios keramikos puodo 
tipas - puodynėlė, arba statinėlės pavidalo puo
das (6 pav., 9). Nuo pirmojo skiriasi tuo, kad 
jo kakHukas susmaugtas, šonai labiau išpūsti, 
dugnelis platesnis, todėl nėra priedugnio. 

Si keramika'~ žinoma tik iš rytų ; Lietuvos, 
pradedant nuo Kauno. 

Vakarų Lietuvoje 'keramika ·~iek kitokia. 
. puodeliai ~emesni, labiaususpausti, daugiau 

tūkstantmečio pr. m. e. vidurys) (10 žem.) 
" 

primenantys puodynėlę, plonesnėmis sienelėmi~, 
be priedugnio, tačiau taip pat neornamentuoh, 
brūkšniuoto, o kartais ir lygaus paviršiaus 
(6 pav., 8). 

Ankstyvoji brūkšniuotoj i minėtų tipų kera
mika tuo tarpu aptinkama tik Lietuvoje ir vaka
rų Baltarusijoje ir ją reikėtų laikyti vietinės 
virvelinės keramikos kultūros raidos vaisium. 

Ankstyvojo metalų laikotarpio pradžios sto
vyklų titnago inventorius dažniausiai visai ne
siskiria arba mažai kuo skiriasi nuo vėlyvojo 
neolito . . Randama lancetinių ' ir trumpinių, tra
pecinių ir trikampių strėlių antgalių: tokitĮ pat 
gremžtukų, pasitaiko ir rėžtukų. Tad minėtieji 
antgaliai ir pateko į mūsų neolitinių dirbini'.} 
fipų žemėlapius. Tačiau yra jų tipų (įvairūs 
kotiniai, lapelio pavidalo antgaliukai) , kurie 

'formavosi kartu su nežymiai brūkšniuotąja ke
ramika jau vėlyvaj ame neolite, nors svarbiau
sias jų paplitimo laikotarpis,'- ankstyvasis 
metalų laikotarpis. Jų formų kilmės reikia ieš
koti metalinių antgalių formose. 

Pirmajai grupei priklauso trikampiai antga
liai su įtvara (7 pav., 15). Sios formos ant
galių Lietuvoje nedaug, jų rasta tik 7 vietose 
(10 žem., 3). 

. Kiek daugiau yra antrosios grupės kotinių 
antgalių; tai paprasti lapelio pavidalo antga
liukai be atsparnių (7 pav., . .13, 14) su smailia 
įtvara. Jeigu jie iš plonosn:uoskalos, tai retu
šuojami tiktai pakraščiai, o jei iš storesnės -
per visą paviršių. Lietuvoje jų žinoma iš 21 
vietos (10 žem., 5). 

Trečiąją grupę sudaro ilgi strėlių ar iečių 
antgaliai, padaryti iš taisyklingų ~kelčių, plokš
čiai retušuotu smaigaliu (7 pav., 16). Tai irgi 
reta forma, dažniausiai išlieka tik jos fragmen
tai. Ugų antgalių terasta 4 vietose (10 žel1l., 4). 

Sių antgalių tipų' kilmės šaknys - virveli
nės keramikos kultūros Vidurio ir Rytų Euro
poje. Lietuvoje tokių antgalių pasirodo irgi jau 
vėlyvojo neolito stovyklose, tačiau pagrindinis 
egzistavimo laikotarpis - pirmoji žalvario am
žiaus pusė, kada jie plinta šalia nežymiai 
brūkšniuotosios keramikos . 

Antrojoje žalvarj.o ~mžiaus pusėje titnaginių 
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dirbinių tipai labai suprastėja, nors apdirbto 
titnago dar randame net ankstyvuosiuose pilia
kalniuose iki pat m. e. pradžios. 

Peržvelgę archeologinius stovyklaviečių ir 
gyvenviečitĮ paplitimo žemėlapius, galime pa
stebėti, kad didžioj i radinių dalis koncentnio
jasi titnago turtinguose smėlėtuose pietryčių 
Lietuvos plotuose; pelkingose Užnemunės ir 
šiaurės Lietuvos srityse daugiau pasitaiko kau
linių dirbinių . Tai tik iš dalies atspindi realią 
padėti, nes kauliniai dirbiniai, be abejo, turėjo ' 
būti labiau paplitę, tik smėlingose vietCJse jų 
neišliko. Kad tušti plotai tarp Sešupės žemupio 
ir Nemuno, taip pat tarp Neries, Nemuno ir 
Merkio nėra tyrinėjimų spraga, patvirtina ir 
gludintų dirbinių paplitimas (žr. II šios knygos 

dalį). Tačiau tušti plotai vidurio Lietuvos šiau
rinėje dalyje netyrinėti (sprendžiant iš akme
ninių kirvelių, čia turėtume ieškoti pirmiausia 
žalvario amžiaus gyvenviečių). Iš radinių gali
ma spręsti, kad paleolite neabejotinai apgyven
dinta buvo tik pietų Lietuva, ne ką į šiaurę 
nuo Nemuno žemupio ir Neries. Mezolite išryš
kėj a dvi kultūrinės sritys: pietryčių Lietuvoje 
mezolitinė Nemuno (mikrolitinė-makrolitinė), 
o šiaurės Lietuvoje - Kundos kultūra. Tos dvi 
sritys dar labiau išryškėja, kai pietryčiuose pa
plinta neolitinė Nemuno, o šiaurės vakaruose
N'arvos-Nemuno kultftra. Gerokai skiriasi ir 
vėlyvojo neolito, ir žalvario amžiaus paminklai; 
tą skirtumą dar labiau paryškina gludintųjų 

. dirbinių 'paplitimas (žr. II šios knygos dalį). 

2. RADIMO VIETŲ IR RADINIŲ SĄRASAS 

AKLELlS ež., žiūr. Lynežeris (168:5) 

1. AKMENSKINf: k., Medingėnų apy!., 
Plungės rj. 
Stov 1 km į P nuo kair. Minijos kranto, 
R kalvelės pusėje, netoli Montrimo so
dybos. Rad žalv. amž.: titn. skeltės ir 
nuoskalos, akm. kirvuko išgrąža, gludin
tuvai, nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Telšiai, KM. Lit Valatka, 1969, 65-67 p. 

2. AKMUO k., Jakėnų apy!., Varėnos rj. 
I stov smiltynas į SR nuo A. kaimo, SV 
vieškelio pusėje, einant į Karpiškes, į p. 
nuo Duobupio up. Išsiskiria 9 lizdai: 
la pietinėje smiltyno dalyje. Rad paleol.: 
svidriniai antgaliai, vėlyvo neo!.: skersi
niai, trapeciniai, visu retušuotu paviršium 
lapeliniai, lancetiniai antgaliai, rėžtukai, 
skaldytiniai, spaustukai; lb šalimais, dar 
toliau į P. Rad mezo!.: žeberklo ašmenė
lis, peiliukas, trumpieji gremžtukai, ova
linis kirvelis, kampinis rėžtukas, skaldy-

, tiniai; le toliau nuo kelio. Rad mezo1.: 
gremžtukas ir stambi skalda; lč pačiame 
smiltyno pakraštyje. Rad paleol.: svidri
nis antgalis ir ruošiniai, skaldytinis; Id 
smiltyno pakraštyje, už č lizdo. Rad pa
leq1.: pailgas gremžtukas, pleištinis rėž
tukas, skeltės, nuoskalos; le smiltyno 
viduryje. Rad žalv. amž.: lancetinis ant
galis, žeberklo ašmenėlis, gludinto akm. 
1drvElio dalis, keramika brftkšniuota; tf 
dar toliau nuo kelio. Rad mezo1.: skeltės, 
nuoskalos, muštukas, stamboki dirbiniai; 
19 pačioje S smiltyno dalyje. Rad žalY. 
amž.: titn. skeveldrėlė ir nežym. brftkš
niuota keramika; lh netoli S smiltyno 
'krašto. Rad žalv. amž.: brftkšniuota ke-
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ramika. Sv Vilnius, KJ, Va27 a-po šit 
KJ dien 1942-1'958 
2 stov smiltynas i SV nuo 1 stov, 3 liz
dai: 2a kampe arčiausiai prie kelio. Rad 
žalv. amž.: stambios nuoskalos, vienaga
liai skaldytiniai, muštukas, storasienė 
keramika; 2b tarp 1 ir 2 stov. Rad me
zol.: vėlyvo svidrinis antgalis, skeltukas; 
2e toliau nuo kelio, už 2a ir 2b lizdų. 
Rad neol.: trikampis antgalis, trumpas 
gremžtukas, spaustukas. Sv Vilnius, KJ 
Va27 c-d. šit KJ dien 1942-1954. 

3 stov tarp kelio ir Merkio šlaito. Rad 
mezol.: trapecinis antgalis, žeberklo aš
menėlis, gremžtukai, rėžtukas. Sv Vil
nius, KJ Va27 III. šit KJ dien 1954 
4 stov miške netoli Duobupio up. Rad 
neol.: trikampis antgalis. Sv Vilnius, KJ 
Va27 II. šIt KJ dien 1943 

5 stov smiltynas į V nuo kelio į Zi1inė
liuso Rad mezo1. (?): trikampis smaigas. 
Sv Vilnius, KJ Va106. šIt KJ dien 1954 

3. ALYTUS m., dešiniajame Nemuno krante 
1 stov prie Miškininkystės mokyklos du 
lizdai. Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ A2 b, d. šit KJ dien 1937-1939 

2 stov priešais TBC sanatoriją, prie Ne
muno, išgraužoje. Rad: skeltės. Sv Aly
tus, KM 
3 stov smėlio dauba už bažnyčios, i Ne
muno pusę. Rad mezol.: retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ A2. šit 
KJ 1938 
4 stov tarp dviejų upelių, prie Nemuno, 
netoli Ąžuolų kalno. Rad: pailgas gremž-



tukas, spaustukas. Sv Vilnius, KJ A2a. 
Slt KJ 1827 

ALYTUS m. kairiajame Nemuno krante 
5 stov medelyno sklype. Rad mezol. : rėž
tukas, skeltė su įgaubomis, peilis, muštu
kas. Sv Vilnius, KJ Al. Slt KJ 1935-
1938 

6 stov žemiau A., nepriėjus kranto bate
rijos, dirbamoje žemėje. Rad mezoi.: že
berklų ašmenėliai, gremžtukai, rėžtukai, 
skeltės. Sv Vilnius, LIEM 13; KJ. Slt 
KJ 1924. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p. ; Ta
rasenka, 1928, 91 p. 

4. ALKSNf:NAI k. ir apyl., Vilkaviškio rj. 
Didvydžių durpyne. Rad neoI.: rago ant
galis kūgine viršūne. Sv Kapsukas, KM 
2577 

5. ALKSNIAKIEMIS k., Ašmintos apyl., 
Prienų rj. 
Stov smiltynėlis viršutinės Nemuno tera
sos pakraštyje. Rad mezoI.: mikrolitiniai 
antgaliai ir stambi skalda. Sv Vilnius, 
KJ AJ2; Kaunas, VIM. Slt KJ 1938; KVIM 
dien 1959 

ALKSNYNf:, žiūr. Neringa (209: 1-3) 

6. ALSf:DŽIAI m. ir apyl., Plungės rj . 
Netoli kaimo. Rad: kaulinis durklas. Sv 
Kaunas, VIM 9. Lit Puzinas, 1935, 285 p., 
15 pav.; 1938, 3: 1 pav.; LAB, 522 p., 
22:3 pav. 

7. ANCIA k., Veisiejų apyI., Lazdijų rj. 
Stov priešais Veisiejus, kitoje ež. pusėje, 
apie 30-50 m nuo kranto, ant salpos, 
į S nuo Ančios ež. maža vietelė. Rad: 
titn. skeltės ir nuoskalos. Slt AK 

8. ANGLININKAI k., Rūdiškių apyI., Tra
kų rj. 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928, 93 p. 

9. ANYKSCIAI m. 
Stov smiltyne netoli Puntuko. Rad me
zoI.: rėžtukas, smailus antgalis, retušuo
tos skeltės ir nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 
621:1-9 

10.* ANYKSTAI k., Kietaviškių apyl., Kaišia
dorių rj. 
Prie ež., priešais salą. Rad mezol.: retu
šuo tas peilis. Sv Kaunas, VIM 1787 

11. ANTAKALNIS k., Varėnos apyl. ir rj. 
1 stov smėlynai deš. Merkio krante, be
veik ties Glėbo ež. pradžia, išgena, iki 
raistelio. Rad neoI. ar žalv. amž.: trikam
pis antgalis, smulkūs gremžtukai, spaus
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
titn. gludinto ir akm. kirvelių dalys. Sv 
Vilnius, KJ Va8la, b. Slt KJ dien 1943 

2 stov į V nuo 1 stov, už raisto, aukš
tosios terasos šonas pakreiptas į 1 stov. 
Rad nec1.: trikampis antgalis ir skalda. 
Sv Vilnius, KJ Va82. Slt KJ dien 1943 

3 stov du lizdai : netoli kaimo prie nedi
delio skardžio ir tarp 1 stov ir Glėbo ež. 
2 stov. Rad: retu šuo tos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va83 a, b. Slt KJ 
dien 1943 

12. ANTAVILlS k., Bezdonių apyI., Vil
niaus rj. 
1 stov prie Neries, pamiškėje, vidury 
lauko, einant į Vilkiškį. Rad: retušuo
tos skeltės ir nuoskalos, titn. kirvelio 
dalis. Sv Vilnius, KJ V17a. Slt KJ dien 
1948 

2 stov Nerimi aukštyn nuo 1 stov, akme
nų laukas. Rad mezoL: ovalinis kirvelis. 
Sv Vilnius, KJ, V l7 1. Slt KJ dien 1958 

3 stov prie Neries, už miškelio nuo 1 stov. 
Rad: skalda. Sv Vilnius, KJ V l7 b. Slt 
KJ dien 1948 

4 stov smėlio kalvelė už mokyklos, aukš
tai prie plento, prieš up. Rad: retušuotos 
skeltės . Sv Vilnius, KJ V l9. Slt KJ dien 
1949 

]3. APSINGf: k., Merkinės apyI., Varėnos rj. 
1 stov smiltynėlis prie kelio ties 6 km 
stulpu iš Merkinės į Ryliškį. Rad paleol.: 
svidrinis antgalis. Sv Vilnius, KJ M21 . 
Slt KJ 1938 

2 stov smiltynėlis apie 700 m toliau. 
Rad: r'etušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ M21 a . Slt KJ 1938 

14. ARDISKIS k., Kernavės apyI., Sirvin
tų rj. 

1 stov kalvelė tarp dviejų upeliūkščių, 
prieš pat kaimą. Rad paleoI.: vienagalis 
skaldytinis, retušuota skeltė . Sv Vilnius, 
KJ Nl3 a. Slt KJ dien 1959 , 

2 stov prie keliuko iš kalno ties vieškelio 
sankryža, prie kaimo. Rad: retušuotos 
skeltės. Sv Vilnius, KJ Nl3 b. Slt KJ dien 
1959 
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15. ARIOGALA m. ir apyI., Raseinių rj. 
Dubysos ir Taurupio santakoje (kartu 
su* žeberklu su 3 užbarzdomis) apie 1 m 
gylyje. Rad mezoI.: raginis durklas. Sv 
Kaunas, VIM 1103. Lit LAB, 21 :10 pav. 

· 16. AUKŠTADVARIS m. ir apyI., Trakų rj. 
Stov Navos ež. R dalies saloje, į PR nuo 
Kartuvių kalno. Rad: nuoskalos. šit 
MMTa, AN pas 1960 

17. BABRISKĖS k., Pavarėnio apyI., Varė
nos rj. 
t stov ka ir. Varėnės up. krante, į P nuo 
B. kaimo, už pakrantės raisto, smiltynė
lyje. Rad paleoI.: dvigaliai skaldytiniai, 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Bs a. 
Slt KJ dien 1959 
2 stov smiltynas į P nuo 1 stov, už miš
ko. Rad mezoI.: gremžtukai, gramdukas, 
ovaliniai kirveliai, vienagalis skaldytinis. 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ B4• Slt 
KJ dien 1959 
3 stov ilga kalvelė į PR nuo 2 stov. Rad 
neoI.: gremžtukai, rėžtukas, titn. gludinto 
kirvio fragm., skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ B3 . SIt KJ dien 1959 

4 stov ant kalno į Š nuo Gluko 2 stov, 
smėlynas tarp medžių. Rad mezoI.: gremž
tukas, peilis, skalda. Sv Vilnius, KJ B I 

5 stov smiltynas prie keliuko nuo 4 stov 
į Varėnės up. slėnį. ~šskirti 4 lizdai: 5a 
ties keliuko išsišakoj!mu. ,Rad mezoI.: 
vienagalis skaldytinis, skalda. 5b i V nuo 
4 stov, už keliuko kauburėlis smėlyne. 
Rad paleoI.: antgalio įtvara, rėžtukas, 
skaldytinio fragm., skeltės, nuoskalos. 
5e į kelio pusę nuo 5b. R~d neoI.: trikam
pis antgalis, skalda. 5č į V nuo 5b, tarp 
dviejų kauburėlių. Rad neoI.: retušuotos 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ B2 a,b, b l , 

C. šit KJ dien 1959 

6 stov, didelis smiltynas į V nuo 5č stov. 
Rad paleol.: madleninis antgalis, lanceti
nis antgalis, gremžtukas, rėžtukas, retu
šuotos skėltės, skalda; neoI.: trikampis 
antgalis, gremžtukai, peilis, gludinto titn. 
kirvelio fragm., retušuotos skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ B2d. Slt KJ dien 
1959 

18. BACAIČIAI k., Kurtuvėnų apyI., Šiau
lių rj. 
1 stov smėlio kopa tarp buv. B. dvaro 
karčemos ir malūno, prie kelio į Kuršė
nus, netoli Ventos kranto. Rad neo!.: ke-
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ramika su grūstu granitu. šit TD dien 
1887, 280 p. 

2 stov apie 300 m nuo 1 stov, kopa ties 
kelio posūkiu į Gilvyčius, priešais Zaigi· 
nio up. žiotis. Rad neo!. (?): brūkšniuota 
ir eglute puošta keramika, titn. skeltelės. 
Sv Kaunas, VIM 1558. šit TD dien 1887, 
281 p. Lit PAKK, 1895, 195 p.; Dowgird, 
1888, 14 p.; Cmm:'bIH, 1925, 119 p. 

BACHMANAS dv., žiūr. Klaipėda (141) 

19. BAJORISKĖS k., Vilūnų apy!., Kaišia
dorių rj. 
Stov tarp Revo ir Revelio up., i š nuo B., 
vadinama "Pieskele". SIt MMTa 

BALEZERIS ež., žiūr. Rudnia (290: 1) 

20. BALKASODIS k., Miroslavo apyi., Aly
taus rj. 
Stov Nemuno išgraužoje, apie 50 m nuo 
kranto, vėliau ten pat I m. e. tūkstantm. 
gyvenvietė. Rad melOI.: platus peilis, 
skalda. Sv Alytus, KM. Slt EB dien 1958 

21. BALKŪNAI k, Santaikos apyI., Alytaus rj. 
Stov. Rad neoI.: trikampiai, lancetiniai 
antgaliai, gludinto titn. kirvio fragm., re
tušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM . . 

22. BALSUPIAI k., Meškučių apyI., Kapsu-
ko rj. ~ 
Stov Galubalio durpyno Š dalyje, apie 
2 m gylyje. Rad mezoI.: raginis kalteIis. 
žeberklo dalis su retomis užbarzdomis, 
žeberklo dalis su tankiomis užbarzdomis. 
Sv Vilnius, LIEM 9; Kaunas, VIM 2. Slt 
KMM dien. Lit Antoniewicz; 1928, 308 p., 
IV:4, 5 pav.; 1935, 43 p., X:2, 3 pav.; Pu
zinas 1935a, 285, 2 pav.; 1938, 2: 3 pav.; 
LAB, 522 p. 

23. BALTASISKĖ k., Šaulėnų apyl., Lazdi
jų rj. 
1 stov aukštame Nemuno kqwte, vietoje, 
vadinamoje "Aviernyčia". Rad mezol.: 
svidriniai, lancetiniai antgaliai, žeberklų 
ašmenėliai, gremžtukai, rėžtukai, stam
bieji dirbiniai, skaldytiniai; neoL: antga
liai, gremžtukai. Sv Vilnius, KJ D 12; Le
ningradas, AEM 580; Varšuva PMA; 
Krokuva PMA. šit KJ dien 1938-1953. 
Lit Gloger, 1873, 101-102 p.; 1888, 66-
67 p.; 1903, 35 p.; MaJ1axoB , 1884, 367-
383 p.; PAKG, 1895, 52-53 p.; Krukows
ki, 1927, 10 p.; Tarasenka, 1928, 102 p. 



2 stov netoli Nemuno ir vieškelio, dirvo
se. Rad: spaustukai, skalda, akm. kirvio 
fragm. Sv Vilnius, KJ D ll • šit KJ dien 
1938, 1947 

3 stov smiltynas ant II terasos pakraš
čio, prie kelto. Rad žalv. amž.: ovalinis 
peilis, dirbinėliai, ska-1da. Sv Kaunas, 
VIM 1555:1-5; Vilnius, LIEM 1982:1. šit 
RR di.en 1962a . Lit Gloger, 1903, 36 p. 

4 stov smėlėtas laukas ant II terasos, 
priešais Neravų stov. Rad paieoI., mezol. 
ir neo!.: madleninis, trikampis strėlių ant
galiai, gremžtukai, skeltės. Sv Varšuva, 
MA; Vilnius, LIEM. ŠIt RR dien 1962a . 
Lit Gloger, 1873, 103-105 p.; 1888, 68-
70 p.; 1903, 36 p., 37 pav.; Szukiewicz, 
1901 b, žem.; Jodkowski, 1908, 74 p.; Kru
kowski, 1927, 10 p. 

5 stov smėlio kopoje, per keliasdešimt 
metrų nuo B. 4 stov. Rad neol. (?): įvai
rūs dirbiniai, gremžtukai, skaldytiniai, 
peiliai, titn. kirvelis, keramika. Lit Jod
kowski, 1908, 74 p. 

6 stov pusė km į V nuo B. 5 stov. Rad: 
skersiniai antgaliai, keli dirbiniai, nuo
skalos. Lit Jodkowski, 1908, 74 p. 

24. BARCIAI k.,. Vydenių apy!., Varėnos rj. 
I stov prie B. piliakalnio, dviejų kalvų, 
perskirtų pelkėtos daubos, šlaituose. Rad: 
skeltės ir nuoskalos. Sv Alytus, KM. ŠIt 
HL pas 1957 

2 stov prie Derėžnyčios up. šaltinių. Lit 
lllYKeBHŲ, 1893, 96 p.; PAKV, 1893, 
105 p.; Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 
53 p.; Tarasenka, 1928, 103 p. 

25. BAREIŠIAI k., Kuktiškių apy!., Utenos rj. 
Trys stov. Lit Szukiewicz, 1910, 54 p. 

26. BARTELIAI k., Jakėnų apy!., Varėnos rj. 
I stov į PV nuo B. kaimo, šlaitas ka ir. 
up. krante. Rad: skeltės, nuoskalos, muš
tukai. Sv Vilnius, KJ VaI3S. Šit KJ dien 
1942 

2 stov už up., smėlėta kalva priešais Mo
lių k. Rad mezoI.: lancetiniai ir trapeci-

. niai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, smul
kūs ' gremžtukai, rėžtukai, laipieji skaldy
tiniai, spaustukai, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ Va28. ŠIt KJ dien 1942 

3 stov prie Merkio, žemiau 2 stov. Rad 
neo!.: lancetinis antgalis, smulkūs gremž
tukai, gramdukai, ovalinis kirvelis, maži 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Va28 C. Šit KJ dien 1942 

27. BARtONIAI k., Dumsių apy!., Jonavos rj. 
Stov smėlėta pakiluma slėnyje, apie 600 m 
nuo Neries, apjuosta pelkėtų pievų, tarp 
B. ir SĮašėnų k. Rad mezoI.: svidrinis, 
skersinis antgaliai, maži gremžtukai, rėž
tukai, skeltės, nuoskalos; žalv. amž.: sto
rasienė keramika, smulkūs titn. Sv Vil
nius, KJ N 14; Kaurias, VIM. Šit KJ dien 
1937-1939 

28. BEBRININKAI k., Paežerių apy!., Vilka
viškio rj. 
Šešupės dugne. Rad mezoI.: žeberklas su 
trimis užbarzdomis. Sv Kaunas, VIM 4. 
Lit Puzinas, 1938, 2:4 pav.; LAB, 45 p. 

29. BERZUPIS k., Matuizų apy!., Varėnos 
rj., kairiajame B. up. krante 
I stov smiltynėlis prie kelio pagal Mer
kį, nepriėjus iš V Beržupio up. žiočių. 
Rad: retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ Va90. ŠIt KJ dien 1951 

2 stov smiltynas netoli Beržupio up. žio
čių. Rad neol.: smaigas, rėžtukas, gram
du kas, spaustukas, gludinto titn. dalis, 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va91 b. 
ŠIt KJ dien 1951 

3 stov to paties smiltyno tęsinys į P nuo 
kelio, netoli pelkės. Rad mezo!.: svidri
niai, skersiniai antgaliai, dideli gremžtu
kai, ovaliniai kirveliai, laibieji skeltukai; 
neo!.: rombinis antgalis, smulkūs dirbi
nėliai, gludinto titn. kirvelio dalis. Sv 
Vilnius, KJ Va91. Šit KJ dien 1951 

4 stov tarp pelkės į V nuo buv. geležin
kelio pylimo ir Merkio. Rad neo!.: lape
liniai ir lancetiniai antgaliai, žeberklų aš
menėliai, gremžtukai, rėžtukai, laibieji 
skeltukai, kirvelių tipo dirbiniai, gludinto 
titn. kirvio fragm. Sv Vilnius, KJ Va91 a. 
ŠIt KJ dien 1951 

5 stov tarp 3 stov ir pylimo, P raistelio 
šone. Rad neoI.: lancetiniai antgaliai, 
smaigas, maži gremžtukai, skaldytiniai, 
skeltės, nuoskalos, akm. gludinto dirbinio 
dalis, keramika lygiu paviršiumi. Sv, Vil
nius, KJ Va1l3. Šit KJ dien 1954 

BERZUPIS k., dešiniajame B. up. krante 
6 stov prie kelio iš 3 stov į pylimą, toliau 
nuo up. Rad neo!.: trikampis antgalis, 
gremžtukas, laibasis spaustukas, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va92. šIt KJ 
dien 1951 . 

7 stov į R nuo !buv. geležinkelio pylimo, 
tuoj už up. didelis smiltynas. Rad neoI.: 
apskaldy-tas kirvelis, dirbinėliai, spaustu-
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kai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
Va76 a. šit KJ dien 1943, 1956 
8 stov arčiausiai pelkės, netoli pylimo, to
liau nuo up. Rad mezol.: skaldytiniai ir 
skeltės nuo jų, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va76 a. Šit KJ dien 1943 
9 stov i R nuo 7 stov, atskiras smiltynas. 
Rąd: skalda ir skeltukas. Sv Vilnius, KJ 
Va77 a. Šit KJ dien 1943 
10 stov smiltynas R ir P pelkės pusėje, 
netoli Merkio. Išsiskiria 3 lizdų grupės: 
10a i R nuo pylimo. Rad mezol.: žeberk
lų ašmenėliai, maži gremžtukai, ovalinis 
kirvelis, skeltės, nuoskalos. 10b viduri
nėje smiltyno dalyje keli susisiekiantys 
lizdai, i P nuo 8 stov. Rad mezo1.: svid
riniai antgaliai, žeberklo ašmenė1is, gram
dukai, dirbinėliai, skeltės, nuoskalos. 10 e
toliausia nuo pelkės. Rad: muštukai ir 
skalda. Sv Vilnius, KJ Va42 a, !b, c. Šit 
KJ dien 1942, 1951 

BIELlUKAS ež., žiūr. Lynežeris (168:4) 

30. BIELONAI k, Buivydiškių apyl., Vil
niaus rj. 
1 stov i V nuo B. k, dirvose. Rad: skal
da. Sv Vilnius, KJ V4• Šit KJ dien 1942 
2 stov viršutinės Neries terasos pakraš
tyje dirvoje, už išdžiūvusio up. Rad pa
leol. (?): retušuotos stambios skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Vs. Šit KJ dien 
1942, 1948 

31. BINGELIAI k, Merkinės apyl., Varėnos rj. 
Stov netoli kelio į Puvočius sankryžos. 
Rad: stambi skalda, gramdukas-rėžtukas. 
Sv Vilnius, KJ M11 a, b. Šit KJ dien 1939, 
1940. Ut Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928, 107 p. 

32. BIRŠTONAS m., Prienų rj. 
1 stov prie plento, keliantis į Alytaus kal
ną. Rad: retušuotos nuoskalos. Sv Kau
nas, VIM 
2 stov Vytauto kalne. Rad: nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ. šit KJ dien 1940 
3 stov prie up. darže. Rad mezol.: laive
linis skaldytinis, skeltės, nuoskalos. Sv 
Kaunas, VIM 1548 
4 stov ties keltu graužo sluoksnyje. Rad 
mezol.: gremžtukas, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ A lO• šit KJ 
dien 1940-1959 
5 stov dirvose deš. nuo kurorto kelto, kair. 
Nemuno krante. Rad žalv. amž.: trikam-

pis antgalis, gremžtukas, retušuotos skel
tės ir nuoskalos, nežym. brūkšniuota ke
ramika. Sv Kaunas, VIM 1549:1-3: Vil
nius, KJ A lO • šit KJ dien 1958-1959 
Ra n. Ut Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka 1928, 107 p. 

BLIODELfs ež., . žiūr. Kašėtos (112:10) 

33. BRATONIŠKi::S k, Bezdonių apyl., Vil
niaus rj. 
1 stov apie 3 krn į V nuo Nemenčinės 
tilto, ka ir. Neries krante, į V nuo išdžiu
vusio up., smiltynas ant viršutinės Ne
ries terasos. Išsiskiria 3 lizdai: la prie 
akmenų ir žvyro krūvų. Rad paleol. : svid
rinia:i antgaliai, įvairūs rėžtukai, gremž
tukai, gramdukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. 1b tarp Neries iš Š, keiiuko iš 
P ir griovos iš R. Rad žalv. amž.: trikam
pis antgalis, nusmailintos skeltės, retu
šuoti dirbinėliai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, nežym. brūkšniuota keramika. 
le į P nuo keliuko ir i V nuo griovos. 

. Rad žalv. amž.: trikampiai antgaliai, ma
ži gremžtukai, ietigalio fragm., retušuo
tos nuoskalos, nežym. brūkšniuota kera
mika. Sv Vilnius, LlEM 65: 1-5; KJ V 11 a. 
šit KJ dien 1942-1957 
2 stov toliau nuo Neries ir up. aukštyn, 
už griovos, išpustytas sklypas. Išsiskiria 
2 lizdai: 2 a R smėlyno krašte, prie su
trupėj usio grindinio liekanų. Rad žalv. 
amž.: gremžtukas, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, nežym. brūkšniuota keramika. 
2 b PV smiltyno kampe, į P nuo keliuko. 
Rad žalv. amž.: trikampiai antgaliai, pa
ilgas antgalis, apskaldytos nuoskalos, 
akm. kirvelio nuoskala, nežym. brūkš
niuota keramika. Sv Vilnius, KJ V11 b, c. 
Šit KJ dien 1942-1957 
3 stov į R nuo B., tarp paskutinės trobe
lės ir miškelio, kelyje. Rad: retušuota 
skalda. Sv Vilnius, KJ V12. Šit KJ dien 
1942 

34. BROZi:: k, Batniavos apyl., Kauno rj . 
Stov ant salpos ir I viršsalpinės terasos, 
mažos vietelės . A pamiškėje prie Kark
lės up. Rad mezo1.: nusmai1intos skeltės, 
žeberklų ašmenėliai, gremžtukas, rėžtu
kas, laibieji skaldytiniai. B ties pamiškės 
stovykla prie pat Nemuno. Rad mezo1.: 
gremžtukas, ovalinis kirvelis. C tarp B 
stov ir prieplaukos. Rad mezo1.: pleištas 
ir skeltės. C ties prieplauka ant I virš
salpinės terasos. Rad: maži dirbinėliai ir 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, 
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LIEM; KJ V1 3, 4, 5. šit , KJ dien 1939; 
RR dien 1959a 

35. BODVIEČIAI k., Sasnavos apyl., Kapsu
ko rj. 
Durpyne, apie 150 cm gilumoje, virš 
smulkaus smėlio. Rad: dvieilis žeberklas 
su įdėtais titn. ašmenėliais. Sv Krokuva, 
MA. Lit Grewingk, 1865, 55 p.; 1882, 42-
43 p., III:33 pav.; YBapoB, 1881, 63 p.; 
Kozlowski, 1924, 1:10 pav.; Puzinas, 
1935a, 285 p., 5 pav.; Antoniewicz, 1935, 
43 p., X:5 pav.; LAB, 522 p. 

36. BUGENIAI k., Pabaisko apy1. Ukmer
gės rj . 
t stov prie Šventosios up., į ŠR nuo B. 
kaimo, smiltynas miškelyje. Rad žalv. 
amž.: retušuotos smulkios skeltės ir nuo
skalos, nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, KJ Uk3. ŠIt KJ 1937, 1938 

2 stov arčiau B. kaimo, kaip 1 stov ant 
kalno plokštumos, palaukėje, ligi miške
lio. Rad žalv. amž. : trumpas gremžtukas, 
retušuotos skeltelės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Uk3 a. ŠIt KJ 1937, 1938 

37. BUKAUČIŠKĖS II k., Daugų apyI., Aly
taus rj. 
Senojoje Varėnės up. vagoje. Rad mėzol.: 
durklas iš perskelto kojos kaulo. Sv Kau
nas, VIM 10. ŠIt KMM dien 1932. Lit 
Puzinas, 1935a, 285 p., 14 pav.; 1938, 3:2 
pav.; LAB, 522 p. 

BULVIKIŲ RAGAS, žiūr. Neringa (213) 

38. BURBAI k., Kapčiamiesčio apyl., Lazdi
jų rj. 
Stov tarp miškelio ir patvenkto up., dir
vonas prie ež. Rad: retušuotos nuoskalos, 
skaldytinis, skeltukas. Sv Vilnius, LIEM 
1973:1-4. Šit RR dien 1962a 

39. BOTINGĖ, Palangos m. dalis 
Stov į Š nuo Šventosios up . tilto, nepri
ėjus bažnyčios, apie 300 m nuo plento 
į kairę, nuožulnus smėlėtas dirvonas. Rad 
neol.: trikampiai, lancetiniai, trapeciniai 
antgaliai, gremžtukai, retušuoti dirbinė
liai, skeltės, nuoskalos, skaldytiniai, glu
dintų titn. ir akm. kirve1ių nuolaužos, 
gintarai. Sv Vilnius, LIEM. Šit MB 1970; 
RR dien 1970 

40. ČEPELONAI k., Vydenių apyI., Varėnos rj. 
Pagal Uosupio up. Rad: rankena iš el
nio rago ovaliniam kirveliui įtvirtinti, 
27 cm ilgio. Sv Vilnius, LIEM. Lit Szu-

kiewicz, 1910, 53 p.; Antoniewicz, 1930, 
· 105 p.; Tarasenka, 1928, 114 p. 

41. ČESUKAI k., Merkinės apy1., Varėnos rj. 
t stov P C. kaimo pusėje, ant aukšto 
šlaito miške smiltynas prie už ankančio 
ež. Rad: retušuotos skeltės, muštukai, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIBM. ŠIt AB 
dien 1953 

2 stov tarp P C. kaimo galo ir Nemuno, 
išgrauža; kartu su istorinių laikų gyven
vietės radiniais. Rad mezo1.: rėžtukas, 
gramdukas, kirvelių tipo dirbiniai. Sv 
Merkinė, VM 

42. ČIOBiŠKIS k. ir apy1., Širvintų rj. 
Stov smiltynuose prie Neries. Rad: ap
skaldyti ir retušuoti gab. Sv Kaunas, 
VIM. Lit Tarasenka, 1928, 114 p. 

DABINTA k., žiūr. Kauno marios (125) 

43. DAINAVA k., Vydenių apyI., Varėnos rj. 
Stov. Rad: skeltės. Sv Vilnius, LIEM 
68: 1. Lit ll1YKeBIfŲ, 1893, 96 p.; PAKV, 
1893, 104 p.; Szukiewicz, 1910, 53 p. ; 
Tarasenka, 1928, 116 p. 

44. DARSONIŠKIS m., Vilūnų apy1., Kai
šiadorių rj. 
t stov aukštutinių terasų papėdėje, apie 
1 km į Š nuo senųjų žydų kapų. Rad 
žalv. amž.: pailgi strėlių antgaliai, 
gremžtukai, ręžtukas, gludinto titn. kir
velio dalis, akm. kirvių išgrąžos, nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, VIM 
613:1-38, 1509; Vilnius, KJ A14• šIt TO 
dien 1908, 45-47 p.; KJ 1938. Lit Tara
senka, 1928, 117 p. 

2 stov prie pat senųjų žydų kapų. Rad 
žalv. amž.: nuoskalos, nežym. brūkšniuo
ta keramika. Sv Vilnius, KJ AI4 a. šit 
TO dien 1908, 45-47 p.; KJ 1938 
3 Ra n. Rad: raginis kirvis su skyle ko
tui. Sv Kaunas, VIM 21. Lit Puzinas, 
1935a, 285 p., 20 pav.; 1938, 4:4 pav.; 
LAB, 522 p., 22:8 pav. 

45. DAUGAI k. ir apyl., Alytaus rj. 
Stov iškyšulyje Š Daugų ež. šakoje, Sa
los piliakalnio R ir Š pakrantėse, van
denyje. Rad:gremžtukas, skeltė, skaldy
tinis, nusmailintas kaulas. Sv ' Alytus; 
KM. šit AN pas 1962, MMTa ' 

46. DAUKŠiAI k., Padovinio apyI., Kapsu
ko rj. 
D6vinės up ., prie užtvankos, pelkėse tarp 
Amalviškių ir D. kaimų. Rad: kaulinis 
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meškerės kabliukas be užbarzdos, Virsu) 
nutrup'ėjęs gunkielis, ilgo 16,5 cm, pI. 
3,9 cm. Sv Vilnius, LIEM 

47. DERf:lNYCIA up., Merkio intakas, Va
rėnos rj., dešinysis krantas 
1 stov pusiaukelėje tarp Vilniaus gele
žinkelio ir buv. Alytaus geležinkelio py
limo atskira kalvelė, atitrūkusi nuo aukš
tosios terasos. Rad paleoI. (?): svidri
mm antgaliai, rėžtukas, gremžtukas, 
skaldytinis, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Vas; LIEM. šit KJ dien 1940, 
1953; RR dien 1968a 

2 stov į R nuo 1 stov, aukštame akme
nuoto smiltyno šlaite priešais 3 stov. 
Rad: retušuota skeltė ir skalda. Sv Vil
nius, KJ Vag. šit KJ dien 1940; RR dien 
1968a 

3 stov ties 2 stov, aukštai už ' skardžio, 
nepriėjus iškyšulio tarp up. ir ež. Rad 
mezoI.: trumpi gremžtukai, laibieji skel
tukai, retušuotos skeltės. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Val1. šit KJ dien 1940; RR 
dien 1968a 

4 stov iškyšulys tarp up. ir ež. Rad me
zoI.: ovalinis kirvelis, gremžtukas, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va12. šit KJ dien 1940, 1953; RR 
dien 1968a . Lit Szukiewicz, 1901, 11 p.; 
PAKV, 1893, 118 p. 
5 stov smiltynas, šlaito viršūnė už išky
šulio, į geležinkelio pylimo pusę, apso
dintas pušaitėmis. Rad mezoI.: skersi
niai, lancetiniai antgaliai, trumpi gremž
tukai, rėžtukai, gramdukai-rėžtukai, že· 
berklų ašmenėliai, ovaliniai kirveliai; 
neoI.: rombiniai, trikampiai antgaliai, 
plokščiai retušuoti peiliai, gludintų titn. 
kirvelių dalys, skaldytiniai. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va13. šIt KJ dien 1940-1958; 
RR dien 1968a 

6 stov ilgas smiltynas tarp 5 stov ir ge
ležinkelio pylimo. Rad paleoI.: madleni
niai antgaliai; mezoI.: skersiniai, lance
tiniai antgaliai, rėžtukai, gramdukai, že
berklų ašmenėliai, ovaliniai kirveliai; 
neoI.: smulkūs dirbinėliai, gludinto titn. 
kirvelio fragm. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
Va14. šit KJ dien 1940-1958; RR dien 
1968a 

7 stov į V nuo buv. geležinkelio Pylim9, 
V iškyšulio gale, šlaito viršūnėje. Rad 
mezoI.: gremžtukai, rėžtukai, ovalinis 
kirvelis, laivelinis skaldytinis, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; 
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KJ Vals. šit KJ dien 1940-1953: RR 
dien 1968a 

8 stov aukštame šlaite priešais pusiasa
lio galą. Rad mezoI.: gremžtukai, rėžiu
kai, ovaliniai kirveliai, vienagaliai skal
dytiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Va49. Šit KJ dien 
1943; RR dien 1968a 

9 stov up. šlaitas nuo pusiasalio į kal
vą ir jos viršūnė. Rad: gremžtukai, rėž
tukai, gramdukai, vienagalis skaldyti nis, 
spaustukas. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va33. 
šit KJ dien 1942-1943; RR dien 1968a 

10 stov lomelė aukštame krante, ties 
miško kv. 50-51/74-75. Rad me70I. ir 
neoI.: trikampiai, lancetiniai, skersiniai 
antgaliai, žeberklų ašmenėliai, gremžtu
kai, gramdukai, skeltukai, kirvelių tipo 
dirbiniai, gludinto titn. kirvelio nuoska
los, skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
Vaso. šit KJ dien 1943-1959 

11 stov pusiasalio-kalvelės viršūnė ir 
šlaitas priešais didelę pliką kopą kitame 
up. krante, prie brastos. Rad mezoI. ir 
neoI.: skersiniai, trikampiai, lanc€tiniai 
antgaliai, žeberklų ašmenėliai, trumpi 
gremžtukai, laibieji skaldytiniai, spaus
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM; KJ Vasl. Šit KJ dien 
1943-1959; AB dien 1953; RR dien 
1968a 

12 stov pusiasalis ir priėjimas prie jo, 
priešais plikos kopos pradžią kitame up. 
krante. Rad neoI.: trikampiai, lancetiniai 
antgaliai, trumpi ir pailgi gremžtukai, 
apskaldytas kirvelis, maži skaldytiniai, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos, nežym. 
brūkšniuota keramika. Be to, šalia 2 liz
dai: 12a pusiasalio tęsinys, slėnelyje pa
gal up. dirvonėlis. Rad neoI.: gremžtukai, 
vienas iš jų gludinto titn. 12b į S 
nuo 12 a lizdo mažas smiltynėlis pusia
salio šlaite. Rad paleoI.: nebaigtas ant
galis (?), pailgas gremžtukas, kūginis 
skaldytinis, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va34, 34a, 34b. 
šit KJ dien 1942-1959; RR dien 1968a 

13 stov į Š nuo 12 stov, į R nuo pelke
lės netpli pusiasalio sąsmaukos, prie ke
lio nedidelis dirvonėlis. Rad mezoI.: 
skersiniai, lancetiniai antgaliai, trumpi ir 
pailgi gremžtukai, plokščiai abipus re
tušuotas fragm., rėžtukai, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; 
KJ Va34 c. Šit KJ dien 1952-1959; RR 
dien 1968a 



14 stov lomelėje tarp 9 ir 15 stov, į V 
nuo kelelio, prie pat up. Rad mezoI.: ant
galio viršūnė, gremžtukai, rėžtukai, re
tušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va48. SU KJ dien 1943-1955; 
RR dien 1968a 

15 stov šlaitas iki I viršsalpinės terasos 
viršaus up. vingyje, nuklotas akmenė
liais, priešais 16 stov. Rad mezoI.: skel
tinis antgalis, grąžtelis, žeberklų ašme
nėliai, rėžtukas su įtvara, pailgi gremž
tukai, vienagaliai skaldytiniai, retušuo
tos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va35. SU KJ dien 1942, 1943: 
RR dien 1968a 

16 stov maždaug 7 m aukščio virš van
dens, slėnelis up. vingyje prie atskiros 
kalvos-pusiasalio. Rad mezoI.: svidri
niai, skersiniai, lancetiniai antgaliai, že
berklų ašmenėliai, įvairūs gremžtukai ir 
rėžtukai, skaldytiniai, ovaliniai kirveliai, 
rėtušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM; KJ Va36, 36a. Slt KJ dien 
1942-1959; AB dien 1953; RR dien 
1968a 

17 stov prieš up. vingį, esantį prie plen
to, dirvoninė lėkšta kalvelė, beveik prie
šais pliką kopą antrajame up. krante, 
nepriėjus pusiasalio. Rad mezoI.: svidri
nis antgalis, pailgi gremžtukai, kampinis 
rėžtukas; neoI.: skersiniai, lancetiniai, 
lapeliniai antgaliai, smulkūs gremžtukai, 
ovaliniai kirveliai, žeber'klų ašmenėliai, 
gludinti titn. gab., keramika su įspau
dais. Sv Vilnius, LIEM;, KJ Va37. SU KJ 
dien 1942-1959; RR dien 1968a 

18 stov lygumėlė aukštai, ties 20 stov 
galu ligi dirvonėlio, už kurio yra 17 stov, 
pačiame up. kranto posūkyje. Rad mezoI. 
ir neoI.: svidriniai, skersiniai, lancetiniai 
antgaliai, stambūs smaigai, trumpi ir pa
ilgi gremžtukai, rėžtukai" gludinto titn. 
gab., vienagaliai skaldytiniai, kirvelių ti
po dirbiniai, retušuotos skeltės ir nuo· 
skalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va3i a. Stt 
KJ dien 1951-1955, RR dien 1968a 

19 stov ilgas šlaitas prie up. iki 1 tera
sos viršaus, į V nuo 18 stov, ties dir
bamu lauku. Rad neoI.: trikampiai, lan
cetiniai, skersiniai antgaliai, įvairus 
gremžtukai, pusmėnuliniai peiliai, retu
šuo tos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va37 c. SIt KJ dien 1955-
1959; RR dien 1968a 

20 stov smėlio šlaitas, į R nuo 21 stov, 
ligi pat 'up. užsi sukimo į Spabaigos. 
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Rad paleoI.: svidriniai antgaliai, rėžtu
kai, dvigaliai skaldytiniai; neoI.: skersi
niai, lancetiniai, širdiniai, lapeliniai, 
trumpiniai antgaliai, žeberklų ašmenė
liai, įvairūs gremžtukai; rėžtukai, plokš
čiai retušuoti peiliai, gramdukai. Sv Vil
nius, LIEM; KJ Va38. Slt KJ dien 1942-
1959; RR dien 1968a 

21 stov šlaitas lygiagrečiai su plentu, 
prie buv. ež., ligi ež. galo, kur prasi
deda 20 stov. Rad mezoI.: kotinis, sker
S1l1lal, trumpiniai antgaliai, trumpi 
gremžtukai, laibasis spaustukas, ovalinis 
kirvelis, rėžtukas-gramdukas. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va39. SIt KJ dien 1942-1959; 
RR dien 1968a 

22 stov miške ties 21 stov, po aukšta ap
augusia kopa. Rad paleoI.: svidrinio ant
galio įtvara, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Va41 a. SIt KJ dien 1942 

23 stov kalvelė į R nuo plento, prie til
to. Rad neoI.: trikampiai, lancetiniai ant
galiai, maži gremžtukai, rėžtukai, plokš
čiai retušuotas peilis, gramdukai, spaus
tukai, ovaliniai kirveliai, smulkūs skal
dytiniai, keramika su grūsto granito ir 
augaI. priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM 
126; KJ Va40, 40a, 4od, 39d. S lt KJ dien 
1942-1959 

24 stov į V nuo plento aukštas šlaitas 
tarp up. ir kelio, einančio į V nuo plen
to, pustomas smėlis. Rad neoI.: trikam
piai, lancetiniai, skersiniai antgaliai, že
berklų ašmenėliai, trumpi ir pailgi 
gremžtukai, rėžtukai, retušuotos skeltės 
ir nuoskalos, keramika su augaI. ir grūs
to granito priemaišomis, papuošta i.spau
dais. Sv Vilnius, KJ Va3; Alytus, KM. 
Slt KJ dien 1940-1959; HL pas 1957. 
Lit lllYKeBlf'I, 1893, 96 p.; PAKV, 1893, 
118 p.; Szukiewicz, 1901, 11 p. 

25 stov up. žemyn nuo 24 stov, už skar
džio, priešais 39 stov, kitame krante, 
šlaitas, dirvonėlis ir takas. Rad mezoI.: 
skersiniai antgaliai, trumpi ir pailgi 
gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai kirveliai, 
vienagaliai skaldytiniai; neoI.: trikampis 
antgalis, plokšti gremžtukai, peiliai, 
gramdukai, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va4, 4a, 4b. Slt KJ 
dien 1940-1959 

26 stov žemiau 25 stov, nepriėjus šal
tinių kitame up. krante, mažas smilty
nėlis tarp medžių. Rad: retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va6C a-c, 
Va93. Slt KJ dien 1953 



27 stov apie 700 m į V nuo plento, prie 
buv. ež., ties ta vieta, kur up . įteka 
į klampią pievą, ' dirvonėlis miškelyje. 
Rad mezoI.: skersinis, lancetinis antga
liai, maži gremžtukai, ovalinis kirvelis, 
skaldytiniai, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va86 a. šit KJ dien 
195.'3-1959 
28 stov dirvono ruožas i aukštumos pusę 
nuo 27 stov, už miškelio, einant į buv. 
ež. Rad mezoI.: skersiniai antgaliai; že
berklų ašmenėliai, ovalinis kirvelis, lai
basis skaldytinis, retušuotas skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va5, VaS6. Šit 
KJ dien 1953-1958 
29 stov miško galas ir laukas ligi !buv. 
mažiuko ež. vidury lomelės, up. žemyn 
nuo buv. kitame krante didelio ež. Rad 
mezo!.: svidriniai, lancetiniai, skersiniai 
antgaliai, smaigai, maži gremžtukai, ova
liniai kirveliai, piramidiniai skaldytiniai; 
neo!.: rombiniai, trikampiai, lancetiniai 
antgaliai, smulkūs dirbinėliai, keramika 
su grūsto granito priemaišomis. Sv Vil
nius, KJ Va86. šlt'KJ dien 1953-1959 
30 stov tęsinys 29 stov up. žemyn, nuo 
daubelės iki tos vietos, kur up. vėl pri
eina prie šlaito. Rad paleo!.: įvairūs rėž
tukai, vienas panašus į madleninį ant
galį, retušuotos skeltės, nuoskalos; me
zo!. ir neo!.: svidriniai, lancetiniai, tri
kampiai, segmentiniai antgaliai, gremž
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ VaS6 b. šit KJ dien 1953- \ 
1959 
31 stov pasukant kalvų virtinei ir up. į S 
už 30 stov, kiek labiau į V nuo upeliuko, 
priešingame jo krante. Rad paleo!.: mad
Ieniniai, lancetiniai antgaliai, gremžtu
kai, rėžtukai, vienagaliai skaldytiniai, 
didelės skeltės; neo!.: trikampis, skersi
nis antgalis, ietigalis, maži gremžtukai, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, KJ Va86 c. 
šIt KJ dien 1953-1959 
32 stov lizdas kelyje tarp 33 ir 29 stov, 
nepriėjus iš R upeliuko, priešingame up. 
krante. Rad mezoI.: įvairūs gremžtukai, 
rėžtukas, skaldytiniai. Sv Vilnius, KJ 
VaS7 a. šit KJ dien 1955 
33 stov kitapus kelio už 31 stov, atvira 
vieta kiek toliau nuo up. Rad mezo!.: 
svidrinis, skersiniai, lancetinis antgaliai, 
smulkūs ir stambūs gremžtukai, ovali
niai kirveliai, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ Va87, 87b, c. šIt 
KJ dien 1953-1959 
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34 stov ties ta vieta, kur up. virsta rais· 
tu, šlaito viršūnėje. Rad neo!. : žeberklo 
ašmenėlis, pusmėnulinis peilis, skaldyti
niai, retušuotos skeltės ir nuoskalos, 
smulki keramika. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
Va8S. šit KJ dien 1953; RR dien 1965 
35 stov miške, prie smėlėto kelio, į Š 
nuo 34 ir 33 stov. Rad paleo!.: ietigalis, 
pleištinis rėžtukas, skaldytiniai, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va89. šIt KJ dien 
1953 
36 stov į P nuo 33 ir 35 stov, už kelio 
į plentą ligi skersinio keliuko, kuris to
liau eina per up. Rad: retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ VaG9. Šit 
KJ dien 1953 
37 stov apie 100 m nuo !brastos, šlaitas 
į pelkę Girežerio pusėn. Rad mezo!.: lan
cetiniai antgaliai, smaigų viršūnės, trum
pi ir pailgi gremžtukai, rėžtukai, kirve
liai, retušuoti dirbinėliai ir nu.oskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Va75. ŠIt KJ dien 
1940; RR dien 1965 

DERf:ZNYCIOS up., dešinysis krantas 
38 stov priešais 31 stov, dvi gretimos 
kalvelės -- iškyšulys į buv. ež. Rad neo!.: 
rombinis, skersiniai, lancetiniai antga
liai, žeberklų ašmenėliai, maži gremžtu
kai, gramdukai, apskaldyti kirveliai, glu
dinto titn. dalis, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va86 d. šIt KJ 
dien 1958-1959 
39 stov į V nuo plento, kalvelė tarp ke
lelio ir up. Rad neo!.: trikampiai, trape
ciniai, lancetiniai antgaliai, trumpi ir pa
ilgi gremžtukai, peiliukai lenkta nugarė
le, rėžtukai, apskaldytų kirvelių fragm., 
laibieji skaldytiniai. Sv Vilnius, KJ Va2. 
šit KJ dien 1940-1958 
40 stov upe žemyn nuo 39 stov, už lan
kelės, ties buv. tilto liekanomis. Rad: 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Vaz 
a. šIt KJ dien 1940 
41 stov miškelyje prie pat plento V pu
sės, smėlio kalvelė, iki kelelio, einančio 
įstrižai į plentą. Rad mezo!.: skersinis 
antgalis, pailgi ' ir trumpi gremžtu~ai, 
kampiniai rėžtukai, pleištas, spaustukas, 
vienagalis skaldytinis, retušuotos skeltės 
ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va!. šIt KJ 
dien 1940-1959 

42 stov prie pat R plento pusės, takas ir 
išjudintas smėlis. Rad: retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va43 a. 
šit KJ dien 1953-1959 



43 stov apie 500 m į R nuo plento, kal
velė prieš giliau į krantą įsikišusį lauką. 
Rad neol.: pailgi, skersiniai, lancetiniai 
antgaliai, trumpi gremžtukai ir rėžtukai, 
ovalinis kirvelis, gludinto titn. nuoska
la, maži skaldytiniai, retušuotos skeltės 
ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va43. 
Slt KJ dien 1942-1959; AB dien 1953, 
1958; RR dien 1968a 

44 stov už griovio nuo 43 stov, kalvelės 
viršūnė ir šlaitelis į pelkę. Rad mezol.: 
antgalio įtvara, stambus gremžtukas, 
gramdukas, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va43 b. Slt KJ dien 
1954-1957 
45 stov apie 1 km į R nuo plento, tuoj 
už mažo atskiro raistelio, smėlio kalve
lė. Rad neol.: gremžtukas, grąžtelis, rėž
tukai, skaldytiniai, apskaldyto kirvelio 
fragm., gludinto titn. kirvelio gab., retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Va99. SIt KJ dien 1953-1959; 
AB dien 1953; RR dien 1968a 

46 stov į V nuo 45 stov, kur baigiasi 
raistas ir _up. prieina prie aukštojo kran
to, 5 atskiros vietelės šlaito viršūnėje. 
Rad: gremžtukas, ovalinis kirvelis, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ Vagg a, b, e, f. Slt KJ dien 
1953-1959; AB dien 1953; RR dien 
1968a 

47 stov aukštas krantas, kiek labiau į R, 
negu 20 stov, priešingame up. krante. 
Rad mezol.: laibasis skaldytinis, dirbi
nėliai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ Va45. Slt KJ dien 1942; 
RR dien 1968a 

48 stov į P nuo 47 stov, akmenuota kal
velė prie ilgos pelkės. Rad neol.: trumpi 
gremžtukai, žeberklo ašmenėliai, spaus
tukas, skaldytinis, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va44. 
Slt KJ dien 1942-1956; RR dien 1968a 

49 stov smėlio salelė tarp pelkelių, kiek 
į V nuo plikos kopos. Rad mezol. ir 
neol.: trikampis, laneetinis antgaliai, 
trumpi gremžtukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va l1o. 
S1t KJ dien 1954-1956; RR dien 1968a 

50 stov _up. vingyje, į P nuo 12 ir 9 stov, 
priešingame krante, kalvos užnugaryje. 
Rad mezol.: trumpiniai ir lancetiniai ant
galiai, trumpi gremžtukai, kampinis rėž
tukas, laibasis skeltukas, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
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Va46 a. S1t KJ dien 1942-1958; RR dien 
1968a 

51 stov viršūnė kalvelės, kurioje yra 50 
stov, į V. Į R pusę 51a stov. Rad mezol.: 
svidriniai, laneetiniai, skersiniai antga
liai, trumpi gremžtukai, gramdukai, re· 
tušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilo 
nius, LIEM; KJ Va46 a2, 3. Slt KJ dien 
1953-1959; AB dien 1953; RR dien 
1968a 

52 stov up. vingyje didelė plika kalva, 
nuklota akmenėliais, pusiasalio galas. 
Rad mezol.: laneetinis, pailgas antgaliai, 
žeberklų ašmenėliai, maži gremžtukai, 
rėžtukas, laibieji skeltukai, kirvelių tipo 
dirbiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Va46 b, e. Slt KJ 
dien 1942-1958; AB dien 1953; RR dien 
1968a 

53 stov pats PR "Salos" kyšulys į pelkę, 
pailga kalvelė, nutįsusi į P, R šlaite. 
Rad mezol.: trumpas gremžtukas, rėžtu
kai, ovalinis kirvelis, piramidinis skal
dytinis, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Va46 d. Slt KJ 
dien 1942-1955; RR dien- 1968a 

54 stov kyšulys į pelkę iš P pusės, ties 
53 stov, iš PV dar apjuosta šaltinio pan
kėlės, aukštos smėlėtos kalvos viršūnėje. 
Rad mezol.: gremžtukai, rėžtukas, spaus
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM; KJ Va47. Slt KJ dien 
1942-1958; RR \dien 1968a 

55 stovaukštokas smėlio krantas i trečią 
šaltinį nuo 50 stov, viršūnėje ir šlaite 
į 48 stov pusę. Rad mezol.: maži gremž
tukai, gramdukas-rėžtukas, laivelinis skal
dytinis, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Val24. Slt KJ 
dien 1955-1959; RR dien 1968a 

56 stov i V nuo buv. geležinkelio pyli·· 
mc, platoka žema žole apaugusi kalve
lė tarp 55 stov ir pylimo, netoli up. Rad 
neol.: plokščiai retušuoti dirbinėliai su 
smaigaliais, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va125. Slt KJ dien 
1955-1959; RR dien 1968a 

57 stov priešais 6 stov, priešingame up. 
krante, apaugusiame šlaite ir viršūnėje. 
Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va. Slt KJ; RR dien 1968a 

58 stov i R nuo buv. geležinkelio pylimo. 
už pelkelės, esančios prie pat pylimo, 
beveik priešais up. Rad mezol.: ovalinis 
kirvelis, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ V8'1s. Slt KJ dien 1951 



59 stov pustomo smėlio kyšulėlis priešais 
5 stov. Rad mezol.: lancetiniai, skersi
niai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, maži 
gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai kirveliai, 
laibasis skaldytinis, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va7S. 
šIt KJ dien 1943-1959; RR dien 1968a 

60 stov giliai už raisto, priešais 5 stov 
plika vietelė miške. Rad mezo!.: lanceti
nis, skersinis antgaliai, ilgas gremžtu
kas, kirvelių tipo dirbiniai. Sv Vilnius, 
KJ VaS4. šIt KJ dien 1951-1959 

61 stov kalva prie fabrikėlio už miško. 
Rad mezo!.: lancetinis antgalis, skaldy
tinių' liekanos, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Val40 a. 
šit KJ dien 1957-1959; RR dien 196W' 

62 stov kalva prie pat up., į PR nuo 
61 stov, iš R juosiama pelkės. Rad: skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Val40 c. 
šit KJ dien 1957; RR dien 1968a 

63 stov kalva kiek į PV nuo 62 stov. 
Rad neo!.: trikampis antgalis, gramdu
kas, retušuota skeltė. Sv Vilnius, KJ 
Val40 b. šit KJ dien 1957-1958 

64 stov kalva į P nuo 62 stov. Rad neo!.: 
rombinis antgalis, piūklelis iš gludinto 
titn., rutulinis muštukas, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Val40 c. 
šit KJ dien 1957-1958 

65 stov iškyšulys prie up., tęsinys į R 
kalvų, kuriose yra 61-64 stov. Rad: 
skaldytinių dalys, retušuotos skeltės ir 
skalda. Sv Vilnius, KJ Va140 d. šIt KJ 
dien 1957 

DIDVYDŽIAI durp., žiūr. Alksnėnai (4) 

· 48. DIEVOGALA k., Zapyškio apy!., Kauno rj. 
Stov smiltynas miškelyje. Rad: platoko~ 
skeltės. Sv Vilnius, KJ. šIt KJ 1937 

19. DOVAINONYS k., Rumšiškių apy!., Kai- 
šiadorių rj. 
Stov aukštame deš. Nemuno krante, abi
pus kelio iš Kruonio į Rumšiškes, į S 
nuo Vajos up., kalvelė apaugusi mišku. 
Rad mezo!.: rėžtukas, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 1538:1-2. 
šIt TD dien 1908, 49-50 p. 

50. DOVYDIšKIAI k., Deltuvos apy!., Uk
mergės rj. 
Šventosios vagoje tarp Armonos up. žio
čių ir Leonpolio. Rad: raginis kapliukas 

su skyle kotui, ilgo 20,8 cm, pl. 7,'0 cm_ 
Sv Vilnius, LIEM. Ut LAB, 522 p. 

51. DRĄSEIKIAI k., Lapių apy!., Kauno rj_ 
1 stov ant I viršsalpinės deš. Neries: 
kranto terasos, apie 650 m nuo kranto, 
tarp kelto ir D. k., apie 500 m nuo vieš
kelio, ilgas beapaugantis smiltynas. Rad 
mezo!.: svidriniai ir madleniniai antga
liai, trumpi ir apskriti gremžtukai, trum
pi ir pailgi rėžtukai, maži netaisyklingi 
skaldytiniai; neo!.: trikampiai, skeltiniai, 
skersiniai, lapeliniai antgaliai, smulkūs 
gremžtukai, laibieji skeltukai, gludintų 
akm. ir titn. kirvių nuolaužos, sunykusi 
keramika su grūsto granito priemaišo
mis. Sv Kaunas, VIM, 612: 1-103, 
1530: 1-3, 1567: 1-8; Vilnius, KJ KIS
šIt KJ dien 1933-1941. Ut PRMaHTeHe, 
1952, 45 p., 11 pav. 

2 stov už miškelio, nuo 1 stov į S, apie 
700 m platumo ruožas apaugusio smėlio. 
Rad mezo!.: plati įtvara, gremžtukai, rėž
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos; 
žalv. amž.: nežym. brūkšniuota kerami
ka. Sv Vilnius, KJ KIS a. šit KJ dien 
1933-1939 

3 stov ties piliakalniu. Rad žalv. amž.: 
smulkios skeltės ir nuoskalos, storasienė 
nežym. brūkšniuota keramika. Sv Kau
nas, VIM; KJ KIS b. šit KJ dien 1933-
1941 

52. DRUCMINAI k., Kaniavos apy!., Varė
nos rj. 
Stov Kaniavėlės up. krante. Rad mezo!.: 
vienašonis antgalis, ilgas gremžtukas; 
neo!.: trikampiai antgaliai, titn. ir akm. 
kirveliai. Sv Vilnius, LIEM 14:1-61. Ut 
Szukiewicz, 1907, 36 p., XIV:49-53 pav.~ 
1910, 53 p. 

53. DRUSKININKAI m. 
1 stov sudaro grupė ivalflŲ laikotarpių 
lizdų į P nuo D., deš. Ratnyčėlės up. 
krante, aplink šv. Jono ež. ir up. la stoV' 
V ež. gale, kur susikerta keliai. Radi
niai šlaito viršūnėje. Rad mezo!.: svid
riniai, lancetiniai antgaliai, gremžtu
kai, rėžtukai; žalv. amž.: smulkūs titn. 
dirbiniai, akm: kirvelis, nežym. brūkš
niuota keramika. lb stov smėlio ky
šulys i P už up. Rad mezo!.: svidriniai 
antgaliai, trumpi ir pailgi gremžtukai, 
kampiniai rėžtukai, gramdukai; žalv. 
amž.: smulkūs titn. dirbinėliai, gludinto 
titn. gab., nežym .. brūkšniuota keramika. 
le stov S up. ir pelkės kraštas, arčiau. 
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Ratnyčios g-vės, daugiausia apaugęs. 
Rad mezoI.: trumpinis antgalis, maži 
gremžtukai, gramdukas-rėžtukas, rėžtu
kas, gramdukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Id stov P upelio pusėje, smil
tynėlis šlaite prie tiltelio kelyje į Rat
nyčią. Rad mezoI.: vienagaliai skaldyti
niai, retušuotos nuoskalos. lė stov P pel
kės pusėje, į P nuo lb stov, priešais la 
stov. Rad: retušuotos skeltės ir nuoska
los. tf stov ties plačiu raistu tarp 1 d 
ir lė stov. Rad: retušuotos skeltės. Ig 
stov į V nuo 1 a stov pagal kelią, matyti 
du kultūr. sluoksniai. Rad mezoI.: svid
rinis antgalis, trumpi gremžtukai, kam
piniai rėžtukai, grąžteliai, gramdukai, 
dvigaliai skaldytiniai; žalY. amž.: nežym. 
brūkšniuota keramika. lh stov. Rad me
zoI.: pleištinis rėžtukas, stamboki gremž
tukai, gramdukas, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ DI a-h. 
Šit KJ dien 1947-1959; RR dien 1962a . 
Lit Gloger, 1880, 66-67 p.; PAKG, 1895, 
53 p.; Krukowski, 1927, 11 p.; Tarasen
ka, 1928, 123 p. 
2 Melnyčėlės stov tarp Gardino plento 
ir Melnyčėlės ež. bei pelkės ir up., at
skiri lizdai: a dirvonėlis prie up. ties 
40,5 km plentu nuo Gardino ir keliuko, 
paupyje. Rad mezoI. : stori smaigai, rėž
tukai, trumpi gremžtukai, skeltės įstrižai 
retušuotais galais, daug retušuotų skel- · 
čių ir nuoskalų; neoI.: plokščiai retušuo
tas peilis, spaustukai, maži dirbinėliai. 
b kelelis per up., ištekantį iš Melnyčėlės 
ež. pelkės, ir ap augęs lauko kraštas. Rad 
mezoI.: mažas gremžtukas, laibasis skal
dytinis, retušuotos nuoskalos. e ties 
41 km nuo Gardino, nuo medžių ruožo 
iki vietos, kur prasideda ež. Rad mezoI.: 
svidriniai ir madleniniai antgaliai, rėžtu
kai, maži gremžtukai, ovali nis kirvelis, 
gramdukai, skaldytiniai, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. d ties kyšuliu į pelkę 
išpustytas dirvono galas. Rad mezol.: 
svidrinis antgalis, spaustukas, skeltės, 
nuoskalos. e toje vietoje, kur plentas la
biausiai priartėja prie M. raisto, už 10-
melės, per kurią plente yra tiltelis. Rad: 
gremžtukas, skalda. f į P nuo e stov, 
už ilgos išdžiūvusios raisto atšakos, re
tai ap augęs šlaitas. Rad: muštukas, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ D27 a-f. Šit KJ dien 1953-1959 

3 stov aukštas Nemuno krantas nuo sa
natorijos ligi Grūtos up., prie staigių 
griūčių. Rad: retušuotos skeltės, skaldy-
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tinio dalis, spaustukas. Sv Vilnius, KJ 
DIS. šit KJ dien 1953 
4 stov arčiau Nemuno, dirva prieš pat 
Grūtos up. Rad mezol.: pailgi ir trumpi 
gremžtukai, ovalinis kirvelis. Sv Vilnius, 
KJ D16. Šit KJ dien 1953 
5 stov ant I terasos, deš. kelto per Ne
muną pusėje, nuo Grūtos up. iki kelio. 
Rad mezoI.: stambūs gremžtukai; ilgos 
retušuotos skeltės, ovaliniai kirveliai, 
skaldytiniai; neoI.: gludinto titn. kirve
lio nuoskala. Sv Vilnius, LIEM; KJ D17, 
17a, b. Šit KJ dien 1953-1959; RR dien 
1962a 

6 stov Pakalnės g-vė, einanti iš D. 
į Švendubrę, smėlėtame pelkėtos pievos, 
buv. ež. krante, Rad: peilio galas, skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ D2. Šit 
KJ dien 1953 
7 stov priešais Diržus, prieš miškelį, už 
kurio prasideda buv. plytinės, 3 atskiri 
lizdeliai, 6a Nemuno slėny ligi kelio. 
Rad mezoI.: trumpas gremžtukas ir rėž
tukas; neol.: kirvelio tipo dirbinys, ska 1-
dytinis, gludinto titn. kirvelio nuoskala, 
skeltės ir nuoskalos. 6b nuo kelio ligi 
duobių. Rad: s~aldytiniai, retušuotos nuo
skalos. 6e atskirai pamiškėje, lauko 
kampe. Rad paleoI.: plačios retušuotos 
skeltės. Sv Vilnius, KJ Da a, b, c. Šit 
KJ dien 1951-1957 
8 stov priešais Diržus, apie 2,5 km į PV 
nuo D., ant viršutinės terasos pakraščio, 
prie I plytinės liekanų. Rad mezoI.: svid
riniai, lancetiniai antgaliai, žeberklo aš
menėlis, gramdukai-rėžtukai, trumpi 
gremžtukai, pailgi rėžtukai, retušuotos 
skeltės. Sv Vilnius, LIEM; KJ D3• Šit 
dien 1948-1952; RR dien 1962a 

9 stov į P nuo 7 stov, į P nuo II plyti
nės liekanų, ant aukštutinės terasos pa
kraščio platus smiltynas, apimąs ir ke
lią. Rad paleoI.: svidrinis antgalis, pa
ilgas gremžtukas, rėžtukas, dvigalis skal
dytinis, plačios ilgos skeltės; mezoI.: 
žeberklų ašmenėliai, netaisyklingi gremž
tukai, ovaliniai kirveliai, laibasis skeltu
kas, daug skaldytinių, retušuotos skeltės 
ir nuoskalos . Sv Vilnius, LlEM; KJ D4, 

4a. Šit KJ dien 1948-1958; RR dien 
1962a 

10 stov apie 250 m nuo 8 stov, už skar
džio, giliau miške smiltynėlis. Rad me
zoI.: trapecinis antgalis, retušuotos nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ D6. Šit KJ dien 
1948 



11 Ra n. Rad: titn. durklas, kvarcitinis 
ietigalis trikampe viršūne. Sv Stokhol
mas, VIM. Lit Gimbutas, 1965, 404 p., 
254 pav. 

54. DŪBA ež., žiūr. Gribaša (79), Margiai 
( 179) 
Ra n. Rad mezoI. ir neo1.: ilgos retušuo
tos skeltės, peiliai riesta nugarėle, įvai
rūs gremžtukai, ovaliniai kirveliai, viena
galiai skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM 
16:1-96, 19:1-31 

55. DUBENAI k. ir apy1., Alytaus rj. 
Stov ka ir. Nemuno krante, aukštai, smė
lyne, SR kaimo gale. Rad: titn. durkle
lis, skeltės, nuoskalos. Sv Dubėnai, MM. 
šit VD 1964 

56. DUBleIAI k. ir apyI., Varėnos rj. 
1 stov Salaitė į P nuo D. kaimo, nusau
sintoje pelkėje nedidelė smėlėta pakilu
mėlė, 70 m virš upės vagos. Vienas ak
mens amž. kultūrinis sluoksnis, ant jo 
geležies amž. sluoksniai. Rad neo1.: tri
kampiai, lapeliniai, lancetiniai strėlių 
antgaliai, trumpi ir ilgi gremžtukai, kam
piniai rėžtukai, pusmėnuliniai peiliai, 
titn. gludinti kirveliai, akm. kirvelio pen
tis, Nemuno aukštupio kultūros kerami
ka, ornamentuota grūdelių, duobučių, 
virvelių ir šukų įspaudais. Sv Vilnius, 
LIEM 1946:1-418; Alytus, KM. šIt AB 
dien 1959; 1962; HL pas 1957. Lit Szu
kiewicz, 1901, 14 p.; PHMaHTeHe, 1966, 
57-61 p., 2, 3 pav. 

2 stov Paežerys, tarp bažnyčios ir up., 
prie kelio į fermas. Trys kultūriniai 
sluoksniai. Rad mezo1.: lancetiniai ant
galiai, stambūs gremžtukai ir rėžtukai, 
ovaliniai kirveliai; neo1.: lancetiniai, šir
diniai antgaliai, ietigaliai, smulkūs 
gremžtukai, keramika ankstyvojo (Ne
muno aukštupio kultūros) ir vėlyvojo 
neo1. (virvelinės keramikos kultūros). Sv 
Vilnius, LIEM 1945:1-1717; KJ U 5• šit 
AB dien 1953, 1954; KJ dien 1954; RR 
dien 1962b. Lit IlIYKeBHŲ, 1893, 96-
97 p.; PAKV, 1893, 105 p.; Szukiewicz, 
1901, 13, 41 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka.. 
1928, 124 p.; P,uMaHTe.He, 1966, 56-57p., 
1:16-18 pav. 

3 stov kairo up. krante, prie kelio iš D. 
i Zabolotę· 3 kultūriniai sluoksniai. Rad 
ankstyvo neo1.: svidriniai ir lancetiniai 
antgaliai, smulkūs gremžtukai, rėžtukai, 
Nemuno aukštupio kultūros keramika su 
augaI. priemaišomis, ornamentuota įspau-

dėliais; vėlyvo neoI.: akm. kirvuko dalis, 
virvelinė keramika; žalv. amž.: nežYm. 
!brūkšniuota keramika, titn. nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM 1947:1-371; Alytus, 
KM; KJ U 6. šIt KJ dien 1954; HL pas 
1957; AB dien 1962; RR dien 1962c. Lit 
PHMaHTeHe, 1966,54-56 p., 1:1-15 pav. 

4 stov Piliakalnio papėdė . . Rad: titn. 
skeltės ir nuoskalos, akm. kirvelis. Sv KJ 
U 6 a. Slt KJ dien 1955. Lit Szukiewicz, 
1901, 14 p.; 1920, 53 p. 

5 stov Prie fermų, ties SV kiaulių fer
mos pastato kampu, matyti rudas ir pil
kas kultūriniai sluoksniai. Rad mezo1.: 
vėlyvo svidriniai ir lancetiniai antgaliai, 
smulkūs gremžtukai ir rėžtukai, spec. 
paskirties dirbinėliai, retu šuo tos skeltės 
ir nuoskalos, skaldytiniai; žalv. amž.: 
lapelinių antgalių dalelės, smulki kera
mika. Sv Vilnius, LIEM. šit RR dien 
1965 

6 stov Nuolabedis, ariamas laukas mls
ke, į S nuo D. k. Rad mezo1.: lancetiniai 
ir trapeciniai antgaliai, trumpi gremžtu
kai ir rėžtukai, ovalinis kirvelis, retušu 0-

tos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM. 
Slt AB dien 1962 

7 stov Dugnai, laukas prie Pelesos ež. 
Rad mezo1.: plačios retu šuo tos skeltės. 
Sv Vilnius, LIEM 29:1-2 

8 Ra n. Rad: raginis kirvis su keturkam
pe skyle kotui, ilgo 14 cm, ašm. p1. 
8,5 cm. Sv Vilnius, LIEM 1. Rad: ilgas 
kirvis iš elnio rago su skyle per nupiau
tą atšaką, ilgo 28 cm, p1. per skylę 6 cm. 
Sv Alytus, KM 

9. Dumblys ež., stov ant kalvelės Lakš
tučio pelkėje, į S nuo Padubičių, toje 
vietoje, kur buvo pilkapiai. Lit Szukie
wicz, 1901, 11, 13 p.; Tarasenka, 1928, 
102 p. 

57. DUBRAVAI k., Noragėlių apyI., Lazdi
jų rj. 
Stov apie 2 km į S nuo Krikštonių. Lit 
Gloger, 1897, 108 p.; 1903, 51 p. 

DUGNAI laukas, žiūr. Dubičiai (56:7) 

DUMBLIS up., žiūr. Rudnia (290:2) 

DUMBLYS ež., žiūr. Dubičiai (56:9) 

58. DUSIA ež., Lazdijų rj. 
Stov P ež. krante. Rad: titn. skeltės . Sv 
Kaunas, VIM 
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DUOBUPIS up., žiūr. Jakėnai (87:2) 

DVARCE.NAI k, žiūr. Vilnius (361) 

DZIMZAKAS viet., žiūr. Neringa (211) 

EIGULIAI k, žiūr. Kaunas (114) 

59. EISISKE.S m. 
1 stov tarp Versekos ir Viežonių k, apie 
50 m nuo Versekos up ., žvyruotas molin
gas krantas. Rad: daug titn. skaldos. Slt 
KJ dien 1951 

2 Ra n. Rad neo!. : rombinis antgalis. Sv 
Vilnius, LIEM 17:1 

ESERINIS ež., žiūr. Glūkas (77:6) 

ESERINIS ež., žiūr. Rudnia (290:3) 

EŽERĖLIS ež., žiūr. Lynežeris (168:6) 

60. EŽERĖLIS m., Kauno rj . 
Durpyne, 4 m gilumoje. Rad mezo!.: ra
ginis žeberklas su įstatytais ašmenėliais, 
ilgo 23,2 cm. Sv Kaunas, VIM 738 .. 

61. EŽERIEKAI k, Varėnos apy!. ir rj. 
Stov smiltynas į R nuo mažojo. (pietinio) 
ež., miške. Rad paleol. (?): rėžtukas, re
tušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius. 
KJ Val33 b. SIt KJ dien 1956 . 

62. EŽERYNAS k, Raitininkų apyl., Aly
taus rj. 

S - 3043 

1 stov šlaite į !buv. ež., kair. pusėje ke
lio į tiltelį per Aksupę. Rad paleoI.: svid
riniai antgaliai, 'gremžtukai, rėžtukai, 
gramdukai, ovaliniai kirveliai, 'skaldyti
niai ir jų dalys. Sv Vilnius, LIEM 
1919: 1- 117; KJ M28. Sti KJ dien 1959; 
RR dien 1964. Lit Rimantienė 1966, JOl-
102 p., 12 pav. 

. 2 stov i P nuo 1 stov, kitapus kelio. Rad 
paleoI.: svidrinis antgalis, gremžtukas, 
skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM, 1991: 
:118-119. Slt RR dien 1964. Lit Riman
tienė, 1966, 104 p. 

3 stov prie miško kelio, 65 m į SV nuo 
2 sto.v. Rad paleo1.: gremžtukai, gram
dukai, pergniaužtinis kirvelis, skaldyti
niai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
1991:120-134. SU RR dien 1964. Lit Ri
mantienė. 1966, 104 p. 

4 stov prie pat 3 stov, i SV, šlaitas ir pa
šlaitė, nusileidžiap.tys į priešingą pusę 
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nuo up., iki kelio. Rad paleo!.: svidriniai 
antgaliai, gremžtukai, rėžtukai, gramdu
kai, ovaliniai ir pergniaužtiniai kirveliai, 
skaldytiniai, skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 1991 :135-220. Slt RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 103-104 p., 
13:3 pav. 

5 stov į SR nuo 4 stov, kitapus kelio. Rad 
paleo!. : rėžtukai, gramdukai, ovaliniai kir
veliai, skaldytinia'i, skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM, 1991:221-261. Slt RR 
dien 1964. Lit Rimantienė, 1966, 104 p. 

6 stov apie 70 m į SR nuo 5 stov ir 
100 m į S nuo 1 stov, aukščiausioje kopų 
dalyje. Rad paleoI.: skaldytiniai, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM. Slt RR 
dien 1964. Lit Rimantienė, 1964, I lent. 

7 stov apie 165 m nuo 1 stov į S, prie 
praminto tako, ir apie 25 m į V nuo pel
kės, aukščiausioje kopų dalyje. Rad pa
leol. : gramdukai, skaldytiniai, skeltes, 
nuoskalos . Sv Vilnius, LIEM 1991:262-
263. Slt RR dien 1964. Lit Rimantienė, 
1964, I lent. 

8 stov lėkštame šlaitelyje, nusileidžian
čiame į V, apie 35 m į R nuo miško ke
lio, apie miško vidurį, aukščiausioje da
lyje. Rad paleoI.: madleniniai ir svidri
niai antgaliai, gremžtukai, ' rėžtukai, 
gramdukai, ovaliniai kirveliai, skaldyti
niai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1991:264-474. KJ M 28 a2. SU KJ 
dien ,1959; RR dien 1964. Lit Rimantie
nė, 1964, 97-100 p., 8-10 pav. 

9 ir 9a stov į S nuo 8 stov nedidelėje 
įkalnėje, žemutinėje dalyje madleninės 
stovyklos liekanos, viršutinėje - svidri
nės. Rad paleo!.: madleniniai ir svidri
niai antgaliai, gremžtukai, rėžtukai, 
gramdukai, skaldytiniai, skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM 1991 :478--625; 
KJ M28 al. Slt KJ dien 1959; RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 97 p., I lent. 

10 stov pašlaitėje, netoli 9 stov. Rad 
paleoI. : gremžtukai, rėžtukai, skaldyti
niai, skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1991 :624-643. Slt RR dien 1964. 
Lit Rimantienė, 1966, 1 lent. 

1 t stov didžiojo pylimo, kuris eina išil
gai visą aukščiausiąją miško dalį, V pa
šlaitėje, prie 10 stov. Rad paleo!.: madle
ųinis antgalis, rėžtukas , gramaukas, 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 1991 :644-676. Slt RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 93-94 p., 
5 pav. 

• 



• 

'12 stov šalia 11 stov, pašlaitėje, į R nuo 
didžiulių akmenų. Rad: gremžtukai, rėž
tukas, gr amdukai, skaldytiniai, skeltės, 
nuoskalos . Sv Vilnius, LIEM 1991:677-
705. SIt RR dien 1964. Lit Rimantienė, 
1964, 104 p., I lent. 

13 stov tarp 11 ir 12 stov, įkalniau, apie 
6m nuo šių stov, toje pat aukštumoje, 
kur ir 9 stov, viršutinioji dalis. Rad pa
leol.: skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 1991:706-716. Slt RR 
dien 1964. Lit Rimantienė, 1966, 104 p., 
I lent. 

14 stov aukščiausioje miško dalyje, ap
juosta graužo pylimėlių . Rad paleol.: 
svidriniai antgaliai, gremžtukai, rėžtu
kai , gramdukai, pergniaužtinis kirvelis, 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 1991 :717-801. Slt RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 101 p., 

· 11 pav. 
15 stov apie 40 m į P nuo 16 stov. Rad 
paleol.: madleninis antgalis, gremžtukai, 
rėžtukai , gramdukai, pergniaužtinis kir
velis, skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 1991: 802-853. Slt RR 
dien 1964. Lit Rimantienė, 1966, 95-
97 p., 7 pav. 

16 stov negilioje lomelėje, prie graužo 
pylimo, apie 40 m į S nuo 15 stov. Rad 
paleo1.: madleninis antgalis, rėžtukas, 
gramdukas, ovalinis kirvelis, skaldyti
maI, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1991 :854-867. Slt RR dien 1964. 

. Lit Rimantienė, 1966, 94 p., 6 pav. 

17 stov aukščiausioje miško dalyje ma
žytė lomelė, iš trijų pusių juosfama py
limėlių, 7 m į SR nuo 16 stov ir 45 m 
į V nuo kelio, einančio pagal pelkę. Rad 
paleoI.: madleniniai antgaliai, gremžtu
kai, gramdukai, ovalinis kirvelis, skal
dytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1991 :868:91,1. Slt RR dien 1964. 
L~t Rimantienė, 1966, 92 p., 4 pav. 

18 stov prie miško kelio, atsišakoj ančio 
nuo pagrindinio į PV, 77 m nuo išsiša~ 
kojimo. Rad paieoI.: skaldytiniai, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 1991 :912. 
Slt RR dien 1964. Lit Rimantienė, 1966, 
I lent. 

19 stov 30 m į PV nuo 18 stov, maža 
lomelė. Rad paleol. : svidrinis antgalis, 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 1991 :913-924. Slt RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 104 p., I lent. 

20 stov apie 9 m į SV nuo 19 stov, už 
smėlio pylimo. Rad paleo1. : gremžtukas, 
gramdukai, ovaliniai kirveliai, skaldyti
niai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1991: 928-937. Slt RR dien 1964. 
Lit Rimantienė, 1966, 104 p., I lent. 

21 stov apie 90 m į P nuo 20 stov, apie 
5 m į S nuo šalutinio miško kelio, kur 
jis pasuka į V. Rad paleo1.: svidrinis ant
galis, skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 1991 :938. Slt RR dien 
1964. Lit Rimantienė, 1966, 104 p., Ilent. 

22 stov apie 5 m į P nuo 21 stov, ke· 
Iyje ir į P nuo jo. Rad paleoI.: gramdu
kai, ovaliniai kirveliai, skaldytiniai, skel
tės, n uqskalos. Sv Vilnius, LIEM 1991 : 
:939-951. Slt RR dien 1964. Lit Riman
tienė, 1966, 104 p., llent. 

23 stov ant 1 viršsalpinės terasos pa
kraščio, deš. Aksupio up. pusėje, plačia
me slėnyje. Rad neo1.: smulkūs svidri
niai, lancetiniai, trapecinis antgaliai, ma
ži netaisyklingi gremžtukai, ovaliniai kir
veliai, iš kurių vienas nežym. gludintas, 
keramika su grūstų sraigių ir augaI. prie
maišomis, papuošta įspaudais. Sv Vil
nius, LIEM 1991 :952~1050. Slt RR dien 
1962; 1964. Lit Rimantienė, 1969 

24 stov į S nuo 1-22 stov grupės ir nuo 
keliuko, skersai kertančio mišką, miške 
maža stovyklėlė. Rad paieoI.: skaidyti
nio nuoskala, spaustukas, skeltės. Sv Vil
nius, KJ M 28 h Slt KJ dien 1959 

25 stov į S nuo 1-24 stov grupės, ties 
vienkiemiu, aukštame II viršsalpinės te
rasos pakraštyje, plačioje laukymėje tarp 
dviejų miškelių . ~ad neol.: rombinis ant
galis, skaldytiniai ir jų nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 1991:21. SIt RR dien 
1962 

26 stov miške už 25 stov, aukštas' status 
šlaitas įN emuną, apaugęs pušimis, tit
nagais pramintose vietose. Rad paleol. : 
dvigalis skaldytinis, skeltė. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt RR dien 1962 

FEDERAVICIAI dv., žiūr. Pabartoniai 
(225) 

GAIDZIŲ SALA žiūr. Kašėtos (112:13} 

63. GAl LIŪNAI k., Saulėnų apy1., Lazdijų rj . 
I stov į S nuo G. kaimo, prie kelio ant 
II viršsalpinės terasos, dirva, radiniai 
plačiai išsibarstę. Rad paleol. ir mezol.: 
kirvelio tipo dirbinys, gramdukai, svidri
niai antgaliai, pe~liukai; žalv. amž.: akm . 
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kirvio nuolauža, nežym. brūkšniuota ke
ramika. Sv Vilnius, LIEM. šIt RR dien 
1962. Lit Gloger, 1888, 70 p.; Tarasenka, 
1928, 129 p. 

2 stov Nasūčiškė, smėlynas, per kurį eina 
kelias iš G. į Liškiavą. Rad: labai daug 
radinių; iš jų paleoI.: svidriniai antga
liai, lapeliniai; žalv. amž.: antgaliai, da
lis akm. kirvelio, puodų šukės. Sv Kro
kuva, PMA; Varšuva, PMA, PAUM. Lit 
Gloger, 1888, 71 p., 10-17 pav.; 1873, 
105-108 p., 25-32 pav.; Krukowski, 
1927, 10 p. 

64. GAIZENAI k., Noreikiškių apyI., Kauno rj . 
Stov. Rad: skeltės. Sv Kaunas, VIM 
616:29-33 

GALADAUKA vk., žiūr. Skerdimai (307) 

GALAI BALŲ viet., žiūr. Perloja (257:2) 

65. GALELIAI k., Vyžuonų apyI., Utenos rj. 
Stov P Luknos ež. krante, Salos vieto
vėje, neaukštoje kalvelėje, radiniai įsi
maišę į I m : e. tūkstantmečio gyvenvie
tės kultūrinį sluoksnį. Rad mezoI.: svid
rinio antgalio dalis, skeltės, nuoskalos. 
Sv Utena, KM. ŠIt AB dien 1958 

GALUBALIS durp., žiūr. Balsupiai (22) 

66. GAVENIONYS k., Nedingės apyI., Va
rėnos rj. 
t stov smiltynėliai Ilgelio ež. V krante, 
3 km į Š nuo Nedingės, į Š nuo kelelio 
iš G. į Daugų-Nedingės vieškeli, prieš 
tiltelį. Rad mezoI. ir neoI.: antgaliukas, 
gremžtukas, skaldytinis, rėžtukas, retu
šuotos skeltės, nuoskalos ; žalv: amž.: ke
ramika su stambiomis grūsto granito 
priemaišomis. Sv Vilnius, KJ Va31 . ŠIt 
KJ dien 1939 . 

2 stov prie to paties kelelio smiltynėlis 
tuoj už up. Rad neoI.: trikampis antga
lis, spaustukas, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ Va32. ŠIt KJ dien 1939 

67. GAVENONYS k., Gelvonų apyI., Širvin
tų rj . 
Stov prie Šventosios up. kranto. Rad 
mezoI.: laibasis skaldytinis, skeltės; žalv. 
amž.: nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Kaunas, VIM 1575 

68. GEDZIūNELIAI k., Grybėnų apyl., Ig
nalinos rj. 
Stov apie 400 m į PR nuo G. bažnyčios 
ir apie 300 m nuo pilkapyno, kitoje up. 
pusėje. Rad neoI. ar žalv. amž.: titn. 
nuoskalos, grubi keramika, papuošta 
duobutėmis. Sv Vilnius, LIEM 

, 
69. GERDAŠIAI k., Panemunės apyl., Laz

dijų rj. 
t stov P G. kaimo gale, prie Nemuno ir 
Kunigo šaltinio up ., ant salpos. Rad: 
titn. dirbiniai. Sv Alytus, KM. Šit AK 
1968 

2 stov ant salpos, žemiau G. girininkijos 
(buv. J anapolio dv.). Lit Gloger, 1873, 
102 p.; Tarasenka, 1928, 143 p. 

70. GINKAUS kalnas, Jiezno apyI., Prienų rj. 
Stov kalno šlaite, prie Verknės up. Rad 
mezol.: stambios titn. skeltės ir nuoska
los. Sv Kaunas, VIM 

71. GIRAITE k., Matuizų apyl., Varėnos rj. 
Stov. Rad paleoI. ir mezol.: svidriniai ir 
madleniniai, lancetiniai antgaliai, trum
pi ir ilgi gremžtukai, rėžtukai, skeltės; 
neoI.: platus plokščiai retušuotas peilis, 
skeltės, gremžtukai. Sv Vilnius, LIEM 
18:1-30. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; 
Tarasenka, 1928, 134 p. 

72. GIRAITIŠKES k., Balbieriškio apyl., 
Prienų rj. 
Stov kalnelis prie keliuko, tuoj už miš
ko, deš. kelio pusėje, einant iš Prienų. 
Rad: gremžtukas, skaldytinio dalis, nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ A7. ŠIt KJ 1934 

73. GIREZERIS k., Varėnos apyl. ir rj. 
t stov i R nuo G. kaimo, deš. kelio pu
sėje, einant i brastą per up., plati žvy
ruota kalvelė, iš Š juosiama pelkės. Rad 
neoI.: svidrinio tipo, lancetiniai antga
liukai, gremžtukas, rėžtukas, laibieji skal
dytiniai, retušuotos nuoskalos, akm. kir
vio nuoskala. Sv Vilnius, LIEM 2018: 
:1-2; K.J VaH. Šit KJ dien 1951; RR 
dien 1965 

2 stov einant i plentą nuo G. į P, už 
2iežulio ež., smėlio šlaite prie up. iš Š 
kelio šono. Rad mezoI.: lancetinis ant
galis, trumpi ir pailgi gremžtukai, gremž
tukai-rėžtukai, rėžtukai, vienagaliai skal
dytiniai, kirvelio tipo dirbinys. Sv Vil
nius, KJ Va1l4. ŠIt KJ dien 1942, 1954 

3 stov P G. pelkės šlaitas nuo 2 stov iki 
buv. G. ež. salelės, apaugusios aukštais 
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medžiais. Dideliame plote išryškėja at
skiros vietelės. 3a tik aukštasis šlaitas, 
daugiausia vienoje vietelėje prie keliu· 
ko. Rad mezo!.: lapelio pavidalo, trum
piniai, lancetiniai, skersiniai antgaliai, 
pailgi gremžtukai, rėžtukas, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. 3b aukštas šlaitas 
prie kelio, up. priartėjus prie šlaito. Rad: 
trumpas gremžtukas, retušuotos nuoska
los. 3e toliau į plentą, prieš šaltinius, 
miške properša. Rad mezol.: lancetinis, 
skersinis antgaliai, gremžtukas, spaustu
kas iš laiboj o skaldytinio. 3d tuoj už 
šaltinių į R. Rad mezol.: svidrinis, lan
cetinis antgaliai, gremžtukai, gramdukai, 
ovaliniai kirveliai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. 3e atskiras kirtimėlis į PR, už 
miško. Rad mezol.: mažas gremžtukas, 
gramdukas-rėžtukas, skeltė. 3f kalvelė R 
G. pelkės gale, už antro šaltinio, pasi
baigus miškui. Rad neol.: trikampis, lan
cetiniai, lapelinis antgaliai, maži gremž
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 3g 
sala :buv. G. ež. ir priėjimas prie jos per 
dirvą. Rad: retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va70 a, b, c, d, s, 
m. šit KJ dien 1951, 1957 

4 stov į P nuo G., einant į plentą nuo 
2iežulio ež., perėjus up., šlaitas į P nuo 
kelio, smėlis. Rad mezol.: lancetiniai ant
galiai, smaigų viršūnės, trumpi ir pailgi 
gremžtukai, rėžtukai, dirbinėliai ir retu
šuo tos nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va75. 
šit KJ dien 1942 

5 stov perėjus brastą per up. į š, už po
ros šimtų metrų šlaitas į buv. G. ež. R 
krantą, tuoj už kelių išsišakojimo, ant 
I terasos. Rad mezol.: svidrinis antgalis, 
kirvelio tipo dirbinys, gramdukas-rėžtu
kas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 2018:3-4. šit RR dien 
1965 

6 stov G. ež. krante, priešais G. kai~ 
mą, pašlaitėje, ant I terasos, smėlyje. 
Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM. Šit RR dien 1965 

7 stov V G. ež. gale, į SR nuo kelio, ker
tančio G. raistą, smiltynas ant viršutinės 
terasos lomelėje. Rad neol.: lapelinis ant
galiukas, maži gremžtukai, laibasis skel
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos, 
akm. kirvelio dalis; mezol.: atskirame 
lizdelyje - skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM; KJ Va143, 143a, Alytus, KM; 
šit KJ dien 1955; RR dien 1965 

8 stov netoli ŠV G. raisto galo, smilty
nas aukštosios terasos pakraštyje, netoli 

kelio, prie apkaso. Rad: gremžtukas, rėž
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 2018:5; KJ Va142. šit KJ 
dien / 1955; RR dien 1965 

9 stov kiek į V nuo 7 stov, pačiame V G. 
pelkės gale, nežymiai nuo pelkės pakilu
sios apaugusios smėlėtos kalvelės. Rad: 
gremžtukas, skaldytinis, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
Va141. Šit KJ dien 1955; RR dien 1965 

) 10 stov Ziežulis ež. 1 stov Š ap augęs ež. 
krantas, netoli Ilgio ež., dirvelės miške. 
Rad: pailgas gremžtukas, peiliukas, skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va72 a, 72b. 
Šit KJ dien 1942 

11. liežulis ež. 2 stov R smėlio ež. šlai
tas ir dirva, einant į G. Rad: ilgas gremž
tukas ir skalda. Sv KJ Va73 a, 73b. Slt KJ 
dien 1942 

GIRULIAI k., žiūr. Klaipėda (140) 

74. GLEBAS ež., Varėnos rj. 
Stov į Merkio up. pusę nuo G. miško, 
prie pamiškėje esančio kelelio į Anta
kalnį. Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, Va24 b. Šit KJ dien 1943. Lit Szu
kiewicz, 1901, 11 p. 

75. GLYNAS ež., Merkinės apyl., Varėnos rj. 
1 stov V ež. gale, netoli kelio į Binge
lius, miške, ant aukštų kopų smėlynas. 
Rad paleoI.: svidriniai antgaliai, rėžtu
kai, gremžtukai, dvigaliai skaldytiniai; 
mezol.: episvidriniai, trapeciniai ant
galiai, gremžtukai, retušuotos skeltės, 
nuoskalos; neai.: gludinto titn. kirvelio 
gab., plokščiai retušuotas peiliukas, skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ M 12. 
Šit KJ dien 1938, 1939, 1957; RR dien 
1962. Lit PHMaHTeHe, 1966, 4:10-24 pav., 
79 p. 

2 stov smi1tynėlis prie pat vieškelio, ties 
1 stov. Rad paleal.: stambus gremžtukas, 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ M 12 d. 
Šit KJ dien 1940 

3 stov smiltynai apie 500 m nuo 1 stov 
į Merkinės pusę. Rad paleoI.: svidriniai 
antgaliai, nusmai1intos retušu otas skel
tės, kampinis rėžtukas, spaustukas. Sv 
Vilnius, KJ M ll . šit KJ dien 1939 

4 stov prie pat ež. krante> ties 1 stov. 
Rad neol.: lancetinių antgalių dalys, 
gremžtukėliai, retušuotos skeltės, nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ M12 b. šit 
KJ dien 1938, 1939; RR dien 1962a 
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5 stov ŠV ež. pakrantėje, smėlėtas nedi
delis pusiasaliukas ant salpos. Rad neoI.: 
retušuotos skeltės, nuoskalo_s, daug skal
dos. Sv Vilnius, LIEM; KJ M 12 c. šIt KJ 
dien 1939; RR dien 1962a 

6 stov Tarpuežerio stov tarp G. ež. ir už
akusio ež. pačioje siauriausioje vietoje, 
kur šakojasi du miško keliai. Rad mezo!.: 
svidriniai, skersiniai antgaliai, žeberklų 
ašmenė1iai, skaldytiniai, pleištas; neo!.: 
trikampiai antgaliai, gludintų titn. kir
velių gab., retušuotos skeltės, nuoskalos, 
dirbinėliai. Sv Vilnius, LIEM; KJ M 13. 
šIt KJ dien 1938-1940, 1957; RR dien 
1962a 

76. GLYNQ PELKE 
I stov apie 150 m į V nuo Tarpuežerio 
stov, ŠV pelkės pakrantėje. Rad: didelis 
skaldytinis, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM. šIt RR dien 1962a 

2 stov apie 200 m į V nuo 1 stov, dide
lis smėlynas ŠV pelkės pakrantėje. Rad 
mezo!.: svidriniai, ,. skersiniai, trumpiniai 
antgaliai, gremžtukai, skaldytiniai, retu
šuo tos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM. šIt RR dien 1962a 

, 3 stov dar toliau į V, ties pelkės vingiu 
į Š, miško kelyje. Rad inezoI.: svidrinio 
antgalio įtvara, skaldytinių dalys, skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM. šIt RR 
dien 1962a 

4 stov į V nuo 3 stov, miško pakraštyje 
prie pelkės . Rad: ~skeltės ir skalda. Sv 
Vilnius, LIEM. šIt RR dien 1962a 

5 stov G. pelkės P krantas. Rad mezoI.: 
trumpi gremžtukai, pailgas rėžtukas, skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ P g• šIt KJ 
dien 1940 ' 

6 stov apie 300 m į P nuo G. pelkės 
kranto apaugusi kopa. Rad paleoI.: mad
Ieniniai antgaliai. Sv Vilnius, KJ Pa. šit 
KJ dien 1940. Lit Rimantienė, 1964, 
43 p., 7 pav.; PHMaHTeHe, 1966, 6:15-1E 
pav. 

77. GLūKAS k, Varėnos apyI. ir rj . 
I stov Š G. ež. krante, prie užakusio ež., 
iš Š atskirta nuo 3 stov išsekusio up. 
. Rad: skalda ir gremžtukas. Sv 'Vilnius, 
KJ Va22. ,ŠIt KJ dien 1939 

2 stov aukštas krantas tarp 1 stov ir G. 
ež. Rad: skalda, akm. kirvio dalis. Sv 
Vilnius, KJ Van. šit KJ dien 1939 

3 stov ŠR išsekusio up. krante, kitapus 
1 stov. Rad neo!.: skersinis antgalis, 
gremžtukas, skaldytinis, retušuotos skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va21. ŠIt 
KJ dien 1939 

4 stov miške, į S nuo up., jungiančio G. 
ir Varėnio ež., į R nuo vieškelio, kertan
čio up., smėlio šlaitas. Rad paleo!.: stam
bus ietigalis; neoI.: svidrinis, trapecinis, 
lancetiniai, trikampiai antgaliai, žeberklo 
ašmenėlis, maži gremžtukai, skaldyti
niai. Sv Vilnius, KJ Va21 b. Šit K.J dien 
1957 

5 stov į V nuo 4 stov iki skersinio vieš
kelio, smiltynėlis prie miško kv. stulpe
lio. Rad neo!.: retušuotos skeltės, kirvelio 
tipo dirbinys, skaldytinis, retušuotos nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ Va21 c. ŠIt KJ dien 
1957 

6. Ešerinis ež. t stov apie 400 m į Š nuo 
V Girežerio pelkės galo, ež. gilioje dau
boje; stov yra aukšlamešiauriniame šlai
te. Rad mezoL: svidriniai antgaliai , 
gremžtukas, retušuotos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, LIEM 2019:1-2; KJ 
Va144. Šit KJ dien 1955; RR dien 1965 

2 stov aukščiau už I stov, sodintame 
miškelyje prie seno miško liekanų. Rad 
paleo!.: dviga1is skaldytinis, ~retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va144 
1. ŠIt KJ dien 1955 

3 stov ŠR ež. kampe, stataus šlaito vir
šūnėje. Rad paleo1.: svidriniai antgaliai, 
skaldytinių dalys, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM. Šit RR dien 
.1965 

4 stov užpelkėjusiame R ež. gale, einant 
į brastą, žemai. Rad mezo!.: laibasis 
skaldytinis. Sv Vilnius, KJ Va144 2. ŠIt 
KJ dien 1957 

78. GRAUZIAI k, Josvainių apy!., Kėdainių rj. 
Stov tyrinėto gelež. amž. kapinyno vie
toje, pakilumoje, prie Nevėžio. Rad me
zo!.: svidrinio antgalio įtvara, maži ir 
pailgi gremžtukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 1551 :1- 12; 
Kėdainiai, KM 

79. GRIBAšA k, Dubičių apy!., Varėnos rj. 
t stov Zervinkos, nedidelė kalvelė neto
li ŠR Dūbos ež. kranto, deš. Dūbos up . 
krante. Rad: retušuotos skeltės, nuoska
los, gramdukas. Sv Vilnius, LIEM; Kro
kuva, ·PMA. ŠIt AB dien 1954. Ut ll1y
KeBHŲ 1893, 9&-97p.; PAKV, 1893, I04p.; 
Szukiewicz, 1901, II, 16 p.; 1910, 53 p. 
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2 stov Senatiltis, S G. kaimo gale, deš. 
Kaniavėlės up. krante, pakilumoje smi1-
tynėlis. I{ad neo!.: retušuotos skeltės, 
nuoskalos, smulki keramika. Sv Vilnius, 
tIEM; KJ U IO, lOa. šIt AB dien 1953, 
1954; KJ dien 1959; RR dien . 1966a. Ut 
Szukiewicz, 1901, 11, 16 p.; 1910, 53 p. 

3 stov Paberžė, Š buv. Dūbos ež. krante, 
smėlynas. I{ad: retušuotos skeltės, nuo
skalos, skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM. 
Šit KJ dien 1959; RR dien 1966a. Ut 
PAKV, 1893, 104 p.; Szukiewicz, 1901, 11, 
16 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 137 p. 

4 stov lilakarklis, ariamoje dirvoje, tarp 
degintinio geležies amž. kapinyno lieka
nų, kur kelias labiausiai priartėja prie 
kranto, apie 500 m nuo Margių k į R. 
I{ad: antgaliai, skeltės, peiliai, apskriti 
gremžtukai, virvelinė keramika. Sv Vil
nius, LIEM 19:1-169, 84:1-5. Ut Szu
kiewicz, 1907, 27-28 p.; 1910, 53 p. 

80. GI{INKIŠKIS m., Radviliškio rj. 
Kapas neo!., prie griaučių akm. 'laivinis 
kovos kirvis (žiūr. II, 350). Ut LAB, 81, 
528 p. 

. GI{ODA ež., žiūr. Kabeliai (96) 

81. GI{UNDIŠKIS k, Karsakiškio apy!., Pa
nevėžio rj. 
Stov į V nuo Pyvesos up., deš. plento 
P anevėžys-Vabalninkas pusėje. I{ad: 
skeltės, nuoskalos, smulki keramika. Sv 
Geležiai, MM. Šit AD 1958 

82. GUDAKIEMIS k, Merkinės apy!., Varė
nos rj. 
Stov. Lit Szukiewicz, 1901 b, žem.; 1910, 
53 p. 

83. GUDELIAI k, Kibyšių apy!., Varėnos rj. 
t stov dirbamame lauke, į P nuo G. k, 
pačiame pelkės pakraštyje. I{ad: retušuo
tos skeltės, nuoskalos, skaldytiniai, kera
mikos trupiniai. Sv Vilnius, LIEM. ŠIt 
RR dien 1962a . 

2 stov arčiau sodybos, dirbamame lauke, 
nuo 1 stov atskirta pušų eilės. I{ad neol.: 
retušuotos skeltės, nuoskalos, smulki ke
ramika. Sv Vilnius, LIEM. šit RR dien 
1962a 

3 stov ant II viršsalpinės Nemuno tera
sos pakraščio, abipus vieškelio, į P nuo 
P. Vešklo sodybos. I{ad: antgalio įtvara, 
kirvelių tipo dirbiniai, skaldytinių gab., 

retušuotos skeltės, keramikos šukės. Sv 
Vilnius, LIEM. ŠIt RR dien 1962a 

84. GULBINIŠKIAI, Meškučių apyl., Kap
suko rj. 
Buv. A. Bruzbartos durpyne, apie 2 m 
gilumoje. I{ad: raginis žeberklas su titn. 
skeltėmis abiejuose šonuose, juosvos spal
vos. Ut "LA" 1938.X.29. Nr. 492 (4301) 

GUDŲ KAMPAS vk, žiūr. Marcinkonys 
( 176:2) 

ILGELlS ež., žiūr. Gavėnionys (66) 

ILGIS ež., žiūr. Mergežeris (184:19, 20) 

IŠI{OGINIS ež., žiūr. Zervynos (370:5) 

85 . . IVONIŠKf:S k, Birštono apyl., Prienų rj. 
t stov .aukštame Nemuno krante, žvyry
ne, apie 2 km nuo Prienų tilto. I{ad pa
leol.: svidrinis antgalis, retu šuo tos skel
tės; mezol.: didelis gremžtukas, skeltukas, 
spaustukai, skaldytinis, retušuotos nuo
skalos. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, KJ Ag. 
Šit KJ dien 1939, 1940; RR dien 1962 

2 stov toliau į PR, tarp miškelio ir dau
bos prieš Nemuno krantą. I{ad: skalda. 
Sv Vilnius, KJ Ag a. Šit KJ dien 1940 

86. YLIAI k, Alsėdžių apy!., Plungės rj. 
Bekasant durpes, klampynėje, apie 2 m 
gilumoje, ant kelmo. I{ad mezol.: viena
šalis raginis žeberklas su grioveliu skel
tėms, tamsiai rudas, 18,7 cm ilgio. Sv 
Kaunas, VIM, 8. Ut Puzinas, 1935a, 
285 p., 7 pav.; 1938, 2:5 pav. . 

87. JAKf:NAI k ir apyl., Varėnos rj. 
t stov deš. Duobupio pusėje, į PV nuo k 
Ut Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 53 p.; 
Tarasenka, 1928, 141 p. 

2 Duobupis t stov, smiltynas prie kelio 
iš Bartelių į Akmenį, į V nuo raistelio. 
Išsiskiria 3 lizdai. ta į Š nuo kelio, smil
tyno pradžioje. I{ad neol.: gremžtukas, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. tb į P 
nuo kelio; toliausiame smiltyno gale, po 
kalvele. I{ad paleoI.: madleninio antgalio 
dalis, trumpas gremžtukas, dvigalis skal
dytinis. te į S nuo kelio, arčiau 2 stov. 
I{ad paleoI.: retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va25 o, a, b, d. Šit 
KJ dien 1942-1954 

2 stov į R nuo raistelio, smiltynas prie 
kelio. Išsiskiria 4 lizdai. 2a apie vidurį 
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smiltyno pailgas lizdas su kalcinuotų 
kauliukų gabaliukais. Rad neoI.: trapeci
niai antgaliai, trumpi ir pailgi gremžtu
kai, gramdukai, rėžtukas, ovalinis kirve
lis, skaldytiniai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, akm. kapliai. 2b tarp 2a lizdo 
ir kelio. Rad neoI.: keramika nežym. 
brūkšniuota, papuošta grūdelių įspaudė
liais, šukomis. 2c netoli raisto ir kelio. 
Rad neoI.: smulkūs gremžtukai, rėžtuk~s, 
retušuotos nuoskalėlės. 2d įkalniau, neto
li raistelio, su akmenų liekanomis. Rad 
neoI.: trapeciniai antgaliai, trumpi ir pa
ilgi gremžtukai, gramdukai, rėžtukai, lai
bieji skaldytiniai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va26 o, a, b, 
c, k SIt KJ dien 1,42-56 

JAKIMAVICIAI vk., žiūr. Kamšai (103) 

JAKSTONYS k, žiūr. Kauno marios 
( 126) 

88. JANAPOLĖ k. ir apyI., Telšių rj. 
I stov netoli Patilčių, kauburėlyje tarp 
pelkių. Rad mezoI.: gremžtukai, žeberklų 
ašmenėliai, retušuotos skeltės, laibasis 
skaldytinis, daug skaldytų Htn. Sv Kau
nas, VIM 1573; 1-4 

2 stov kair. kelio-pusėje, einant iš J. į Pa
vandenę, durpyne, apie 2 km nuo J. Rad 
mezoI.: smulkiai dantytas raginis žeberk
las, 28 cm ilgio. Sv Telšiai KM. Slt JR 

JANAPOLIS dv., žiūr. Gerdašiai (69:2) 

JARA ež. ir up., žiūr. Svėdasai (318), 
Vaitkūnai (343) 

89. JAUCAKIAI k, Vilkijos apyI., Kauno rj. ' 
I stov piliakalnyje. Rad: žeberklo ašme
nėlis, skeltės. Sv Kaunas, VIM 616:4-11; 
1529:1-2. Slt RR dien 1959 

2 stov tarp piliakalnio ir plento smilty
ne, buv. XIV amž. gyvenvietėje. Rad 
neoI., žalv. amž.: gremžtukas, rėžtukas, 
gludinto titn. kirviai, nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Kaunas, VIM. Slt RR dien 
1959a; RR dien 1960a. Lit Makarevičius, 
1929; Tarasenka, 1928, 143 p. 

90. JONIONYS k, Kibyšių apyI., Varėnos rj. 
t stov ka ir. Nemuno krante, apie 1 km 
į V nuo Merkinės tilto, ant I viršsalp. te
rasos, ilgas smėlynas priešais Maksimo
nių 1 stov. Rad mezol.: svidriniai, lance
tini ai, skersiniai antgaliai, žeberklų aš
menėliai, įvairūs gremžtukai, rėžtukai, 
ovaliniai kirveliai, piramidiniai §kaldyti-

mal; žalv. amž.: trikampiai antgaliai, 
pusmėnulinis peilis, gludinto Htn. kirvio 
gab., nežym. ibrūkšniuotos puodų šukės. 
Sv Kaunas, VIM 616:42-49; 1541:1-
193; ' 1569:1-59; Vilnius, LIEM 328:1-
102; KJ M7. Slt KJ dien 1938-1956; AB 
dien 1954; RR dien i 962a 

2 stov smiltynėlis miško pakalnėje, be
veik prie plento. Rad mezoI.: svidrinis 
antgalis. Sv Vilnius, KJ Mg• Slt KJ dien 
1939 

3 stov smiltynėlis dirvonėlyje prie 2 stov, 
pakalnėje. Rad: gremžtukas ir skalda. Sv 
Vilnius, KJ Ms. Slt KJ dien 1940 

91. JUDIKIAI k, Vaiguvos apyl., Kelmės rj. 
Stov Ventos krante. Lit Dowgird, 1888, 
14 p.; fYKOBCKI1H, 1895, 196 p.; Tara
senka, 1928, 144 p. 

92. JUDRAICIAI k, Altoniškio apyl., Kau
no rj. 
I stov smiltynuose ant viršutinės Nemu
no terasos, į S ir i V nuo užakusio Lėle
raisčio ež., šalia kelio iš Lėleraisčio 
į Altonos kalną. Rad neoI.: trikampiai 
antgaliai, mažas gremžtukas, retušuoti 
dirbinėliai. Sv Vilnius, KJ VIg• SIt KJ 
dien 1939; RR dien 1960 

2 stov smiltynas į P nuo Lėleraisčio ež., 
tačiau nuo jo nutolęs. Rad paIeoI.: svid
rinis antgalis; neoI.: lapelinis antgalis, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, K.J VIlO. 
Slt KJ dien 1939 

3 stov mažas smiltynėlis, apsodintas ber
želiais, į P nuo ež., beveik pamiškėje, 
prie kelio iš ež. į Altonos kalną. Rad pa
leoI.: svidriniai antgaliai, gremžtukas, re
tušuotos skeltės; neoI.: trikampis antga
lis. Sv Vilnius, KJ VIlO a. Slt KJ dien 
1939 

, 93. JUNISKIAI k, Slavikų apyI., Sakių rj. 
Durpyne, apie 1,5 m gilumoje. Rad me
zoI.: raginis ietigalis 'trikampio piūvio, 
briaunos protarpiais rantytos, tamsiai ru
das, ilgis 21,5 cm. Ten buvę dar keturi 
panašūs ietigaliai. Sv Kaunas, VIM 14. 
Lit Puzinas, 1938, 5:6 pav.; LAB, 47, 
522 p., 21:6 pav. 

JUODKRANTĖ k, žiūr. Neringa (210) 

94. JUODSILIAI k ir apyI., Vilniaus rj. 
Stov prie keliuko iš Vokės į Miškinius, 
dirvose. Rad: skalda, nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Vilnius, KJ. Slt KJ dien 
1951 ' 
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I. 

JUODVABALIAI ež., žiūr. Marcinkonys 
(176:3) 

95. JUOZAPAVA k., Veprių apy1., Ukmer
gės rj. 
1 stov tuoj už Veprių tilto, kair. Šven
tosios krante, kair. kelio pusėje, dirve
lėje. Rad neo1.: trikampis antgalis, grąž
telis, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ Uk4• Šit KJ dien 1942 

2 stov apie 3/4 km nuo Veprių tilto, kair. 
Šventosios krante, kalvelė. Rad žalv. 
amž.: titn. skalda, nežym. brūkšniuota 
storasienė keramika. Sv Vilnius, KJ Uk2. 
Šit KJ dien 1938, 1942. Lit Tarasenka, 
1922; 585 p.; 1928, 145 p. 

96. KABELIAI II k., Marcinkonių apy1., Va
rėnos rj. . 
1 stov R GrCidos ež. pakrantėje, Bakanė
lio pusiasalyje. Rad neo1.: titn. nuoska
los, skeltės, smulki keramika. ŠIt VK 
dien 1967 

2 stov Grūdos ež. krante. Rad neo1.: tri
kampis antgalis, gremžtukas, rėžtukas, 
skeltės, nuoskalos, keramika, papuošta 
įspaudėliais. Sv Kaunas, VIM 

97. KAČERGINJ:: m., Kauno rj. 
1 stov vaistinės sklypo Š krašte, iškasus 
duobę, graužo sluoksnyje. Rad: retušuo
tos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 1<29. 
Šit KJ dien 1941 

2 stov tarp K. ir Palankių k. aukštai 
smiltynėlis miške, dalis apsodinta kark
lais. Rad: rombinis antgalis, retušuoti 
dirbinėliai. Sv Vilnius, KJ K29 h. Šit KJ 
dien 1938 

3 stov ant I viršsalpinės terasos, daržuo
se, R K. gale. Rad mezo1.: gremžtukas, 
kirvelio tipo dirbiniai, piramidiniai skal
dytiniai, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Kaunas, VIM 616:2; KJ K29 c. šit KJ 
dien 1941-1943 

98 . . KAIBOCIAI k., Merkinės apy1., Varė-
nos rj. ' 
1 stov kair. Merkio krante, prieš pat K. 

. k., stačiame šlaite ir jo viršūnėje smėly
nas. Rad mezol.: svidriniai, lancetiniai, 
skersiniai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, 
gremžtukai, dirbinėliai, retušuotos skel
tės. Sv Vilnius, LIEM 25:1-48. šit AB 
dien 1954. Lit Szukiewicz, 1901, 11 p.; 
1940, 53 p.; Tarasenka, 1928, 154 p. 

2 stov apie 300 m nuo 1 stov, Merkio up. 
žemyn, šlaito viršuje. Rad: skeltės, nuo~ 

skalos. Sv Vilnius, LIEM. Šit AB dien 
1954 

3 stov apie 200 m nuo 2 stov, Merkio up. 
žemyn, smiltynas pakilumoje, ariamas, R 
miškas. Rad: retušuotos skeltės, nuoska
los, daug skaldos. Sv Vilnius, lEM. ŠIt 
AB dien 1954 

99. KAIRJ::NAI k. ir apyl., Vilniaus rj. 
Prie K. ež. pelkės įvairiose vietelėse. 
Rad: skalda su vartojimo žymėmis. Sv 
Vilnius, KJ V22. Šit KJ dien 1957 

KALNIŠKIAI k., žiūr. Klaipėda (141) 

100. KALNUVtNAI k., Sendvario apy1., Klai
pėdos rj. 
Apie 2 km nuo Klaipėdos į ŠR. Rad: tri
kampis gintaro kabutis. Lit Klebs, 1882, 
35 p. 

KALUBIŠKIAI vk., žiūr. Lankininkai 
( 159) 

101. KALVIAI k., Ašmintos apy1., Prienų rj. 
1 stov įvairiose vietelėse dirvoje prie ke
lelio tarp K. k. ir miško bei up. Rad: 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ A2l a, 
21b. Šit KJ dien 1941; RR dien 1959a 

2 stov prieš pat K. k. dirvoje. Rad me
zol.: stambios retušuotos skeltės, nuoska
los, gramdukas, skaldytiniai. Sv Vilnius; 
KJ A22. Šit KJ dien 1957, 1958 

3 stov miške, prie K. k., kelių ha plote. 
Rad mezol.: pailgi gremžtukai, rėžtukai, 
retušuotos nuoskalos; neol.: retušuotos 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 'A19. Šit KJ 
dien 1941 . 

KAMPINIS ež., žiūr. Rudnia (290:4) 

102. KAMPIŠKĖS, Birštono m. dalis 
1 stov priešais Verknės up. žiotis, ant 
salpos, apsodinta pušaitėmis. šlaito vir
šuje ovalinė tamsi aikštelė su vėlesne 
keramika. Rad mezo1.: svidrinis, skersi
nis, lancetiniai antgaliai, žeberklų ašme
nėliai, gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai kir
veliai, įvairūs skaldytiniai. Sv Kaunas, 
VIM 616:3; Vilnius, KJ A23. Šit KJ dien 
1940-1959; RR dien 1959a 

2 stov ant salpos, ui trobų, į P nuo 
1 stov. Rad: nuoskalos, puodų šukelės. · 
Sv Vilnius, KJ A23 a. šit KJ dien 1958 . 

3 stov smiltynėlis pamiškėje, prie pat 
pionierių stovyklos. Rad mezo1.: lanceti
nis antgalis, pailgi gremžtukai, laibasis 
skaldytinis, retušuotos skeltės, nuoskalos. 
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Sv Vilnius, KJ A23 b. SIt KJ dien 1958, 
1959 
4 stov kopa priešais Verknės žiotis. Rad: 
šiek tiek skaldyto titn. Slt TD dien 1908, 
44 p. , 

103. KAMSAI k., Naujienos apyI., Kapsuko rj. 
Durpyne, prie Kirsnos up., ties J akima
vičių vk., 1,60 m gilumoje , kartu su žmo
gaus, gyvulių ir žuvų kaulais. Rad me
zoI.: raginis žeberklas su užbarzdomis 
21,5 cm ilgio, raginis kirvelis su iškalta 
skyle kotui 15,8 cm ilgio; ' buvę ir titn. 
dirbinių. Sv Kaunas, VIM 1, 18. šIt KMM 
dien 1931. Lit Zilinskas, 1931, 9-11 p., 
5 pav.; Puzinas, 1935a , 284-285 p., 1, 
19 pav.; 1938, 2:2, 4:3 pav.; PHMaHTeHe, 
1952, 12:1 pav.; LAB, 53, 523 p., 21 :1 pav. 

104. KANIAVA k. ir apyI., Varėnos rj. 
Stov aukštumoje tarp Paršelio ir Titno 
ež. Rad neoI.: trikampiai, lancetiniai ant
galiai, piūkleliai, gremžtukai, skeltės, glu
dintų kirvelių nuoskalos, akm. kapliukas. 
Sv Vilnius, LIEM 26:1-55; 112:1-2; 
156; 306. Lit Szukiewicz, 1901, 12 p.; 
1910,. 53 p.; Tarasenka, 1928, 149 p. 

KANIOKAI Zem. k., žiūr. Kaunas (115) 

105. KANIOKAI k. ir apyI., Eišiškių rj . 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928, 149 p. 

106. KAPČIAMIESTIS m. ir apyl., Lazdijų rj. 
Stov deš. Baltosios Ančios up. krante, 
apie 300 miR nuo kelio i Gardiną ir 
nuo Pertako girininkijos, vietovėje, vad. 
Pinčiarage. Rad neoI. : svidrinis antgalis, 
skeltės, nuoskalos, keramika, puošta 
įspaudėliais ir įraižomis. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt RO 1970 / 

\ 
107. KARAVISKĖS k., Dubičių apyI., Varė-

nos rj. 
1 stov ties ta vieta, kur Olos up. išteka 
iš Dūbos ež., didžiuliame smėlyne, paki
lumoje. Rad: skeltės ir nuoskalos. Slt AB 
dien 1953, 1954. Lit Szukiewicz, 1901, II, 
16 p.; 1910, 53 p. ; Tarasenka 1928, 159 p. 

2 stov melioruojamose pievose, apie 
600 m nuo Olos up ., apie 3 m gylyje. 
Rad mezoI. : raginis žeberklas su trimis 
negiliomis užbarzdomis prie viršūnės, 
22 cm ilgio. Sv Vilnius, LIEM 2015 

108. KARPIšKĖS k., Jakėnų apyI., Varėnos rj. 
Stov deš. up. krante, keliuku i P apie 
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0,5 km nuo vieškelio, smėlio šlaitas. Rad: 
retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ ValSO. Slt KJ dien 1958 

109. KARVELISKĖS k., Buivydiškių apyI., 
Vilniaus rj. 
Stov išsikišusio aukšto Neries kranto 
smėlio terasoje, tuoj už up. Rad: titn. 
skalda. Sv Vilnius, KJ. Slt KJ 

110. KAsčIONAI k., Merkinės apyI., Varė
nos rj . 
1 stov prie Merkio up. kranto, pasibaigus 
Puvočių miškeliams, dirvoje. Rad: retu
šuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ P lO• Sli KJ dien 1939. Lit Szukiewicz, 
1901, 11 p.; 1910,53 p.; Tarasenka, 1928, 
151 p. 
2 stov prie kelelio iš K. i Merkinę , kur 
kelelis prieina prie pirmojo miškelio kal
nelyje, priešais smiltyną kitapus up. Rad 
mezoI. : skersinis antgalis, trumpi gremž
tukai, skeltė su igauba. Sv Vilnius, KJ 
P!1. šIt KJ dien 1939 
3 stov smiltynėlis miške priė up., i deš. 
nuo keliuko i Merkinę. Rad neoI.: lance
tin is antgalis, gremžtukai, gramdukai, 
kirvelių tipo dirbiniai. Sv Vilnius, KJ 
P 12• Slt KJ dien 1939 . 
4 stov iš Merkinės plento pasukus Puvo
čių keliu, tuoj už girininkijos, priartėjus 
prie Merkio, aukštai krante, miške, kryž
kelėje smiltynas. Rad mezol.: apskritas 
gremžtukas, gramdukas-rėžtukas, ovalinis 
kirvelis, retušuotas skeltės, nuoskalos, 
skaldytinių dalys. Sv Vilnius, KJ P 17• SIt 
KJ dien 1958 ' 

KASTINIS ež., žiūr. Marcinkonys (176:4) 

111. KAŠELIAI k., Lekėčių apyl., šakių rj . 
1 stov ant I viršsalpinės Nemuno tera
sos, apie 180 m nuo kranto, deš. Ziegžd
rio up. krante, smiltynas - daržas. Rad 
neoI.: trikampis, skersinis antgaliai, skel
tės, nuoskalos, nežym. brūkšniuota kera
mika. Sv Vilnius, LIEM, KJ VI!1. Slt 
KJ dien 1938; RR dien 1960a . Lit Gloger, 
1903, 83 p. 

2 stov i R nuo 1 stov, už kaimo, plentui 
staiga sukantis i P, miške prie keliuko 
kopelėje įdubimas su kultūr. sluoksniu. 
Rad žalv. amž.: retušuotos skeltės, nuo
skalos, nežym. brūkšniuota keramika . Sv 

~ Vilnius, LIEM. Slt RR dien 1960a 

3 stov i R nuo 1 st~)V, smiltynėliai pušy
nėliuose . Rad: retušuoti ir apskaldyti 
titn . Slt RR dien 1960a 



'f 

112. I(Ašf:.TOS k., Kaniavos apyl., Varėnos rj. 
1 stov kair. Ūlos up. krante, kaimo gale 
kalvelė slėnyje, labiausiai nutolusi nuo 
up., einant taku iš Zervynų. Rad mezol.: 
lancetinis antgalis, gremžtukas, rėžtukai, 
gramdukai, ovalinis kirvelis, retušuotos 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U 41 a. šit KJ 
dien 1958 

2 stov nuo 1 stov į Ūlos pusę rudo smė
lio ka]velė. Rad neol.: lancetinis antgalis, 
gremztukas, gramdukas, retu šuo tos skel
tės, ruošiniai gludintiems kirveliams. Sv 
Vilnius, KJ U 41 b. šit KJ dien 1958 

3 stov žemiau, už 2 stov, arčiau Ūlos 
smėlėtas laukas. Rad: titn. skalda. S~ 
Vilnius, KJ U 41 c. šit KJ dien 1958 

4 stov einant keleliu nuo 3 stov, prieš 
pat K. k. trobas, pasibaigus miškeliui 
nepriėjus kapų. Rad mezoI.: lancetiniai 
antgaliai, gremžtukas, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U38• šit KJ 
dien 1958-1959 

5 stov ties kapais, lomelė prie tilto nuo 
kelio į Zervynas. Rad mezoI.: lancetiniai 
antgaliai, trumpi gremžtukai, vienagaliai 
skaldytiniai, retušuotos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ U38 b. šit KJ dien 
1958 

6 stov nuo K. kapų Rudnios link smilty
nai prie kelio ir takelių. Rad mezoI.: lan
cetiniai, skersiniai antgaliai, gremžtukai 
rėžtukai, ovaliniai kirveliai , vienagaliai 
skaldytiniai, retušuotos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ U33, 33 a-c. šit KJ 
dien 1959 

7 stov aukštai pamiškėje ties Olos pievo
mis, į Rudnios pusę nuo 6 stov, už antro 
kelio į up. slėni, kur up. vingis priartėja 
prie miško. Rad mezol.: ietigalis. Sv Vil
nius, KJ U30• šit KJ dien 1959 

8. Orlauskų grandai 1 stov i P nuo K. 
k., pakilumoje, .ant I viršsalpinės terasos. 
Rad mezol.: lancetiniai antgaliai, kirvelių 
tipo dirbiniai. Sv Vilnius, LlEM. šit AB 
dien 1953, 1954. Ut Szukiewicz, 1901, 12, 
19 p.; 1907, 35-36 p.; Tarasenka, 1928, 
151 p.; Bernotaitė, 1960, 51 p. 

2 stov į V nuo O. g. I stov, pakilesnėje 
vietoje, atokiau nuo vandens, beapaugąs 
smėlynas. Rad: stambios nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM. Šit AB dien 1953 

9. Vilkinių grandai i R nuo O. g., ariama 
dirva kalvelės šlaite, apie 300 m i PR 
nuo K. kaimo. Rad paieoI.: trumpi gremž
tukai, rėžtukas, vienagaliai skaldytiniai, 
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skeltės; mezol.: gremžtukai, rėžtukai. Sv 
Vilnius, LlEM 95:25-37. šit AB dien 
1953, 1954. Ut Szukiewicz, 1901, 12, 19 p.; 
1907, 35-36 p.; PAKV, 1893, 105 p.; Ta
rasenka, 1928, 151 p.; Bernotaitė, 1960, 
51 p. 

10. Bliūdelis ež. iš K. k. pusės. Rad: re
tušuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LlEM. šit AB dien 1953 

11. Maliniukas ež. prie pat kelio į K k., 
šV ež. pusėje, apie 200 m nuo kair. Olos 
kranto. Rad: rėžtukas, retušuotos skeltės , 
nuoskalos. Sv Vilnius, LlEM. šit AB 
dien 1954. Ut lI1YKeBHŲ, 1893, 96 p.; 
Szukiewicz, 1901, 12, 19 p.; 1907, 35-
36 p.; Tarasenka, 1928, 151 p.; Bernotai
tė, 1960, 51 p. 
12. Mačiula ež. 1 stov į P nuo ež., prie
šais O. g., smėlėtame nuslinkusiame Olos 
krante, buvo pilkas kultūrinis sluoksnis. 

. Rad mezol.: skeltės, šoninis rėžtukas. Sv 
Vilnius, LIEM. šit AB dien 1954. Ut Ber
notaitė, 1960, 51 p. 

2 stov Š ež. gale, apie 50 m nuo krant-o 
mažas ' smi1tynėlis. Rad: retušuotos nuo
skalos. Sv Viln'ius, LlEM. šit AB dien 
1953. Ut lIlJ'iKelElHŲ, 1893, 96 p.; Szukie
wicz, 1901, 12, 19 p.; 1907, 35-36 p.; 
Tarasenka, 1928, 151 p. 

3 stov už ež., viršutinėje terasoje. Rad 
paleoi: vienagalis skaldytinis. Sv Vil
nius, KJ. šit KJ dien 1959 

13. Gaidžių sala, 1 stov R K. k. gale ne
didelis smiltynėlis (buv. kapai) šlaito 
viršūnėje. Rad mezoI.: lancetiniai antga
liai, smulkūs gremžtukai, rėžtukai, kirve
lių tipo dirbiniai, skaldytiniai; prie G. s. 
Olos up. išplovė ragini kirvelį su skyle 
kotui. Sv Vilnius, LlEM 2; KJ U 37 a. šit 
AB dien 1953, 1954; KJ dien 1959. Ut 
Szukiewicz, 1901, 12, 19,22 p.; 1907, 35-
36 p.; Tarasenka, 1928, 151 p.; Bernotai
tė, 1960, 51 p. 

2 stov i Š nuo G. s. I stov, plati dirvono 
kalvelė iki pievos pamiškėje. Rad mezol.: 
antgalių viršūnės, gremžtukai, rėžtukai, 
ovaliniai kirveliai, laibasis skeltukas, re
tušuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LlEM; KJ U36• šit AB dien 1954; KJ 
dien 1958, 1959. Ut Bernotaitė, 1960, 
51 p. 

3 stov buv. kaimo išgena ties G. s. Rad 
mezoI.: lancetinis antgalis, stambus 
gremžtukas, ovalinis kirvelis, retušuotos 
skeltės, nuoskalos. Sv KJ U 36 b . šit KJ 
dien 1959 



4 stov į S nuo G. s., tarp trobų ir išge
nos, SR kelio pusėje kalvelė. Rad mezoI.: 
gremžtukas, vienagalis skaldytinis, kirve
lio tipo dirbinys, retušuotos skeltės, nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ U36 a. Stt 
AB dien 1954; KJ dien 1958-1959. Lit 
Bernotaitė, 1960, 51 p. 

5 stov šalia kalvelės G. s . 4 stov. Rad 
paleo!. (?) : skaldytinis, skeltės, nuoska
los; mezo!.: lancetinis antgalis, trumpas 
gremžtukas, retušuotos skeltės. Sv Vil
nius, LIEM. Slt AB dien 1954 

14 stov deš. Olos pusėje, į V nuo K. k., 
už paskutiniųjų trobų, tarp vieškelio ir 
Olos up., tarp dviejų miškęlių, priešais 
1 stov. Rad: skersinis antgalis, skeltės, 
nuoskalos, ovalinis kirvelis, platūs gremž
tukai, rėžtukai. Sv KJ U39, 39a. Slt KJ 
dien 1955-1959 

15 stov Račkūniškės, deš. Olos ir kair. 
Uosupio pusėje, lygumoje, netoli santa
kos, smėlynas. Rad neo!. : rėžtukas, gremž
tukas, kirvelių tipo dirbiniai, retu šuo tos 
skeltės, nuoskalos, puodų šukių liekanos. 
Sv Vilnius, LIEM. Slt AB dien 1953, 1954. 
Lit Szukiewicz, 1901, 12, 19 p.; 1907, 35-
36 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 
151 p.; Bernotaitė, 11960, 51 p. 

16 stov deš. Olos up. pusėje aukštai šlai
te, kairo kelio į Varėną pusėje smiltynė
lis prieš miškelius. Rad: madleniniai ko
tini ai antgaliai, gremžtukai, pleištinis 
rėžtukas, skaldytiniai, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U40 a. Slt KJ 
dien 1955 
17 stov į PR nuo 16 stov, tarp medelių, 
kirtimo viduryje nedidelė vietelė. Rad: 
gremžtukas, skalda. Sv Vilnius, KJ U40 b. 
Slt KJ dien 1955 
18 stov į PR nuo 16-17 stov, aukštai, 
prie pat šlaito, apaugusio mišku, ir deš. 
nuo kelio į Varėną. Rad mezo!.: skersi
niai antgaliai, ovalinis kirvelis, skaldyti
niai, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ U40 C. Slt KJ dien 1955 
19. Olos krante rastas išplautas. Rad me
zoI.: durklas iš elnio rago atšakos, tam
siai rudas, 19,2 cm. Sv Vilnius, LIEM 4. 
Lit Szukiewicz, 1907, 12 p.; 1910, 58 p. 

20 Ra n. Rad mezoI.: nebaigtas raginis 
kirvelis su kotu; viena atšaka kapota, bet 
nebaigta, pagrindinė atšaka - rankena 
su nežymiu gunkleliu gale, ilgis 30 cm; 
paleoI.: madleniniai ir svidriniai antga
liai, rėžtukai, gremžtukai; mezoI.: lance-

tini ai antgaliai, ovaliniai kirveliai ir kt.; 
neoI.: įvairūs trikampiai antgaliai. Sv 
Vilnius, LIEM; Krokuva, AM, Varšuva, 
AM. Lit LŲYKeBI1Ų, 1893, 96-97 p., 
PAKV, 1893, 105 p.; Szukiewicz, 1907, 
35-36 p.; Bernotaitė, 1960, 49-73 p.; 
Kozlowski, 1924, 11:2, 3, 6, 8-11,13 pav. 

KARTUVIŲ kaIn., žiūr. Perloja (257:3) 

113. KAUNAS m. 
1 stov Biržų g-vė ant IlIviršsalpinės 
Neries ka ir. kranto terasos, 2,5 m gilu
moje, smėlyje iškasta. Rad paleoI.: ska 1-
dytiniai, vienašonis kotinis antgalis, re
tušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Kaunas, 
VIM 1536:1-7 

2 stov J. Gvardijos al. užstatytame gale 
prie Neries, ant aukšto kranto, netoli Ei
gulių piliakalnio, tuoj už tvenkinio. Rad 
mezoI.: retušuotos skeltės, nuoskalos, 
skaldytiniai, gramdukas. Sv Vilnius, KJ 
Kl9 d. Slt KJ 

3 stov Tarybų aikštės V pakraštyje. Rad: 
skeltės. Sv Vilnius, KJ. Slt KJ 

4 stov Ąžuolų kalne, darže ties St. Zuko 
vidur. dailės mokykla. Rad: skeltės ir 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM. Lit Tara
senka, 1928, 152 p. 

5 stov pilies teritorijoje. Rad: skeltės. Sv 
Kaunas, VIM 

114. Eiguliai IA stov ant II viršsalpinės 
Neries terasos į S nuo dabart. kapų ir 
kelio į tiltą. Rad paleoI.: svidriniai ant
galiai, pailgi gremžtukai, pleištiniai rėž
tukai, skaldytiniai, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 873:1-15; 
1525:1-8; 1579:2, Vilnius, KJ KIS a. Šit 
KJ dien 1920-1959; RR dien 1948. Lit 
Tarasenka, 1928, 127 p.; PUMaHTeHe, 1959, 
12--:- 14 p., I-II lent., 1952, 43 p., 9 pav. 

1 B stov tarp dabart. kapų ir plento i til
tą per Nerį, ant II viršsalpinės Neries 
terasos. Du kultūriniai sluoksniai. Rad 
paleo1.: svidriniai antgaliai, pailgi gremž
tukai, šoniniai ir kampiniai rėžtukai, dvi
galiai skaldytiniai; neoI.: trikampis, sker
siniai, trumpinis antgaliai, žeberklų aš
menėliai, laibieji skaldytiniai, gludinto 
kirvelio nuoskala, virvelinė ir nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, VIM 
1525:9; 1562:1-6; 1579:1; 1704:1-34; 
1789:1-26; Vilnius, KJ KIS b; Kapsukas, 
KM. Slt KJ dien 1920-1959; RR dien 
1952; 1953. Lit Tarasenka, 1928, 127 p.; 
Kulikauskienė, 1958, 12-15 p. ; PI1MaHTe-
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He, 1959, 14-23 p., 3-5 pav., UI
VII lent. 181 į V nuo lB stov kasinėto 
ploto, pačioje kalvelės viršūnėje. Rad 
žalY. amž.: nežym. brūkšniuota keramika. 
Sv Kaunas, VIM 1790 
le stov į R nuo IA stov, ant III vlrs
salpinės Neries terasos. Rad paleoI.: svid
riniai antgaliai, viduriniai rėžtukai, pail
gas gremžtukas, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ KIS c. šIt KJ 
dien 1939-1942. Lit PHMaHTeHe, 1959, 
23 p., VIII lent. 

1 D stov į P nuo 1 B stov, smėlio kyšulys 
ant II viršsalpinės Neries terasos. Du 
kultūriniai sluoksniai. Rad paleoI.: svid
riniai antgaliai, nusmai1intos skeltės, ilgi 
ir trumpi gremžtukai, daug rėžtukų, 
gramdukas, dvigaliai skaldytiniai; žalY. 
amž.: lancetiniai, lapelinis antgaliai, 
gramdukas, tekstilinė ir nežym. brūkš
niuota keramika. Sv Kaunas, VIM 
1766:1-316,1788. šit RR dien 1957a. Lit 
PHMaHTeHe, 1966,77-78 p., 2, 3:1-14 pav. 

2 stov trianguliacijos bokšto kalvelė. Rad 
žalY. amž.: siauros retušuotos skeltelės, 
nuoskalėlės, keramika, papuošta įspaudė
liais. Sv Vilnius, KJ KIS d. Šit KJ 1932 
3 stov deš. pusėje up., tekančio per miš
ką, mažas smiltynėlis prie kelio. Rad 
neoI.: lancetiniai, skersiniai antgaliai, 
gremžtukas, retušuotos skeltės, nuoska-

· los, nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, KJ K17. Šit KJ dien 1929-1941 

115. Kaniūkai, žem., 1 stov ant III viršsalpi
nės Nemuno terasos, prie Nevėžio ir Ne
muno santakos. Trys kultūriniai sluoks
niai. Rad mezoI.: svidriniai, lancetiniai 
antgaliai, žeberklų ašmenėliai, maži 
gremžtukai, kampiniai rėžtukai, ovaIiniai 
kirveliai, skaldytiniai; žalY. amž.: lance
tiniai, trumpiniai, lapeliniai antgaliai, 
maži gremžtukai, peiliai, nežym. brūkš
niuota keramika; ankstyvo gelež. amž.: 
šiek tiek titn., grublėta, brūkšniuota ir 
lygi keramika. Sv Kaunas, VIM 1761:1-
5; 1901:1-138; 1903; Vilnius, KJ K25. Šit 
KJ dien 1938-1947; RR dien 1956; 1959c ; 
1960a . Lit Rimantienė, 1963a, 65-90 p. 

2 stov žemiau 1 stov, prie pat šaltinio 
up., tarp trobų. Rad žalY. amž.: smulkios 
titn. nuolaužos, yra su paviršiniu retu
šu, ir gludinto titn. kirvelio nuolauža, 
smulkios brūkšniuotos šukės. Sv Kaunas, 
VIM 1902:1-3. Šit RR dieų 1956; 1959c ; 

1960a . Lit Rimantienė, 1963a, 88 p. ' 

3 stov prie pat plento susikirtimo suke
liu į kolūkį, po 4 m aukščio smėlio kau
buriu, kultūriniame sluoksnyje. Rad 
mezoI.: nedideli gremžtukai, rėžtukas
gramdukas, kirvelio tipo dirbinys. Sv 
Kaunas, VIM. ŠIt RR dien 1959c; . 1960a . 
Lit Rimantienė, 1963, 88 p. 

116. Lampėdžiai 1 stov V L. gale, ant salpos, 
toli nuo up., prie kelio į paplūdimį. Rad 
mezoI.: svidriniai, trapecinis, lancetiniai 
antgaliai, žeberklų ašmenėliai, smulkūs 
gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai kirveliai, 
skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM 1894: 1-
1128, KJ K23. Šit KJ dien 1930-1947; 
RR dien 1956; 1960a ; 1960b • Lit Riman
tienė, 1963b, 39-53 p. 

2 stov apgriuvusiame I viršsalpinės Ne
muno terasos krante, ties prieplauka. Rad 
žalY. amž.: retušuotos nuoskalos, kerami
ka. Sv Vilnius, LIEM. ŠIt RR dien 1960a 

3 stov senoje vagoje-žvyrduobėje, prie ke
lio iš L. į plentą. Rad mezoI.: laibasis 
skaldytinis, gramdukas, retušuotos skel
tės. Sv Vilnius, KJ K23 II. ŠIt KJ dien 
1941-1942 

117.- Marva 1 stov deš. kelio pusėje iš Mafve
lės į M ., už tiltelio, einant iš M: į Kauną, 
darže. Rad: skalda, skeltukas. Sv Vilnius, 
KJ K20 a . ŠIt KJ 

2 stov tarp M. ir pirmosios Pyplių tro
bos, pakriaušėje. Rad: .lancetinis antga
liukas, gramdukas. Sv Vilnius, KJ K20 b. 
ŠIt KJ dien 1942-1943 

118. Pajiesio piliakalnio papėdėje. Stov. Rad 
žaly. amž.: retušuotos nuoskalos, nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, Vllv1. 
šIt Kš 1959 

119. Stov Pettašiūnai, Zemieji, į V nuo kapi
nių, ant III viršsalpinės Nemuno terasos, 
smiltynuose. Rad žalY. amž.: trikampiai, 
lapeliniai, lancetiriiai, skersiniai, trumpi
niai antgaliai, žeberklų ašmenė1iai, trum
pi ir platūs gremžtukai, rėžtukai, pusmė
nuliniai peiliai, akm. kirvių ir kaplių 
nuolaužos, nežym. brūkšniuota keramika, 
keli kauliniai dirbinėliai. Sv Kaunas, VIM 
1527:1-3; 1568; Vilnius, KJ K6. ŠIt KJ 
dien 1920-1941. Lit Tarasenka, 1928, 
211 p. 

120. Stov Romainiai prie kelio į sanatoriją. 
pagal kurį eina aukštos įtampos elektros 
linija. Rad: skeltės, nuoskalos. Sv KJ. ŠIt 
KJ 1938 
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121. Stov Sargėnai gelež. amž. kapinyno vie

toje, ant I viršsalpinės Neries terasos. 
Rad mezoI.: stambios skeltės, nuoska
los. Sv Kaunas, VIM 

122. Stov Smėliai (Linkuva) smėlynai ant 
aukštutinės Nemuno terasos, Naujakurių 
g-vėje. Rad žalv . amž.: trikampiai, sker
siniai, lapeliniai antgaliai, žeberklų aš
menėliai, smulkūs gremžtukai, akm. glu
dinto kirvio gab., nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Kaunas, VIM 616:20-22; 
KJ K21. šIt KJ dien 1920-1947; RR dien 
1956. Lit IllecToB, 1911, 123 p.; Tara
senka, · 192~, 309 p.; 1928, 173 p. 

123. Stov Varniai netoli Z. Petrašiūnų, lome
lė aukštame Nemuno krante, ties HE py
limo pradžia. Rad žalv. amž.: gremžtu
kas, rėžtukas-gramdukas, skeltės, nuoska
los, smulkios keramikos šukės. Sv KJ. 
Šit KJ 

124. Veršvai 1 stov aukštųjų Nemuno terasų 
papėdėje, i R nuo dab art. kapinių, išpus
tytoje lomelėje už "Atramos" fabriko. 
Rad žalv. amž.: trikampiai, trumpiniai, • 
lapeliniai antgaliai, gremžtukai, nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, VIM 
1526; Vilnius, KJ K22. Šit KJ dien 1920-
1941; RR dien 1954. Lit IllecToB, 1911, 
123-124 p.; Tarasenka, 1928, 259 p. 

~ stov Cemento maišymo fabriko terito
rijoje, žvyryne, kur kelias į Lampėdžius 
atsi šakoj a nuo plento, tyrinėj ant žirgų 
kapinyną. Rad mezol.: svidrinis antgalis, 
gremžtukas, rėžtukas, vienagaliai skaldy
tiniai; neoI.: rombinis antgalis, gremžtu
kas, retu šuo tos nuoskalos, nežym. brūkš
niuota ir virvelinė keramika. Sv Kaunas, 
VIM 1526, 1705; Vilnius, KJ K22 a. Šit 
KJ dien 1939, 1943 

KAUNO MARIOS (užlietame plote) 

125'. Dabinta ' 1 stov į P nuo buv. D. kaimo, 
prie !buv. Tursono tilto, dirvoje ant sal
pos. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, KJ A17• 

ŠIt KJ dien 1938 
2 stov i S nuo D. kaimo, deš. Nemuno 
krante, kopoje, Nemuno kilpoje. Sv Kau
nas, VIM 1560; Vilnius, KJ A17 a. SIt TD 
dien 1908, 47-48 p.; KJ 1938; RR dien 
1959--. Lit Tarasenka, 1928,115 p. 

126. Jakštonys stov tarp buv. kaimo kapelių 
ir Rudmenos up., kalvelė prie buv. plen-

to. A lizdas viršutinėje kalvelės dalyje. 
Rad mezol.: svidrinio antgalio įtvara, di
doki ir vidutiniai gremžtukai, dvigaliai 
skaldytiniai, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. B lizdas apatinėje kalvelės daly
je, prie keliuko. Rad neoI.: trikampis, 
lancetinis, kotinis antgaliukas, smulkūs 
gremžtukai ir rėžtukai, ovalinis kirvelis, 
skaldytiniai, retušuotas skeltės, nuoska
los. Sv Kaunas, VIM 1537:1-5; 1764:1-
16; Vilnius, KJ K4, 4a. Slt KJ dien 1938-
1942, 1956; RR dien 1956. Lit PHMaHTeHe, 
1966,5:17-28 p. 

127. Kapitoniškės 1 stov ant Nemuno I tera
sos pakraščio, prie up., abipus nedidelio 
skardžio. Rad mezol.: gremžtukai, rėžtu
kas, retušuotas skeltės, nuoskalos, skal 
dytiniai. Sv Vilnius, KJ Kl a. Šit KJ dien 
1938--1959 . 

2 stov į V nuo 1 stov, už up., buv. so
delyje. Rad mezol.: gremžtukas, rėžtukas , 
retušuotas skeltės. Sv Vilnius, KJ K1 b. 
ŠIt KJ dien 1959 
3 stov toliau į V, graužduobės pakrašty
je. Rad mezoI.: antgalis, trumpi gremž
tukai, rėžtukas, retušuotos skeltės, skal
dytiniai. Sv Vilnius, KJ Kl c. ŠIt KJ dien 
1959 
4 stov tyrinėto gelež. amž. pilkapyno te
ritorijoje. Rad neoI.: gramdukai, skaldy
tiniai, skeltės, akm. kirvio nuoskala, vir
velinė keramika. Sv Vilnius, LIEM 

128. Laumėnai 1 stov ant I viršsalpinės Ne
muno kair. kranto terasos, labiausiai į PV 
išsikišusioje kopoje. Rad neoI.: trikam
piai, skersiniai, lapeliniai antgaliai, že
berklų ašmenys, trumpi gremžtukai, 
gramdukai, gludintų titn. ir akm. kirvelių 
nuoskalos, nežym. !brūkšniuota ir virve
linė keramika. Sv Kaunas, VIM 1759: 1-
3; Vilnius, LIEM, KJ K5. ŠIt KJ 1927-
.1938; PK dien 1953; RR dien 1956. Lit 
Tarasenka, 1928, 170 p.; LAB, 91 p. 
3 stov į SR nuo 1 stov. Rad žalv. amž. : 
retušuotos skeltės ir dirbinių fragm., ne
žym. brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, 
VIM 1759:4-5; Vilnius, LIEM. šit PK 
dien 1953; RR dien 1956 
4 stov didžiojo liūno P gale. Rad neoI.: 
gremžtukas, retušuotos nuoskalos, nežym. 
brūkšniuota keramika karbuotais pakraš
čiais. Sv Kaunas, VIM 1759:6-12; Vil
nius, LIEM. šit PK dien 1953; RR dien 
1956 
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6 stov V didžiosios pelkės gale, pakilu
moje, dviejose aikštelėse, tarp smulkių de
gintų kauliukų. Rad žalv. amž.: apskri
tas gremžtukas, retu šuo tos skeltės, nuo
skalos, akm. gludinto kirvio gab., ne,žym. 
brūkšniuota ir gnaibyta keramika. Sv 
Kaunas, VIM 1759:22-33, 40-45: Vil
nius, LIEM, KJ Ks. šIt KJ; PK dien 
1953; RR dien 1956 

9 stov lomelėje, Š smiltyno dalyje, plo
name rusvame kultūriniame sluoksnyje. 
Rad žalY. amž.: retušuotos nuoskalos, 
akm. kirvelio dalis, nežym. .brūkšniuota 
keramika. Sv Kaunas, VIM 1759:37-39. 
šIt RR dien 1956 

Ra n. Rad: įvairios puodų šukės, šiek 
tiek titn. dirbinių. Sv Kaunas, VIM 
623:1-17; 1535:1-6; 1759:46-64. Šit 
TO dien 1908, 51 p. 

129. Pakalniškiai 1 stov ties pačia rytine P. k. 
sodyba, ant II viršsalpinės Nemuno te
rasos. Rad žalY. amž.: titn. nuoskalos, 
nežym. brūkšniuota keramika. Sv Kau
nas, VIM. ŠIt RR dien 1956 
2 stov netoli 1 stov. Rad: ovalinis kir
velis, nuoskalos, puodų šukelės. Sv Kau
nas, VIM. ŠIt RR dien 1956 
3 stov apie 30 m į R nuo senkapio, kul
tūriniame sluoksnyje. Rad žalY. amž.: 
nežym. brūkšniuota . keramika. Sv Kaunas, 
VIM. Šit RR dien 1956 

4· stov netoli kelių sankryžos prie Lau
mėnų 1 stov. Rad žalY. amž.: kotinis ant
galiukas, retušuotos nuoskalos. Sv KJ 
K5 a. šIt KJ 1937-1938 
5 stov aukštosios terasos papėdėje nežy
miai į šlaitą pakilęs smiltynėlis. Rad 
žalY. amž.: apskaldyti titn., akm. kirvio 
gab.) plonos puodų šukės. Sv Kaunas, 
VIM. ŠIt RR dien 1956 

130. Rudmena į V nuo Rudmenos up. smėlio 
kalvelė prie pat buv. plento. Rad mezol.: 
gremžtukas, rėžtukas, skeltės ir nuoska
los, kartu su :brūkšniuota ir grublėta ke
ramika. Sv Kaunas, VIM. ŠIt RR dien 
1956, 1957b . 

131. Rumšiškės 1 stov ant I viršsalpinės Ne
muno terasos, kopelėse, degintinio kapi
nyno vietoje. Rad neol.: lancetinis antga
lis, rėŽtukas, retušuotos skeltelės. Sv 
Kaunas, VIM; Vilnius, KJ K2. ŠIt KJ dien 
1929-1959 

2 stov prie R. susidariusi sala. Rad žalY. 
amž.: nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, IEM 

132. Vieškūnai stov dirvonėlis aukštųjų Nemu
no terasų papėdėje. Rad žalY. amž.: skel
tės, gintarėlis, nežym. brūkšniuota ke
ramika. Sv Kaunas, VIM 872:8-15; 
1540:1-3 

133. 2iegždriai I stov deš. Nemuno krante, ant 
I viršsalpinės terasos, tarp .buv. mokyk
los ir kaimo kapelių. Rad žalY. amž.: re
tušuotos skeltės ir nuoskalos, gramdukai, 
brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, VIM; 
Vilnius, KJ K7 . . ŠIt TO dien 1908, 51 p.; 
KJ 1937; RR dien 1956 

134. KAUŠAI k., Laičių apyI., Ukmergės rj. 
Stov. Lit Tarasenka, 1928, 153 p. 

135. KAZIUKONYS k., Kaniavos apyI., Varė
nos tj . 

Stov. Rad: retušuotos skeltės, nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM, 24: 1-4. Lit Szukie
wicz, 1910, p. 53 

136: KEBELIAI k., Saugų apyI., Šilutės rj. 
Zvyrduobėje 2,5 m gilumoje Veiviržio up. 
salpinėje terasoje. Rad neoI.: ilgagaivio 
europeoido kaukolės dalis. Sv Vilnius, 
Un-tas. Lit ry.rr.eJUIC, TIOBlfJIOHlfC, I, 
1955, 39-44p.; LAB, 52-53 p. 

137. KERNAVE m., Širvintų rj. 
Stov plačiuose smiltynuose į Š nuo K. 
šalia vėlesnių archeologinių paminklų. 
Lit Tarasenka 1922, 587 p.; 1924, 301 p.; 
1928, 155 p. 

I 138. KERNUVES k., Birštono apyI., Prienų rj. 
Stov. Aukštai už K. k. takas prie pat 
miško ir dirva šalia. Rad: retušuotos 
stambios nuoskalos ir skalda. Sv KJ. ŠIt 
KJ 1938 . 

KERTUOJAI ež., žiūr. MateIiai (182) 

KERTUOJA k., Inturkės apyI., Molėtų rj. 

139. Stov sąsmaukoje tarp Kertuojų ir Juo
dųjų Lakajų ež., dirvonėj antis smėlėtas 
laukas tuoj už miško, priešais K. k. Rad ' 

. neoI.: smulkūs gremžtukai, grąžteliai, re
tušuotos skeltelės, skaldytiniai, gramdu
kai. Sv Vilnius, KJ Mos. ŠIt KJ dien 1958. 

KIRSNA up., žiūr. Kamšai (103) 
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140. KLAIPEDA m. 
Giruliai, kur kelias i G. kerta geležin
keli, sename dirvožemyje. Rad žalv. amž. 
(?): šukės su stambiomis granito prie
maišomis. Lit Bezzenberger, 1895, 247 p. 

141. Kalniškiai, mergelio duobėje, i R nuo 
Klaipėdos, buv. Bachmano dvare. Rad 
paleoI.: keturi irklo pavidalo ietigaliai ir 
vienas šeivos pavidalo, iš šiaurės elnio 
rago. Sv Berlynas, M. Lit Gross, 1939, 
65-66 p.; LAB, 47, 522 p., 20 pav. 

142. Melnragė. Rad: retušuoto titn. nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ 23• Šit KJ 1922 

143. Smeltė 1 ištraukta iš vandens buv. Mal
kų uoste. Rad neoI.: penki apdirbti ginta
rėliai, keturių kaulinių dirbinių fragm. 
LitHollack, 1908, 145 p. 

2. Iškastas apie 0,5 km į Š 'nuo Smilte
lės up. žiočių. Rad: raginis kirvis su sky
le kotui 17 cm ir apgludinta rago atšaka. 
Sv Klaipėda, KM 

144. KLANGIAI k, Veliuonos apyI., Jurbar
ko rj. 
Stov prie pat panemunės plento, ties 
50 km stulpu smiltynas, židiniai ir alk
duobės. Rad žalv. amž.: smulkūs gremž
tukai, retušuotos skeltės, nuoskalos, ne
žym. brūkšniuota keramika. Sv Vilnius, 
LIEM 1896:1-33. šit RR dien 1960a, 1961 

145. KLEBIŠKIS k, Šilavoto apyI., Prienų rj. 
Stov V piliakalnio šlaite. Rad: titn. ir 
kauliniai. Lit Radziukynas, 1909, 16 p.; 
Tarasenka, 1928, 157 p. 

146. KNYZLAUKIS k, Veprių apyI., Ukmer
gės rj. 
Stov sala netoli tilto per Šventąją ties 
Vepriais. Rad mezoI.: ovalinis kirvelis, 
netaisyklingas skaldytinis. Sv Vilnius, 
KJ Uks. šit KJ dien 1942 

KRAKELIAI viet., žiūr. Rudnia (289:12) 

147. KRIKŠTONYS k, Raitininkų apyl., Aly
taus rj. 
1 stov deš. Nemuno krante, istor. laikų 
dvarvietėje. Rad: titn. skeltės, nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ. šit KJ dien 1959. Lit 
Gloger, 1873, 108 p.; Tarasenka, 1928, 
161 p. 

2 stov deš. Nemuno krante, dirvoje aukš
tai už miško, prie keltininko sodybos. 

Rad: retušuotos nuoskalos, skaldytinių 
gab. Sv Vilnius, KJ. šit KJ dien 1959 

148. KRIVONYS k, Panemunės apyl., Lazdi
jų rj. 
SV Skir do raisto gale, dirvoje. Rad: pail
gas gremžtukas. Sv Vilnius, LIEM. Šit 
ES 1968 

149. KRYZIOKAI k, Riešės apyl., Vilniaus rj. 
1 stov R K. ež. šone, kur takas suka į S, 
kalvelė, apaugusi pušimis. Rad: skeltės 
ir kaulo gab. Sv Vilnius, KJ. šit KJ dien 
1949 

2 stov K. ež. gale, takelyje ir kelyje tarp 
ežerų, keliui nusileidžiant į daubelę. Rad 
mezoI.: gremžtukas, retušuotos nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ V21 • šIt KJ dien 1949 

3 stov prie ež. sąsmaukos pušelėmis ap
sodintas šlaitas. Rad mezol.: retu šuo tos 
stambios nuoskalos. Sv Vilnius, KJ. Šit 
KJ dien 1952 

150. KROKŠLYS k (Sumas), Dubičių apyI., 
Varėnos rj. 
Stov prie Olos buv. Kračkovo vietovė
je. Rad paleol., mezol., neol.: svidriniai, 
trikampiai antgaliai, gremžtukai, peiliai, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, LIEM 
28:1-13, 114:1-6. Lit Szukiewicz, 1901, 
11 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928,245 p. 

151. KRUKLlAI vk, Kaniavos apyl., Varėnos 
rj. 
Stov. Rad mezol.: svidrinis antgalis, 
skaldytiniai, nebaigtas ietigalis. Sv Vil
nius, LIEM 74:2-4; 115:2. Lit Szukie
wicz, 1910, 53 p. 

, 
152. KRUONIS m. ir apyl., Kaišiadorių rj. 

Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928, 162 p. 

153. KRAPILlŠKIAI k, Ciobiškio apyl., Sir
vintų [j. 
Stov deš. Neries krante, į V nuo K. k, 
pakalnėje, smėlyne. Rad: titn. nuoskalos, 
puodų šukės, ugniavietės. Lit Tarasenka, 
1922, 578 p.; 1924, 308 p.; 1928, 162 p. 

154. KUDIRKOS NAUMIESTIS m., Sakių rj. 
Sešupėje prie tilto, Ibekasant graužą, apie 
1 m gilumoje. Rad: raginis kirvis su sky
le kotui 22 cm ilgio. Sv Kaunas, VIM 
1151. Lit LAB, 22:4 pav. 

155. KULAUTUVA m., Kauno rj. 
1 stov nedidelis .smiltynėlis R K. gale, 
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apie 1 km žemiau Zapyškio. Rad: gremž
tukas, retušuotos nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ K31. Slt KJ 1921 
2 stov V K. gale, pamiškėje, prie kelelio, 
dirvonuose. Rad: retu'šuotos nuoskalos, 
skeltės. Sv Vilnius, KJ KsI a. Slt KJ dien 
1938 

3 stov prie Nemuno, smėlyje. Rad žalv. 
amž.: antgalis su atsparnėmis, retušuo
tos nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 1662 

KUNCUPĖ up., žiūr. Mikališkis (189) 

156. KUPSCIAI k., Pagojukų apyl., Raseinių rj. 
Stov smėlio kalvelėje i P nuo kelio, ei
nančio iš K. i Betygalą. Rad: retušuotos 
skeltės, žeberklų ašmenėliai, smulkūs dir
binėJiai, nuoskalos, stambių puodų šukės. 
Sv Kaunas, VIM 621:10-12. Slt TO dien 
1887, 281-283 p. 

157. KURMAICIAI k. ir apy!., Kretingos rj. 
Neol. žmogaus kapas, prie griaučių lai
vinis kovos kirvis (žiūr. II, 581). Ut LAB 
81, 528 p. 

158. KURSELlAI k., Kretingalės apy!., Klai- . , 
pėdos rj. 
Prie pat geležinkelio pylimo, iškastas ties 
Joniškiais. Rad: titn. durklas (?) gludin
tu paviršium, retušuotais pakraščiais, ilgo 
18 cm. Sv Klaipėda, KM 453 

LAMPĖDZIAI k., žiūr. Kaunas (116) 

159. LANKININKAI k., Merkinės apyl., Varė
nos rj. 
1 stov didelis ilgas smiltynas aukštumo
je, prie up., i P nuo L. k., aplinkui apau· 
gęs mišku, apsodintas 1957 m. Rad 
paleol.: svidriniai antgaliai, pailgas 
gremžtukas, viduriniai rėžtukai, dvigalis 
skaldytinis, retušuotos skeltės, nuoskalos ; 
žalv. amž.: lapelinis antgalis. Sv Vilnius, 
KJ P 13. Slt KJ dien 1939, 1958 
2 stov į I? nuo L. k., pačiame kelyje ir 
pirmajame smiltyne į ka ir. nu6 kelio. Rad 
paleol.: kampinis rėžtukas, skeltė su įgau
bomis, skaldytinis. Sv Vilnius, KJ P l3 b. 
S lt KJ dien 1958 

3 stov kelyje iš L. į Kasčiūnus, aukštas, 
ilgas smėlio ruožas abipus kelio, netoli 
Kasčiūnų 1 stov. Rad paleol.: rėžtukas, 
retušuotų skelčių gab., retušuotojas, skal- · 
dytinis . Sv Vilnius, KJ P l3 a 

160. LANKUPIAI k., Saugų apy!., Silutės rj. 
(žiūr. II, 602:2) 

161. 

162. 
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Kapas apie 150 m nuo deš. Minijos kran
to, mirusysis išties tas, prie galvos kovos 
kirvis. Ut Bezzenberger, 1899, 325--326 
p.; Engel, 1935, 177 p.; LAB, 81, 528 p. 

LAPAINIA k., Vilūnų apyl., Kaišiado
rių rj. 
5 stov tarp Lapainios ir Palapainio up. , 
ant II viršsalpinės Nemuno terasos smil
tynas, per kurį eina kelias. Rad neol.: 
svidrinis antgalis, smailios skeltės, rėž
tukas, maži gremžtukai, laibieji skaldy
tiniai, gludinto kirvelio gab., keramika su 
įspaudais; žalv. amž.: nežym. brūkšniuo· 
ta keramika. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, 
KJ AIS. Slt KJ dien 1938; RR dien 1958a, c 

6 stov į P nuo 5 stov, kitapus kelio 10-
melė ir kelias į sodybą. Rad mezol.: stam
boki gremžtukai, gramdukai, kampiniai 
rėžtukai, retušuotos skeltės, nuoskalos, 
skaldytiniai. Sv Kaunas, VIM. Slt RR 
dien 1958a, c 

7 stov aukštame deš. Lapainios krante, 
žemiau buv. vandens malūno. Rad pa
leoI.: dvigalis gremžtukas, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ A16. Slt KJ 1938 

LAUMĖNAI k., žiūr. Kauno marios (128) 

LAVYSAS k., Marcinkonių apy!., Varė
nos rj. 
1 stov V L. ež. krante, didelis smiltynas, 
keli šimtai m. į P nuo k. . trobų, R pri
eina prie kalvos, P - prie užakusio up. 
Rad mezol.: gremžtukas, retušuotos skel
tės, nuoskalos, dirbinėliai. Sv Vilnius, 
LIEM 1965:1-17; KJ Las. Slt AB dien 
1953: 1954; KJ dien 1957, 1958; RR dien 
1965. Ut IJlYKe:Blill, 1893, 96 p.; Szukie
wicz, 1901, 12 p., 1910, 53 p.; Tarasenka, 
1928, 175 p. 

2 stov V ež. krante, prieš pat lomelę ež. 
šlaitelis tarp medžių. Rad: retušuotos 
skeltės. Sv Vilnius, LIEM 1965: 18-27, 
KJ LAs. Slt AB dien 1953, 1954; KJ dien 
1958; ~RR dien 1965 
3 stov į P nuo užakusio ež., toje vietoje, 
kur L. ež. krantas pasisuka į R, nedidelė 
aikštelė - buvęs dirbamas laukas. Rad: 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 1965:28-
29. Slt AB dien 1954 

4 stov PR ež. pakraštyje kalvutė, atskir
ta nuo ež. medžių ir raistelių. Rad me
zol.: svidriniai antgaliai, gremžtukas, 
rėžtukas, skaldytinis, retušuotos skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Las a. Slt -KJ 
dien 1958 



5 stov Į PR nuo 1. ež., tarp vieškelio iš 
Žiūrų ir lomelių prie ež., dirvose. Rad 
rnezol .: gremžtukas, retušuotos skeltės, 
nuoskalos, dirbinėliai, skaldytiniai. Sv 
Vilnius, KJ La5 b. Slt KJ dien 1958; RR 
dien 1965 

6 stov R 1. ež. krante platus smėlio šlai
tas tarp pievelės prie vandens ir dirvono. 
Rad neol.: skeltinis antgalis, siauri 
gremžtukai, gramdukai, kirvelio tipo dir
binys, retušuotos skeltės, nuoskalos, skal
dytiniai. Sv Vilnius, KJ La3. Slt KJ dien 
1957-1959; RR. dien 1965 

7 stov SR ež. krante, smėlio šlaitas tarp 
6 ir 8 stov. Rad mezoL: svidrinis antga
lis, gramdukas, rėžtukas. Sv Vilnius, KJ 
La2. Slt KJ dien 1957-1959 

8 stov S ež. 'krante dirvonėlis ir miškelis 
prie jo. Rad neot.: retušuotos skeltės, 
nuoskalos, dirbinėliai, gramdukas, kirve
lių tipo dirbiniai. Sv Vilnius, KJ Lai . Stt 
KJ dien 1957-1958 

9 stov prie keliuko iš 1. Į Perloją, kur 
kelias skiriasi nuo kvartalinio ruožo ne
toli Varėnos vieškelio, toli nuo ež. kran
to, už lauko, pamiškėje, nepriėjus trobų. 
Rad: gramdukas, retušuotos skeltės, nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ La4. Slt KJ dien 
1957-1959 

10 stov kair. kelio šone iš 1. Į Mergeže
ri, prasidėjus didokam smėlynui prieš 
raistelio ruožą, vienas lizdelis. Rad: re· 
tušuotos ir neretušuotos skeltės. Sv Vil
nius, KJ La15. Slt KJ dien 1957 

11 stov apie 500 m nuo L.' kelio Į Merg
ežerĮ pradžios, deš. šone smiltynėlis. Rad 
mezol:: svidrinio antgalio Įtvara, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Lal5 1. SIt KJ dien 
1957 

163. LEGOTISK~ k., Nemakščių apyL, Rasei
nių rj. 
Stov prie Sešuvies up., ties 118 km iš 
Klaipėdos, šalia plento smėlio vietelė. 
Rad: titn. skeltės. Sv Vilnius, KJ Ž30. Stt 
KJ dien 1956 

L~LERAISTIS, žiūr. Judraičiai (92) 

164. LENKISK~S k.; Buivydiškių apyL, Vil
niaus rj. 
Stov Įvairiose vietelėse prie Sudervės up. 
kelyje tuoj už up., kalnelyje prie kelio; 
už up . nusileidžiant į sodybas; nesukant 
žemyn, o einant lygia viršūne, padirvyje. 
Rad mezoL ir neol.: skeltės, nuoskalos, 

skeltukai, gremžtukas, kirvelio tipo dir
binys. Sv Vilnius, KJ VJQ a-d. Slt KJ 
dien 1942-1948 

165. LENTAINIAI k., Ražių apyL, Kauno rj. 
Stov piliakalnio papėdėje. Rad mezoL: 
skeltės, nuoskalos. Sv Kaunas, VIM. Slt 
KS 

166. LEPSISKIAI k., Lapių apyL, Kauno rj. 
Stov netoli Drąseikių stov, V plento, ei
nančio paneriais, pusėje, smiltynėlis . Rad: 
titn. nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 

LYGUT~ pieva, žiūr. Marcinkonys 
(176:5a) 

167. LIKSILlS k., Saukėnų apyL, Kelmės rj . 
Stov kopa prie kelio Į Žutautų k., netoli 
kryžkelės ties Vabalų vk. Rad: titn. skel
tės, grubios neornamentuotų puodų šu
kės, ugniakurų pėdsakai. Sv Kaunas, 
VIM. Slt TD dien 1887, 252-253 p. Lit 
rYKOBCKHH:, 1895, 196 p. 

168. LYNEŽERIS k., Dubičių apyL, Varėnos rj . 
1 stov apie 1 km nuo 1. ež. Į S, pamiš
kėje, smiltyne, lizdas toliau nuo kelio. 
Rad mezoL: svidrinlo antgalio įtvara, 
spaustukas, retušuotos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ U 32 a . . SIt KJ dien 
1959 
2 stov smėlio šlaitas prie kelio iš 1. 
į Rudnią, t. y. Į R, prie Lynupio klam
pynės. Rad neot: antgaliukas, gremžtu
kas, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ U30. SU KJ dien 1959 

3 stov toliau nuo up. smėlio šlaitas prie
šais kelią. Rad: kotinis antgaliukas, re
tušuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ U 31 . Slt KJ dien 1959 

4 Bieliukas ež. stov vidury laukų, prie 
kelio i Kašėtas, tarp Bieliuko ir Bliūde
lio ež. Rad: retušuota skeltė, nuoskalos, 
keramika. Sv Vilnius, LIEM 63: 1. Lit 
Szukiewicz, 1907, 35 p.; 1910, 53 p. 

5 AkleIis ež. stov į R nuo ež., netoli se
nojo Olos slėnio, vadinama Skilandiš
kiais. Rad neoL: trikampis antgalis, re
tušuotos skeltės. Sv Vilnius, LIEM 
61:1-4. Lit Szukiewicz, 1907, 35 p. 

6 Ežerėlis ež. stov į PV nuo 1. k. Lit 
Szukiewicz, 1907, 35 p. 

7 Lynupis stov apie 200 m aukščiau 1. 
up. žiočių, jo kair. krante, ties brasta, 
abipus kelio. Rad neoL: trikampiai, tra-
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,peclmal strėlių antgaliai, ietigaliai, 
gremžtukai, rėžtukai, kiek gludintas kir
velis, virvelinė keramika, puošta įspau
dėliais. Sv Vilnius, LIEM 2039:1-149. 
Slt RR dien 1966a . 

8 Sakės, pieva Lynupio ir Olos santako
je, kair. pusėje. Rad mezoI.: trumpi 
gremžtukai, retušuotos nuos~alos. Sv Vil
nius, LIEM 90:1-4. Ut Szukiewicz, 
1907, 31 p. 

9 Ra n. Rad mezoI.: svidrinis antgalis, 
smailus antgalis, retušuotas skeltės. Sv 
Vilnius, LlEM 30:1-9. Ut Szukiewicz, 
1907, 35 p., 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 
174 p. 

LINKUVA dv., žiūr. Kaunas (122) 

LYNUPIS up., žiūr. Lynežeris (168:7) 

169. LISKIAVA m., Kibyšių apyI., Varėnos rj. 
Stov Nemuno pakrantėje, prie pilies 
bokšto. Rad: antgalis, skeltės, nuoskalos. 
Ut Jodkowski, 1908, 75 p.; CrrHUbIH,1925, 
123 p. 

LŪZIJA, mišk., žiūr. Priekulė (266) 

170. MACIŪNAI k., Butrimonių apyI., Eišiš
kių rj. 
Stov. Ut Szukiewicz; 1910,54 p. 

MACIULA ež., žiūr. Kašėtos (112:12) 

171. MAGYLAI k., Stakių apyI., Anykščių rj. 
Rad: raginis kaplys. Sv Magylai. BM. 
Slt SJ 1960. Ut LAB, 522 p. 

172. MAKSIMAI k., Merkinės ' apyI., Varėnos 
rj. 
Stov i S nuo M. k., aukšto Nemuno šlai
to viršūnėje smiltynas - laukas, priešais 
Dubaklonio k. Rad neoI.: skaldytiniai, kir
veliai, retušuotas skeltės, nuoskalos, glu
dinto titn. kirvelio gab. Sv Vilnius, LIEM. 
1974:1-3. šIt RR dien 1962a 

173. MAKSIMONYS k., Merkinės apyI., Varė-
-- nos rj. 

1 stov deš. Nemuno ir Sraujos krante, 
aukšta smėlio kalva, kurios viršuje daug 
radinių. Rad paleoI.: madleniniai ir svid
riniai antgaliai, gremžtukai, rėžtukai, 
skaldytiniai; melO!.: svidriniai, skersi
niai, lancetiniai antgaliai, žeberklų aš
menėliai, gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai 
kirveliai, pleištai, skaldytiniai; neo!.: tri-

kampiai antgaliai, gludinhĮ titn. kirvelių 
gab., skeltės. Sv Vilnius, LIEM 1967: 1-
10; KJ Ms; Merkinė, VKM. Slt KJ dien 
1938-1956; AB dien 1953-195·1. ' Ut 
Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 53 p.; 
Tarasenka, 1928, 177 p. 

2 stov Sraujos up. · šlaitas tuoj už kelio, 
pamiškėje, dirvonas, kelio skiriamas nuo 
1 stov. Rad mezol.: svidrinis antgalis, 
maži gremžtukai, rėžtukas, gramdukai, 
kirvelių tipo dirbiniai, skaldytiniai, retu
šuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
Ms a. Slt KJ dien 1939-1952 

3. stov smėlėtas aukštosios Nemuno te
rasos krantas i V nuo M. Jq:l.pų. Rad 
mezol.: gremžtukas, gramdukas, ovalinis 
kirvelis, retllšuotos skeltės. Sv Vilnius, 
KJ Ms b. Slt K) dien.1939 

4 stov M. k. SV gale, pamiškėje. ant 
I viršsalpinės Nemuno terasos pakraš
čio. Rad mezol.: lancetiniai antgaliai, 
gremžtukai, ovaliniai kirveliai, laibieji 
skeltukai, retušuotos skeltės. Sv Vilnius, 
LIEM 1970:1-136. šIt RR dien 1962-
1963. Ut Rimantienė, 1966, 43-54 p. 

MALINIUKAS ež., žiūr. Kašėtos 
(112:11) 

174. MANCIAGIRĖ k., Marcinkonių apy1., Va
rėnos rj. 
t stov deš. Olos krante, M. k. R dalyje, 
prie kelio iš Zervynų i M., šlaite, paki
lumoje q.idelis smėlynas, nuo up. apau-

, gęs mišku, prie tiltelio per up. Rad me
zol.: rėžtukas, ovalinis kirvelis, gramdu
kas, retušuotos skeltės, skaldytiniai. Sv 
Vilnius 1968:1-6; KJ US6• Slt AB dien 
1953; KJ dien 1958-1959. Ut Il1YKeBHŲ, 
1893, 96 p.; PAKV, 1893, 118 p.; Szukie
wicz, 1901, 12 p., 1910, 52 p.; Tarasenka, 
1928, 178 p. 

, 2 stov i V nuo 1 stov, lygumoje, mišku 
apaugusiais kraštais smiltynas plačioje 
išgenoje. Rad: gremžtukai, gramdukai, re
tušuotas nuoskalos. Sv Viinius, LIEM 
1968: 7-10. KJ us7, S7a. Slt AB dien 
1953; KJ dien 1958-1959 

3 stov į V nuo 2 stov, Olos up. šlaite 
mišku apaugęs smiltynas, keliukas iš M. 
į Ziūrus. Rad mezoI.: skersinis, lanceti
nis antgaliai, žeberklų ašmenėliai, gremž
tukai, rėžtukas, ovalinis kirvelis, gramdu
kai, skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM 1968: 
11-14; KJ USB. Slt AB dien 1953; K.J dien 
1958-1959 

- 50-



4 stov iškyšulys į Olos up., aukštai miške 
smėlio vietelė už aukšto kranto. Rad me
zoI..: rėžtllkai-gremžtukai, kirvelių tipo 
dirbiniai, retušuotos skeitės, nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJUS9. šit KJ dien 1958-
1959 

5 stov į V nuo 4 stov, smėlingas Olos 
šlaitas, tuoj už M. k. Rad: retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U 60 a. 
šit AB dien 1954; KJ dien 1958-1959 

175. MANTOTAI k., Dubičių apyI., Varėnos rj . 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p. 

176. MARCINKONYS m. ir apyl., Varėnos rj. 
1. Aukštakalnis ka ir. Grūdos up. krante, 
į ŠV nuo M. stoties. Rad paleoI., mezoI., 
neoI.: įvairCts svidriniai, trikampiai ant
galiai, adiklis, retušuotos skeltės ir pei
liukai, akm. kirvelis. · Sv Vilnius, LlEM 
31:1-16. Lit illYKeBHŲ, 1893, 96 p.: 
PAKV, 1892, 120 p.; Szukiewicz, 1901, 
11 p., 910, 53 p.; Tarasenka, 1928, i 79 p. 

2. Gudų kampas, 'deš. Grūdos up. kran
te, į š nuo M .. kur kelias į Kašėtas pri
artėja .prie Grūdos up. versmių atšakos. 
Rad žalY. amž.: platus grąžtelis, nuo
skalos, keramika su grūsto granito prie
maišomis. Sv Vilnius, LIEM; KJ G8 1. 
Šit AB dien 1954; KJ dien 1956 

" 3. Juodvabalių ež. Rad mezoI. : svidrinis 
antgalis, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ. Šit KJ 1954 

4. Kastinis ež., į R nuo geležinkelio, ež . 
. PV šonas, smiltynėliai nuo nezymaus 
kranto posūkio ties ta vieta, kur kelias 
įsuka į mišką, ligi griovio. Rad: refušuo
tos skeltės ir nuoskalos, spaustukai. Sv 
Vilnius, KJ GI. Šit KJ dien 1954-1958 

5a. Lygutė 1 stov , apie 4 km į Š nuo M., 
deš. kelio pusėje, einant į Versminį, L. 
paupio pieva, smėlynas ap augęs, kiek 
kalvotas. Rad' neoI.: lancetiniai antga
liai, gramdukai, retušuotos skeltės, nuo
skalos, nežym. brūkšniuota ir įspaudais 
puošta keramika. Sv Vilnius, LIEM 
1962:1-109; KJ GI'o. šit AB dien 1954; 
RR dien 1954; KJ dien 1956-1958 

5b. 2 stov apie 100 m į S nuo L. 1 stov, 
smiltingas' laukas, prieinantis prie pat L. 
up. Rad: gremžtukas, rėžtukas, retušuo
tos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
1962:110-115. Šit AB dien 1954 

5e. 3 stov ka ir. kelio pusėje, prieš L. 
1 stov didelis apvelėnėjęs ir mišku ap
augęs smėlynas, kair. Versminio up. 
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krante. Rad neoI.: lancetiniai antgaliai, 
gremžtukai, rėžtukai, kirvelio tipo dirbi
niai, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM 1962:116-136; KJ G I1 . 

Šit AB dien 1954; KJ dien 1956-1957 

6. Naujeliai, smiltynas kair. Grūdos 
krante, ant apatinės terasos. Rad žalY. 
amž.: retušuota ir neretušuota: skalda, 
keramika su grūsto granito priemaišomis. 
Sv Vilnius, LIEM 1963: 1. šit AB dien 
1953, 1954. Lit Szukiewicz, 1901, 11 p. ; 
1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 191 p. 

7. Nuolabedžiai, nuo Paberžupio up . ei
nant į P, miške nedidelės išpustytos smė
lio aikštelės. Rad mezoI.: įvairūs gremž
tukai, kirvelio tipo dirbiniai, retušuotos 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
31:17-23. Šit AB dien 1953 

8. Stov smiltynas kair. Grūdos krante, 
palei kelią iš M. į Kapiniškius, tuojau už 
tilto. Rad: trikampiai antgaliai. Sv Vii· 
nius, LIEM. šit AB dien 1953. Lit Szu-
kiewicz, 1910, 53 p. ' 

9a. Paberžupis 1 stov į P nuo Naujelių, 
deš. P. up . krante, netoli žiočių į Grūdą 
smiltynas, apjuostas miško. Rad: trape
cinis antgalis, maži gremžtukai, retušuo
tos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, I,.JEM 
31:24-29; KJ Gs. šit AB dien 1953, 

• 1954; KJ dien 1957, 1958. 

9b. 2 stovr kair. P. up. krante, einant ta
ku j Nuolabedžius. Rad: skeltės ir skal
da. Sv Vilnius, LIEM; KJ G4• Šit AB 
dien 1953, 1954; KJ dien 1957 

10a. Versminis up. 1 stov apie 6 km nuo 
M. geležinkelio stoties į S, deš. V. pu
sėje, apie 600 m nuo jo žiočių, prie ke
lio. Rad neoI.: lancetiniai, skersiniai ant
galiai, gremžtukai,rėžtukai, ovaliniai kir
veliai, keramika, ,puošta įspaudaiš ; žalY. 
amž.: trikampiai antgaliai, smulkūs dir
binėliai, nežym. brūkšniuota keramika. 
Sv Vilnius, LIEM 189'1: 1-1177'; KJ G 12• 

Šit AB dien 1954, 1959; 'RR 195411, KJ 
dien 1956-1959. Ut Bernotaitė, 1958, 
p.5-19. 

10b. 2 stov į S nuo 1 stov apie 50 m. 
nuožulnus šlaitas. Rad: reiušuotos s!{el
tės, nuoskalos, 'gramdukai, dirbinėliai. 
skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM 1955:1-
14. Šit AB dien 1954 
lOc. 3 stov apie 70 m į S nuo 2 stov~ 
Rad: gremžtukas, retušuotos nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM. Šit AB dien 1954 

10č. 4 stov ties V.up. iŠtaka iš V. ež.., 
pakilumoje . .. Rad žalY. amž.: retušuotos 



skeltės, ' nuosĮ<:alos, keramika su ' grūsto 
granito priemaišomis. Sv Vilnlus, LIEM 
1957:1-5. ŠIt AB dien 1954 
10d. 5 stov kair. V. up. krante, aplink 
išdžiūvusį raistelį, pakilumoje. Rad me
zol., neoI. : trikampis antgalis, stambios 
retušuotos skeltės ir nuoskalos, vienaga
liai skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEjv\ 
1958:1-8. šit AB dien 1954 

II a. Versminio ež. 1 stov V ež. krante, 
lyg'lai ties ež. viduriu, prie pat pakrante 
einančio kelio, už pakrantės pelkės. Rad: 
truputis . skaldos ir retušuota nuoskala. 
Sv Vilnius, L1EM 195Q:1. šit AB dien 
1954 

Ilb. 2 stov ež. gaie, V jo kranle, prie 
miško biržės stulpelio. Rad: gremžtukas, 
skalda. Sv Vilnius, L1EM 1960: 1. šIt AB 
di en 1954 

12. M; miškas, einant į Versminio sto
vyklas , nuo kryžkelės atsišah:ojus keliu
kui į deš., mažas smiltynėlis. Rad mezoI. : 
stambus gramdukas, skaldytinis, retu
šuota nuoskala. Sv KJ G7 1. šIt KJ dien 
1956 

177. MARDASAVAS k, Marcinkonių apyI., 
Varėnos rj . 
1 stov tuoj už up. į V nuo kelio, einan
čio per M. k. i Puvočius, t. y. į P, smil-

, tynėlis miške. Rad neoI. : trikampis ir 
lancetinis antgaliai, žeberklų ašmenėliai, 
spaustukai, gludintų titn. kirvelių nuo
skalos retušuotos nuoskalos, skeltės . Sv 
KJ P 7: šIt KJ dien 1938- '1939 

2 stov į P nuo kelio iš M. k į Merkinę ir 
per 0,5 km į V nuo kelio iš M. k į Pu
vočius, smiltynas miške. Rad mezoI.: 
svidrinis. lancetinis, skersinis antgaliai, 
retušuotos nuoskalos ir skeltės. Sv Vil
nius, KJ P 6• šit KJ dien 1938-1940 

3 stov mažas smiltynėlis ~iške už M. k 
kelyje į Puvočius ir deš. kelio pusėje. 
Rad paleoI. : rėžtukai, gremžtukas, gram
dukas, skaldytiniai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Ps. šit KJ dien 
1938-1940 

4 stov tarp staigaus kranto prie kelio 
į Puvočius ir M. 3 stov. Rad paleoI.: 
gremžtukas. rėžtuk~s,. retušuotos skeltės 
ir nuoskalos. Sv Vlln1Us, KJ P 4• šit KJ 
dien 1939 
,5 stov į ŠR nuo M. k didžiuliame smė
Jyne, vadinamame ~ankelė~is. Rad: 
-gremžtukai, gramdu~al,. SkerSllllS antga
lis, nuoskalos. Sv Vlln1U~, L1EM 78:1-

12. šIt AB dien 1954. Lit Szukiewicz, 
1901, 11 p., 1910, 53 p.; PAKV 1893, 
120 p.; Tarasenka, 1928, 179 p. 

6 stov apie 1,5 km nuo M. k, einant ke
liu į Merkinę, apie 0,5 km prieš Glyno 
ež., deš. kelio pusėje didelis smėlynas. 
Rad paleoI. : svidriniai antgaliai, gremž
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ P 16• šIt KJ 1938 

7 stov netoli miško pakraščio, einant 
i Glyno pelkės 6 stov, aikštelė. Rad: re
tušuotos skeltės. Sv Vilnius, KJ P S a. 
Šit KJ dien 1940 

· 8 stov Glyno pelkės P krantas, priešais 
Glyno tarpežerio stov, už siauros pelkės 
brastos. Rad mezoI.: trumpi gremžtukai, 
rėžtukas, gramdukas, retušuotos skeltės 
ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Pg• šit KJ 
dien 1940, 1957 

178. MARDOSAI k, Balbieriškio apy!., Prie· 
nų rj. 
Stov Mikasos up. ka ir. krante, apie 1 km 
i V nuo Norkūnų piliakalnio. Rad: titn. 
skaldytinis, keramika su daug priemaišų. 
Sv Vilnius, L1EM. šit VD dien 1964 

179. MARGIAI k, Dubičių apyI., Varėnos rj. 
t stov Š užakusio Dūbos ež. krante, apie 
250 m į R nuo M. k,/ ilgame šlaite, kur 
kelias priartėja prie daubos krašto ties 
pieva. Rad neoI.: skersinis, lancetinis 
antgaliai, kirvelių tipo dirbiniai, trumpi 
gremžtukai, retu šuo tos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, L1EM 31:1-6; 32:7-13; 
KJ VIS. šit AB dien 1953, 1954; KJ dien 
1955-1959. Lit Szukiewicz, 1901, 11, 
16 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 
179 p. 

2 stov toliau už 1 stov, kur kelias jau pa· 
sukęs i miškelį . Rad mezol.: ovalinis kir
velis , gramdukas, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ V 15 a. šit KJ 
dien 1955 

3 stov tarp pirmųjų M. trobų ir išdžiū
vusio up., įtekančio i Dūbos ež. Rad 
žalv. ninž.: skeltės, nuoskalos, skaldyti
niai, keramika su grūsto granito prie
maišomis. Sv Vilnius, L1EM. šit RR dien 
1966a 

4 stov "Sala" i V nuo Dūbos ež. ir i P 
nuo M. k., kalva pakrantėje tarp pelkių. 
Rad paleol.: madleniniai ir svidriniai ant
galiai, gremžtukai, rėžtukai ; mezoI.: svid
riniai, SKersiniai, lancetiniai antgaliai, 
ovaliniai kirveliai, raginis žeberklas , su 

- 52-



smulkiais dantukais, 8,8 cm ilgio; neo!.: 
trikampiai antgaliai, gremžtukai, retu
šuo tos skeltės ir nuoskalos, keramika, 
papuošta įspaudėliais. Sv Vilnius, LIEM 
8, 53: 1-'-19. ŠIt RR dien 1966a . Ut Szu
kiewicz, ·1901, 16 p.; 1907, 28-29 p., 
XIII:26, 30, XIV:40 a, b pav.; Kozlowski, 
1924, 1:6 lent.; Antoniewicz, 1935, 43 p., 
X:4 lent. 

5 stov priešingoje "Salos" pusėje, kitoje 
pusėje Dilbos ež. ir Olos up. Rad: skel
tės ir neornamentuota keramika. Ut Szu
kiewicz, 1907, 30 p.; 1910, 53 p. 

180. MARGIAI k., Piniavos apy!., Panevė
žio rj. 
Stov, vadinama smėlynais, yra apie 50 m 
į ŠR nuo Svalios up. Rad neoI.: skeltės 
ir nuoskalos, virvelinė keramika. Sv Ge
ležiai, MM. šit AD 1959 

MARVA, žiūr. Kaunas (117) 

181. MASKAUKA k., Jakėnų apy!., Varėnos rj. 
1 stov einant keliu nuo Varėnos I į ŠR, 
pačioje miško pradžioje, į Merkio pusę 
nuo kelio, smiltynėlis. Rad neo!.: trum
pas gremžtukas, gramdukas, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va61. 
Šit KJ dien 1943 
2 stov toliau einant keliu, tarp 2 ir 3 km 
stulpų, nedidelis smiltynėlis prie pat 
skardžių, kur šlaitas priartėja prie Mer
kio. Rad neo!.: ietigalis, žeberklų ašme
nėliai, maži gremžtukai, rėžtukai, skal 
dytiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ Val26 a. Šit KJ dien 1955 

3 stov šalia 2 stov, už griovio didesnis 
smėlynas. Rad neo!.: lancetinis, skersi
nis antgaliai, žeberklų ašmenėliai, trum
pi gremžtukai, rėžtukai, laibieji skaldy
tiniai, skeltukai, kirvelio tipo dirbiniai, 
retušuotos . skeltės, nuoska:los, smulkios 
keramikos šukės. Sv Vilnius, KJ Val26 b. 
ŠIt KJ dien 1955 

4 stov šalia 2 stov, už kauburio kiek di
desnis smėlynėlis. Rad neol.: trikampis, 
skersinis, lancetinis antgaliai, žeberklų 
ašmenėliai, inaži ir pailgi gremžtukai, 
laibieji skeltukai, ovalinis kirvelis, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos, mažos kera
mikos šukės su įraižomis. Sv Vilnius, KJ 
Vai26 c. Šit KJ dien 1955 

5 stov ties 3 km, mažas dirvonėlis tarp 
šlaito ir vieškelio, arčiau Merkio. Rad: 
retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va 127. ŠIt KJ dien 1955 . 

6 stov ties 3 km, priešingoje Merkio pu
sėje lizdelis. Rad paleo!.: madleninis 
siauras antgalis, stambūs rėžtukai, trum
pas gremžtukas, retušuotos nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ Va128. ŠIt KJ dien 1955 

7 stov ties 4 km, prie pat keliuko, einan
čio aukštu krantu, sutvirtėjusio smėlio 
aikštelė. Rad: ovalinis kirvelis, spaus
tukas, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va129. 
ŠIt KJ dien 1955 

8 stov nepriėjus 6 km, į kair., atokiau 
nuo kelio didoki smėlynai. Rad paleo!.: 
svidrinis antgalis, rėžtukas, retušuotos 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va131. 
Šit KJ dien 1955 

182. MATELIAI k., Inturkės apy!., Molėtų rj. 
1 stqv kalvelė R Kertuojų ež. krante, tuoj 
už Nauj akampio sodybų, tartum sala tarp 
pelkių. Rad mezol ir neo!.: lancetiniai 
antgaliai, smulkūs gremžtukai, kirvelio 
tipo dirbiniai, skaldytiniai, retušuotoą 
skeltės ir nuoskalos, akm. kaplio dalis. 
Sv Vilnius, KJ M06• šit KJ dien 1958 

2 stov į P nuo 1 stov, apie 100 m nuo 
ež. kranto, žema vietelė, apjuosta ežero 
ir pelkių. Rad: retušuotos skeltės ir nuo
skalos, skaldytiniai, skalda, akm. kirvelio 
nuoskala. Sv Vilnius, KJ Mo7• šIt KJ 
dien 1958 

MEKŠRINIS ež., žiūr. Zervynos (370:7) 

·183. MELDINIAI k., Pakalnių apy!., Utenos 
rj. 
Stov gelež. amž. kapinyno teritorijoje. 
Rad: lancetinis antgalis, siauros skeltelės. 
Sv Kaunas, VIM 1553:1 

MELNRAGĖ k., žiūr. Klaipėda (142) 

MELNYCĖLĖ ež., žiūr. Druskininkai 
(53:2) 

184. MERGEZERIS k., Varėnos apy!. ir rj. 
1 stov į V nuo vandvario, deš. II De
rėžnyčios krante, ant II viršsaJpinės 
terasos pakraš~io smiltynas. Rad mezoI.: 
svidriniai antgaliai, spaustukai, skaldy
tiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos; 
žalv. amž.: lapelinis antgalis. Sv Aly
tus, KM; Vilnius, KJ VaS2. Šit KJ dien 
1942; RR dien 1965 

2 stov į V nuo 1 stov, ant II viršsalpi
nės Derėžnyčios II terasos, smiltynas ties 
kelių išsišakojimu. Rad mezo!.: svidri
niai, skersiniai, trumpiniai antgaliai, ne· 

- 53-



dideli gremžtukai, rėžtukai, ovaliniai kir
veliai, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM; KJ Va53; Alytus, KM. 
Šit KJ dien 1942; RR dien 1965 

3 stov į R nuo M. ež., į Š nuo raisto, 
atskiras lizdas pakilumėlėje prie kelio. 
Rad paleol.: daug nedidelių madleninių
svidrinių antgaliukų, gremžtukai, rėžtu
kai, retušuotos skeltės, nuoskalos, skal
dytiniai. Sv Vilnius, LIEM; KJ Vags. Šit 
KJ dien 1953; RR dien 1965 

4 stov R M. k. gale, netoli paskutiniųjų 
trobų, pamiškėje, į ŠR nuo M. ež. galo, 
aukštas status šlaitas. Rad mezoI.: svid
riniai antgaliai, rėžtukas, skalda; žalY. 
amž.: nežym . .brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, KJ Va97. Šit KJ dien 1953; RR 
dien 1965 

5 stov prie kelio į Varėną miške pelkelė, 
kurią juosia dirvonėliai. Rad neoI.: ova
linis kirvelis nežym. gludintas, retušuo
tos skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
Va57. Šit KJ dien 1951; RR dien 1965 

6 stov į P nuo M. ež., einant nuo Derėž
nyčios II į M. k., kalvelė ant viršutinės 
terasos. Rad: trapecinis antgalis, 'muštu
kas, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
Va54. Šit KJ dien 1942, 1953; RR dien 
1965 

7 stov P M. ež. krantas, tarp pelkės pa
baigos iš R, iki kaimo trobų iš V, smė
lėtos kalvos, Rad paleal.: svidrinis ant
galis, gremžtukai, rėžiukai, skaldytiniai, 
retušuotas ~keltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius , LIEM; KJ Va55, Alytus, KM. Šit 
KJ dien 1942; HL pas 1957; RR dien 
1963 

8 stov į R nuo 7 stov, iškyšulys į M. pel
kę, kur ji susiaurėja. Rad paieoI.: mad
leniniai-svidriniai antgaliai, gremžtukai, 
rėžtukai, gramdukai, retušuotas skeltės; 
neoI.: rombinis, trikampis antgalis, 
plokščias retušuotas peilis, gE,.emžtukai, 
retušuati dirbinėliai. Sv Vilnius, KJ Va56. 
ŠIt KJ dien 1942; RR dien 1965 

9 stov smiltynas miške, į P nuo M. rais
to ir į R nuo ež. Rad: gremžtukai, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va95 ' ŠIt KJ dien 1953; RR dien 1965 

10 stov į V nuo M. k. prieš mišką, ant 
II vIršsalpinės II Derėžnyčios terasos, 
smiltynai, išgena, Rad: gremžtukas, rėž
tukas, gramdukai, pei/iukas, retušuotos 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
Va5S. Šit KJ dien 1942; R,R dien 1965 
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11 stov apie 700 m į V nuo M. k., II ' 
Derėžnyčios šlaite, kur up. suka i deš. 
Rad mezoI.: svidrinis antgaHs, gremžtu
kas-rėžtukas, skaldytinis, retušuotas skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ 
V a59. Šit KJ dien 1942; RR dien 1965 

12 stov kair. II Derėžnyčios krank, kur 
up. pelkė beveik prieina prie kelio, ant 
I viršsalpinės terasos, nuolaidus plotelis 
iki kelio. Rad žalY. amž.: pusmėnulinis 
peilis iš gludinto titn., retušuotas nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM. Šit RR dien 
1965 

13 stov apie 1,5 km į V nuo M. k., kita
pus eiguvos, prie tilto, šlaitelyje, ant 
I viršsalpinės II Derėžnyčios terasos. 
Rad žalY. amž.: trikampiai antgaliai, ieti
galiai, žeberklų ašmenėliai, ovaliniai kir
veliai, giudintų kirvelių nuoskalos, ne
žym. brūkšniuota keramika. Sv Vilnius, 
LIEM 2017:1-79; KJ Va105. Šit KJ dien 
1953; , RR dien 1965 

14 stov į V nuo tilto, deš. II- Derėžnyčios 
krante, kur viršutinioji , terasa antrąkart 
nutolsta nuo up., šiame slėnyje I terasos 
liekana . Rad neoI.: lancetiniai, skersi
niai antgaliai, maži gremžtukai, ovalinis 
kirvelis, gramdukai, retušuotas nuoska
los, smulkūs skaldytiniai. Sv Vilnius, 
LIEM'; KJ Va116. ŠIt KJ dien 1954; RR 
dien 1965 

15 stov tame pat slėnyje, kaip ir 14 stov, 
Š buv. pelkelės šlaite smėlynas II virš
salpinės terasos papėdėje. Rad: svidri
niai, lancetiniai antgaliai, gremžtukai, 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM; KJ Va115. Šit KJ dien 1954; 
RR dien 1965 

16 stov to paties slėnio V gale ant vir
šutinės terasos smėlėtos atskiros kalvos 
pakraštyje. Rad neoI.: nebaigti antga
liai, gremžtukai, gramdukai, ov&'liniai 
kirveliai, skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ Va 117. Šit KJ dien 
1954; RR dien 1965' 

17 stov apie 4 km nuo M . k. up. žemyn, 
ties R paupio pelkės galu šlaitas pamiš
kėje. RadmezoI.: ovaliniai kirveliai, 
skaldytiniai, rėžtukai, retušuotas skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM; KJ Va123. 
ŠIt KJ dien 1957; RR dien 1965 

18 stov į V nuo 17 stov, tarp dviejų pa
krantės pelkeliųkyšulys. Rad: retušuati 
dirbinėliai, skeltės, nuoskalos, skaldyti
niai. Sv Vilnius, LIEM. Šit RR dien 1965 



19 Ilgis ež. 1 stov S mišku ap augęs ež. 
šlaitas, netoli pylimo tarp 1. ir Ziežulio 
e~. Rad paleo!.: madleniniai antgaliai, 
gremžtukas, retu~uotos skeltės, nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va7!. Slt KJ dien 
1942. Ut Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 
53 p. 

20. 2 stov prie miško spindžio, S 1. ež. 
krante. Rad: skaldytinių dugnai, retušuo
tos nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Va146. ŠIt 
KJ dien 1957 

185. MERKINĖ m. ir apyI., Varėnos rj. 
1 stov didžiulis smiltynas i PV nuo .M. 
ant III viršsalpinės Nemuno terasos iki 
Sraujos pievos. Rad paleo!.: gremžtukai, 
rėžtukai; mezo!.: lancetiniai, skersiniai 
antgaliai, žeberklų ašmenėliai, gremžtu
kai, rėžtukai, laibieji skaldytiniai; neo!.: 
trikampiai, lapeliniai antgaliai. Sv Kau
nas, VI.M 1547:1-3; Vilnius, LIE.M 
1055:1-9; KJ .M4• Šit KJ dien 1938-
1940; AB dien 1954. Ut Szukiewicz, 1901, 
11 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka 1928, 183 p. 
2 stov ant aukšto Merkio up. šlaito, prie
šais ligoninę. Rad paleol.: svidriniai ant
galiai, pailgi ir trumpi gremžtukai, rėž
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ .M2; .Merkinė, V.M. Šit KJ 
dien 1938-1939 
3a. Merkio šlaitas 1 stov už: antro up. 
nuo .M. tilto, aukštame deš . .Merkio kran
te, kur eina kelias. Rad mezoI.: svidri
lllai, skersiniai, lancetiniai antgaliai, 
grąžteliai, gremžtukai, rėžtukai, ovali
niai kirveliai, skaldytiniai; žalv. amž.: 
nežym. brūkšniuota keramika. Sv Vil
nius, LIE.M 1966:1-16; KJ .Ml. Šit KJ 
dien 1938-1940; AB dien 1954; RR dien 
1962a 

3b. 2 stov ant salpos tarp M. šlaito 1 stov 
ir malūno. Rad mezol.: laibasis skaldy
tinis, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIE.M. Šit RR dien 1962a 

3c. 3 stov prie plento i Gardiną, netoli 
tilto aukštas .Merkio šlaitas. Rad: kirve
lio tipo dirbinys, skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIE.M. Šit RR dien 1962a 

4a. Šnipiškės 1 stov i PR nuo .M. smėlio 
kalnas, kurio viršūnėje žydų kapai, šlai
te tarp Stangės ir up. Rad paleol.: mad
Ieninis, svidriniai antgaliai, grąžtas, 
trumpi gremžtukai, rėžtukai; mezoI.: 
svidriniai antgaliai, gremžtukai, rėžtu
kai, skaldytiniai. Sv Yilnius, L1E.M 
48:1-7; KJ .M3. šit KJ dlen 1938-1940; 
AB dien 1954. Ut Szukiewicz, 1901, 11 p.; 
Tarasenka, 1928, 183 p. 

4b. 2 stov į S nuo 1 stov nuožulniame 
krante prie užakusio ež. didelis smilty
nas. Rad: svidriniai, lancetiniai antga
liai, žeberklų ašmenėliai, skaldytiniai, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIE.M. Šit AB dien 1954 

MEŠKOS GALVA viet., žiūr. Neringa 
(208) 

186. MICKONYS k., Alionių apy!., Sirvintų rj. 
Stov. Rad: platus peilis. Sv Vilnius, 
LIE.M 76:1. Ut Szukiewicz, 1910,53 p. 

187. MIELUPIAI k., Matuizų apyl., Varėnos rj. 
1 stov smėlio šlaitas, leidžiantis iš .M. k. 
i Versekos up. Rad: retu šuo tos skeltės 
ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Val20 a. Šit 
KJ dien 1954 
2 stov už Versekos up., pušynėlio aikš
telėse. Rad: skalda. Sv Vilnius, KJ Va l20 
b. Šit KJ dien 1954 . 
3 stov miške, apie 1 km nuo k., prie pla
čios išgenos. Rad: gremžtukas, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ Val20 c. Šit 
KJ dien 1954 

188. MIGONYS k., Vilūnų apy!., Kaišiadorių rj. 
Stov priešais pilkapius, kitame Kruonės 
up. krante. Rad: skeltės. Sv Vilnius, KJ. 
Šit KJ 

189. MIKALIŠKIS k., Ramygalos apy!., Pa· 
nevėžio rj. 
Stov Kunčupės senkapyje. Rad mezo!.: 
siauros skeltės, laibasis skaldytinis, skal
da. Sv Kaunas, VI.M. šit .M 1933 

190. MIKAŠIONAI k., Rūdninkų apy!., Eišiš
kių rj. 
Stov prie Papio ež. Ut Szukiewicz, 
1901b, žem.; 1910,53 p. 

191. MILIONIŠKĖ k., .Marcinkonių apy!.. Va
rėnos rj. 
Stov. Ut lllYKeBl1Ų, 1893, 96 p.; Szu
kiewicz, 1910, 53 p. 

192. MINTAUCIAI k., Vorėnų apy!., .Molėtų rj. 
Stov dviejose kalvose greta viena kitos, 
100 miR nuo miško keliuko .M.- Si
dabrinė. Ut Szukiewicz, 1910, 54 p.; Ta
rasenk,a, 1928, 186 p. 

MISIJONARKA vk., žiūr. Neravai (205) 

193. MIŠKINIAI k., Ažulaukės apy!., Vil
niaus rj. 
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Stov deš. Neries krante, dirvoje prie ke
lio, einant i mišką iš deš. Rad: skalda. 
Sv Vilnius~ KJ. SIt KJ 

194. MITKISKf:S k., Kazokiškių apyl., Trakų rj. 
1 stov priešais Kernavę, apie 600 m nuo 
up. nutolęs smiltynas, ant II viršsalpi
nės Neries kairo kranto terasos. Rad ne-
01.: trikampis, skersiniai, lancetiniai ant
galiai, žeberklų ašmenėliai, smulkūs 
gremžtukai, keramika virvelinė ir nežym. 
brūkšniuota, kaulai su skylutėmis. Sv · 
Vilnius, KJ NI . SIt KJ 1938. Lit Tara
senka, 1922, 587 p.; 1924, 301-308 p.; 
1928, 186 p. 
2 stov kiek toliau nuo malūno, kair. Suk
ros up. krante, kur platus Nemuno slėnys 
prieina stačius šlaitus, smėlynus apie 
5 ha plote. Rad: pailgas . antgalis, gremž
tukai, virvelinė keramika. Lit Tarasenka, 
1924, 301-308 p. 

195. MITRISKf:S k., Varėnos apyl. ir rj. 
1 stov ka ir. Merkio up. krante, prieš pat 
namus smiltynėliai prie kelelio, iki Mer
kio slėnio. Rad: gremžtukas, muštukai, 
skalda. Sv Vilnius, KJ Va16. 17; 18. Slt KJ 
dien 1940 

2 stov R kelio pusėje iš I Varėnos i II 
Varėną smiltynas - didelės lomos šlai
tas, prie elektros stulpų. Išsiskiria 4 liz
dai: 2a P smiltyno dalyje aplink puši 
vidury smiltyno. Rad neol.: svidri
nis, skersinis, lancetinis, trikampis ant
galiai, žeberklų ašmenėliai, pailgi gremž
tukai, retušuotos skeltės, nuoskalos. 2b 
i S nuo 2a lizdo. Rad mezol.: svidrinis 

! J antgalis, gremžtukai, ovalinis kirvelis, 
skaldytiniai, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. 2e mažas lizdelis prie pat šlaito, 
i PR nuo elektros stulpų. Rad neol.: 
trumpinis antgalis, gremžtukas, rėžtu
kas, retušuotos skeltės, nuoskalos, dirbi
nėliai. 2č prie R šlaito į P nuo elektros 
stulpų ruožo. Rad: trumpas gremžtukas, 
skaldytiniai, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. 2d į S nuo elektros stulpų, šlai
tas į apatinę terasą. Rad: maži gremž
tukai, ovaliniai kirveliai, skaldytiniai, re
tušuotos skeltės, dirbinėliai. 2ė maži 
smi1tynėliai į P nuo 2a ir 3c lizdų ligi 
5 stov. Rad: antgalio dalis, svidriniai 
antgaliai, gremžtukai, retušuota skeltė ir 
dirbinėlis. Sv Vilnius, KJ Va80 a-f, II. 
SU KJ dien 1943-1957 
3 stov R plento pusėje, baigiantis pa
plentės beržams, apie 3 km nuo I Va
rėnos, smėlynas į PR nuo 2 stov. Iš-

siskiria 4 lizdai. 3a S smėlyno gale. Rad 
paleoI.: madleninis antgalis, pailgas 
gremžtukas, skalda. 3b į P nuo 3a lizdo. 
Rad paleo1.: dvigaliai skaldytiniai, retu
šuotos nuoskalos. 3e ilgojo smėlyno iš 
dalies apaugęs P galas. Rad paleo1.: 
svidriniai antgaliai; neol.: lapelinis ant
galis, mažiukai gremžtukai, ovalinis kir
velis, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 3d 
netoli plento smėlio ruožas. Rad paleo1.: 
platus gremžtukas. Sv Vilnius, KJ Va79 o, 
a, b, Z. SIt KJ dien 1943-1958 
4 stov didelis smėlynas - P atšaka M. 
2 stov grupės smėlyno - nutįsęs į R 
pagal S lomą. Išsiskiria 3 lizdai: 4a S 
dalyje, pagal lomos . šlaitą, - prie griove
lio. Rad: gremžtukas, laibasis skaldyti
nis, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 4b 
lizdelis toliau nuo šlaito, arčiau į 2 stov. 
Rad: naudotos skeltelės ir skalda. 4c 
tarp 4 ir 5 stov. Rad: svidrinis antgalis, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, KJ Val08 o, 
a, b, II. Slt KJ dien 1954 
5 stov didelis smėlynas, pasibaigus ma
žiems smėlynėliams, einant nuo 2 ir 3 
stov į Derėžnyčią. Išsiskiria 4 lizdai: 5a 
S smėlyno dalyje, prie pat važiuojamo 
kelelio. Rad mezol.: svidriniai antga
liai, gremžtukas, rėžtukai, skaldytiniai, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. 5b apie 
5 m nuo 5a i R. Rad mezol.: gremžtu
kas, dirbinėliai, skaldytiniai, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. 5e į plento pusę, 
apie 20 m nuo 5a lizdo. Rad mezol.: 
svidriniai, lancetini'ai antgaliai, gremžtu
kai, rėžtukai, skaldytiniai, spaustukai, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. 5č einant 
iš 4c į 5a lizdą, pirmoji 5 stov smiltyno 
vieta. Rad paleoI.: skaldytiniai, retušuo
ta skeltė, skalda. Sv Vilnius, KJ Val09 o, 
a, ' b, c, n. Slt KJ dien 1954-1958 

6 stov į R nuo 5 st~v ir į S nuo Derėž
nyčios, prie Derėžnyčios 11 stov. Išsiski
ria 3 lizdai: 6a S smiltyno dalyje, ar
čiau 2 stov. Rad paleoI.: madleniniai ant
galiai, vienagalis skaldytinis, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. 6b į R nuo 6a lizdo. 
Rad paleoI.: svidrinis antgalis, skaldy
tiniai. 6e smėlyno gale. Rad-:- skaldytinis, 
retušuota skeltė. Sv Vilnius, KJ Val07 o, 
a, b, C. SIt KJ dien 1955-1957 

196. MOKOLAI k., Sunskų apyl., Kapsuko rj . 
Sešupės vagoje, žvyryne. Rad mezol.: ra
ginis kirvis su apskrita skyle viduryje, 
16,2 cm ilgio. Sv Kaunas, VIM 19. Lit 
Puzinas, 1938, 4:2 pav.; LAB, 522 p. 
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197. MOLIADUGNIS k., Varėnos apy!. ir rj. 
Stov PR M. k. gale, aukštai miške. Rad: 
gludinto titn. kirvelio šonas, nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ Va1452. Šit KJ dien 1957. 
Lit Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 53 p; 

198. MOLIAI k., Matuizų apy!., Varėnos rj. 
Stov miške, prie kelio iš M. k. į Mitriš
kes, tarp dviejų pelkelių, nuo kelio į kair. 
Merkio krantą - didelis smiltynas. Rad: 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Va68. Šit KJ dien 1942 

NAUJELIAI vk., žiūr. Marcinkonys 
(176:6) 

199. NAUDZIONAI k., Birštono apy!., Prienų rj . 
Stov nuo N. k. einant į Kernuvių pusę, 
apačioje miškelyje smiltynėlis ir dirva 
pamiškėje. Rad: retušuotos nuoskalos ir 
skalda. Sv Vilnius, KJ. šit KJ 1938 

200. NECIŪNAI k., Birštono apy!., Prienų rj . 
Stov už N. k., einant į Vaitiškį, kair. ke
lio pusėje. Rad: titn. nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ. Šit KJ 1938 

201. NEDINGĖ k. ir apy!., Varėnos rj. 
Stov Raudonkalnyje prie N. ež. Rad: 
pailgi gremžtukai, retušuotos nuoskalos, 
skalda. Sv Alytus, KM. šit HL pas 1957. 
Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tarasenka, 
1928, 191 p. 

202. NEMANIONAI m., Birštono apy!., Prie
nų rj. 
Stov apie 1 km nuo N. k. į P, kur bai
giasi šilelis, kampu prieidarnas prie Ne
muno, kelelis ir šilelio šlaitas. Rad me
zo!.: skaldytinis, gremžtukas, žeberklo 
ašmenėlis, retušuotos nuoskalos. Sv V;l
nius, LIEM 116; KJ A6. šit KJ 1938 

203. NEMUNAITIS m. ir apy!., Alytaus rj. 
Stov į Š nuo N., aukštai miško kelyje, 
ties Narūnais, priešais skardį, esantį apie 
0,5 km į P n)1o Tverklos up. Rad mezol. 
ir neo!.: svidriniai, lancetiniai, trikam
piai, rombiniai antgaliai, lenktas peilis, 
retu šuo tos nuoskalos, skeltelės, laivinio 
kirvio fragm. Sv Vilnius, LIEM 34:1-
55; 57:1-47; 1610; 1711; KJ. šIt KJ 
1938. Lit PAKV, 1893, 121 p.; Tarasenka, 
1928, 192 p. 

204. NENDRINIAI k., Gavaltuvos apyl., Kap
suko rj. 
1 stov piliakalnio gyvenvietės teritorijo
je. Rad paleol.: madleniniai antgaliai, 

gremžtukai, rėžtukai; mezol.: svidriniai, 
lancetiniai antgaliai, gremžtukai, rėžtu
kai; neo!.:. trikampiai antgaliai, į vairūs 
dirbinėliai, virvelinė keramika. Sv Vil
nius, LIEM 2047:1-68. šIt AM dien 
1966 
2 stov Šešupės vagoje ties P kaimo ga
lu. Rad: raginis kaplys su skyle kotui. 
Sv Antalieptė, VM 

205. NERA VAI, Grigiškių m. dalis, Trakų rj. 
Stov. Rad mezo!.: lancetinis antgalis, ne
taisyklingi gremžtukai, žeberklų ašmenė
liai, retušuotos skeltės ir nuoskalos . Sv 
Vilnius, LIEM 75:1-82 

206. NERAVAI k., Ratnyčios apy\., Varėnos rj. 
1 stov ties N. k., kair. up., įtekančio 
į N~muną, pusėje, ant salpos smiltynė
lis. Rad mezo!.: stambios retušuotos 
skeltės ir nuoskalos, skaldytiniai. Sv Vil
nius, LIEM. šIt RR dien 1962 

2 stov apie 1,4 km nuo Druskininkų. 
Rad: skeltės, šukės, anglys. Lit Gloger, 
1873, 102-103 p. 

3 stov deš. Nemuno krante apie 1,7 km 
nuo Druskininkų, tiesiai priešais Gailiū
nų k., ant kalno. Rad: įvairios skeltės. 
Sv Kaunas, VIM 616:34-40. šIt TD dien 
1908, 42 p. Lit Gloger, 1873, 105 p.; 
PAKV, 1893, 111--112 p.; Tarasenka, 
1928, 189 p. 

207. NERINGA m. 
Ra n. 1 Rad: raginis kirvis su skyle ko
tui. Lit Engel, 1931, 6e pav.; Kulikaus
kas, 1959. 73 pav.; LAB, 522 p. 2 Rad: 
raginis kirvis su skyle kotui. Lit Engel, 
1931, 104-106 p.; 6b pav. 3 Rad: ragi
nis kirvis su keturkampe skyle kotui. Lit 
Engel, 1931, 106 p., 6d pav.; Kulikaus
kas, 1959, 2:4 pav.; LAB, 522 p. 4 Rad: 
raginis kaplys apie 13 cm ilgio su skyle 
kotui. Lit Gaerte, 1927, 207 g lent.; 1929. 
lOc pav.; LAB, 525 p. 5 Rad: akmeninis 
amuletas su įraižomis, apie 8 cm ilgio. 
Lit Gaerte, 1927, 277 p., 8 pav.; 1929, 
44 p., 31 c pav. 6 Rad: keramika, titn. dir
biniai. Lit Gaerte, 1927; Kilian, 1955, 
S turms, 1970 

208. Meškos Galva 1 1 stov apie 2 km įS nuo 
M. g., tarp kopos ir palvės ir apie 120 m 
i S nuo šios vietos, netoli tvirtinamos 

1 Pavadinimas iš A. Becenbergerio iėjęs i archeolo
ginę literatūrą, nors senuose žemėlapiuose pažymėta tik 
1 km i S nuo Alksnynės, prie plento staigaus vingio. 
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kopos, juosvame smėlyje. Rad neo1.: 
kaulų pėdsakai, žmonių ir arklių dantys, 
gintariukai, puodų šukės. Lit Bezzenber
ger, 1895, 238 p. 
2 stov apie 700 m į P nuo M. g. (378 
žingsniai į S nuo M. g. 5 stov) šalimais 
buvo keletas šukių lizdų, daug sudaužy
tų akmenų ir dviejų kapų liekanos. Rad 
neo1.: titn. nuoskalos, akm. kovos kirvio 
pentis, puodų šukės ir plokščias dugnelis. 
Lit Bezz€nberger, 1893, 42 p. 
3 stov apie 20 m į R nuo M. g. 2 stov, 
kiek aukštesnėje vietoje. Rad žalv. arnž.: 
brūkšniuota keramika. Lit Bezzenberger, 
1893, 43 p. 
4 stov apie 900 m į P nuo M. g. (t. y. 
apie 100 žingsnių nuo M. g. 5 stov į S), 
anglėtoje vietoje, ant seno miškožemio 
sluoksnio trys aikštelės. Rad: truputis 
ornamentuotų puodų šukių, balto akmens 
gab., keletas gab. kaulų. Lit Bezzenber
ger, 1893, 41 p. 
5 stov 1 km į P nuo M. g., vietelė kiek 
žemiau už senojo miškožemio sluoksnį, 
5 m skersmens, nusėta gintaru, akmenų 
maža. Rad neo1.: gintaro žiedas, karo
liai, pradėti dirbti gab., neapdirbta ža
liava, akm. pragręžta plokštelė, du kir
veliai, grūstuvėlis, daugybė puodų šu
kių, tarp jų pakraštėlis su skylute, plokš
ti dugniukai. Lit Bezzenberger, 1893, 
41 p. 

6 stov apie 1 km i P nuo M. g. tarp su
daužytų akmenų ir neornament. puodų 
šukit~ rasti du kapai. Rad: puodų šukės, 
vienas puodas su rumbu prie pakraščio, 
du akm. kirviai. Lit Bezzenberger, 1893, 
42 p.; Bohne-Fischer, 1941,80 p. 

7 stov apie 1,5 km i P nuo M. g., kopos 
papėdėje, pustomo smėlio ruože, 5 m 
skersmens aikštelė, ' netoliese juodo miš
kožemio dryžis. Rad neo1.: titn. nuoska
la, puodų šukės, tarp jų nemaža dug
niukų, kauliukų, dantų. Lit Bezzenber
ger, 1895, 240 p. 

209. Alksnynė 1 stov prie 12 km Kuršių ne
rijos stulpo (t. y. apie 2,5 km nuo Meš
kos galvos 4 stov) tarp sutvirtintų ko
pų buvusi apie 100 m ilgio radimo 
vieta iš kelių aikštelių, radiniai miškože
myje. Rad neo1.: titn. nuoskalos ir ma
žas antgaliukas, keli gintariukai, gludin
to akmens gab., akm. kirvių gab., pra
gręžta akm. plokštelė, muštukas, jaučio 
dantvs, žuvies slanksteliai, keramika, 
papu·ošta įraižomis, duobutėmis, eglutė-

mis, dugnelių fragm., pailgo dubenėlio 
fragm., šukės su skylutėmis; ten pat ka
pas: suriesti griaučiai. Lit Bezzenberger, 
1893, 43-44 p.; 1895, 238-239 p.; 
Bohne-Fischer, 1941, 91 p. 

2 stov 200 m i P nuo buv. darbininkų 
barako. Rad: gintaro apskrita sagutė. Lit 
Bezzenberger, 1893, 131 p. 

3 stov 10,3 km nuo S nerijos galo ir apie 
800 m į P nuo buv. darbininkų barako. 
Rad neo1.: titn. strėlės antgalis, apdūlė
ję gintarai, puodų šukės. Lit Bezzenber
ger, 1893, 129 p. 

, 

~10. Juodkrantė 1 stov i S nuo J. kopose, ku
rios tęsiasi nuo J. iki 5 km prieš Klaipė
dą. 1874-1876 m. aptikta apie 100 šukių 
lizdų V kopų šlaite ir kapas su suries
tais griaučiais. Rad: puodų šukės, pa
puoštos virvučių ornamentu, skersinėmis 
linijomis, įspaudėliais. Lit Schiefferde-

, cker, 1873, 17 p.; Tischler, 1877, 260, 
264 p; Bezzenberger, 1889, 242 p.; Hol
lack, 1908, 85 p.; Gaerte, 1927, 34, 56, 
80, 82, 84, 92, 93, 107, 244 pav.; Bohne
Fischer, 1941, 80 p. 

2 stov S J. pakraštyje, Kuršių marių 
įlankoje (Gintaro įlanka) 6-11 m gi
lumoje, kasant gintarą, randama nuo 
1860 m. Rad: gintaro sagutės, cilindri
niai karoliai, įvairūs kabučiai, žiedai, 
žmonių ir gyvulių figilrėlės. Lit. Klebs, 
1882, 1-32 p. 

3 stov į P nuo J., apie 1,5 km (2200 
žingsnių) nuo pačių piečiausių apsodin
tų kopų pušų, seno miškožemio sluoks-· 
nyje keliolika puodų šukių aikštelių. Rad 
neo1.: titn. strėlių antgaliai, gremžtukai, 
nuoskalos, titn. kirv:elis ir antro ašmens 
dalis, . akm. kirvelis, gintariniai lęšiukai, 
keramika, ornamentuota virvelėmis, įrai
žomis, duobutėmis, pleištukais, grūde· 
liais, gnaibytais rumbais, plokšti dugne
liai, šukės su skylutėmis. Lit Schieffer
decker; 1873, 15-16 p.; Bezzenberger, 
1893, 38-40 p.; 1895, 239 p.; Hollack, 
1908, 85 p. 

4 stov apie 50 žingsnių į P nuo 3 stov, 
nedidelė pustomo smėlio vietelė. Rad 
neo!.: truputis gintaro, keletas ornamen
tuotų šukių. Lit Bezzenberger, 1893, 
40 p., 11:5 pav. 

5 stov apie 2010 žingsnių į P nuo 3 stov, 
ant senojo miškožemio sluoksnio, palvės 
pakraštyje. Rad neol.: keletas titn. nuo
skalų, gintaro sagutė, cilindrinis karolis, 
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žaliava, šukės,ornamentuoįos eglutės ir 
lazdučių raštais. Lit Bezzenberger, 1893, 
40 p., 14:9 pav. 
4 stov kair. kelio pusėje iš Nidos į J., 
kur kelias nuo palvės eina skersai neriją. 
Rad neo!.: titn. nuoskala, ap dirbtų akm. 
gab., kauliukai, apdūlėjusi keramika. Lit 
Bezzenberger, 1893, 40 p. 

2 tI. Klampsmėlis (Dzimzakas) prie pat pal
vės, po senojo miškožemio sluoksniu, ru
dai juodąme smėlyje. Rad neoi.: kerami
ka su sraigių piemaišomis molyje, pa
puošta įspaudais, duobutėmis, pakraštė
liai karbuoti. Lit Bezzenberger, 1895, 
239 p.; Gaerte, 1927, 58 p.; 15, 159, 160 
pav.; Engel, 1935, 160' p., 34 B pav.; 
Bohne-Fischer, 1941, 80 p. 

212. Pervaika 1 stov apie 6 km į S nuo P., 
stambesnės kopos papėdėje. Rad neoi.: 
titn . smulkios skeltės, gintariukai, ke
ramika, lygi ir ornamentuota virvelėmis. 
Sv Palanga, GM. Šit VD dien 1963 

2 stov apie 5 km į S nuo P., kopų pa
pėdėje, 50 cm skersmens plotelyje. Rad 
neol.: titn. smulkios skeltės, dideli gin
tarai, keramika, papuošta duobučių eilu- ' 
tėmis, virvute, brūkšniuotais trikampiais. 
Sv Vilnius, LlEM. Šit VD dien 1963 

213. Bulvikių ragas, stov tarp Nidos ir Prei
los. Lit Schiefferdecker, 1873, 15 p.; Bez
zenberger, 1893, 246 p.; Hollack, 1908, 
84 p.; ' Bohne-Fischer, 1941, 80 p. 

214. Nida, penkios kalvelės, stov apie 1,5 km 
į P nuo Nidos švyturio, kur kelias nuo 
švyturio į jurą perkerta pagr. nerijos ke
lią, apie 100 m į R nuo sankryžos, kur 
prasideda kupstai. Rad neoI.: titn. gremž
tukai, gintarai neap dirbti, keturšonė pi
ramidė, kauI. fragm. ir raginis antgalis, 
keramika, papuošta virvelėmis, pirštų 
įspaudais, rumbais, skylutėmis, įraižo
mis, pleištukais, įvairios formos puodai: 
puodynėlės, taurės, pailgi dubenėliai; 
akm. kirvių pentys, gludintuvas. Lit Be
erbohm, 1833, 84 p.; Schiefferdecker, 
1873, 47 p.; Tischler, 1877, 261 p.; 1882, 
19 p.; Hollack, 1898, 311 p.; 1908, 84 p. 

Senoji Nida, prie Kuršių marių įlankos 
tarp SklandytojtĮ kopos ir Grobšto .rago, 
kopos V papėdėje, apie 300 m į SV nuo 
buv. senosios Nidos kapų, kur nuo pagr. 
nerijos kelio atsišakoj a takas per kupstų 
lauką į švyturį, ant siauros . senojo mišo 

215. 
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kožemio juostos. Rad neoi.: vėlyvo virve
linė keramika. Lit Schiefferdecker, 1873, 
12 p.; Hollack, 1895, 150 p.; 1908, 84 p. ; 
Bohne·Fischer, 1941, 151 p. 

NETIESAI k., Merkinės apyi., Varėnos rj. 
1 stov Nemuno ir Netiesos up. krante, 
14 m aukščio šlaito viršūnėje, trys kultū
riniai sluoksniai. Rad paleoI.: svidriniai 
ir madleniniai antgaliai, trumpi gremž
tukai, rėžtukai; neoI.: svidriniai, !ance· 
tiniai, skersiniai antgaliai, ovaliniai kir
veliai, gremžtukai, rėžtukai, gramdukai; 
neoi.: trikampiai, lapeliniai, skersiniai 
antgaliai, gludintų titn. ir akm. kirvelių 
dalys, smulkios šukelės, papuoštos įrai
žomis. Sv Vilnius, L1EM, 1987:1-2370; 
KJ M22. ŠIt KJ dien 1938-1958; RR dien 
1962a ; 1962--1963 

2 stov į S nuo 1 stov, ant III viršsalpi
nės terasos liekanos, Vindugės kalno. 
Rad paleoI. ir mezoi.: gremžtukas, ova
linis kirvelis, smaigas, skaldytinių gab. 
Sv Vilnius, L1EM 1988:1-2, KJ 1\122 a. 
Šit KJ dien 1959; RR dien 1962...c.1963 

3 stov dirvoje į R nuo 1 stov, už pušų 
ruožo. Rad paleoi., mezoi.: gremžtukai, 
gramdu~ai, dvigaliai skaldytiniai, pleiš
tas, retušuotas nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
M22 b. Šit KJ dien 1959; RR dien 1962-
1963 
4 stov kair. up. pusėje, tarp galvijų prie
auglio fermos ir miško, dirvoje. Rad me
zoI.: gremžtukas, kirvelių tipo dirbiniai, 
dvigalis skaldytinis, retušuotas skeltės 
ir nuoskalos .. Sv Vilnius, L1EM 1989: I
S. Slt RR dien 1962-1963 
5 stov į P nuo fermos kelelis prie Nemu
no ir dirva prie jo. Rad mezoI.: retušuo· 
tos skeltės ir nuoskalos, skaldytiniai, 
gramdukai. Sv Vilnius, KJ. šIt KJ dien 
1939 
6a. Netiesio ež. 1 stov smiltynas apie 
250 m į R nuo N. ež. Rad mezoI. : svidri
niai antgaliai, retušuotos nuoskalos, skal· 
da. Sv Vilnius, L1EM; KJ M23. ŠIt KJ 
1938; RR dien 1962-1963 
6 b. 2 stov priešingame lauko šone nuo 
N. ež. L stov; miško pakraštys, apie 
1,5 km į R nuo Apsingės. Rad: retušuati 
gab., skalda. Sv Vilnius, KJ M24• Šit KJ 
1938 
7. Netiesėlis ež., S. ež. krante, apie 10 m 
aukščio griūvantis šlaitas apaugusia vir
šūne. 'Rad: smulkūs titn. dirbiniai, skel
tės, nuoskalos. šIt RR dien 1962-1963 



216. NIBRIAI k, Jiezno apyI., Prienų rj. 
Stov. Rad: titn. nuoskalos. Sv Kaunas, 
VIM. šit TD dien 1908, 44 p. Lit Tara
senka, 1928, 192 p. 

NIDA k, žiūr. Neringa (214) 

217. NORKONAI k, BaJbieriškio apyI., Prie
nų rj. 
Stov gelež. amž. gyvenvietės vietoje, Š 
piliakalnio ' p a pėdėje, kur Skardupis įteka 
į Nemuną· Rad mezoI.: svidrinis antga
lis. pail~i gremžtukai, retušuotos skeltės, 
dirbinėliai, skaldytiniai; žalv. amž.: akm. 
kirvelis, gludintuvas, keramika su stam
biomis priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM 
2059:1-10. šit VD dien 1964. Lit Gloger, 
1873, 108 p.; 1903, 61 p. ; Radziukynas, 
1909, 19-20 p.; Tarasenka, 1928, 189 p. 

218. NORKONAI k, Kruonio apyI., Kaišiado
rių rj. 
Stov. Lit PAKV, 1893, 127 p.; Tarasen
ka, 1928, 189 p. 

219. NORONAI k, Miroslavo apyI., Alytaus rj. 
Lobis smėlio karjere 2 m gilumoje. Rad: 
2 akm. ir 5 titn. kirviai, 2 retušuotos skel
tės . Sv Vilnius, LIEM 1990:1-9 

220. NOSIEDAI k, Lekėčių apyI., šakių rj . 
Smėlėta aukštuma prie N. k Rad: titn. 
peilis. Lit Gloger, 1903, 83 p. 

NUOLABEDIS vk, žiūr. .Dubičiai (56:6) 

NUOLABEDZIAI vk, žiūr. Marcinkonys 
(176:7) 

221. OPŠROTAI k, Alksnėnų apyI., Vilkaviš
kio rj. 
Eksnės durpyne 2,5 m gilumoje, ant žvy
ro po durpių sluoksniu, netoli up. grio
vio per durpyną. Rad: vienašalis žeberk
las su įdėtais titn. ašmenėliais ir titn. 
peilis. Sv Kaunas, VIM 7. Lit "Lietuva", 
1925; Zilinskas, 1931, 9 pav.; Puzinas, 
1935a, 285 p., 6 pav.; 1938, 2:7 pav.; An
toniewicz, 1935, X:6 pav.; LAB, 47 pav. 

222. OZKINIAI k, Riešės apyI., Vilniaus rj. 
Stov kalvelėse, kur kelias iš O. ima kilti 
į Kryžiokus, dirvoje. Rad paleoI.: dviga
lis rėžtukas, skaldytinis, skalda. Sv Vil
nius, KJ VlB. šit KJ dien 1948 

223. PAĄZUOLĖ k, Kaniavos apyI., Varėnos rj. 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 54 p. 

224. PABARONĖ k, Matuizų apyI., Varėnos 
rj. 
Stov palei up., einant nuo tiltelio, nuo 
antro keliuko iki pylimo per pelkę. Rad: 
titn. skeltės ir nuoskalos. Sv Alytus, KM. 
šit HL 

225. PABARTONIAI k, Kulvos apyI., Jona
vos rj. 
Stov deš. Neries krante, priešais Barto
nių stov, ant I viršsalpinės terasos" smil
tynėlis prie up . Rad neoI. : episvidriniai, 
trumpiniai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, 
gremžtukas, skeltukas, gludinto titn. kir
vio gab.; žalv. amž.: nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Vilnius, KJ KiS. štt TD 
dien 1909, 71 p.; KJ 1938 

PABERZUPIS vk, iiūr. Marcinkonys. 
(176:9a, b) 

226. PABRADĖ m., Švenčionių rj. 
Stov Gegužės 1 d. g-vė, Vaistinių augalų 
surinkimo punktas. Rad: skaldytinio da
lis, skalda. Sv Vilnius, KJ. šit ES 1959; 
KJ dien 1959 

PAEZERYS, žiūr. Dubičiai (56:2) 

PAKALNIŠKIAI k, žiūr. Kauno marios 
(129) . 

227. PAKAPIAI k, Babtų apyI., Kauno rj. 
Stov, rasta tyrinėj ant 1938 m. žirgų ka
pinyną, graužduobėje prie Nevėžio. Rad 
mezoI.: ietigalis, apskritas gremžtukas, 
nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 1572:1-2 

228. PAKLIBAKIAI k, Šaukėnų apy1., Kel
mės rj. 
Stov. Rad: įvairios skeltės, smulkios nuo
skalos. Sv Kaunas, VIM 1557. Lit Dow
gird, 1888, 14 p.; Ta.rasenka, 1928, 200 p. 

229. PAKRAUGLĖ k, Nemenčinės apy1., Vil
niaus rj . 
Stov. Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 55:1-3 

230. PAKUONIS k ir apyI., Prienų rj . 
Stov. Lit Gloger, 1888, 292 p.; PAKV, 
J893, 124 p. 

231. PAKUPELKIS k, ŠaukėntĮ apy1., Kel
mės rj. 
Stov prie Ventos up., deš. krante. Lit 
rYiKOB,CKHl1:, 1895, \196 IP.; Tarasenka, 1928, 
253 p. 
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232. PALANGA m. 
1 stov Rąžės up. durpių sluoksnyje, prie 
Daukanto g-vės. Rad neoI.: raginis kir
vis su skyle atšakos vietoje 32,5 cm il
gio, antgalis kūgine viršūne 10,3 cm ilgio, 
kūginė antgalio viršūnė 8,5 cm ilgio, ieti
galio dalis, raginis įtveriamasis kirvukas 
12,8 cm ilgio ir kitų dirbinių fragm., 
akm. įtveriamasis kirvukas, neapdirbtas 
gintaras. Sv Kretinga, KM. Slt OK dien 
1958. Ut Kulikauskas, 1959b ; LAB, 62·-
63 p. 

2 stov miške, į P nuo Palangos. Rad 
neoI.: titn. nuoskalos, keramika su grūs
to granito priemaišomis, papuošta nagų 
įspaudais . Sv Vilnius, KJ 24• Šit KJ 1934 

233. Sventoji 1 stov prie pagr. kanalo susi
kirtimo su skersiniu kanalu, į P nuo 
M. Balčiaus sodybos, prie elektros stul
pų. Du kultūriniai sluoksniai. Rad neoI.: 
viršut. sluoksnyje apie 150 m ilgio 
medinės užtvaros liekanos, virvelinė, 
įraižomis ir voleliais puošta keramika, 
laiviniai ir įtveriamieji akm. kirveliai, 
titn. trikampiai antgaliai, gintariniai ka
bučiai ir sagutės-karoliai, mediniai dir-

. biniai; apat. sluoksnyje Narvas-Nemuno 
kultūros keramika, smulkūs titn. gremžtu
kai, gintarinės sagutės-karoliai, daug me
dinių dirbinių: irklai, suktuvai, ritės, 
kauptukas, šaukštas ir kt. Sv Vilnius, 
LIEM 2070:1-638. SIt MB (18) 1966; 
RR dien 1967, 1968b , 1969 
2 stov prie antrojo iš V išilginio kanalo 
susikirtimo su skersiniu kanalu, buvusi 
senvagė, . du kultūriniai horizontai. Rad 
neoI.: viršut. horizonte virvelinė kerami
ka, apat.- Narvos-Nemuno kultūros ke
ramika, gintariniai kabučiai, sagutės-ka
roliai , titn. smulkūs gremžtukai, daug 
medinių dirbinių: skulptūra, geldos, irk
lai, lankai, strėlės, be to, iš liepos karnos 

Jinkiai, audinys, pintinėlės. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt MB (18) 1966; RR dien 1967, 
1969 
3 stov tarp 1 ir 2 stov, S kelio nuo pajū
rio į fermas pusėje, vienas kultūrinis 
sluoksnis, suplautas buv. ež. dugne. Rad 
neoI.: Narvos-Nemuno kultūros kerami
ka, šiek tiek gintarinių ir titn. dirbinių, 
kauliniai dirbiniai, dvi apeiginės lazdos 
su briedžių galvutėmis, mediniai irklai, 
kultuvės ir kt. Sv Vilnius, LIEM. šit RR 
dien 1972 
4 stov tarp dviejų V kanalų, nuo 2 stov 
100 m į V ir nuo skersinio kanalo 150 m 
į P, prie elektros stulpų. Rad neoI.: titn. 
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nuoskalos, apskaldyti gintarai, akm. 
plokštelė su skylute, tinklų pasyarai, ke· 
ramika su grūsto granito ir sraigių prie
maišomis. Sv Vilnius, LIEM. Šit MB (32) 
1967; RR dien 1968; 1972 
5 stov nuo paties V kanalo antrųjų žio
čių (iš Š) 100 m į R, netoli elektros stul
pų linijos. Rad neoI.: titn. ir gintaro nuo
skalos, keramika su grūsto granito prie
maišomis. Sv Vilnius, LIEM. šit MB 
(33) 1967; RR dien 1968b 

6 stov 35 m į S ir 100 m į R nuo V ka
nalo trečiųjų žiočių, netoli elektros stulpų 
ir 50 m į R nuo V kanalo .trečiųjų žiočių, 
siaurame ilgame plote. Rad neoI.: nema
ža titn. nuoskalų ir skaldytinių, gintaro 
nuoskalos, keramika su sraigių priemai
šomis . Sv Vilnius, LIEM. šit MB (34,35) 
1967; RR dien 1968b 

7 stov į V nuo V kanalo, prie 6 stov, dar
žuose. Rad: apskaldyti gintarai, sagutės, 
pasvarai. Sv Vilnius, LIEM. šIt RR dien 
1968b 

8 stov nuo V l}analo trečiųjų žiočių 120 m 
į P ir 70 m į R. Rad neoI.: titn. ir ginta
ro nuoskalos, keramika su sraigių prie
mai~omis. Sv Vilnius, , LIEM. šit MB 
(37) 1967, 1972 

9 stov tarp jūros ir V kanalo, prie miš
kelio galo iš P, tuoj už pajūrio kopų, 
prie kelio nuo kanalo į jūrą, apie 3 km 
nuo Šventosios k. į P. Rad: virvelinė ke
ramika, titn. nuoskalos, akm. pasvarėliai, 
medinių konstrukcijų (užtvankos) lieka
nos. Sv Vilnius, LIEM. Slt MB 1970; RR 
dien 1970 
10 stov apie 150 m į -S ir toliau tiek pat 
į V nuo senojo kanalo P galo alkūnės. 
Rad neoI.: titn. trikampis antgalis, skal
dytiniai, skeltės, akm. pasvarėliai, ginta
ro sagutės-karoliai, trapeciniai kabučiai, 
keramika su grūsto granito ir sraigių 
priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM. Slt SD 
1968 
11 stov 30 m į PV nuo P pagr. kanalo 

. gale esančio įstrižinio kanalo ir 50 m 
nuo dren·ažo galo ties trečiosiomis kana
lo žiotimis. Rad neoI.: titn., gintaro ir 
kaulo nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM. Slt 
MB (29) 1967 
12 stov netoli 10 stov, tarp II ir III sker
sinio kanalėlio, prie griovio, skersai juos 
kertančio. Rad neoI.: titn. ir gintaro nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (27) 
1967 
13 stov 90 m į S nuo pagr. kanalo P 
galo trečiųjų žiočių ir 50 m į R nuo ka
nalo. Rad neoI.: titn. ir gintaro nuoska
los ir ruošią iai, keramika su grūstų srai-



gių priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM. Slt 
MB (5) 1967 
14 stov apie 110 m į . P nuo gelžbetoninio 
kapčiaus, esančio pagr. kanalo gale, apie 
60 m . į PR nuo 15 stov. Rad neo!.: titn. 
skeltės ir nuoskalos, didoki gintarai, gy
vulių dantų dalys. Sv Vilnius, UEM. 
Slt MB (14) 1967 
15 stov apie 50 m į P nuo gelžbetoninio 
kapčiaus ir stačiu kampu nuo šio taško 
30 m į R. Rad neo!.: gintaro ir titn. nuo
skalos, gremžtukas. Sv Vilnius, LIEM. 
Slt MB (13) 1967 
16 stov tarp 15 ir 14 stov, apie 20 m 
į V nuo pagr. kanalo. Rad neo!.: kera
mika su sraigių priemaišomis. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt MB (28) 1967 
17 stov abipus pagr. kanalo, į P nuo ant
rųjų drenažo kanalo žiočių. Rad neol. : 
titn. gramdukas, gremžtukas, peilis, nuo
skalos, gintaro nuoskalos . Sv Vilnius, 
LIEM. SU MB (9) 1967 
18 stov 40 m į R nuo 17 stov, ties kana
lu, ir 70 m nuo to taško į P. Rad neol.: 
titn. ir gintaro nuoskalos. Sv Vilnius, 
LlEM. Stt MB (8) 1967 
19 stov 225 m į P nuo Mančiškės kelio ir 
apie 50 m į R nuo pagr. kanalo. Rad 
neo!.: titn. skeltės, nuoskalos, gintaro 
ruošiniai sagutėms, ilgiems karoliams, 
keramika su grūsto granito priemaišomis. 
Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (7) 1967 
20 stov 25 m į S nuo 18 stov, tame pat 
ruože. Rad neo!. : titn. trikampis antgalis, 
gremžtukas, rombinis antgalis, apskaldy
ti gintarai, keramika su grūsto granito ir 
sraigių priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM. 
Slt MB (10) 1967 
21 stov ties 20 stov, 30 m į V nuo pagr. 
kanalo. Rad neo!.: titn. ir gintaro nuo
skalos, gyvulių dantys ir kaulai. Sv Vil
nius, LIEM. Slt MB (6) 1967 
22 stov 130 m nuo Mančiškės kelio į P 
ir 50 m į R nuo pagr. kanalo, apie 100 m 
ilgio ruožas. Rad neo!.: titn. peilis, 

. gremžtukas, skeltės, nuoskalos, gintaro 
kabutis, sagutė, ruošiniai, akm. priekalas, 
keramika su grūsto granito priemaišo
mis. Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (II) 
1967 
23 stov V pagr. kanalo pusėje, 20 m į P 
nuo pirmųjų kanalo žiočių už Maneiškės 
kelio ir apie 30 m nuo kanalo į V, prie
šais P 21 stov galą. Rad neo!.: btn. ir 
gintaro dirbiniai, keramika su sraigių ir 
grūsto granito priemaišomis. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt MB (26) 1967; RR dien 1970, 
1971 
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24 lobis į P nuo Mančiškės kelio, apie 
80 m į R nuo pagr. kanalo pirmųjų žio
čių. Rad neo!.: gintaro ruošiniai, trapeci
niai kabučiai, cilindriniai karoliai ir kt. 
Sv Vilnius, LIEM. Slt MB 1967 
25 stov abipus Mančiškės kelio, apie 50 m 
į R nuo pagr. kanalo. Rad neoI.: titn. tri
kampis antgalis, gremžtukai, skeltės, 
nuoskalos, gintaro nuoskalos ir ruošiniai, 
keramika su grūsto granito priemaišomis. 
Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (15) 1967 
26 stov į S nuo Mančiškės kelio, ties pir
mosiomis kanalo žiotimis, 50 m į R nuo 
kanalo. Vienas kultūrinis sluoksnis 80 cm 
gilumoje. Rad neo!.: gintarų nuoskalos ir 
ruošiniai, smulki keramika. Sv Vilnius, 
LIEM. Slt MB (II) 1966; RR dien 1966, 
1971 ' 
27 stov 70 m į PR nuo 26 stov, prie 2i
bo sodybos, netoli Mančiškės kelio. Rad 
neo!.: titn. nuoskalos, gremžtukas, ginta
ro nuoskalos, ruošiniai, sagutės, ~erami
ka su grūsto granito ir sraigių priemaišo
mis. Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (16) 
1966 
28 stov nuo Mančiškės kelio į S, ties ant
rosiomis pagr. kanalo žiotimis, apie 50 m 
į R nuo kanalo, vienas kultūrinis sluoks
nis 60-80 cm gilumoje. Rad neo!.: tri 
kampiai antgaliai, smulkūs gremžtukai, 
akm. kirvelis, gintarinės sagutės, karo
liai, kabučiai, akm. tinklų pasvarai, kera
mika, papuošta įspaudėliais ir virvele. Sv 
Vilnius, LIEM 2070:357-384; Palanga, 
GM. SU MB (I) 1966; RR dien 1966; 
OB dien 1970 
29 stov apie 50 m tiesiai į R nuo 28 stov, 
prie Kasparienės sodybos. Rad: smulkios 
gintaro, kauliukų ir keramikos liekanos. 
Sv Vilnius, LIEM. Slt MB (I) 1966 
30 . lobis 20 m į S nuo antrųjų kanalo 
žiočių ir 90 m į R nuo kanalo prie A. Die
vinio sodybos. Rad neo!. gintaro lobis : 
22 ruošiniai trapeciniams kabučiams, vie
nas gyvulio galvutės ruošinys ir keli ap
skaldyti gintariukai. Sv Palanga, GM . 
šit MB 1966 

. 31 stov 1.30 m į R nuo lobio vietos, t. y. 
apie 220 m nuo kanalo, po to 25 m pa
sukus stačiu kampu į S. Rad neo!.: titn ., 
gintaro nuoskalos ir dirbinių fragm., 
smulki keramika. Sv Vilnius, LIEM. Slt 
MB (2) 1966; RR dien 1966b 

32 stov abipus uždaro kanalo, trečiojo į S 
nuo 27 stov, į V, tarp J. Manderio ir 
A. Dievinio sodybų. Rad neo!.: titn. tri 
kampis antgalis, skeltės, nuoskalos, gin
taro nuoskalos, akm. pasvarėliai, kerami-



ka su sraIgIŲ priemaišomis. Sv Vilnius, 
L1EM. Slt MB (3, 17) 1966; RR dien 
1966b 

33 stov netoli kęlio i fermas, 100 m i V 
nuo pirmųjų kanalo žiočių (skaitant iš 
P) V kanalo pusėje. Rad neo!.: apskal
dyti gintarai, keramika su sraigių prie
maišomis. Sv Vilnius, L1EM. SIt N\B (25) 
1967 
34 stov į S nuo kelio į fermas ir 140 m 
į R nuo pagr. kanalo, prie elektros stul
po. Rad neo!.: titn. ir gintąro nuoskalos, 
keramika su grūsto granito priemaišomis. 
Sv Vilnius, L1EM. SIt MB (4) 1966 
35 stov 240 m į S nuo elektros stulpo, 
prie kurio yra 34 stov, vidury lauko. Rad: 
smulkūs gintaro, kaulo ir keramikos gab. 
Slt MB (30) 1967. Sv Vilnius, L1EM 
36 stov tiesiai į R nuo M. Balčiaus sody
bos, V pagr. · kanalo pusėje. Rad neo!.: 
apskaldyti gintariukai, keramika su grūs
to granito priemaišomis. Sv Vilnius, 
L1EM. SIt MB (19) 1967 
37 stov į V nuo naujosios gyvenvietės 
gatvės ir į S nuo skersinio kelio, einan
čio pro Balčių sodybą. Rad neo!.: titn. 
skaldytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, L1EM. SU MB (22) 1967 
38 stov į P nuo kelio iš plento į Sventą
ją, į V nuo senojo kanalo, prie Brikmano 
sodybos. Rad: titn. skaldytiniai, nuoska
los, gintaro nuoskalos, kabutis. Sv Vil
nius, L1EM. SIt MB (12) 1966 
39 stov prie Sventosios up., į R nuo se
nojo kanalo smėlio kopose, tarp up . ir ke
lio (Bertulio kopos) , vienas ku !tūrinis 
sluoksnis, apnaikintas. R.ad neo!.: titn . 
trikampis antgalis, gremžtukai, skeltelės, 
skaldytinis, gintaro ruošiniai ir nuoska
los, keramika su grūsto granito priemai
šomis. Sv Vilnius, L1EM. SIt MB 1966; 
RR dien 1966b 

40 stov prie Sventosios up., į V nuo ka
pinių, kalvelė - dirbamas laukas pakilu
moje, sluoksnis sunaikintas XVIII amž. 
gyvenvietės, yra žalv. amž. radinys (žiūr. 
III, 67). Rad neo!.: trikampis antgalis, 
gremžtukai, skaldytiniai, skeltės, gintaro 
nuoskalos ir ruošiniai. Sv Vilnius, L1EM. 
SU MB 1966, RR dien 1966b 

2P4. PALANKIN~ k, Kidulių apy1., Sakių rj. 
Stov tarp vieškelio ir Ne'muno smėlio 
kopų, vadinamų Prancūzkapiu, kuriose 

~ išsisklaidę radiniai. Rad: retušuotos skel
tės, nuoskalos. Sv Vilnius, L1EM. Slt RR 
dien 1960a 

235. PALOMENĖ k ir apy!., Kaišiadorių rj. 
Lomenos up. krante. Rad mezo!.: ovalinio 
piūvio raginis kaltęlis 16 cm ilgio. Sv 
Vilnius, L1EM 1999 

236. PALUKNYS k, Zaiginio apy!., Kelmės rj. 
Stov vietovėje, vadinamoje Kaukazu. Rad 
mezo!.: įvairios skeltės, trumpi stori 
gremžtukai, skeltukas, skaldytinio dalis. 
Sv Kaunas, VIM 614:1-11; 1&54:1-2. 
Slt TO 

237. PAMERKINĖ k, Kibyšių apy!., Varėnos rj. 
Stov kairo Nemuno krante, į P nuo Mer
kinės tilto, ant I viršsalpinės terasos pa
kraščio, nuo miško ligi didelio skardžio, 
daugiausia prie sodybų. Rad "mezo!.: 
svidriniai strėlių antgaliai, stambūs 
gremžtukai, rėžtukai, skaldytiniai; neo!.: 
lancetiniai, skersiniai, trikampiai antga
liai, smulkūs gremžtukai, retušuotos skel
tės · ir nuoskalos. Sv Vilnius, L1EM., KJ 
M6; Merkinė, VM. Slt KJ dien 1939; RR 
dien 1962a 

238. PAMERKYS k, Jakėnų apy!., Varėnos rj. 
Stov didieji smėlynai prie Merkio up. ties 
brasta. Rad neo!.: svidrinis antgalis, skel
tukai, skeltės, nuoskalos. Sv KJ Val19 a. 
Slt KJ dien 1954 

239. PAMUSIAI k, Pavarėnio apy!.; Varė
nos rj. 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p. 

240. PANEMUNINKAI k, Oubėnų apy!., Aly
taus rj. 
Stov. Lit PAKV, 1893, 123 p.; Tarasen
ka, 1928, 203 p. 

241. PANEMUNINKELIAI k, Punios apy!., 
Alytaus rj. 
t stov ant aukšto kranto, ten, kur iš šal
tinio išteka up., jo deš. pusėje. Rad pa
leo!., mezo!.: kampinis " rėžtukas, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ A3• Slt KJ 
1938-1939; RR dien 1962a 

2 stov tuoj už up., dirva pamiškėje. Rad: 
gremžtukas, retušuotos nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ A3 a. Slt KJ dien 1939 

242. PANEV~2YS m. 
Nevėžio krante, netoli P. Rad: ragmIs 
kirvis su skyle kotui, aptrupėjusiais ašm., 
12 cm ilgio. Sv Panevėžys, KM 488. Lit 
Puzinas, 1935, 285 p., 18 pav.; LAB, 
523 p. 

PAPIS ež., žiūr. Mikašiūnai (190) 
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243. PAPISKES k., Pabarės apyI., Eišiškių rj. 
Stov. Rad: lenkti peiliai, retu šuo tos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 58:1-
10. Lit Szukiewicz, 1910, 54 p. 

244. PASIENIAI k., Buivydiškių apyI., Vil
niaus rj. 
Stov aukštai kelelyje, ties paskutine tro
ba S k. gale, perėjus per up. ir miškelį, 
nepasiekus Smilgių vk. Rad: retušuotos 
nuoskalos, skeltės. Sv Vilnius, KJ. Slt 
KJ dien 1942 

245. PASILINGE k., Merkinės apyI., Varėnos rj. 
I stov į V nuo kelio iš P. į Maksimus, 
dirvose. Rad: gramdukai ir skalda. Sv 
Vilnius, KJ M 1O• Slt KJ 1938 

2 stov tarp Cesų ir P . smiltynas kelyje, 
keliui iš Cesų pakilus į kalną. Rad: nuo
skalos ir apdirbtas kvarcitas. Sv Vilnius, 
KJ. Slt KJ 1938 

246. PASTUVA k., Batniavos apyI., Kauno rj. 
Stov ant salpos, prie plūdurų sandėlio, 
trys kultūriniai sluoksniai. Rad mezoI.: 
svidrinis, lancetiniai antgaliai, žeberklų 
ašmenėliai, gręmžtukai, rėžtukai, skaldy
tiniai; neoI.: kapo liekanos be įkapių; 
žalv. amž.: plonasienė lygi keramika. Sv 
Vilnius, LIEM 1895:1-381; KJ Vis. Kau
nas, VIM 620:1-24, 1531:1-2. Slt KJ 
dien 1939-1941; RR dien 1959a; 1960a; 
1961. Lit PHMa'HTeHe, 1966, 7:24-43 pav. 

247. PASVENTUPYS k., Ašmintos apyI., Prie
nų rj. 
I stov prie pat Nemuno kranto. Rad 
neoI.: nusmai1inta rago viršūnė 16,2 cm 
ilgio, raginis kaplys su skyle kotui 16,3 cm 
ilgio, du titn. gludinti kirveliai, du akm. 
kirveliai. Sv Kaunas, VIM 17, 46, 71, 436, 
629, 1405. Slt KMM dien 1929. Lit Pu-

' zinas, 1935a, 285 p., 17 pav.; 1938, 3:4 
pav.; LAB 523 p., 22:7 pav. 
2 stov ant aukšto kair. Nemuno kranto 
kopos. Rad: skeltės, keramika. Sv Kau
nas, VIM. Slt TD dien 1908, 46 p. 

248. PATILTIS k., Janapolės apyl., Telšių rj . 
Rešketos up. 0,5 m gilumoje. Rad neol.: 
rago ietigalis kūgine viršūne 26,3 cm il
gio, antgalis kūgine viršūne 8,2 cm ilgio, 
du plokšti lauro lapo pavidalo antgaliai 
11,1 ir 7,7 Fm ilgio. Sv Kaunas, VIM 
15:1-4. Lit Puzinas, 1935a, 285 p., 9, 
11-13 pav.; 1938, 5:2, 4, 8 pav.; LAB 
50, 523 p., 21 :7-9 pav. 

249. i>ATUMSALIAI k., Viešvėnų apyl.. Tel
šių rj . 
Stov prie senkapių . Rad: retušuotos nuo
skalos, dirbinėliai. Sv Kaunas, VIM 
1559:1, 2. SIt TD 

250. PAU<?SUPE k., Kaniavos apyI., Varė
nos rJ. 
I stov R k. gale keliose vietelėse: la šlai
tas toje vietoje, kur kelias iš P. į Zer
vynas kyla į aukštąją terasą. Rad mezoI.: 
ovalinis kirvelis, nebaigtas pleištas. lb 
nusileidus nuo šio kalno į R, pakalnėje 
išpustyta vietelė kelelyje. Rad: retušuo
tos nuoskalos ir dirbinėliai. le takelyje 
prie pat liepto ir šalia takelio. Rad: retu
šuotos nuoskalos . Sv Vilnius, KJ U42 c, d. 
Slt KJ dien 1958-1959 
2 stov Baltas kalnas, deš. Olos kranle 
didelis smėlynas į V nuo P. k. Rad neoI.: 
trikampiai, skersiniai, lancetiniai antga
liai, maži gremžtukai, ovaliniai kirveliai, 
skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM; KJ U 43• 

Slt AB dien 1953; KJ dien 1958-1959. 
Lit lllYKeBliŲ, 1893, 96 p.; PAKV, 1893, 
107 p.; Szukiewicz, 1901, 12 p.; Tarasen
ka, 1928, 208 p. 
3 stov dirvonėlis tarp P. 4 ir 2 stov. Rad 
žalv. amž.: gremžtukai, retušuotos skel
tės ir nuoskalos, keramika lygi ir nežym. 
brūkšniuota. Sv Vilnius, KJ U 44' a. Slt 
KJ dien 1958--1959 
4 stov platus kirtimo ruožas ties ta vieta, 
kur kelias i Kašėtas per mišką prieina 
prie up., iškyšulyje maža kalvelė slėnyje. 
Rad mezoI.: gremžtukai, gramdukas, ova
linis kirvelis, skaldytinis, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U44• Slt 
1\J dien 1958-1959 
5 stov maždaug pusiaukelėj tarp Zervynų 
5 stov ir P. 4 stov, up. slėnio išsikišime 
į sausumą, pakilesnėje lygioje dirvoje. 
Rad: trumpas gremžtukas, skalda. Sv 
Vilnius, KJ U45• SU KJ dien 1959 

251. PAULIAI k., Marcinkonių apyl., Varė
nos rj. 
1. Dvi stov. Lit lllYKeBliŲ, 1893, 96 p.; 
Szukiewicz, 1901, 12 p.; 1910, 53 p.; 
PAKV, 1893, 118 p.; Tarasenka, 209 p. 

2. Baltas kalnas 1,3 km į R nuo P. k. 
Rad: židinių, įrengimų ir titn. dirbinių 
liekanos. Sv Vilnius, LIEM. SU VK pas 
1967-1969 
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252. PAVARENIS k. ir apy1., Varėnos rj. 
Stov. Lit Tarasenka, 1928, 208 p. 

253. PAVEISININKAI k., Kapčiamiesčio apyl., 
Lazdijų rj. 
t stov ež. pakrantėje, pakilumoje, prie
šais pradinę mokyklą, į R nuo kapinių. 
Rad neol.: trikampis antgalis, maži 
gremžtukai, rėžtukai, gramdukai, laibieji 
spaustukai, kirvelio tipo dirbiniai, retu
šuotos skeltės, keramika su įspaudais. 
Sv Vilnius. LIEM 1972:1-50. šIt RR 
dien 1962a -

2 stov pasibaigus P. k., pačiame miško 
pakraštyje kyšulys į ež. Rad paleol.: svid
rinis ' antgalis, dvigalis rėžtukas, kraštinė 
nuoskala, skeltės; neo1.: trikampis antga
lis, gremžtukas, rėžtukas, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIE.M 1972: 
51-59. šIt RR dien 1962a 

3 stov dar toliau i V nuo 2 stov, miško 
properšoje, kur Š ež. krantas staiga 
pasuka i š ir ežeras platėja. Rad mezol.: 
ovaliniai kirveliai, gramdukas-rėžtukas, 
laibasis spaustukas. skaldytinis, skeltės, 
nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 1972:60-
63. Šit RR dien 1962a 

254. PAVERKNIAI k., Birštono apyl., Prienų rj. 
Stov. Rad: retu šuo tos skeltės ir nuoska
los. Sv Kaunas, VI.M 1544: 1-2 

255. PAŽELVIAI k., Želvos apyl., Ukmergės rj. 
Stov apie 1 km i V nuo P. k., miške, ant 
aukšto Želvės up. kranto, vietovėje, vadi
namoje "Smėlinka". Rad žalv. amž.: titn. 
nuoskalos ir gab., trijų akm. kirvelių 
fragm., nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, LIE.M. štt VD 1962 

256. PELENIAI k., Li1:1kmenų apy1., Ignali
'nos rj. 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 54 p. 

PELESA ež., žiūr. Dubičiai (56), Stojai 
(313) 

257. PERLOJA m., Varėnos rj. 
t stov apie 1,5 km i ŠR nuo P. bažny
čios, apie 200 m nuo plento į .Merkio pu
sę, smiltynas su kopomis. Rad neo1.; tri
kampiai, skersiniai antgaliai, gremžtukai, 
skeltukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Kaunas, VI.M 622:1-5; 1545:1-21; 
1570:1-3; Vilnius, KJ Va29. ŠIt KJ; K.M.M 
dien 1932. Ut Szukiewicz, 1901, 11 p. 

2 stov Galai balų, į P nuo plento Varė
na-.Merkinė, pasukant i kair. prieš tiltą 
per Ašarini up., prie kurio stovi kolūkio 
gyvulininkystės pastatai, apie 300 m nuo 
plento smėlynas. Rad:daug titn. dirbi
nių, akmeninių kirvukų, keramikos. Šit 
HL pas 1957 

3 stov Kartuvių kalnas. Stovyklos pėdsa
kai. ŠIt K.M.M dien 1932 

4 stov kair. .Merkio krante, kur iteka De
rėžnyčia II. Keli atskiri lizdai. 4a platus 
smėlio šlaitas i D. up. prie .Merkio. Rad 
neol.: ovaliniai kirveliai, retušuotos skel
tės, nuoskalos, dirbinėliai, skaldytiniai. 
4b šalia 4a lizdo, ties D. up. vingiu, ligi 
iškyšulio. Rad: retušuotos skeltės ir nuo
skalos, skaldytinis, nemaža skaldos. 4c 
kalvelė-kyšulys į D. up. Rad neo1.: ma
ži gremžtukai, retušuotos skeltės. 4d D. 
up. šlaitas nuo iškyšulio ligi važiuoj amo
jo kelio. Rad paleol.: antgalis, pailgas 
rėžtukas, kraštinė nuoskala. 4e tarp mies
telio ir šlaito į D. up. apie 200 m taku 
ir išgena. Rad neo1.: retušuotos skeltės, 
nuoskalos ir dirbinėliai. Sv Vilnius, KJ 
Va21 a-d, m. ŠIt KJ dien 1954 

PERVALKA k., žiūr. Neringa (212) 

PETRAŠIONAI Žem., k., žiūr. Kaunas 
(119) 

258. PIKCIAI k., Karsakiškio apy1., Panevė
žio rj. 
Stov apie 500 m nuo Geležių mokyklos 
į ŠV, vieta, vadinama kapeliais, tai sale
lė nusausintoje pelkėje. Rad neol.: titn. 
kirvelis, ietigalis, trikampis antgalis, akm. 
plaktukas. Sv Panevėžys, KNL šIt AD 
1959 

259. PILVIŠKIŲ apyl., Vilkaviškio rj. 
Rad: du plokšti trumpi raginiai antgaliai 
abiem , smailėjančiais galais. Sv* Kelmė, 
K.M. Šit JP rankr. 

260. PYPLIAI k., Noreikiškių apyl., Kauno rj . 
t stov priešais Raudondvario bažnyčią, 
ka ir. Nemuno krante, ant salpos, stam
baus graužo sluoksnyje. Rad paleo1.: dvi
galis rėžtukas, gramdukas-rėžtukas, pleiš
to tipo dirbinys, retušuotos skeltės. Sv 
Vilnius, KJ K 24 a, b, d. ŠIt KJ dien 
1937-1959. Lit PHMaHTeHe, 1966, 3:15-
20 pav. 

2 stov griūvančiame i Nemuną smėlėta
me šlaite prie piliakalnio. Rad žalv. amž.: 
trikampis su itvara, lancetinis antgaliai, 
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gremžtukas, retušuotos skeltės ir nuoska
los. Sv Vilnius, KJ K24 c; Kaunas, VIM. 
Slt KJ dien 1942-1943 

3 stov prie pat piliakalnio, ant viršutinės 
Nemuno terasos, sunaikinta vėlesnės gy
venvietės. Rad: rėžtukas; nuoskalos. Sv 
Kaunas, VIM 

261. PLATELIAI m. ir apyI., Plungės rj. 
Rastas durpyne. Rad mezoI.: tribriaunis 
raginis ietigalis 16,1 cm ilgio. Sv Vil
nius, .LIEM 1998 

262. POCIŪNAI k., Ašmintos apyI., Prienų rj. 
t stov ant I viršsalpinės Nemuno kair. 
kranto terasos, į S nuo P. k., platūs smė
lynai. Rad mezoI.: lancetiniai, trumpiniai 
antgaliai, smulkūs gremžtukai, stambūs 
rėžtukai, ovaliniai kirveliai; neoI.: skersi
niai antgaliai, dantytais pakraščiais ant
galio viršūnė. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, 
KJ A13, Isa. Slt KJ dien 1938-1957; RR 
dien 1959. Lit Gloger, 1873, 109 p.; 1903, 
68 p. 

2 stov labiausiai nuo kaimo nutolusios 
kopos papėdėje, toliau nuo Nemuno ir 
aukščiau, negu 1 stov. Rad žalv. amž.: 
lapelinis antgalis, pailgas gremžtukas, 
gramdukai, retušuotos nuoskalos, gludin
to titn. kirvelio daliS, akm. kirvelio pen
tis, nežym. brūkšniuota keramika. Sv 
Kaunas, VIM; Vilnius, KJ AI3 a. Slt KJ 
dien 1941; RR dien 1959a 

263. POSVENTIS k., Ašmintos apyI., Prienų rj. 
Stov prie keliuko per up., einant iš Po
ciūnų į Vangus . . Rad: skersinis antgalis, 
skalda. Sv Vilnius, KJ AIs a, b, c. Slt 
KJ dien 1941 

264. PRAUDA k., Kaniavos apyI., Varėnos rj. 
Stov. Rad paleoI.: svidriniai-madleniniai 
smulkūs antgaliai, gremžtukai, rėžtukai; 
neoI. ir žal\'. amž.: trikampiai antgaliai 
įsmaugtais ir tiesiais pagrindais, su įtva
r a, beveik rombiniai smaigai, retušuotos 
skeltės, ovaliniai kirveliai, kartais nežym. 
gludinti, raginis kirvelis su skyle kotui, 
gludinimui akmuo su loveliu. Sv Vilnius, 
LIEM 40:1-9; 97; Leningradas, VE, 
176/1-966 

265. PREIDZIAI k., Miežiškių apyI., Panevė
žiorj. 
Pievoje, 1,4 m gilumoje molyje, tiesinant 
Alantos up. Rad neoI.: raginis trikampės 
formos kirvis 14,3 cm ilgio. Sv Kaunas, 

VIM 20. Lit Puzinas, 1935, 285 p., 22 
pav.; LAB, 523 p. 

266. PRIEKULE m. ir apyI., Klaipėdos rj. 
Lūžijos miške, 4 m gylyje, vandenin
game smėlyje, šalia sutrešusio medžio. 
Rad: gintarinė sagutė, skydelio pavidalo 
plokštelė su duobutėmis. Lit Klebs, 1882, 
35, 38 p.; Bezzenberger, 1889, 179, 242 p.; 
Hollack; 1908, 124 p.; Tarasenka, 1928, 
217 p. 

267. PRIENAI m. 
t stov Naujųjų 'p. rajone įvairiose vie
telėse: take prie Nemuno ir kelyje per 
patį m., smiltynėly dirvoje tuo.j už ma
lūno, take iš Drubingos up. 'Rad: retu
šuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ As. Slt KJ dien 1939 

2 stov Tausakaln'is (arba Kvietenio kal
nas) PV P. m. pakraštyje, P Sodų 
g-vės pusėje ir .kalno S papėdėje pelkė
toje pievoje, kasant rasta medžių ir rie
šutų. Rad mezoI.: retušuotos nuoskalos, 
stambios skeltės. Sv Vilnius, LIEM. Slt 
AN pas 1963 

268. PRŪSELIAI k., Karsakiškio apyI., Pane
vėžio rj. 
30 m į S nuo A. Skupo sodybos, darže. 
Rad: platus ietigalis rudos spalvos su 
trumpa įtvara. Sv Geležiai, MM. Slt AD 
1958 . 

269. PŪCKORNf: k., Valkininkų apyI., Varė
nos rj. 
t stov kair. Spenglos up. krante, į R nuo 
k., šlaitai iki up. Rad: skalda. Sv Vil
nius, KJ Va66 a. Slt KJ dien 1942 

2 stov į R nuo k., smėlėtas šlaitas prie 
kapelių. Rad: skaldytinis, peiliukas su 
įgauba, skalda. Sv Vilnius, KJ Va66 b. 
Slt KJ dien 1942 

3 stov į R 2 stov, prieš pat pirmą pa
miškės kalvelę, dirvoje nedidelis lizdas. 
Rad: stambi skalda ir didelis piūklelis. 
Sv Vilnius, KJ Va66 c. Slt KJ dien 1942 

4 stov miške už P. k., einant į Valkinin
kus. Rad: laibasis skeltukas, skalda. Sv 
Vilnius, KJ Va66 d. Slt KJ dien 1942 

270. PUGAINIAI k., Bražuolės apyI., Trakų rj. 
t stov apie 700 m aukščiau Bražuolės 
up. įtekėjimo į Nerį, ka ir. Neries krante, 
apie 150 m nuo kranto, aukštai prie ta
kelio. Rad paleoI.: gremžtukai, rėžtukai, 
gramdukas, retu šuo tos skeltės ir nuoska-
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los. Sv Vilnius, KJ N1l a. Šit KJ dien 
1956 
2 stov nuo 1 stov Nerimi aukštyn, arčiau 
prie up. Rad: skeltės ir skalda. Sv Vil
nius, KJ N1l b. Šit KJ dien 1956 

271. PUl\\PENŲ apyI., Pasvalio rj. 
Įstro up. melioruojant, 1-1,5 m gylyje, 
dumble. Rad mezo~.: du raginiai šeivos 
pavidalo antgaliai 12,3 cm ir 14,9 cm il
gio. Sv Kaunas, VIM 16: 1, 2. Lit Puzi
nas, 1938, 5:7, 8 pay.; LAB, 50, 522 p. 

272. PUNIA m. ir apyl., Alytaus rj . 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928. 218 p. 

273. PURVYNAI k., Aukštadvario apyl., Tra
kų rj. 
Stov kalvoje prie senkapio, į R nuo P., 
i P nuo Baluosuko ež. R galo, į P nuo 
kelio į Nikronis. Rad: gramdukas-rėžtu
kas, kirvelio tipo dirbinys, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM. Šit AN 1963 

274. PUSBACKIAI k., Repšėnų apyl., Anykš
čių rj. 
Kasant griovį. Rad: plati ilga skeltė. Sv 
Kaunas, VIM 1989 

275. PUVOCIAI k., Marcinkonių apyl., Varė
nos rj. 
t stov deš. Merkio krante, apie 1 km į S 
nuo up. ir apie 200 mį SR nuo kelio 
iš P. į Bingelius, apie 1 km ilgio ir 
700 m pločio smiltynas; S baigiasi ap
augusiomis kopelėmis, paviršiuje yra ak
menų. Išsiskyrė 6 aikštelės, 5 paleoliti
nės ir 1 (f) žalY. amž. Rad paleol.: svid
riniai, madleninius primenantieji ir skel
tiniai antgaliai, įvairūs gremžtukai ir 
rėžtukai, dvigaliai skaldytiniai; žalv. 
amž.: trikampiai, lancetiniai antgaliai su 
plokščiu paviršiniu retušu. Sv Kaunas, 
VIM 617:1-9; Vilnius, LIEM; KJ P I. 
Slt KMM dien 1932; KJ dien 1939--1957; 
AB dien 1954. Lit lllYKeBRlJ, 1893, 96 p.; 
PAKV, 1893, 120 p.; Szukiewicz, 1901, 
11 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 
219 p.; Jablonskytė, 1941 a, 3-27 p.; 
PRMaHTeHe, 1952, 44 p., 10 pav. 

2 stovapaugęs aukštas' Merkio krantas, 
į V nuo k. apie 1 km įvairiose vietelė
se. Rad: retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius, KJ P 2• ŠIt KJ 1938 
3 stov smiltynėlis miške prie kelio iš P. 
į Mardasavą, apie 0,5 km nepriėjus po-

sūkio iš vieškelio į P. 1 stov. Rad me
zoI. : svidrinis antgalis, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ P 3. ŠIt 
KJ dien 1939-1940 

4 stov einant iš P. į Mardasavą, tuoj už 
P. k. mažas smiltynėlis už up. Rad: skel
telės, skalda. Sv Vilnius, KJ P 20 • šit KJ 
dien 1959 

5 stov ka ir. Merkio pakrante einant iš 
Merkinės į P., perkirtus up. ir pakilus 
į kalną už Trasninko k. Rad paleol.: 
skaldytinis, skeltės, nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ P 19• šit KJ dien 1959 

RACKūNlšKES vk., žiūr. Kašėtos 
(112:15) 

276. RADIKIAI k., Ražių apy1., Kauno rj. 
Stov deš. Neries krante, aukštose kopo
se, tarp Lapienės up. ir kapinių. Išsiski
ria 6 radimo vietos (A, B, e, e, D, E), 
iš kurių Jik E priskirtina ~mezolitui. Rad 
mezoI.: svidriniai ir madleniniai antga
liai, trumpi gremžtukai, rėžtukai; neoI.: 
trikampiai, lapeliniai, lancetiniai, sker
siniai antgaliai, žeberklų ašmenėliai. ma
ži gremžtukai, rėžtukai, gludintų titn. ir 
akm. kirvelių nuoskalos, keramika ne
žym. brūkšniuota, virvelinė ir puošta įrai
žomis. Sv Kaunas, VIM 611:1-84; 
1528:1-12; 1571:1-6; 1706:1-12; Vil
nius, KJ KI6 a-do Šit TD dien 1909, 75 p.; 
KJ dien 1920-1943; RR dien 1959b . Lit 
Tarasenka, 1928, 157, 220 p.; Rimantienė, 

. 1965b, 33-45 p. 

277. RADIŠKIS k., Vidiškių apyl., Ukmergės rj . 
t stov didelis smiltynas ties pačiu kaimu .. 
Rad žalY. amž.: storasienė juosva kera
mika. Sv Vilnius, KJ Uk2. šIt KJ 1938 

" 2 stov prie plento, vietelėse arčiau 
į Sventosios up. Rad: ovalinis kirvelis, 
skalda. Sv Vilnius, KJ Ukl. Šit KJ 1938 
3 stov beveik prie 1 stov, prie senojo 
Sventosios up. kranto, mažas smiltynė
lis. Rad neoI. : smulkūs gremžtukai, ylos 
dalis, retušuotos nuoskalėlės. Sv Vilnius, 
KJ Ukl a. Šit KJ 1938 

4 stov Sventosios up. statant Radiškio 
tiltą. Rad: elnio ragas su įbrėžimais. Šit 
PT 

278. RADVILAI k., Kužių apyl., Siaulių rj_ 
Rad: raginis kirvelis su skyle kotui nu
lūžusiais ašmenimis. Sv Siauliai, IEM 
1511 
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279. 

280. 

RAKAUSKAI k., Keturvalakių apy!., Vil
kaviškio rj. 
Rad: raginis lenktas kirvukas siaurais 
ašmenimis su iškalta skyle kotui. Sv 
K2psukas, KM 33 

RATNYCIA k. ir apy!., Varėnos rj. 
I stov apie 1,5 km nuo R. į S, apie 
0,5 km nuo plento R.-Merkinė, iškyšu
lys, kur Grūtos up. atsiskiria nuo šv. Jo
no up. slėnio. Rad žalv. amž.: pradėtas 
trikampis antgalis, muštukai, retušuotos 
nuoskalos, keramika su grūsto granito 
priemaišomis. Sv Vilnius, KJ DIs a, b. šIt 
KJ dien 1953-1959. Lit Szukiewicz, 
1910, 53 p. 

2 stov priešingame (deš.) Grūtos up. 
krante, kiek žemiau. 1 stov. Rad: tri
kampis antgalis, skalda. Sv Vilnius, KJ 
D Is1. Šit KJ dien 1953 

3 stov į R. šoną nuo šv. Jono up., į kair. 
nuo kelio iš Druskininkų į R. Rad: retu
šuo tos nuoskalos. Sv ViIFIius, KJ D 19 E. 
ŠIt KJ dien 1953 

281. RAUDONDVARIS m. ir apy!., Kauno rj. 
I stov ant III viršsalpinės Nemuno te
rasos, prie kelio iš Nemuno slėnio į kai
linių žvėrelių fermą. Trys kultūriniai 
sluoksniai. Rad paleo!.: svidriniai antga
liai, gremžtukai, rėžtukai, skeltės, skal
dytiniai; mezo!.: smailios skeltės, žeberk
lų ašmenėliai, maži gremžtukai, pailgi 
rėžtukai, laibieji skaldytiniai. Sv Kau
nas, VIM. ŠIt RR dien 1959C • Lit 
PIIlYlaHTeHe, 1966, 4:1-9 pav. 

2 stov į R nuo 1 stov, pusiaušlaityje iš
griauta duobė, radiniai tuoj po velėna. 
Rad žalv. amž.: skeltės ir nuoskalos, ne
žym. brūkšniuota keramika. Sv Kaunas, 
VIM. Šit RR dien 1959c 

RAUDONKALNIS kalnas, žiūr. Nedingė 
(201 ) 

282. RAZIŠKIAI k., Rinkūnų apy!., Kauno rj. 
Jiesios up. krante, apie 150 m nuo van
dens, žemiau buv. tilto, tarp up. suneštų 
žabų. Rad: ilgas raginis kirvis su skyle 
nupiautos atšakos vietoje, 25 cm 'ilgio, 
Sv Kaunas, VIM 23. Šit KMM dien 1933. 
Lit Puzinas, 1935, 286 p., 23 pav.; 1938, 
4:6 pav.; LAB, 523 p. 

283. REKETE: k., Imbarės apy!., Kretingos rj. 
Graužduobėje, kur buV;ęs gelež. amž. ka
pinynas. Rad: -skeltės. Sv Kaunas, VIM 

284. 

285. 

286. 

RINGUVE:NAI k., Kuršėnų apy!., Šiau
lių rj. 
Prie Ringuvos up., ties buv. R. dvaru, 
ten pat, kur rastas žalv. kirvukas' (žiūr. 
III, 81). Rad žalv. amž.: ilgas ietigalis 
titn. retušuotu paviršium. Sv Kaunas, 
VIM 616:1. Lit Dowgird, 1888, 14 p. 

RINKŠELlAI k., Zaiginio apy!., Rasei
nių rj. 
Stov. Rad: titn. skeltės, nuoskalos, vir
velinė keramika. Sv Kaunas, VIM 819:2, 
1520: 1. ŠIt TD 

RIOGLIŠKIAI k., Altoniškių apy!., Kau
no rj. 
Stov ant viršutinės kair. Nemuno kranto 
terasos, platūs dideli smėlynai, iš da
lies naudojami daržams ir ganykloms. 
Be to, aukštai ir' apačioje ties Nemuno 
krantu smiltynėlis priešais Altonos kal
ną. Rad: retu šuo tos ir neretušuotos gana 
didelės skeltės ir nuoskalos. Sv Kaunas, 
VIM 618:1-9; 1556; Vilnius KJ. ŠIt TD 
dien, 76 p.; KJ dien 1939. Lit Makarevi
čius, 1925; Tarasenka 1928, 225 p. 

287. RODŪNE:LE: (Pukiškiai) ) k., Karsakiškio 
apy!., Panevėžio rj. 
Stov P Mūsio (Pukiškių) ež. krante, 
smėlvnai. Rad neoI.: skersinis, lancetinis 
antgaliai, rombiniai ietigaliai, įvairūs 
gremžtukai, smulkūs rėžtukai,. žeberklų 
ašmenėliai, ovaliniai kirveliai', pusė akm. 
kirvelid. Sv Panevėžys, KM 3627, 2685-
2703. ŠIt AD 1958-1961 
ROKAI k., žiūr. Ražiškiai (282) 

288. RŪDAICIAI k. ir apy!., Kretingos rj. 
I senkapio teritorijoje. Rad: trumpas 
gremžtukas, nuoskalos. Sv Kaunas, VIM 

289. RUDNIA k., Kaniavos apy!., Varėnos rj. 
I stov deš. Ūlos up . krante, einant iš 
Krokšlio į Ūlos ež., smėlėtas šlaitas 
į Ūlos slėnį prieš antrą lieptą. Rad žalv. 
amž.: trikampis antgalis, gremžtukas, 
gramdukas-rėžtukas, vienagalis skaJdyti
nis, šukės lygiu ir nežym. brūkšniuotu 
paviršium. Sv Vilnius, LIEM; KJ U 21 • 

ŠIt AB dien 1954; KJ dien 1954-1955. 
Lit Szukiewicz, 1901, 11 p., 1910, 53 p.; 
Tarasenka; 1928, 226 p. 

2 stov apie 4 km į V nuo R. k. ir apie 
1 km į V nuo Ūlos ež., ka ir. Ūlos kran
te nedidelė kalvelė, einant iš Lynupio 
stov, prie Ūlos vingio, kur baigiasi :balo-' 
tos pievos ir prasideda kalvelės. Miško 
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kv. 79, apsodintas 1964 m. Rad žalY. 
amž.: trikampis antgalis; gremžtukas, 
gramdukas, peiliai, pleišto tipo įrankiai, 
skaldytiniai, skeltės, nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Vilnius, LIEM 2040:1-13; 
KJ U22. šit AB dien 1954; KJ dien 1954; 
RR dien 1966a• Lit Szukiewicz, 1907, 

31 p.; 1910, 53 p. 

3 stov į SR nuo 2 stov, ant gretimos 
plokščios kalvelės. Rad paleol. (?): skal
dytinis, skalda; neo!.: trikampiai, lance
tiniai antgaliai, ovalinis kirvelis, retušuo
tos nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
1696:1-21; KJ U 23• šit AB dien 1954; 
KJ dien 1954; RR dien 1966a. Lit Ber
notaitė, 1959, 89-90 p., 3:5, 12, 14 pav. 

4 stov į SR nuo 3 stov, aukštai prie 
Olos up. gilus kirtimas, kylantis stačiu 
smėlėtu apsodintu šlaitu. Rad paleo!.: 
svidrinis antgalis, rėžtukas, skeltės, skal
dytiniai; neo!.: trikampiai antgaliai, ieti· 
galis, trumpi gremžtukai, plačios skeltės. 
Sv Vilnius, LIEM 1696:22-37; KJ U 24• 

šit AB dien 1954; KJ dien 1954; RR dien 
1966a . Lit Bernotaitė, 1959, 89 p., 3:6, 
8 pav. 

5 ·stov į V nuo Olos up.žiočių į ež., sta
tus šlaitas į viršutinę terasą, apsodintas 
pušaitėmis. Rad mezo!.: gremžtukas, ap
link retušuoti dirbinėliai, pradėtas ova
linis kirvelis, skaldytiniai, skeltės; žalY. 
amž.: fragm. su plokščiu retušu, akm. 
kirvelio dalis, keramika nežym. brūkš
niuota. Sv Vilnius, LIEM 1696:38-40; 
KJ U25. šit AB dien 1954; KJ dien 1954; 
RR dien 1966a 

6 stov kalvelė ("Sala") ten, kur Ola 
įteka į ež., keletą metrų iškilusi virš 
vandens lygio. Rad mezo!.: gremžtukai, 
skeltės; neo!.: ruošiniai ovaliniams kir
veliams, kirvelis gludintais ašmenimis, 
peilis su plačiu retušu, keramika, puošta 
duobutėmis ir įraižomis. Sv Vilnius, 
LIEM 2042:1-6; KJ U26 a Alytus, KM. 
šit AB dien 1954; KJ dien 1954; HL 
pas 1957; RR dien 1966a 

7 stov tarp 6 ir 8 stov, V Olos ež. kran
te nedidelė kalvelė. Rad mezb!. ir neo!.: 
lancetiniai, trikampiai antgaliai, gremžtu
kai, rėžtukai, skaldytiniai, skeltės, kera
mika su auga!. ir grūsto granito priemai
šomis, !brūkšniuota ir papuošta įspaudais. 
Sv Vilnius, LIEM 1696:41-43; 2043:1-
8; KJ U26 b. šit AB dien 1954; KJ dien 
1954-1955; RR dien 1966a 
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8 stov kalvelė prie Olos ež., arčiausiai 
prieina nti prie vieškelio, apie 3 km nuo 
R. k. į V. Rad neo!.: lancetiniai antga
liai, gramdukai, rėžtukai, ovaliniai kir
veliai, skaldytiniai, keramika su granito 
priemaišomis, nežym. brūkšniuotu pavir
šium, papuošta įspaudais. Sv Vilnius, 
LIEM 1696:44-51; KJ U26 c. šit AB dien 
1954; KJ dien 1954-1955; RR dien 1966a . 
Lit Szukiewicz, 1901, 11, 18 p.; 1907, 
31 p.; 1910, 53 p. 

9 stov Olos up. žemyn nuo malūno, kur 
up. daro didelį vingį ir šlaitas staiga ky
la aukštyn, šlaito viršūnėje. Rad mezo!.: 
kirvelio tipo dirbinys, skeltė. Sv Vilnius, 
LIEM 2045: 1. šit RR dien 1966a 

tO stov apie . 1 km nuo malūno up. že
myn, šlaite, apaugusiame j aunu mišku, 
tuoj už pelkelės. Rad mezol.: skeltės, 
skaldytiniai, skeltukai, pleištai. Sv Vil
nius, LIEM 2046:1-4. Šit RR dien 1966a 

11a. Svinka ež., t stov deš. Olos krante, 
einant up. aukštyn nuo R. k., nepriėjus 
Olos ež. ir Svinkos ež., kur į Olą įsikiša 
pailga pelkelė. Rad: titn. skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM. šit RR dien 
1966a 

ttb. 2 stov nepriėjus iš R. k. pusės Olos 
ež., deš. jo krante, antroje pusėje pel
kelės, prie kurios yra Sv. 1 stov, pamiš
kėje, apsodinta pakilumėlė. Rad neo!.: 
lancetiniai, tdkampiai antgaliai, žeberk
lo ašmenėlis, gremžtukai, rėžtukas, gram
dukai, ovaliniai kirveliai, skaldytiniai, 
smulki keramika. Sv Vilnius, LIEM. šit 
RR dien 1966a 

l1e. 3 stov į S nuo Svinkos ež. yra 
kalvelė, panaši į piliakalnį, tarp p-elkių. 
Rad neo!.: trikampiai antgaliai, dirbinė
!iai, gramdukai, skeltės, nuoskalos, skal
dytiniai, keramika su auga!. ir grūsto 
granito priemaišomis. Sv Vilnius, LIEM. 
Šit RR dien 1966a 

11č. 4 stov tarp abiejų Sv.ež. kalvelė, 
apsodinta. Rad neo!.: gramdukai, ska 1-
dytiniai, skeltės. Sv Vilnius, LIEM. šit 
RR dien 1966a 

11d. 5 stov deš. Olos krante, ten, kur 
ji įteka į Olos ež., priešais R. 5 stov, 
ant I viršsalpinės .terasos. Rad neo!.: 
trikampiai antgaliai, ietigalio dalis, 
gremžtukai, gramdukai, skaldytiniai, re
tu šuo tos skeltės, ker arnika su grūsto 
granito priemaišomis, papuošta įspau
dais. Sv Vilnius, LIEM; KJ U27• Šit KJ 
dien 1955;_RR dien 1966a 



12. Krakeliai, apie 1 km nuo R. k. Rad: 
titn. gab., skaldytiniai, gludintų dir
binių nuoskalos, gludinimui akmuo. Ut 
Szukiewicz, 1901, 12, 18-19 p. 

13. Sienyčia up., pora km aukštyn nuo 
up. žiočių prie R. k. šlaite prie pat up. 
Rad: lapelio pavidalo antgalis, peilis re
tušuota nugarėle ir pan. Ut Szukiewicz, 
1907, 34 p. 

14. Girininkija, laukymė netoli jos. Rad: 
dirbinėliai ir skalda. Sv Alytus, KM. SIt 
HL 

15a. Titnas ež., I stov prie vieškelio, ten, 
kur į ež. įteka Zvirgždynės up ., deš. jo 
pusėje pakiluma, radiniai kartu su dau
gybe žaliavos. Rad paleo!.: skaldytiniai, 
skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
67:1-2. SIt RR dien 1966a 

15b. 2 stov vieškelyje tarp R. k. ir 
Zvirgždynės up. Rad neo!.: spaustukas, 
dirbinėliai, skaldytiniai, nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM. SIt RR 1966a 

16. Ran. Ut lllYKeBH'!, 1893, 96 p.; 
PAKV, 1893, 107 p. 

290. RUDNIA k., Merkinės apyt, Varėnos rj. 
1. Baležeris ež., keturiose vietose: A S 
stačiame aukštame krante, B. PR ež. 
gale prie balotos pievos pamiškėje, C
miško spindis tame pat R ež. gale, pa
kilumoje, miške. Rad neo!.: smulkūs dir
binėliai, skalda. Sv Vilnius, LIEM. Slt 
RR dien 1963 

2. Dumblio up. P krante, keliuke, žemai 
prie vandens. Rad neo!. : smulkūs dirbi
nėliai, skalda. Sv Vilnius, LIEM. Slt RR 
dien 1963 

3. Ešerinis ež .. aukštas krantas, deš. ke
lio Merkinė-Ryliškiai. Rad mezo!.: svidri
nis antgaliukas, skalda. Sv Vilnius, KJ 
M 19 . Slt KJ 1938 ' 

4. Kampinis ež. S kranto viduryje, že
mai prie vandens, pamiškėje. Rad: smul
kios retušuotos nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ M20. Slt KJ 1938 

2!lI. RODNINKAI k. ir apy!., Eišiškių rj. 
I stov. Ut Szukiewicz, 1910, 53 p.; Ta
rasenka, 1928, 226 p. 

2 stov durpyne Sakos I 2,5 m gilumoje 
sapropelio sluoksnyje. Rad mezo!.: ragi
nis žeberklas su 6 užbarzdomis, 20 cm 
ilgio. Sv Vilnius, LIEM 2069: 1. Slt VE 

292. RODUPIS k., Ašmintos apy!., Prienų rj. 
Stov deš. Nemuno krante priešais Birš-

toną, ant I viršsalpinės terasos, miske 
prie vasarnamių, kelelyje į R. k. Rad 
mezo!.: svidrinis antgalis, skeltės, nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ AIl . Slt KJ dien 
1938-1940 

293. RUMBONYS k., Dubėnų apy!., Alytaus rj . 
Ant smėlėtų ka ir. Nemuno kranto aukš
tumų ties sraunuma. Rad: skeltės, kera
mika. Sv Kaunas, VIM. SIt TD dien 
1908, 41 p. Ut Gloger, 1873, 108 p.; 1888, 
261 p.; 1903, 53 p. 

RUMSISKt:S k., žiūr. Kauno marios 
(131 ) 

294. RUSIAI k., Zubiškių apy!., Kaišiadorių rj. 
Stov kair. Neries krante, smiltyne ant 
I viršsalpinės terasos kopų. Išsiskiria 
aukštutinė dalis (A) ir žemutinė (B). 
Rad neo!. ir žalv. amž.: trikampiai, trum
piniai, lapelio pavidalo antgaliai, gremž
tukai, rėžtukai, gludintų titn. ir akm. kir
velių dalys, keramika virvelinė ir nežym. 
brukšniuota. Sv Kaunas, VIM 1561:1-
22; 1792:1-12; Telšiai, KM; Vilnius, KJ 
N2• SIt KJ dien 1938-1939. Ut Tarasen
ka, 1922, 587 p.; 1924, 308-309 p.; 1928, 
228 p. 

295. SAIDZIAI k., Sudervės apy!., Vilniaus rj. 
Stov, up. krantu nepriėjus S. k., miške
liui priartėjus prie Neries, netoli takelio 
ir arčiau up. dirvoje prie keliuko. Rad 
neo!.: lancetiniai antgaliai, maži gremž
tukai; žeberklų ašmenėliai, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, LIEM 
91:1-12; KJ Vg• SIt KJ dien 1942 

296. SAKALISKt:S k., Riešės apy!., Vilniaus rj. 
Stov netoli Neries, už sodybos pakilioje 
terasoje, dirvos viduryje išpustyta viete
lė su dideliais .akmenimis. Rad: retušuo
tos nuoskalos, suskaldyto akm. kirvio 
gab. Sv Vilnius, KJ V6 a. Slt KJ dien 
1942 

SALA kaIn., žiūr. Daugai (45) 

SALA kain., žiūr. Margiai (179:4) 

SAtAITt: viet., žiūr. Dubičiai (56: 1) 

297. SALDUTISKIS m., Utenos rj. 
Stov apylinkėse. SIt AZ 

298. SALENINKAI k., Upnikų apy!., Jonavos rj. 
I stov deš. Neries krante, prie kelto 
smiltynas ant salpos. Rad mezo!.: mad-
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Ieninis antgalis, svidriniai, skersiniai, 
trumpiniai antgaliai, žeberklų ašmenė
liai, maži gremžtukai, laibasis skaldyti
nis. Sv Vilnius, KJ N5 b. šit KJ dien 
1938-1939 
2 stov tarp I ir II viršsalpinės Neries 
terasos, didžiulis smiltynas prie pat S. k. 
Atskiras mezo!. lizdelis (2a stov) R smil
tyno dalyje. Rad mezo!.: svidriniai, sker
siniai, lancetiniai antgaliai, trumpi 
gremžtukai, rėžtukai; neo!.: trikampiai, 
lapeliniai, skersiniai, trumpiniai antga
liai, žeberklų ašmenėliai, skaldytiniai. Sv 
Kaunas, VIM 616:23-28; 1533:1-4; 
Vilnius, KJ N5, 5a. šit KJ dien 1938-
1939. Ut Tarasenka, 1922, 587 p.; 1924, 
309 p.; 1928, 229 p.; PHMaHTeHe, 1966, 
7: 11-23 pav. 

3 stov už S. k. į Vanagiškių pusę, ant 
I viršsalpinės Neries terasos. Atskiros 
radinių aikštelės. Rad mezo!.: madleni
niai antgaliai; neo!.: skersinis, trumpi
niai, svidrinis antgaliai, maži gremžtu
kai, skaldytiniai, keramika, papuošta 
įspaudais; žalY. amž.: plonasienė nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Vilnius, KJ 
N4• šit KJ dien 1938-1939 

299. SALOS k., Pundurių apy!., Biržų rj. 
Rad: titn. ietigalis apie 7 cm ilgio visu 
retušuotu paviršiumi, kiek susmaugta 
įtvara. Sv Panevėžys KM. šit JP rankr. 

300. SAMANTONYS k., Veprių apy!., Ukmer
gės rj. 
I stov kair. Sventosios krante, ant I virš· 
salpinės terasos smiltynas, kurį kerta 
Akunios up. Mezol. radiniai P smiltyno 
gale, neo!. S, apskritų buv. grįstų aikš
teHų liekanos, ovalinių pastatų aslos. 
Rad mezol.: madleniniai ir svidriniai ant
galiai, trumpi gremžtukai, rėžtukai, skal
dytiniai; neGI. ir žalY. amž.: trikampis, 
skersinis, lancetiniai, lapeliniai antgaliai, 
žeberklų ašmenėliai, gremžtukai, gram
dukai, titn. ir akm. gludinti kirveliai, ke
ramika, storasienė lygi ir nežym. brūkš
niuota. Sv Kaunas, VIM 1580:1-59; 
1581:1-90; 1582:1-69; 1583:1-4; 1584; 
1760: 1-4; Vilnius, KJ Uk6, 7. Slt RR 
dien 1943a ; KJ dien 1943. Ut. Tarasenka, 
1922, 586 p.; 1928, 230 p.; Kulikauskienė, 
1958, 16-17 p.; Rimantienė, 1960, 56-
65 'p.; LAB, 89-90 p.; PHMaHTeHe, 1961, 
115-127 p. 

2 stov kair. Sventosios krante, apie 1 km 
vienas nuo kito. Rad: du raginiai kapliai 

su skylėm kotui. Sv Kaunas, VIM 1986; 
Medicinos institutas 

301. SAUSININKAI k., Bartninkų apyl., Vil
kaviškio rj. 
Sakalupio durpyne buvęs apie 30 m il
gio grindinys ir daug anglių. Rad: kau
linis durklas. Slt MMTa 

SARGĖNAI k., žiūr. Kaunas (121) 

302. SEKIONYS k., Vilūnų apy!., Kaišiadorių rj. 
Stov prie kelio iš Darsūniškio į S. k., 
apie 0,5 km nuo senųJų kapinių, prie 
miškelio. Rad: nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ. Slt KJ 1938 

303. SENIAVA k., Lelionių apyl., Prienų rj. 
Stov. Ut Gloger, 1888, 273 p.; 1873, 
118 p.; Tarasenka, 1928, 236 p. 

304. SENKONYS k., Vydenių apy!., Varėnos rj. 
Stov. Rad mezo!. ir neo!.: svidrinis, tri
kampis, lancetiniai antgaliai, gremžtu
kai, retušuotos skeltės, pusmėnulinis pei
lis. Sv Vilnius, LIEM 44:1-4; 104. Ut 
Szukiewicz, 1901, 12 p.; Tarasenka, 1928, 
231 p. 

305. 

306. 

SIENYCIA up., žiūr. Rudnia (289:13) 

SIPONYS k., Birštono apyl., Prienų rj. 
Stov miške tarp kelio iš Vanagų į S. 1<. 
ir Nemuno smėlėta pakiluma, nuo Ne-
muno atskirta pelkėto slėnelio. Rad me
zoL: antgalis su įtvara, retušuotos skel
tės. Sv Kaunas, VIM 1543:1-2; 1564; 
Vilnius, LĮEM. SIt TD dien 1908, 40-
41 p.; RR dien 1962. Ut Tarasenka, 1928, 
233 p. 

SKARULIAI k., Dumsių apy!., Jonavos rj. 
,Stov į SR nuo S. k., ant I viršsalpines 
Neries terasos, smiltynai su kopomis apie 
1 km ilgio. Rad paleo!.: svidriniai ant
galiai, ilgi ir platūs gremžtukai, įvairūs 
rėžtukai, dvi galiai skaldytiniai; neo!. ir 
žalY. amž.: trumpiniai, skersiniai, trikam
piai, lapeliniai strėlių antgaliai, smulkūs 
gremžtukai, platūs peiliai, titn. ir akm. 
kirvių ir kaplių nuolaužos, keramika su 
grūsto granito priemaišomis. Sv Kaunas, 
VIM; Vilnius, . KJ K1l a, b. Slt KJ dien 
1938-1943. Ut Tarasenka, 1924, 309 p.; 
1928, 234 p.; PHMaHTeHe, 1966 5: 1-
16 pav. 

307. SKERDIMAI ' vk., Vydenių apyl., Varė-
nos rj. 
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Stov 0,5 km i PV nuo Zukonių vk., 1 km 
į V nuo Sukonių k., 1 km į S nuo Sy
petos up. Rad mezoI.: svidrinis antga
lis, retušuotos skeltės ir nuoskalos; žalv. 
amž.: trikampiai antgaliai dantytais pa
kraščiais ir ietigalis. Sv Vilnius, LIEM 
13:1-12; 201-207. Lit Szukiewicz, 1901, 
12 p.; 1910, 53 p.; Tarasenka, 1928, 139 p. 

SKIRDAS pelkė, žiūr. Krivonys (148) 

308. SLAVINCIŠKĖ k., Daugų apyI., Alytaus rj. 
Stov tarp Maimos ir Naveiglės ež., apie 
50 m į R nuo S.-Daugų kelio, kalva. 
Rad: skeltės, nuoskalos, gintaras. - Sv 
Alytus, KM. Šit AN pas 1963 

309. SLUCAJUS k., Kaniavos apyI., Varėnos rL 
Stov. Rad: trikampis antgalis, gremžtu
kas. Sv Vilnius, LIEM 136: 1,2 

310. SMALNINKAI k., Matuizų apyI., Varė
no~ rj. 
Stov smiltynuose miške tarp Merkio up. 
ir kelio L Molių k., prie kelio. Rad pa
leoI.: madleninis antgalis, retušuotos 
skeltės. Sv Vilnius, KJ Va67. šit KJ dien 
1942 

SMELTĖ m .. žiūr. Klaipėda (143) 

SMĖLIAI k., žiūr. Kaunas (122) 

.311. SMIGLIAI k., Buivydiškių apyI., Vil
niaus rj. 
Stov už k. trobų, prieš Bie!iūnus, pamiš
kėje i Neries pusę. Rad: skeltukas, skal
da. Sv Vilnius, KJ. Šit KJ dien 1942 

312. SMILGYNĖ k., Glitiškių apyI., Vilniaus rj. 
Stov. Rad neoI.: gremžtukas, piūklelis, 
nežym. gludintas titn. kirvelis, kirvelio 
tipo dirbinys. Sv Vilnius, LIEM 89:1-4 

SPIRKlAI k., žiūr. Kalnuvėnai (100) 

STAVIDVARIS dv., žiūr. Drąseikiai (51) 

STIEGELlAI ež., žiūr. Zervynos (370:4) 

313. STOJAI k., Dubičių apyI., Varėnos rj. 
Stov P buv. Pelesos ež. krante, priešais 
Dubičių Nuolabedį. Rad mezoI.: svidri
niai, lancetiniai antgaliai, peiliai, laibie
ji skaldytiniai; neoI.: trikampiai ir rom
biniai antgaliai. Sv Vilnius, LIEM 37: 
1-55.Lit Szukiewicz, 1910, 53 p. 

314. STONIONAI k., Kaniavos apyI., Varė
nos rj. 
Stov. Rad mezoI.: svidrinio antgalio 

įtvara, lancetinis antgalis, rėžtukas, retu
šuo tos skeltės. Sv Vilnius, LIEM 87:1-
12. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tarasen
ka, 1928, 238 p. 

315. STRIELCIAI k., Punios apyI., Prienų rj. 
1 stov deš. Nemuno krante, ant II virš
salpinės terasos, už antro up. nuo Pane
muninkėlių stov, laukuose. Rad: retušuo
tos skeltės, nuoskalos, skaldytinių dalys. 
Sv Vilnius, LIEM KJ A4• Šit KJ 1938; 
RR dien 1962a 

2 stov prie pat vieškelio, ties kryžium, 
lauke. Rad: skeltės ir nuoskalos. Šit RR 
dien 1962a 

316. SUKINIAI k., Pabaisko apyI., Ukmergės rj. 
Stov prie Sventosios up. Ut Tarasenka, 
1928, 239 p. 

317. SUOSTAS k., Sodeliškio apyI., Biržų rj. 
Pelkėje, S. k. apylinkėje. Rad: raginis 
trikampės formos kirvis su skyle kotui 
viduryje, 15 cm ilgio. Sv Biržai, KM 

318. SVĖDASŲ apyI., Anykščių rj. 
t stov į V nuo J ar os ež., to paties pa
vadinimo upėje, žemiau buv. vandens 
malūno. Rad neoI.: raginis meškerės kab
liukas, trikampės formos kirvis, žeberk
las retomis užbarzdomis, antgaliai kū-

. gine viršūne. Sv Kaunas, VIM 13, 874: 1. 
Rokiškis, KM. šit Kaunas, VIM arch . 
Ut Puzinas, 1935, 10 pav.; 1938, 4:1,5:5 
pav.; LAB, 50, 522 p.; 22:5, 6 pav. 

2 stov Jaros up. dugne, Ibegilinant ją, po 
storu dumblo sluoksniu, mėlyname smė
lyje. Rad: vienašonis žeberklas su už
barzdomis 22 cm ilgio ir durklas iš per
skelto kaulo nulyginta galvute ,16 cm 
ilgo Sv *Dusetos, KM. šit JP . rankr. 

SVINKA ež., žiūr. Rudnia (289: 11) 

ŠAKĖS ~pieva, žiūr. Lynežeris (168:8) 

319. ŠAKYNA k. ir apyI., Siaulių rj. 
NeoI. kapas, prie griaučių, 30 cm gilu
moje. Rad: · molinis dubenėlis su ąsa. Sv 
Kaunas, VIM 1707 

ŠAKOS durp., žiūr. Rūdninkai (291 :2) 

320. ŠARKUCIAI k., Kalesninkų apyl., Eišiš
kių rj. 
Stov prie kaiL Merkio intako Duobupio. 
Ut Szukiewicz, 1901, 11 p.; 1910, 53 p.; 
Tarasenka, 1928, 242 p. 
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321. šARNELt:: k.. Varduvos apy!., Plungės rj. 
Stov melsvame šlyne, po durpių sluoks
niu, S. k. V pakraštyje, prie ištiesinto 
Varduvos up., buv. pelkėje - Miesto ga
lo lankoje ir Kotrės brastoje. M. g. lan
ka remiasi į kalvą, vadinamą' Korpiške, 
kurioje rasta titn. dirbinių. Rad mezo!.: 
2 durklai iš perskeltų kaulų, 19,2 ir 
18,5 cm ilgio, raginis ilgas kirvis su iš
kalta per atšaką skyle kotui, 26,5 cm il
gio, dvi raginės nulūžusios lazdos, 22 ir 
20,5 cm ilgio, smulkūs titn. dirbinėliai. 
Sv Telšiai, KM; Varduva, VM. Lit Va
Iatka, 1968, 39-42 p. 

322. ŠILALt:: m. 
Stov. Rad žalv. amž.: antgalio įtvara, 
žeberklų ašmenėliai, lancetiniai antgaliu
kai, skeltės. Sv Kaunas, VIM 615:1-15. 
Slt TD ' 

323. ŠiLELIS k., Raudondvario apy!., Kau
no rj. 
t stov ant I viršsalpinės Nemuno tera
sos, į R nuo kaimo kapų, apie 400 m nuo 
up. kranto, išpustytos smėlio lomelės, 
ties senvagės liekanomis. Rad neoI. : 
trumpiniai, skersiniai, lapeliniai, trikam
piai antgaliai, žeberklų ašmenėliai, trum
pi gremžtukai, laibieji skaldytiniai, glu
dintų titn. kirvelių nuolaužos, plonasienė 
brūkšniais papuošta keramika. Sv Kau
nas, VIM 1762:1-12; Vilnius, LIEM; KJ 
K2S. šit KJ dien 1937-1947; RR dien 
1956c; 1959; 1960a 

2 stov ant II viršsalpinės Nemuno tera
sos, dviejose kalvelėse, kertamose buv. 
šaltinio griovos, prie sentikių kapinai
čių . Rad paleo!.: madleniniai-svidriniai, 
lancetiniai antgaliai, gremžtukai ilgi ir 
trumpi, kampiniai rėžtukai, gramdukai, 
dvigaliai skaldytiniai. Sv Kaunas, VIM 

, 1763: 1-3, KJ K26, 27. šIt KJ dien 1942-
1947; RR dien 1956: 1960a . Lit Riman
tienė, 1964, 40-,--43 p., 3-6 pav.; 
PHMaHTeHe, 1-966, 6: 1-14 pav. 

324. ŠILt::NAI k., Sudervės apy!., Vilniaus rj. 
t stov į P nuo V Silėnų k. galo, miš
kelyje nemaža išpustytų smiltynėlių. 
Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ. Slt KJ dien 1942 ' 

2 stov į PV nuo Š. k., perėjus up ., išge
noje maža vietelė. Rad: skalda ir glu
dinto titn. kirvio dalis. ' Sv Vilnius, KJ 
V7. šit KJ dien 1942 

3 stov į PV nuo S. k., toliau i Nerį, P 
pamiškės gale. Rad mezol.: skersinis 
antgalis, retušuotos nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ Vs. Šit KJ dien 1942 

ŠNIPIŠKt::S, žiūr. Merkinė (185:4a, b) 

325. ŠUKISKIAI k., Šaukėnų apy!., Kelmės rj. 
Stov "Rūžės" pylime. Rad mezol.: pailgi 
gremžtukai, žeberklo ašm., gramdukas. 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv *Ty
tuvėnai, PJ. Slt PJ 1960-1967 

326. ŠULININKAI k., Kariotiškių apy!., Tra
kų rj. 
Stov. Rad neoI.: lancetiniai antgaliu
kai, smulkios retušuotos skeltės ir nuo
skalos, smulkūs gremžtukai, skaldytinė
lis, įtveriamasis akm. kirvelis. Sv Vil
nius .. LIEM 91:1-12, 246. 

327. ŠVENDUBRE k., Ratnyčios apy!., Varė
nos rj. 
t stov tarp kopos, vadinamos Baltuoju 
kalnu, ir paskutiniųjų Š. k. trobų V ga
le, i Nemunykščio senvagę nusileidžia 
šlaitas, per kurį genami fermos galvijai. 
Rad metoI.: trapecinis antgalis, stori 
gremžtukai, kirvelio tipo dirbiniai, skal
dytiniai, skeltės, nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM; KJ D7. SIt KJ dien 1948; RR dien 

. 1962a 

2 stov tarp paskutiniųjų Š. k. trobų V 
gale ir gyvulių fermos diendaržio, smė
lėtas šlaitas, nusileidžiantis į Nemu
nykščio senvagę. Rad žalv. amž.: tri
kampiai antgaliai su įtvara, gremžtukai, 
grąžteliai, gramdukai, lenkti peiliai, skal
dytiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos, 
keramika nežym. brūkšniuota arba lygi. 
Sv Vilnius, LIEM; KJ D26. šit KJ dien 
1957-1959; RR dien 1962a 

3 stov Astravo kalnas, smėlio kopa ir jos 
papedė. Rad žalv. amž.: lenkti peiliai, 
retušuoti dirbinėliai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, skaldytiniai, nežym. btūkš
niuota keramika. Sv Vilnius, LIEM 
1975:1-4; KJ D27. šit KJ dien 1958; RR 
dien 1962a 

4 stov R k. gale, vidurinė didžiosios sa
los dalis prie pat Raigardo pelkės-pievos, 
vietelė pušyne, į P nuo keliuko i Š. k. 
Rad: retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ D25. šit KJ dien 1953 

ŠVENTOJI k., žiūr. Palanga (233) 

TAUSAKALNIS kaIn., žiūr. Prienai 
(267:2) 
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328. TILTAGALIAI k, Karsakiškioapyl., Pa
nevėžio rj. 
I stov Lėvens ir Marnakos up. santako
je, į P nuo plento Panevėžys-Subačius, 
vietovė, vadinama Užmarnake, smėlėta 
pakilumėlė. Rad neoI.: retu šuo tos skel
tės ir nuoskalos, keramika brūkšniuota, 
puošta virvute bei eglute. Sv Panevėžys, 
KM 2947-2969. ŠIt AD 1958 
2 stov Smailakalnio priešpilyje. Rad 
neoI.: lapelinis antgalis, trumpi gremž-

/ tukai, žeberklo ašmenėlis, retušuoto's 
skeltės, nežym. brūkšniuota keramika, 
papuošta įspaudais. Sv Geležiai, VMM. 
šit AD 1958 

TITNAS ež., žiūr. Rudnia (289:15a, b) 

329. TYTUVĖNELIAI k ir apyl., Kelmės rj. 
I stov Epušės ež. ŠV pakrantė, ariamoje 
dirvoje. Rad: pailgi gremžtukai, gram
dukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv *Tytuvėnai, PJ. šit PJ 1960-1967 
2 stov Gryžuvos up. deš. pakrantėje, 
ariamoje dirvoje. Rad: gremžtukai, gram
dukai, skeltės, keramika su grūsto gra
nito priemaišomis. Sv *Tytuvėnai, PJ. 
Šit PJ 1960-1967 

330. TITVYDIŠKE k, Šaukėnų apyl., Kel
mės rj. 
Stov pėdsakai. Lit CnHIJ;bIH, 1925, 121 p. 
Šit TD 

331. TOLUCIAI k, Šaukėnų apyI., Kelmės rj. 
Stov pėdsakai, deš. Ventos krante. Lit 
Dowgird, 1888, 14 p.; fYKOBCKHH:, 1895, ' 
196 p. Šit TD 

332. TRAKAI m. 
I stov prie GaIvės ež., pnesals Trakus 
ties jachtklubu ir sąsiauriu į Užtrakius. 
Rad žalv. amž.: retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, nežym. brūkšniuota keramika. 
Sv Vilnius, KJ. Šit KJ 
2 stov Skaisčio ež. ŠR krante ilgas pu
siasalis. Rad žalv. amž.: titn. nuoskalos, 
pailgi gremžtukai, molio apkratas, ne
žym. brūkšniuota keramika. Sv Vilnius, 
LIEM. Šit VD 1962 

333. TURLOJIŠKE k, Naujienos apyl., Kap
suko rj. 
Kapai, kasant durpes, rasti treji neoI. 
žmonių griaučiai. 1 griaučiai rasti 1,5-
2 m gylyje, melsvo dumblo sluoksnyje, 
prie jų 2 akm. kirvukai. Prie antrų 
grj aučių rasta raginis kaplys su skyle 
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kotui 15,4 cm ilgio ir raginis kirvelis su 
skyle kotui 22,8 cm ilgio. Sv Kapsukas, 
KM 45; Vilnius, LIEM. šit PK dien 1.954. 
Lit KYJIHKaycKac, 1952, 98 p.; 1954, 
40 p.; BIiTOB ir kt., 1956, 43-65 p.; LAB, 
523 p. 

334. TURLOJIŠKES k, Ja'uniūnų apyI., Šir
vinhĮ rj. 
Stov 3,5 km nuo Vilniaus-Ukmergės 
plento, prie ež. smiltynėliai. Rad: gremž
tukas, retušuotos skeltės, nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ V27• Šit KJ dien 1956 

I 

TURNIŠKES k, ' žiūr. Vilnius (362) 

335. UOGINIAI k, Antašavos apyl., Kupiš
kio rj. 
I stov vietovėje, vadinamoje Janikūno 
smėlynu, arba SalaIka. Rad neoI.: lape
linis antgaliukas, gremžtukėliai, muštu
kas, retušuotos skeltės ir nuoskalos, akm. 
dirbinys gludintais ašmenimis, smulkios 
keramikos šukės. Sv Geležiai, VMM. Šit 
AD 1958 

2 stov U. koplytėlės smėlynai. Rad žalv. 
, amž.: retušuotos skeltės ir nuoskalos, ne

žym. brūkšniuotos smulkios keramikos 
šukės. Sv Geležiai, VMM. Šit AD 1958 

336. UTELIAI k, Nemakščių apyI., Raseinių rj. 
Kasant durpes, 3 m gilumoje. Rad: kau
linis durklas nugludinta viršūne . Sv 
Kaunas, VIM 11. Lit Puzinas, 1938, 3:3 
pav.; LAB, 529 p., 22:1 pav. 

337. UTENA m. 
Netoli U., buv. StruJinskiŲ žemėje, se
nose kapinėse . Rad: raginis kirvis su 
skyle kotui, aptrupėjęs. Lit Tyszkiewicz, 
1850, 68-69 p., 11:1 lent. . 

UlGANCIAI vk, žiūr. Pakupelkis (231) 

338. UlPIAUNIAI k, Sintautų apyI., Šakių rj. 
Pijaunio pelkėse, apie 2,5 m gilumoje 
kartu su 5 gyvulių ragais. Rad: ietigalis 
iš perskelto kojos kaulo 33 cm ilgio ir 
tauro ragas su piovimo žymėmis 25,5 cm 
ilgio. Sv Kaunas, VIM 12, 875. Šit KMM 
dien 1927 

339. U~~BĄLIAI k, Karsakiškio apyl., Pane
vezlO [j. 

Ąriamas laukas prie užakusios pelkės, 
ties Varnauskų sodyba. Rad: titn. smai
gas i viehą pusę nusklembtu galu. Sv 
Geležiai, VMM. Šit AD 1969 



I 

.340. VAIČIŪNIŠKĖS k., Buivydiškių apyI., 
Vilniaus rj . 
Stov einant keliu nuo Bieliūnų, pakal
nėj e , pačiame kelyje ir dirvoje. Rad: skel
tės ir skalda. Sv Vilnius, KJ . šit KJ dien 
1942 

341. VAIKANTONYS k., Daugų apyI., Aly
taus rj. 
Varėnės up. vingyje prie .kelio Daugai
Onuškis, melioruoj ant, 0,5 m gilumoje, 
dumblinoje žemėje. Rad: rago žeberklas su 
viename šone įdėtais titn . ašmenėliais, 
ilg. 24,5 cm. Sv Kaunas, VIM 6. šit 
KMM dien 1931. Lit Puzinas, 1935a, 
8 pav.; 1938, 2:8 pav.; LAB, 47, 523 p., 
21:5 pav. \ . 

342. VAITAKARČMIS k., Valkininkų apyI., 
Varėnos rj . 
Stov kair. Spenglos up . krante, einant 
nuo V. k." tuojau už geležinkelio į V, 
pustomas šlaitas. Rad heoI.: žeberklų aš
menėliai, maži gremžtukai, rėžtukai, 
gramdukai, skaldytiniai, retušuotos skel
tės ir nuoskalos, smulkūs keramikos gab. 
Sv Vilnius, KJ Va65. šit KJ dien 1942 

343. VAITKŪNAI k., Salų apy!., Rokiškio rj. 
Ties V. k. Jaros up. dugne. Rad: buv. 
rasta medinė ietis apie 2 m ilgio, gale 
įtvirtintas titn. ietigalis apie 15 cm il
gio, su pririšimo pėdsakais . šit BJ 
1935 

VALAKAMPIAI k., žiūr. Vilnius (363) 

344. VALIUKIŠKIAI k., Kernavės apyI., Šir
vintų rj. 
Viršutinėje Neries terasoje, dirvos pa
kraštyje ties up., tuoj už kaimo. Rad: 
skalda. Sv Vilnius, KJ N 12. šit KJ dien 
1959 

345. VALKININKAI m. ir apy!., Varėnos rj. ' 
Stov. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tara
senka, 1928, 256 p. 

346. VANAGAI k., Birštono apy!., Prienų rj. 
' Stov kair. Kolono up. žiočių į Nemuną 
pusėje, pakilumėlėje. Rad mezoI.: svid
rinis antgalis, žeberklų ašmenėliai, re
tušuotos skeltės ir nuoskalos, dirbinėliai. 
Sv Vilnius, LIEM 1978:1-1. šit RR dien 
1962a 

347. VANAGIŠKIAI k., Kulvos apyI., Jona
vos rj. 
Stov ant I viršsalpinės Neries terasos, 
priešais poligono arklides smiltynas. Rad 

žalv. amž.: gremžtukas, retušuotos nuo
skalos, skaldytiniai, akm. kurpalinis kap
lys, keramika nežym. brūkšniuota. Sv 
Vilnius, KJ N3. šit Kaunas, MM dien 1934; 
KJ 1938 

348. VANGAl k., Pakuonio apy!., Prienų rj. 
t stov ant II viršsalpinės terasos, kaime, 
į V nuo vieškelio ir miškelyje smėlyne 
bei kelyje. Rad mezoI.: lancetiniai ant
galiai, žeberklų ašmenėliai, trumpas 
gremžtukas, ovalinis kirvelis, retušuotos 
skeltės. Sv Kaunas, VIM; Vilnius, KJ 
A20 a. Šit TD dien 1908, 45 p.; KJ dien 
1941; RR dien 1959a 

2 stov toliau nuo 1 stov į V, už 
miškelio, daugiausia smėlėtame kelyje. 
Rad neo!.: žeberklo ašmenėlis, gremžtu
kas, gramdukas-rėžtukas, gludinto titn. 
kirvio gab., retu šuo tos nuoskalos. Sv Vil
nius, KJ A20 b. Šit KJ dien 1941 

349. VARĖNA I m. ir apy!., Varėnos rj . 
t stov į R nuo V. I , m., už kapų, aukš
tame Merkio krante. Išsiskiria 8 lizdai: 
ta į R nuo apaugusio smėlio kupsto už 
kapų aukštame Merkio krante. Rad neoi.: 
skeltiniai antgaliai, trumpi gremžtukai, 
rėžtukai, piūklelis, skaldytiniai, retušuo
tos skeltės ir nuoskalos. tb tarp kapų ir 
minėto kupsto, į V nuo 1 a. Rad neo!.: , 
trumpas gremžtukas, grąžtelis, laibasis 
skeltukas, nebaigtas ovalinis kirvelis, re
tušuotos skeltės ir nuoskalos. le į R nuo 
1 a lizdo. Rad mezoI.: svidrinis antgalis, 
trumpas gremžtukas, skeltukas, laibasis 
skaldytinis, retušuotos skeltės ir nuoska
los. tč tarp 1 a ir 1 b lizdų Merkio up. 
pusėje. Rad: maži gremžtukai, gramdu
kas, skaldytiniai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. td toliau į R nuo le stov, 
netoli buv. geležinkelio pylimo, aukštame 
krante. Rad: trumpas gremžtukas, spaus
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
te abipus buv. geležinkelio pylimo. Rad: 
skalda. tf kelyje, kuris leidžiasi šlaitu 
į up. ir į 1 a lizdo pusę nuo kelio. Rad: 
trumpi ir pailgi gremžtukai, laibieji skal
dytiniai, skeltukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. tg šalia lf lizdo, tuoj už ke
lio, kiek atokiau nuo Merkio šlaito. Rad: 
retušuotos nuoskalos. Sv Vilnius, KJ 
Va19 a-do šit KJ dien 1939-1957 

2 stov į ŠR nuo V. I m., einant pagal 
Merkio slėnį, šlaito viršūnė tuoj už buv. 
geležinkelio pylimo. Rad: trumpas 
gremžtukas, retušuotos skeltės ir nuoska
los . Sv Vilnius, KJ Va60. Šit KJ dien 
1943 
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3 stov smėlio kopa už geležinkelio" kair. 
kelio šone, apie 0,5 km nuo Merkio up. 
Rad mezoL: svidrinio antgalio įtvara, 
spaustukas, skalda. Sv Vilnius, KJ Va20. 
Slt KJ dien 1939 

4 stov į P nuo V. I m., kair. kelio pu
sėje, einant iš stoties į Mitriškes, nepri
ėjus 2 km stulpo, per 50 m nuo plento 
smiltynėlis ir atskiras lizdelis miške (4a 
stov). Rad mezol.: svidriniai, lancetiniai 
antgaliai, žeberklo ašmenėlis. Sv Vilnius, 
KJ ValOO, IOOa. SIt KJ dien 1953 

5 stov viršutinėje Merkio terasoje, prie 
kelio, kuris eina pamiškės kryptimi iš 
Mitriškių į Girežerį, platus smėlio ruo
žas. Rad neol.: trikampis antgalis, 
trumpi gremžtukai, skaldytiniai, retu
šuo tos skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ Va101. SIt KJ dien 1953 

6 stov kair. Merkio krante, į V nuo Mit
riškių, nuo ten, kur ba igias i smėlio ko
pos, o pievos upeliūkštis nusisuka į PY, 
iki tos vietos, kur viršutinės terasos dir
vonai prieina prie a patinės terasos sau
sų dirvonų . Išsiskiria 4 atskiros viete
lės. Rad neol (?): skersinis antgalis, 
gremžtukas, skeltukai, retušuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ ValO2 
a-go Slt KJ dien 1953-1957 

7 stov į V nuo 6 stov, žemoji terasa 
iki Merkio up., kuri pasisukus ' prieina 
prie jos, didelis smiltynas. Rad mezol.: 
skersinis antgalis, mažas gremžtukas, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, KJ Va103. 
SIt KJ dien 1953 

8. Varėnis ež., stov išsiskiria trys vie
telės: A S pušelėmis ap augęs ež. šlai
tas, prie pat Varėnės up . žiočių. Rad: 
skeltės ir nuoskalos. B P Varėnės up. 
šlaitas, prieš pat žiotis . . Rad: ovalinis 
kirvelis, skaldytiniai, retušuotos nuoska
los. C į V nuo V. ež., esančio ežerėlio 
V šlaitas. Rad: skaldytiniai ir skalda. 
Sv Vilnius, KJ Va137 a, 1b 139. SIt KJ dien 
1957 

9. Varėnė up., stov į P nuo Varėnio 
ež., kair. up. krante išsiskiria 4 atskiros 
vietelės. A iš V. I m. plačiu spindžiu 
einant į Glūką, kur kelias spindžio gale 
priartėj a prie senvagės. Rad: žeberklo 
ašmenėlis, maži gremžtukai, gramdu
kai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. B 
giliausiame senvagės įlinkime, tarp šlai
to ir važiuojamojo kelio. Rad mezol. (?): 
lancetinis antgalis, pailgas gremžtukas, 
žeberklo ašmenėlis, skaldytiniai, retu-

šuotos skeltės ir nuoskalos. C prie kelio 
iš V. I fermos į buv. stotį, prieš pat 
įlanką, už kurios yra B stov. Rad: retu
šuotos nuoskalos. C up . ištekėjus iš ež., 
į P nuo geležinkelio pylimo, nusilei
džiant į lieptą· Rad paleol. (?): skaldy
tinis, skalda. D deš. up. krante, nusilei
džiant į lieptą. Rad: retušuotos nuoska
los. Sv Vilnius, KJ Va149, 149a, b, 138, 
139 1

• Slt KJ dien 1957-1958 

VARNIAI k, žiūr. Kaunas (123) 

350. VARNIKAI k., Senųjų Trakų apyl., Tra
kų rj . 
Stov piliakalnio papėdėje. Rad žalv. 
amž.: gremžtukas, smulkios nuoskalos, 
keramika su grūsto granito priemaišo
mis. Sv Vilnius, LIEM. Slt VD dien 
1963 

351. VARPIAI k, Dumsių apyl., Jonavos rj. 
Stov į V nųo Varpės up., apie 1 km nuo 
Neries vagos, smiltynėlis ant I viršsal
pinės terasos tarp užpelkėjusių pievų. 
Rad neol. : trumpiniai, lancetiniai, tri· 
kampiai, lapeliniai antgaliai, žeberklo 
ašmenėlis, stori maži gremžtukai, glu
dintų titn. kirvelių nuoskalos, nežym. 
brūkšniuota keramika. Sv Vilnius, KJ 

. KI2. šIt KJ dien 1937-1939 

352. VARTAVALAKIS k, Nedingės apy!., Va
rėnos rj. 
Stov P V. k. gale, miške, aukštai 
dvi vietelės: A toliau nuo vieškelio, 
beveik ties buv. malūno pylimu. Rad: 
ovalinis kirvelis, nuoskalos. B" prie vieš
kelio, miške. Rad: gremžtukas, skalda. 
Sv Vilnius, KJ Va30, 30a. Šit KJ dien 
1939 

353. VELIUONA m. ir apyl., Jurbarko rj: v 

1 stov piliakalnio papėdėje, ant I Virs
salpinės Nemuno terasos, daržuose, ran
dama ir pačiame piliakalnyje. Rad me
zol.: svidrinis antgalis, skeltės, nuoska
los. Sv Kaunas,. VIM 1565:1-2. Slt TD 
dien 1884, 3 p. 

2 stov tarp V. ir Belvederio, apie 1,5 km 
nuo V. Rad: įvairūs titn. dirbiniai. Šit 
TD dien 1884, 3 p. 

3 stov Nemuno pakrantėje, kalvelėse 
prie Gystaus up., apie 3 km nuo V. į R. 
Rad: skeltės ir piūkleliai. Sv Kaunas, 
VIM 1532: 1, 2. ŠIt TD dien 1884, 262 p. 
Lit fYKOBCKHH:, 1891, 160 p.; PAKK, 
1899, 135 p.; Tarasenka, 1928, 258 p. 
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354. VELZYS k ir apy!., Panevėžio rj. 
V. apylinkėse. Rad: titn. durklas beveik 
lauro lapo pavidalo, nežym. susmaugta 
įtvara, visu retušuotu paviršiumi, 11 cm 
ilgio. Sv Panevėžys, KM 609 

355. VENCIŪNAI k, Domantonių apy!., Aly
taus rj. 
Stov kair. Nemuno krante, prie V., !be
veik iki pat Trezantolio, ' smėlėtos kopos. 
Rad: skeltės ir nuoskalos. šit TD dien 
1908, 44 p. 

356. VEREBIEJAI k ir apy!., Alytaus rj. 
Kupurnyko durpyne, šalia anglių, šiau
dinių kūlelių, žuvų ašakų, riešutų keva
lų, gyvulių kaulų. Rad: du kauliniai ieti
galiai su mediniais kotais. šit MMTa 

VERKIAI k, žiūr. Vilnius (364) 

VERSMINIS ež. ir up., žiūr. Marcinko
nys (176:10 a-d, 11 a, b) 

VERŠVAI k, žiūr. Kaunas (124) 

357. ~IECIŪNAI k, Ratnyčios apy1., Varė
nos rj. 
I stov prie kelio iš Neravų į V., pamiš
kėje, tarp kelio ir Nemuno: Rad: gremž
tuko tipo dirbiniai, kapočius, skalda. Sv 
Vilnius, KJ D9• ga. Šit KJ dien 1948 

2 stov tarp Nemuno ir į jį įtekančio Po
melnyčios up. deš. kranto, ant I viršsal
pinės terasos, poros šimtų m ilgio dir
va; apie stovyklos vidurį ryskesnis me
zol. lizdas. Rad mezo!.: svidriniai ant
galiai, kampiniai ir viduriniai rėžtukai, 
trumpi gremžtukai, kirvelių tipo dirbi
niai; žalv. amž.: lapelinis antgalis, akm. 
ir titn. kirvių nuoskalos, nežym. brūkš
niuota keramika. Sv Vilnius, KJ D22 a, b; 
LIEM 1977:1-39. Šit KJ dien 1948; RR 
dien 1962a 

3 stov aukštai, pagal Nemuną keliui iš 
V. i Ziogelius priartėjus prie up. kranto 
ir pasukus žemyn paupiu, prie kelio. 
Rad: retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, KJ D22 ' d; LIEM. Šit KJ dien 
1954; AN 1963. Lit Totoraitis, 1908, 
205 p. 

4 stov miške tarp V. ir Ziogelių, vadina
mame Plike, daug atskirų radinių vie
telių. 4a prie kelio, kuris eina per mišką 
i Nemuną per V. Rad paleol.: svidrinis 
antgalis; mezo!.: gremžtukai, ovaliniai 
kirveliai, skaldytiniai, retušuotos skeltės 
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ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ D21 • Šit KJ 
dien 1948, 1954. 4b Kulabo kalno teri
torijoje. Rad: abipus. retušuotas dirbi
nys, skaldytinių dalys, retušuotos nuo
skalos, skeltės. 4c Trako kalno papėdė
je, ties 17-12 miško kv. linija, tarp 
Džiodžiakalnio ir Liepaloto. Rad: retu
šuo tos skeltės ir nuoskalos. 4č Liepaloto 
kalno papėdėje, apie 500 m i š nuo 17-
12 kv. linijos. Rad: svidrinis antgalis, 
skeltės, nuoskalos. 4d kalvelė prie puše
lių želdinimo lauko, apie 120 m nuo 
Ilgio ež. Š galo, 23 miško kv. Rad: lan
cetinis antgalis, rėžtukas-gramdukas, 
nuoskalos, skeltės. 4e ties 6-7 kvadra
tine linija pailga kalvelė, 30 m i PV nuo 
Lieptabalio (V.- Ziogelių) kelio. Rad: 
skeltės ir nuoskalos. 4f Džiodžiakalnio 
papėdėje. Rad: skeltės ir nuoskalos. Sv 
Vilnius, LIEM. Šit ANpas 1963 

VIEŠKūNAI k, žiūr. , Kauno marios 
(132) -

358.- VILKAVIŠKIO apyl. 
Iš plokščio kaulo padarytas antgalis su 
viena maža užbarzda. Sv Vilnius, LIEM. 
Lit Antoniewicz, 1926, 308, 1\'7:3 pav.; 
1935, 43 p., X:l pav. 

359. VILKIJA m. ir apyl., Kauno rj. 
I stov ant III viršsalpinės Nemuno te
rasos, smiltynas į R nuo V. · m., prieš 
pat mišką. Išsiskiria 5 vietelės. A ar
čiausiai prie Nemuno. Rad neo!. ir žalv. 
amž.: trumpiniai, trikampiai antgaliai, 
žeberklų ašmenėliai, trumpi netaisyklin
gi gremžtukai, lenkti peiliai, grąžteliai, 
akm. kirvelių nuoskalos, keramika su 
grūsto granito priemaišomis, papuošta 
įspaudėliais. B toje pat kalvoje atskira 
vietelė toliau nuo Nemuno. Rad neo!.: 
skersiniai, trikampiai strėlių antgaliai, 
žeberklų ašmenėliai, grąžteliai, maži 
gremžtukai, rėžtukai, gludintas titn. kir
velis, nežym. brūkšniuota keramika. C 
dar toliau nuo Nemuno. Rad neol.: 
gremžtukai, žeberklų ašmenėliai, grąž
teliai, piūklelis, gludintų titn. kirvelių 
nuoskalos. D priešais 2a stov, kitoje pu
sėje skardžio. Rad neol.: gremžtukas, že
berklų ašmenėliai, dirbinėliai. E šlaito 
apačioje, netoli up. Rad: skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ VII a-e. Šit KJ 
dien 1938-1941. Lit Makarevičius, 1925; 
Tarasenka, 1928, 261 p. 
2 stov tarp 1 stov ir V. m., aukštai ant 
skardžio. Išsiskiria 3 aikštelės. A arčiau
sia prie Nemuno; joje atskira rudos 



spalvos aikštelė su gelež. amž. kerami
ka. Rad neoi.: skersiniai, trumpiniai ant
galiai, žeberklų ašmenėliai, maži gremž
tukai, skaldytiniai, akm. kirvio gab. B 
prie keliuko į sodybą, Nemuno skardžio 
viršuje. Rad neoI.: skersiniai antgaliai, 
žeberklų ašmenėliai, maži gremžtukai, 
grąžteliai, skaldytiniai, akm. kirvio gab. 
C į S nuo 2b stov, toliau nuo Nemuno. 
Rad neoi.: skersinis, lancetinis antgaliai, 
maži gremžtukai, gramdukai, piūklelis, 
retušuotos nuoskalos ir skeltės. Sv KJ 
VIa a-c. šit KJ dien 1939-1941 
3 stov Kartuvių kalnas, i R nuo V., per 
jį išvestas plentas. Jame buvusi aikštelė. 
Rad: daug titn. nuoskalų ir keramikos. 
Ut Makarevičius, 1925 

VILI(Pf:Df: k, žiūr. Vilnius (365) 

360. VILNIUS m. 
I stov ka ir. Neries krante, dabartinėje 
SEC teritorijoje, Grybų g-vė, ant III virš
salpinės terasos pakraščio, mažame plo
telyje ir atskira vietelė (la) už griovio 
i V., darže. Rad paleol.: madleniniai ir 
lancetiniai antgaliai, trumpi platūs 
gremžtukai, kampiniai rėžtukai, skaldyti
niai. Sv Vilnius, KJ VI , la. Slt KJ dien 
1942-1949. Lit Rimantienė, 1964, 37-

.39 p., 1-:-2 pav.; PHMaHTeHe, 1966,6:19-
34 pav. 

T. elektrinę. Rad: raginis kaplys su sky
le kotui 21,4 cm ilgio. Sv Vilnius, LlEM 6 

363. Valakampiai išsiskiria 6 visai atskiros 
vietelės. I pietiniame V. gale, ties prie
plauka išpustyta vietelė. Rad paleoi. (?): 
pailgi gremžtukai ir rėžtukai, peiliukas, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. 2 į S nuo 
1 stov ir prieplaukos, kelyje. Rad neoI.: 
trikampis antgalis, ietigalis, žeberklų aš
menėliai, gremžtukai, gludinto titn. kir
velio dalis, retušuotos skeltės ir nuoska
los. 3 prie maudyklės, žemai kelyje. Rad: 
skaldytinio nuoskala, skalda. 4 priešais 
Trinapolio bažnyčią, takelyje, pietrytinės 
kalvelės viršūnėje mažas lizdelis. Rad 
neoI.: retušuotos skeltės ir nuoskalos. 5 
tarp 4' ir2 vietelių, apatiniame takelyje . . 
Rad: gremžtukas, retušuotos nuoskalos. 
6 aukštai dirvoje prie Neries, tuoj už up. 
Rad: retušuotos nuoskalos. Sv Vilnius, 
KJ V16, I~a, 15, 15a, 16a, 23. šit KJ dien 
1944-1959 

364. Verkiai, Naujieji dviejose atskirose vie
telėse: 1 smiltynėlis netoli autobuso sto
telės. Rad: nuoskalos, skeltės. 2 už 
malūnvietės, ant kalno, prie kelio į Tur
niškes, deš. dirvoje. Rad mezoI.: gremž
tukai, skalda. Sv Vilnius, KJ V13. šit KJ 
dien 1943-1955 

2 stov už lomelės, toliau i PV, išsiskiria 
4 lizdeliai su vienodais rado Rad: madle- 365. Vilkpėdė I stov prieš pat up., · pustomoje 
niniai antgaliai, trumpi gremžtukai, rėž- I smėlio kopoje. Rad mezoI.: kampinis rėž-
tukai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
KJ Vilnius, V2, 2a-c. SIt KJ dien 1942- 2 stov aukštai, arčiau up., prie akmenų . 
1949 . Rad paleoI.: rėžtukas, skaldytinis, skalda. 
3 stov ties Vingio parku, žemai prie Ne- Sv Vilnius, KJ V3, 3a. šit 1942-1947 
ries, prie konglomerato akmenų. Rad: 
skeltės ir skalda. Sv Vilnius, KJ. šit KJ 
dien 1943 
4 stov Trijų Kryžių kalno šlaito viršū
nėje, prie Vilnios. Rad: skeltukas, nuo
skalos. Sv Vilnius, KJ. šit KJ dien 1949 

361. Dvarčėnai, pelkės S krašte, arčiau į mies
tą. Rad: skalda. Sv Vilnius, KJ. šIt KJ 
dien 1949 

~62. Turniškės, rad o trijose vietose. A aukš
tai prie kelio iš Verkių, prieš nusilei
džiant prie up., ten, kur atsišakoja kelias 
į malūno pylimą. Rad mezoI.: platus 
gremžtukas, vienagalis skaldytinis, skal
da. B keleliui nusileidžiant į up. Rad 
neot: gremžtukas, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv KJ VI4 a, b. šit KJ dien 
1943-1946. C Neries up. dugne, statant 

366. VIRBALIO NAI k, Batniavos apy!., Kau
no rj. 
I stov Nemuno slėnyje, daržuose netoli 
kelio į Bubius. Rad mezoi.: lancetiniai 
antgaliai, gremžtukas, kirvelių tipo dirbi
niai, laibasis . skaldytinis. Sv Kaunas, 
VIM. šIt KS; RR dien 1959a 

2 stov I(ulautuvos TBC sanatorijos pa
galbiniame ūkyje, į . R nuo šiltadaržių, 
smėlynas kelyje. Rad: skeltės ir nuoska
'los. šit RR dien 1959a, 1960e 

367. VLADIŠI(f:S k, Aukštadvario apy!., 
Prienų rj. 
Stov S Sienio ež. krante, dirbamame 
lauke, apie 3 km nuo Aukštadvario į PR. 
Rad: titn. dirbiniai, skeltės. Sv Aukšta
dvaris, VM. šIt AN pas 1960 
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368. ZAPSĖ up., Lazdijų rj . 
t stov Z. up. žiotyse į Paveisninkų ež. , 
priešais piliakalnį kyšulys - kalvelė -
I viršsalp inė terasa. Rad žalv. amž.: tri
kampiai, lapelinis antgaliai, gremžtukai, 
rėžtukai, lenkti peiliai, iš dalies gludinti 
titn. kirveliai, retušuotos skeltės ir nuo
skalos, nežym. brūkšniuota keramika. ta 
atskiras lizdelis aukščiausioje kalvelės 
dalyje, arčiau miško. Rad mezoI. : lance
tini ai, trumpiniai, skersiniai antgaliai, 
kampiniai rėžtukai ir rėžtukai-gramdu
kai, kirvelių tipo dirbiniai, skaldytinių 
dalys, skeltės ir nuoskalos. Sv Vilnius, 
LIEM 1971:1-72. Šlt, RR dien 1962a 

2 stov kair. Z. krantu aukštyn, tuoj už 
miško, ties bunkeriu aikštelė dirvoje. Rad 
žalv. amž.: trikampiai antgaliai, kirvelio 
tipo dirbinys, skaldytiniai, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos, nežym. brūkšniuota 
keramika. Sv Vilnius, LIEM 1971:79-89. 
šit RR dien 1962a 

3 stov tuoj už Z. 2 stov, į V aukštas ky
šulys į up. Rad neoI.: peiliai, skeltės, 
gremžtukai, gramdukai, laibasis spaustu
kas, kirvelio tipo dirbinys, skaldytiniai. 
Sv Vilnius, LIEM 1971:90-108. šit RR 
Men 1962a 

4 stov deš. Z. krante, priešais bunkerį 
aukšta kalvelė-kyšulys, iš š ir V juosia
mas užlietų pievų. Rad mezoI.: stambus 
gremžtukas, mikrorėžtukas, nuoskalos. 
Sv Vilnius, LIEM 1971:109. šit RR dien 
1962a . 

369. ZAVISIŠKĖ vk., Kimbartiškių apyI., Za
rasų rj. 
Rad: ilgas stambus vienagalis skaldyti
nis. Sv Vilnius, LIEM 1920. Ut Tyszkie
wicz, 1850, IV:5 pav.; Szukiewicz, 1920, 
54 p. 

. 370. ZERVYNOS k., Marcinkonių apyI., Va
rėnos rj. 
t stov R Z. k. gale, pasibaigus troboms, 
ties daržais, smėlėtas, iš dalies pustomas 
šlaitas kair. Olos up. krante. Rad: gremž
tukas, rėžtukas, žeberklo ašmenėlis, ova
linio kirvelio dalis, gludinto titn. kirvelio 
dalelė. Sv Vilnius, UEM; KJ U51. šit 
KJ dien 1953-1959; AB dien 1953. Ut 
Rimantienė, 1965a , 30-44 p. 
2 stov Olos up. aukštyn nuo 1 stov, kal
velė, prasidedanti ties medžiais apaugu
siu ruožu, nusileidžiančiu į up. 2a išmin
džiotoje šlaito dalyje į Z. k. Rad neoI.: 
gremžtukas, retušuotos skeltės, keramika 
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su įspaudais. 2b tos pat kalvelės išpus
tytoje viršūnėje, toliausia nuo Z. k. Rad: 
retušuotos skeltės ir nuoskalos, gludinto 
titn. kirvelio kampas. Sv Vilnius, LIEM 
1961:6-9; KJ U50 a, b. šit KJ dien 
1953-1959; AB dien 1953. Ut Rimantie
nė, 1965a, 30-44 p. 
3 stov Povilnio up. deš. krante išsiskiria 
4 vietelės. 3a šlaitas ir jo viršūnė tuoj 
į R už Z. k. Rad mezoI.: skersinis antga
lis, gremžtukas, retušuotos skeltės ir nuo
skalos. 3b nedidelis lizdelis netoli P. Vai
nilovičiaus sodybos, ties medeliais. Rad: 
svidriniai antgaliai, gremžtukai. 3e aukš
čiau Tamulevičių trobų maža išpustyta 
vietelė . Rad: skeltės ir nuoskalos . 3d smė
lio šlaitas prie kelio, einant į tiltą . Rad: 
skaldytinių liekanos, skalda. Sv Vilnius, 
LIEM 1961: 19-40; KJ U52, 521, 52b, 52bl. 
šit KJ dien 1953-1959; AB dien 1953. 
Ut Rimantienė, 1965a, 30-44 p., 1 :5, 
6 pav. 
4 stov Stiegelių ež., smiltynas šV ež. ga
le. Rad: svidrinis, lancetinis antgaliai, 
retušuotos skeltės. Sv Vilnius, LIEM 
48:1-2, 47:3. šit AB dien 1953. Ut 
IIIYKeBHtI, 1893, 96 p.; Szukiewicz, 1901, 
12 p.; Rimantienė, 1965a, 30-44 p. 

5 stov lšrūginis ež., R krantas. 5a nuo 
Z. k. ligi geležinkelio, šlaitas ir jo viršū
nė, pasvirusi į I. ež. daubą. Rad mezol.: 
lancetinis antgalis, gremžtukai, gremž
tas-peilis, ovalinis kirvelis, skaldytiniai, 
retušuotos skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
nius, LIEM 1961:13-14; KJ U53. šit KJ 
dien 1953-1959; AB dien 1953. Ut Szu
kiewicz, 1901, 12 p.; Rimantienė, 1964, 
30-44 p., 2, 5:1, 2 pav. 5b stov 1. ež. 
pelkelei priartėjus prie geležinkelio, šlai
te, tarp pušaičių. Rad neoI.: lancetiniai, 
skersiniai antgaliai, gremžtukai, gramdu
kas, skaldytiniai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U 54 n. šit KJ 
dien 1955-1958. Ut Rimantienė, 1965a, 
30-44 pav., 4 pav. 5e stov į Š nuo 5a, 
į P nuo senosios pervažos per geležin
kelį, smėlio plotas, nuoklotas akmenė
liais. Rad neol.: retušuoti titn. gab ., nuo
skalos, gludinto titn. kirvelio dalelė, 
skaldytinis. Sv Vilnius, LIEM 1961:1, 5; 
KJ U53 2. šit AB dien 1953; KJ dien 
1953-1959. Ut Rimantienė, 1965a, 30-
44 p. 5d stov tarp Z. k. ir geležinkelio, 
kur susieina du keliukai, Š pelkėtos pie
vos šlaitas priešais 5a stov. Rad: dirbi
nys su įgaubomis. Sv Vilnius, LIR\\ 
1953; KJ U53 b. šit AB dien 1953; KJ 
dien 1958 



6 stov lšrūginis ež. PV gale, miške, prieš 
pelkutę, sudarančią ež. tęsinį, išpustytos 
vietelės tarp pušelių ir pagal up. Rad: 
gremžtukas, skalda. Sv Vilnius, L1EM; 
KJ U54 a, b, m, s, d. šIt AB dien 1953; 
KJ dien 1955-1958. Lit Szukiewicz, 1901, 
12 p.; Rimantienė, 1965a, 30-44 p. 

7 stov Mekšrinis ež. išsiskiria 4 vietelės: 
7a stov M. ež. gale, lėkštame šlaite, ar
čiausiai geležinkelio. 7b stov M. ež. PV 
šone, aukštai miške smėlio plotelis. 7c 
stov tiesiai į V nuo M. ež. galo, prie 
Olos up., aukštai. 7d stov Š M. ež. kran
te. Rad: truputis skelčių, nuoskalų, 
gremžtukas, lancetinis antgalis. Sv Vil
nius, L1EM 1961: 10-12, 41-44; KJ 
U55 1, 55", SSb. Šit KJ dien 1953-1958, 
AB dien 1953. Lit Rimantienė, 1965a, 
30-44 p. 
8. Ra n iš visų stov. Be to, labai turtin
ga gyvenvietė buvusi ūko Svirskio žemė-o 
se. Rad mezo!.: svidriniai antgaliai, stam
būs gremžtukai, rėžtukas, yla, plačios 
skeltės, skaldytiniai; neo!.: trikampiai 
antgaliai, lancetiniai, lenkti peiliai, 4 titn. 
ir 5 akm. kirviai. Sv Vilnius, L1EM 54: 1-
52, 1201:1-7. Lit WYKeBHą, 1893, 96 p.; 
PAKV, 1893, 105 p., Szukiewicz, 1907, 
36 p.; 1910,53 p.; Tarasenka, 1928, 268 p.; . 
Rimantienė, 1965a, 30-44 p. 

371. ZUBIŠKĖS k., Kalesninkų apy!., Eišiš
kių rj. 
Stov. Rad: trikampiai antgaliai, retušuo
tos skeltės, nuoskalos, dirbinėliai, spaus
tukai. Sv Vilnius, L1EM 119: 1-8; 56: 1-
2. Lit Szukiewicz, 1910, 53 p.; Tarasen
ka, 1928, 266 p. 

ŽALIEJI ež., žiūr. Kryžiokai (149) 

372. ŽALIOJI k., Maišiagalos apy!., Vilniaus rj . . 
I stov apie 8 km nuo MaiŠiagalos į V, 
vidury miško, tarp kelio ir užakusio ež. 
smiltynas. Rad mezo!.: madleniniai ant
galiai, gramdukai, rėžtukai, gremžtukai; 
žalv. amž.: trumpiniai antgaliai, retušuo
tos skeltės ir nuoskalos, akm. kirvių 
nuolaužos, nežym. brūkšniuota keramika. 
Sv Kaunas, VIM 1893:1-10; Vilnius, 
L1EM; KJ V25• Šit KJ dien 1952-1955; 
RK dien 1953; RR dien 1958. Lit Kuli
kauskienė, 1958, 17-19 p.; Rimantienė, 
1960, 59-60 p.; LAB, 90-91 p. 

2 stov kitapus išsekusio ež., apaugančia
me smiltynėlyje . Rad žalv. amž.: nuoska-

los, nežym. !brūkšniuota keramika. Sv 
Vilnius, KJ V25 a. ŠIt KJ dien 1952 

373. ŽASLIAI m. ir apyl., Kaišiadorių rj. 
Stov į š nuo Z., smėlyne. Lit Tarasenka, 
1928, 267 p. 

374. ŽAUNIERIŠKIAI k., Dubėnų apy!., Aly
taus rj. 
Stov deš. Nemuno krante kopa, apjuosta 
Nemuno vingio, priešais buv. Panemu-

. ninkėlių malūną, kiek į P nuo Z. Rad 
neo!.: lancetinis antgalis, laibasis sKal
dytinis, retušuotos nuoskalos, akm. kir
velio nuoskala. šIt TD dien 1908, 36-
37 p.; KJ 1924, 1927 

375. ŽElMENYS ež., Švenčionių rj. 
Stov prie Zeimenio ež., buv. palivarko 
"Kaviny". Rad: nemaža titn. ir gludintų 
akm. dirbinių. šIt Kaširskis . Lit CnHI~bIH, 
1907, 248-251 p.; 1925, 120 p. 

376. ŽEMAITKIEMIS k., Birštono apyl., Prie
nų rj. 
t stov į P nuo Z. k., R mi~ko pakraštyje, 
priešais pradinę mokyklą, šalia pelkutės, 
apie 1 km nuo Nemuno. Rad: skalda. Šit 
RR dien 1962a 

2 stov apie 2 km nuo Z., einant į Matie
šionis, smėlio kopos, iš P juosiamos pel
k(ų, prie kelio. Rad: titn. antgalis, skel
tės, titn. ir akm. kirvukai, puodų šukės. 
Sv Kaunas, VIM 616:41. ŠIt TD dien 
1908, 41-42 p. Lit Tarasenka, 1928, 
267 p. 

377. ŽEMAITKIEMIS k., Naujosios Otos 
apy!., Prienų rj. 
Stov. Rad: lancetinis antgalis ir nuoska
los. Sv Kaunas, VIM 1552. 

ŽEMIEJI KANIOKAI k., žiūr. Kaunas 
( 115) 

ŽEMIEJI PETRAŠIONAI k., žiūr. Kau
nas (119) 

378. žlBININKAI k., Rūdaičių apy!., Kretin
gos rj. 
I stov "Maro kapeliai" . Ten, kur nuo 
Palangos-Darbėnų vieškelio atsišakoja 
kelias į PR pro mokyklą, apie 500 m nuo 
vieškelio. Rad žalv. amž.: trikampis ant
galis, dalis ietigalio, smulkūs gremžtu
kai, gramdukai, retušuotos skeltės ir 
nuoskalos, gludintos akm. buožės (?) 
gab., keramika nežym. brūkšniuota ir ly
gi. Sv Vilnius, L1EM, KJ Z1. šIt KJ dien 
1933-1959; RR dien 1970 
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2 stov į Rūdaičių pusę nuo 2. k. 1 stov, 
ant kalvelės, viržynuose smiltynėlis. Rad 
žalY. amž.: mažas gremžtukas, retušuo
tos skeltės, nuoskalos, dirbinėliai, glųdin
tų titn. kirvelių gab., keramika su grūsto 
granito priemaišomis. Sv Vilnius. KJ 22• 

Slt KJ dien 1933-1939 

ZIEGlDRIAI I, II k. ir dv., žiūr'. I(auno 
marios (133) 

ZIEZULlS ež., žiūr. Girežeris (73: 11) 

379. ZILVICIAI k., Noragėlių apyl., Lazdijų rj. 
Stov kairo Nemuno krante, aukštai pa
miškėje, prie · keltininko. Rad paleol.: 
svidriniai antgaliai. pailgas gremžtukas, 
skaldytiniai. Sv Vilnius, LIEM, KJ. Stt 
KJ dien 1959 

380. ZIŪRAI k., Marcinkonių apyl., Varėnos rj. 
t stov kair. Olos up. krante, apie 400 m 
nuo kelio iš Z. k. į Marcinkonis, šlaite 
prie pievos "Oda". Rad neol.: lancetiniai, 
skersiniai antgaliai, smulkūs gremžtukai, 
retušuotos . skeltės ir nuoskalos. Sv Vil
n'ius, L'lEM 1693:1-3; KJ U 65 a. Slt AB 
dien 1953, 1954; KJ djen 1956. Ut P AKV, 
1893, 118 p.; Szukiewicz, 1901, 12 p.; 
1910, 53 p. 

2 stov apie 300 m į PV nuo I stov, prie 
tos pačios pievos. Rad: skeltės ir nuo
skalos. Sv Vilnius, LIEM, KJ. Stt AB 
dien 1954; KJ dien 1956 

3 stov šalia 2 stov, miškelyje prie tako, 
smėlio vietelė. Rad neol. : smulkūs 

. gremžtukai, ovaliniai kirveliai, spaustu
kai, retušuotos skeltės, nuoskalos, dirbi
nėliai. Sv Vilnius, LIEM 1693:5-13; KJ 
U 65 C. Slt AB dien 1954; KJ dien 1956 

4 stov deš. Olos krante, tuoj už tos vie
tos, kur Olos kilpa įsikiša į kaimą, apie 
0,5 km nuo kaimo, kelelyje ir prie jo. 
Rad: ovalinių kirvelių dalys, retušuotos 
skeltės, nuoskalos, diribinėliai. Sv Vil
nius', KJ U62 a. Slt KJ dien 1958 

5 stov deš. Olos up. krante; aukštoji 
. kopa, išpustyta netoli V šlaito. Rad me
' zol.: antgalio viršūnė, rehlšuotos skel
tės ir nuoskalos. Sv Vilnius, KJ U62 b. 
Slt KJ dien 1958 

381. ZIŪRIAI (GUl>ELlAI) k., Paežerių apyl., 
Vilkaviškio rj. 
Durpyne. Rad r mezol.: raginis žeberkĮas 

su abipus įstatytomis skeltelėmis, 11,9 cm 
ilgio. Sv Kaunas, VIM 5. Ut Puzinas, 
1938, 2:6 pav.; LAB, 47 p., 21:4 pav. 

382. ZIVULCISKĖ k., Raitininkų apyl., Aly-
taus rj. -
I stov deš. Nemuno krante, prie S Ne
muno salos galo, miške, ant ' lI viršsal
pinės terasos, nuo up. apie 200 m di
džiulis smėlynas su mažomis kopelėmis. 
Rad mezol.: svidriniai antgaliai, žeberk
lų ašmenėiiai, . ietigaliai, gremžtukai, 
ovalinis kirvelis, kūginis skaldytinis. la 
stov išsiskiria lizdelis P didžiojo- smilty
no kampe, toliausia nuo Nemuno, prie 
raisto, pamiškėje. Rad neol.: smaigai, 
gremžtukai, lenkti ir tiesūs peiliai, retu
šuotos skeltės ir nuoskalos, gludintų titn. 
kirvelių gab., keramika su sraigių prie
maišomis (?) molyje. lb stov ties I stov 
prie Nemuno išgriauta duobė, ligi apati
nio tako palei Aksupę. Rad neol.: dirbinė
liai su snapais, gramdukai, kirvelio tipo 
dirbiniai, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Vilnius,' KJ M26, 26a-b; LIEM 1981: 11-
17. Slt KJ dien 1953-1959; RR dien 
1962a 

2 stov į P nuo I stov, prie P Nemuno 
salos galo, ant I viršsalpinės terasos 
smėlynai, viduryje išgrauža:. Rad neol.: 
trikampis ir migdolo pavidalo ietigaliai, 
pailgi gremžtukai, gramdukai, retušuo
tos skeltės ir nuoskalos, keramika su 
grūsto granito priemaišomis. Sv Vil
nius, LIEM 1981 :9; KJ M27. SIt KJ dien 
1953; RR dien 1962a 

3 stov į PV nuo 2 stov, einant pamiške, 
prie kelio. Rad paleol. (?): svidrinis ant
galis, skaldytinio dalis. Sv Vilnius, KJ 
M27 1. Slt KJ dien 1953; RR dien 1962a 

383. ZVALGAKALNIS k., Ciobiškio apyl., 
Sirvintų rj. 
Stov deš. Neries krante, apie I km nuo 
kelto, deš. kelio pusėje, ant kalno smil
tynas priešais Rusių stov. Rad: gremž
tukas, retušuotos skeltės ir nuoskalos. 
Sv Kaunas, VIEM 1576:1, 2; KJ. Slt 
KJ 1938 

384. ZVIRBLIAI k., Papilio apyl., Biržų rj. 
Rad: rombinis antgalis. Sv Kaunas, 
VIM 619 
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3. P A G R I N DIN I Ų D I R BIN I Ų TIP Ų ROD Y K L E 

Madleniniai antgaliai (2 žem., 1, 2) 17:6; 23:4; 
47:6, 12, 21, 30, 31; 51:1; 52:53:2; 62:8, 9, 11, 
15, 16, 17; 71; 76:6; 87:2; 112:16, 21; 113:1; 
173:1; 181':6; 184:3,8, 19; 185:4; 195:3,6; 204:1; 
215:1; 264; 281:1; 298:1; 3; 300:1; 305; 310; 
323:2; 360: 1; 372: 1 

Svidriniai 'antgaliai (3 žem., 1, 2) 2:1; 13:1; 
29:10; 33:1; 47:1,20, 22; 51:1; 53:2,9; 62:1,2, 
4, 8, 9, 14, 19, 21; 63:2; 71; 75:1, 3; 77:4, 8; 
85:1; 87:2; 92:2, 3; 112:21; 114:1; 150; 159:1; 
173:1; 176:1,3; 177:6; 181:8; 184:3,7; 185:2,4; 
195:5,6; 215:1; 253:2; ,275:1; 281:1; 289:( 300:1, 
306; 357:4; 379 

Episvidriniai antgaliai (4 žem., 1) 2:1, 2; 23:1; 
27; 29:3, 4, 10; 44:1; 47:15, 16, 17, 18, 20, 29, 
30,33,43,51,52,56; 53:1, 8; 56:1,2,3,5; 62:23; 
65; 66:1; 73:1, 3, 5, 7; 75:1, 6; 76:2, 3; '77:4, 6; 
78; 87:8; 90:1,2; 98:1; 102:1; 106; 115:1; 116:1; 
122; 124:1,2; 126; 127:3; 150; 151; 161:5; 162:1, 
4,7, 11; 168:1,2,3,9; 173:1,2; 176:1,10; 184:1, 
2, 4, 8, 11, 15, 16; 185:3, 4; 194:1; 195:2, 4, 5; 
203; 215:1, 6; 217; 225; 237; 238; 246; 268; 275:3; 
276; 290:3; 292; 298:1 , 2; 30~; 307; 313; 314; 
323:1; 346; 349:1, 3, 4; 351; 353:1; 357:2, 4; 
359:2; 370:3, 4, 8; 380:5; 382: 1 

Lancetiniai antgaliai (4 žem., 2) 2: 1; 21; 23: 1; 
26:2, 3; 29:4, 5; 39; 47:5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 37, 
38,49,50,51,52,59,60,61; 51:1; 53:1,8; 56:1, 
2, 3, 5, 6; 62:23; 73: 1, 2, 3, 4; 75:4; 76:2; 77:4; 
90:1; 98:1; 102:1,3; 104; 110:3; 112:1,2,4,5, 
6,8,13,21; 114:3; 115:1; 116:1; 117:2,; 119; 126; 
131:1; 162:6; 173:1, 4; 174:3; 176:5, 10; 177:1; 
179:1; 181:3, 4; 182:1; 184:2, 14, 15; 185:1,3, 
4; 195:2; 203; 205; 215:1; 246; 260:2; 262:1; 
281:1; 287; 289:3, 7, 8; 295; 313; 314; 326; 348:1; 
349:1,4,9; 351; 357:4; 359:2; 366:1; 368:1; 370:4, 
5, 8; 374; 377; 380: 1 

Trapeciniai antgaliai (4 žem., 3) 2:1, 3; 23:6; 
26:2; 27; 29:3; 39; 47:5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 
41, 43, 51, 59, 60; 51 :1; 56:1, 6; 62:23; 73:3; 
75:1, 6; 76:2; 77:3, 4; 87:3; 90:1; 98:1; 102:1; 
110:2; 111 :1; 112:6, 14, 18, ' 211; 114:3; 116:1; 
119, 122; 128: 1; 168:7; 173:1; 174:3; 176:9, 10; 
177:2; 179:1; 181:3, 4; 184:2, 6, 14; 185:1, 3; 
195:2; 215:1; 250:2; 257:1; 262:1; 263; 276;287; 
298:1, 2; 300:1; 306; 323:1; 324:3; 326; 327:1; 
349:6, 7; 357:2; 359:1, 2; 368:1; 370:3, 5; 380:1 

Zeberklų ašmenėliai (5 žem., 1, 2) 2:1, 3; 3:6; 
23: 1; 26:2; 29:4, 5, 10; 32:3; 33: 1; 34; 35; 47:5, 

6, 10, 11, 15, 16, 17,20,24,28, 34, 38, 48, 52, 
59; 53:8,9; 67; 75:6; 77:4; 79:1; 88:1; 89:1; 90:1; 
98:1; 102:1, 3; 112:6; 115:1; 116:1; 119; 122; 
128:1; 156; 162:1; 173:1; 174:3; 177:1, 2; 180; 
181:2, 3, 4; 184:13; 185:1, 3, 4; 189; 194:1; 
195:1, 2, 4; 202; 205; 215:1; 225; 246; 250:2; 
253: 1; 262: 1; 281: 1; 287; 289: 11; 295; 298: 1 ,2; 
300:1; 306; 323:1; 325; 328:2; 342; 346; 348:1,2; 
349: 1, 4, 9; 351; 359: 1, 2; 363:2; 370: 1; 380:3; 
382:1 

Raginiai žeberklai su ašmenėliais (5 žem., 3) 
35; 60; 84; 86; 221; 341; 381 

Ovaliniai kirveliai ir pleištai (6žem., 1, 2) 2:1; 
12:2; 17:2; 26:3; 29:3, 4, 7, 10; 34; 41 :2; 47:4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, J6, 17, 18, 23, 25, 28, 29, 
33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 52, 53, 58, 59; 
53:4, 5, 7, 9; 54; 56:2, 6; 62: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 
15, 16, 20, 22, 23; 73:2, 3, 5; 75:6; 77:5; 87:3; 
90:1; 102:1; 110:3, 4; 112:1, 6, 8, 13, 14, 18, 21; 
115:1,3; 116:1; 126; 128:1; 146; 162:1,8; 173:1, 
4; 174:1,3,4; 176:5,7; 179:1,2; 181:3,4; 184:2, 
13, 14, 16, 17; 185:3; 195:2, 5; 215:1, 2; 246; 
250:1, 2; 253:1, 3; 257:4; 260:1; 262:1; 287; 
289:3, 6; 313; 327:1; 348:1; 349:1 , 8; 352; 366:1; 
368: 1, 2, 3; 370: 1, 5; 380:3, 4; 382: 1 

Rankenos kirveliams (6 žem., 3) 40; 112:20 

Irklo ir šeivos pavidalo paleoi. ietigaliai (2 žem., 
3) 141 . 

Seivos pavidalo mezol. ietigaliai (7 žem., 1) 
271 

. Trribriauniai ietigaliai (7 žem., 1) 93; 261 

Kalteliai (7 žem., 9) 22; 235 

Peikenos (7 žem., 5) 6; 37; 112:19; 301; 318:2; 

321; 336 

Durklas su rankena (7 žem., 9) 15 

Raginis įtveriamasis kirvelis (7 žem., 2) 232: I 

Trumpi kirveliai su skyle kotui (7 žem., 2) 44:3; 
103; 143; 154; 196; 204:2; 207; 242; 264; 278; 
300:2; 337 

Ilgi kirveliai su skyle kotui (7 žem., 2) 56:8; 
112:13; 232:1; 279; 282; 321; 333 

Trikampiai kirviai (7 žem., 2) 265; 217; 318:1 
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Kirviai su keturkampe skyle (7 žem., 2) 56:8; 
207 

Kapliai (7 žem., 6) 50; 171; 207; 247:1; 333; 362 

Meškerės kabliukai (7 žem., 3) 46; 318:1 

Adikliai, ylos ir s'maigai (7 žem., 9) 45; 119; 
214:1; 232:1; 247:1; 338; 386 

. Zeberklai stambiomis užbarzdomis (7 žem., 4) 
22; lO3; 318:2 

Zeberklai smulkiomis užbarzdomis (7 žem., 4) 
22; 88:2; 179:4 

Zeberklai retomis ištęstomis užbarzdomis (7 

žem.,4) 28; 318:1 

Zeberklai su kar-bukais (7 žem., 4) 107:2 

Zeberklai su viena užbarzda (7 žem., 4) 321; 
358 

Antgaliai kūgine viršūne (7 žem., 7) 4; 232:1; 
233:2; 248; 318:1 

Plokšti antgaliai (7 žem., 8) 232:1; 248; 259 

Gyvulių' dantys - amuletai (7 žem., 9) 233: 1, 2, 
23 

. Peiliai (7 žem., 9) 233:23 

Neaiškūs kauliniai-raginiai dirbiniai (7 žem., 9) 
119; 143; 194:1; 232:1; 233; 277:4; 321; 338 

Gintariniai dirbiniai (8 žem., 4) 39; 100; 179:4; 
208:5; 209:1, 2, 3; 2lO:2, 4, 5; 212:1,2; 233:1-
40; 266 

Nemuno aukštupio kultūros keramika (8 žem., 
1) 47:23, 241; 56: 1, 2, 3; 62:23; 87:3; 96; lO6; 
168:7; 176: lO; 179:4; 289:5, 6, 7, 8, 11; 370:2; 
382:1 

Narvos-Nėmuno kultūros keramika (8 žem., 2) 
211; 232:2; 233:1,2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 27, 
32,33 

Keramika su šukiniais ornamentais (8 žem., 3) 
47:17; 51:2; 56:1, 2; 87:3; 161:5; 176:10; 253:1; 
289:7; 298:3 

Virvelinė keramika (9 žem., 1) 56: 1, 2, 3; 79:4; 
114:1,2; 124:2; 127:4; 128:1; 168:7; 176:5; 180; 
181:3,4; 194:1,2; 204:1; 208:1, 2, 4,5,7; 209:1, 
3; 2lO:1, .3, 4, 5, 6; 212:1,2; 214:2; 215:1; 233:1, 
2, 3, 4, 6, 9, lO, 19, 20, 22, 25, 27, 34, 36, 39, 40; 
276; 285; 294; 319;· 327:2; 328:1,2 

TeksĮilinė keramika (9 žem., 2) 56:2; 114:1; 207; 
233:2; 250:3 

Nežymiai brūkšniuota keramika (lO žem., 1) I; 
2:1; 18:2; 21; 32:5; 33:1, 2; 36:1; 44:1, 2; 47:12; 
53:1; 63:1; 67; 89:2; 90:1; 94; 95:2; lO2:1; 111:1; 
114:1,3; 115:1,2; 118; 119; 124:1; 128:1,3,4, 
6,9; 129:1,3; 130; 131:2; 132; 133; 144; 161:5; 
176:5, lO; 179:1; 184:4, 13; 185:.3; 194:1; 208:3; 
225; 255; 262:2; 276; 277:1; 281:2; 289:1, 2, 4; 
294; 300:1; 327:3; 332:1; 335:2; 347; 351; 357:2; 
359:1; 368:1; 372:1,2; 378:1,2 

Lygiu paviršium ir neaiškaus tipo keramika 
(10 žem., 2') 2:2; 18:1; 27; 29:5; 47:29i; 51:1, 2, 
3; 56:5; 66:1; 73:7; 79:2; 81; 83:2, 3; lO2:2; 
112:15, 18; 123; 129:2,5; 140; 161:6; 167; 168:4; 
176:2, 5, 6, 10; 178; 179:3, 5; 182:1; 184:17; 
206:2; 217; 246; 250:3; 280:1; 293; 306; 323:1; 
329:2; 342; 350; 359: 1; 376:2; 382:2 

Trikampiai titnaginiai antgaliai (9 žem., 3) 2:{ 
2, 4; 11:1,2; 17:5,6; 21; 23:4; 29:6; 33:1,2; 39; 
47:5, 10, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 39, 
49, 63; 51:1; 52; 53:1; 56:1, 2; 66:2; 73:3, 4; 
87:3; 90:1; 92:1,3; 95:1; 96; 104; 111:1,2; 112:5, 
21; 114:1; 119; 122; 124:1; 126; 150; 168:5, 7; 
176:1,8, 10; 177:1; 181:4; 184:8, 13, 16; 185:1; 
194:1; 195:2, 3; 203; 204:1; 209:3; 2lO:3; 215:1; 
233:20, 25, 32, 39, 40; 250:2; 253:1, 2; 257:1; 
258; 262:1; 264; 276; 280:1,2; 289:1,2,3,4, II; 
294; 298:2; 300: 1; 304; 306; 307; 309; 313; 323: I; 
327:2; 349:5; 351; 359:1; 363:2; 368:1, 2; 370:8; 
371; 378:1 

Trikampiai antgaliai su įtvara (lO žem., 3) 33: 1; 
155:3; 159: 1; 260:2; 264; 276; 357:2 

Rombiniai antgaliai (9 žem., 5) 29:3; 47:5, 29, 
38, 64; 53:8; 56:2; 59:2; 97:2; 124:2; 184:8; 195:2; 
203; 233:20; 264; 287; 313; 384 

Lapeliniai antgaliai (lO žem., 4) 2: 1; 47:20; 
53:1; 56:5; 92:2; 114:1; 115:1; 119; 124:1; 128:1; 
184:1; 185:1,215:1; 262:2:; 276; 294; 298:2; 300:1; 
306; 323: 1; 368: 1 

Ilgi plokščiai retušuoti antgaliai (lO žem., 4) 
115:1; 129:4; 275:1; 284 

Ietigaliai (9 žem., 5) 33:1; 47:31; 53:11; 55; 
56:2; 168:7; 176:lO; 181:2; 184:13, 16; 215:1; 
258; 289:4, 11; 299; 307; 343; 354; 359: 1; 363:2; 
378: 1 

Durklai (9 žem., · 6) 53: 11; 158 

Kapai arba žmonių kaulai: mezolito ir anksty
vojo neolito (8 žem., 5) 103; 136; 233:23; 333; 
vėlyvojQ neolito (8 žem., 6) 80; 157; 160; 208:6; 
209:1; 2lO:1; 246; 319 
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