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Peržvelgus muziejų kartotekas ir XX a. lietuvių archeologinę literatūrą, susi-
daro įspūdis, jog Sintautÿ mikroregione, apimančiame senojo valsčiaus ir dabartinės 
seniūnijos teritoriją, archeologinių paminklų ir atsitiktinių radinių nėra gausu. Pavie
niai atsitiktiniai radiniai nesulaukė archeologų dėmesio – archeologiniai žvalgymai 
ir tyrinėjimai čia nebuvo vykdomi, išskyrus tik žvalgomuosius Klepÿ piliakalnio 
kasinėjimus 2001 m. ir Nóvos baseino žvalgymus 2004 m.

Straipsnyje nekeliamas uždavinys atkurti Sintautų apylinkių priešistorės 
panoramą, nes mėginti tai padaryti remiantis tik keliais archeologiniais radiniais 
būtų neatsakinga. Straipsnio tikslas – remiantis kritiška šaltinių analize, seniau 
žinomų atsitiktinių radinių tiksliu lokalizavimu ir naujausiais archeologiniais duo
menimis, įvertinti mikroregiono kultūros raidos nuo seniausių iki istorinių laikų 
tyrinėjimo galimybes. 

Pirmieji archeologiniai radiniai iš Sintautų apylinkių patekę į muziejus – kaulo 
dirbiniai. Sūduvâ garsėja kaulo ir rago dirbinių gausumu – Užnemunėje aptikti 
kauliniai bei raginiai akmens amžiaus radiniai skelbiami įvairių šalių archeologinėje 
literatūroje, jie eksponuojami Lietuvos ir užsienio muziejų salėse. Dauguma tų 
radinių aptikta atsitiktinai ir pavieniui kasant durpes ar atliekant melioracijos dar-
bus, kurie tarpukariu Užnemunėje buvo vykdomi intensyviau nei kitose Lietuvos 
vietose. Tačiau kaulo ir rago dirbinių priklausymas atsitiktinių radinių kategorijai 
smarkiai apriboja patikimos chronologinės ir kultūrinės interpretacijos galimybes. 
Tipologinis kaulo ir rago radinių datavimas išgyvena krizę – gausėjant ištirtų ir 
patikimai datuotų paminklų bei atskirų radinių, aiškėja, jog kai kurie dirbinių tipai, 
anksčiau laikyti konkretaus laikotarpio palikimu, gyvavo kur kas ilgiau, išsiverždami 
iš įsivaizduotų chronologinių ribų. Nepagrįstas datavimas taip pat kelia abejones 
ir dėl kai kurių radinių kultūrinės interpretacijos. 

Tyrinėjant archeologinių radinių pasklidimą konkrečiai apibrėžtuose regionuose, 
ypač aktualus tikslus radimviečių lokalizavimas. Galima netgi teigti, jog mažėjant 
tiriamajam plotui, tikslaus lokalizavimo svarba auga. 

Pirmasis archeologinis radinys iš Sintautų mikroregiono buvo aptiktas 
Ùžpjauniuose (žr. splv. 1:1 pav.). 1926 m. dienraščio „Rytas“ 194ojo numerio 
trumpųjų pranešimų skiltyje randame 
žinutę, jog Kauno miesto muziejus iš 
Ùžpjaunių kaimo gyventojo Izidoriaus 
Račiūno gavo „nemažos archeologinės ver -
tės dovaną“ – tauro, stirnos, elnio ragų 
fragmentus ir „kaulinį durtuvą iš neolitiško 

 Straipsnis, leidyklai įteiktas 2012 04 25, serijos „Lie
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 09 06, pirmą kartą 
paskelbtas 2012 10 29 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.



2

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
notaro 2012 10 26, internete nuolat skelbiamas nuo 2012 10 29.

periodo“. Radiniai buvę aptikti Pjaunio pelkėje, 10 pėdų gylyje. Kartu žinutėje reiškiama 
padėka Ketùrnaujienos ir Sintautÿ pradžios mokyklų mokytojams Kasperavičiui ir 
Popendikiui, kurie ir perdavė iš dovanotojo gautus radinius muziejui. Po poros 
metų lietuvių archeologijos pradininkas Petras Tarasenka (1892–1962) dirbinį ir 
radimvietę paskelbė mokslinėje literatūroje.1 Įdomu pažymėti, jog Būblìlių valsčius, 
kuriam tuomet priklausė Ùžpjauniai, P. Tarasenkos darbe paminėtas nevieno-
dai – 339ajame puslapyje vietoj Būblelių išspausdinta „Bibl. vls.“, kaip ir „Ryto“ 
dienraštyje. Laimei, ši korektūros klaida, lokalizuojant radimvietę, jokių rūpesčių 
nesukėlė, nes Biblelių valsčiaus Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapiuose 
niekuomet nebuvo.

Žymusis lietuvių archeologas Jonas Puzinas (1905–1978) pirmasis ėmėsi sis-
teminti ir kataloguoti atsitiktinius kaulorago radinius, skelbti jų piešinius spaudoje. 
Ùžpjaunių durklo piešinys taip pat buvo paskelbtas, tik kitu adresu: „Bubleliai, 
Vilkaviškio apskritis“.2 Vėlesniuose J. Puzino darbuose3 – „Užpjauniai“. Belieka tik 
spėlioti, kodėl J. Puzinas nurodė durklo radimvietę Būblìliuose vietoje Užpjaunių – 
juk P. Tarasenkos darbe yra nuoroda į pranešimą „Ryto“ dienraštyje. Atrodo, jog 
gana kritiškai vertinęs P. Tarasenkos kompetenciją ir aštrokai polemizavęs su juo 
spaudoje4, J. Puzinas abejojo dar ir P. Tarasenkos paskelbtos informacijos patikimumu. 

P. Tarasenka Užpjauniuose aptiktąjį radinį įvardijo durklu ir datavo akmens 
amžiumi, kurį tuo metu skyrė į du periodus – paleolitą ir neolitą. J. Puzinas durklą 
visuose savo straipsniuose aptarinėjo kartu su mezolito laikotarpiui priskiriamais 
radiniais. Viename paskutiniųjų apžvalginių darbų, įteiktų likus vos kelioms dienoms 
prieš mirtį, J. Puzinas dirbinį įvardijo ietigaliu, sekdamas R. Rimantienės pateiktu 
radinio apibūdinimu.5 Aptarinėjamas radinys priklauso kategorijai kaulinių dirbinių, 
kurių datavimas, funkcinės paskirties ar kultūrinės priklausomybės nustatymas yra 
labai komplikuotas. Analogijų galima rasti įvairių laikotarpių ir kultūrų paminkluose 
nuo paleolito iki istorinių laikų. Data-
vimui šiek tiek gali pagelbėti radimo 
aplinkybės – dirbinys buvo aptiktas 
2,5 m gylyje Pjaunio, arba Nopaičio, 
pelkėje, kur organogeninės nuosėdos 
pelkės storymės apačioje ėmė kauptis 
jau aleriodo atšilimo metu.6 Naujausi 
Užnemunės pelkių žiedadulkių tyrimai 
ir radiokarboninės datos rodo, jog to 
kiame gylyje nuosėdos kaupėsi mezoli  
to laikotarpiu.7 Yra ir nauja Užpjau nių 
dirbinio funkcinės paskirties versi ja – 
man atrodo, jog iš perskelto vamz di nio  
kaulo norėta pasigaminti vienadantį 
žeberklą – todėl ir buvo prie dirbinio  
smaigalio palikta kaulo išgauba. Viena
dančių žeberklų, pagamintų iš vamz
dinio kaulo, aptinkama Rytų Europos 
mezolito paminkluose.8 

1 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 
1928, p. 253, 339.

2 Puzinas J. Poledinio Lietuvos gyventojo kultūra, 
Naujoji Romuva, 1935, Nr. 12/13, p. 285, 286.

3 Puzinas J . Naujausių proistorinių tyrinėjimų 
duomenys (1918–1938 m. Lietuvos proistorinių 
tyrinėjimų apžvalga), Senovė, Kaunas, 1938, Nr. 4, 
p. 173–303; Puzinas J. Rinktiniai raštai, Chicago, 
1983, t. 1.

4 VolkaitėKulikauskienė R. Apie Petro Tarasenkos 
ir Jono Puzino polemiką „Lietuvos aido” puslapiuo
se, Lietuvos archeologija, 1992, t. 9, p. 21–27.

5 Rimantienė R. Akmens amžiaus paminklai, Lie-
tuvos TSR archeologijos atlasas, 1. Akmens ir žalvario 
amžiaus paminklai, Vilnius, 1974, t. 1, p. 74.

6 Kabailienė M. Ežerų bei pelkių sandara ir raida, 
Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleoge-
ografijos ir archeologijos duomenimis), Vilnius, 2001, 
p. 121–125. 

7 Juodagalvis V. Užnemunės priešistorė, Vilnius, 2010, 
p. 196.

8 Lozovski V. Late Mesolithic Bone Industry in 
the Central Russian Plane, Tanged Points Cultures 
in Europe, Lublin, 1999, p. 337–345.
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Daug sudėtingesnė antrojo kaulinio dirbinio – tribriaunio ietigalio (žr. splv. 
1:2 pav.) istorija. Archeologinėje literatūroje figūruoja net trys vietovės: Jonãičiai, 
Jõniškiai ir Jùniškiai. Įrašas Vytauto Didžiojo karo muziejaus inventorinėje kny-
goje skelbia: 

„VDKM Inv. Nr. 14 – Jonaičių km., Bublelių v., Šakių a. Rasta 
durpyne 5 pėdų gilumoje. Ten pat dar buvę rasta 4 pan. formos  
įrankiai, tik vaikai sunaikino. Dovanojo Kaz. Siaurusaitis, gyv. 
Jonaičių km., per Pr. Baleniūną 1935 m. gale.“ 

Pirmą kartą ietigalio piešinys buvo publikuotas periodinėje spaudoje be 
radimvietės adreso9, vėliau nurodyti Jonaičiai, Būblelių valsčius10, tačiau tais pačiais 
metais išleistame svarbiausiame J. Puzino darbe – Joniškiai, Sintautų valsčius11. 
Joniškių kaimo durpynas prie Sintautų nurodytas ir „Lietuvos archeologijos 
bruožuose“, tačiau tekste aprašomas kitas antgalis – papuoštas sraigtine linija12, 
nors piešinyje randame aptariamąjį13. 

Ir jau visiškai susikomplikavo situacija, kai archeologinėje literatūroje pasirodė 
trečioji vieno ir to paties antgalio radimvietė – Juniškiai. Pirmą kartą Juniškių 
kaimas buvo paminėtas įžymiosios Lietuvos akmens amžiaus tyrinėtojos Rimutės 
Rimantienės monografijoje.14 Nuo tada Joniškiai daugiau lietuvių archeologinėje 
literatūroje nebeminimi. Ir pats J. Puzinas savo straipsniuose, parašytuose emigraci-
joje, priėmė R. Rimantienės versiją, greičiausiai manydamas, jog pasikeitė tik viena 
raidė kaimo pavadinime. Tai galima spręsti iš J. Puzino raštų leidėjų pastabos, 
kurioje kalbama apie Juniškius Sintautų valsčiuje15, tuo tarpu R. Rimantienė nurodė 
visiškai kitą vietovę – Juniškių kaimą 
Slavíkų apylinkėje16. 

Galima būtų manyti, jog skulpto-
rius ir Karo muziejaus konservatorius 
Pranas Baleniūnas, perdavęs muziejui 
radinį, suklydo, nurodydamas vietovę, 
nes Būblelių valsčiuje Jonaičių kaimo 
nepavyko surasti. Tačiau Joniškių kai-
mas Būblelių valsčiui taip pat niekuomet 
nepriklausė. Juniškių kaimas irgi nei 
Būblelių, nei Sintautų valsčiams taip 
pat nepriklausė.

J. Puzinas Joniškių kaimą Sintautų 
valsčiuje nurodė savo paskutiniame Lie
tuvoje publikuotame darbe.17 Tuo pat 
metu Vytauto Didžiojo karo muziejuje 
buvo naujai inventorinami archeologi
niai radiniai, tikslinamos metrikos, tvar-
koma visa nesusisteminta medžiaga.18 
Darbą kontroliavo Priešistorinio skyriaus 
vedėjas dr. J. Puzinas. Atrodo, jog į in  

9 Puzinas J. Lietuva prieš 10 000–5 000 metų, Jaunoji 
karta, 1937, Nr. 16, p. 324–326.

10 Puzinas J. Naujausių Lietuvos proistorinių tyrinė
jimų bruožai, Naujoji Romuva, 1938, Nr. 12, p. 283, 
pav. 3:10.

11 Puzinas J. Naujausių proistorinių tyrinėjimų duo 
menys (1918–1938 m. Lietuvos proistorinių tyrinėji  
mų apžvalga), Senovė, Kaunas, 1938, Nr. 4, p. 173–
303. 

12 Kul ikauskas P., Kul ikauskienė R., Tauta
vičius A. Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius, 
1961, p. 50. 

13 Ten pat.
14 Римантене Р . Палеолит и мезолит Литвы, Виль
нюс, 1971, c. 115.

15 Puzinas J. Rinktiniai raštai, Chicago, 1983, t. 1, 
p. 533.

16 Rimantienė R. Akmens amžiaus paminklai, Lie-
tuvos TSR archeologijos atlasas, 1. Akmens ir žalvario 
amžiaus paminklai, Vilnius, 1974, t. 1, p. 39.

17 Puzinas J. Naujausių proistorinių tyrinėjimų duo 
menys (1918–1938 m. Lietuvos proistorinių tyrinėji  
mų apžvalga), Senovė, Kaunas, 1938, Nr. 4, p. 173–
303. 

18 Kulikauskas P. Petras Tarasenka – Lietuvos ar-
cheologijos pradininkas, Lietuvos archeologija, Vilnius, 
1992, t. 9, p. 6–7.
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ventorinę knygą įrašytas Jonaičių kaimas buvo klaida, kurią J. Puzinas ištaisė ne 
inventorinėje knygoje, bet savo svarbiausiame darbe. 

Juniškių ietigalio lokalizavimo klausimą pradėjau narplioti prieš penketą 
metų. Apmaudu, tačiau turiu pripažinti, jog ir dabar nesu tvirtai apsisprendęs, 
kuri gi versija patikimiausia. Joniškių kaimas plyti prie Aukspírtos upelio, į kurį 
įteka Kia÷lupė. Greta – Ku¤nabalės balotos pievos, kurios rudens liūčių ar žiemos 
polydžio metu virsdavo ežeru.19 Be abejonės, čia būta ežero, kuriame galėjo būti 
pamesti ietigaliai. Šiauriniame Ku¤nabalių pakraštyje yra Kia÷lupių kaimas, kur, 
ariant lauką, 1968 m. buvo aptiktas vienintelis Sintautų mikroregione gludintas 
titnaginis kirvis (žr. splv. 2:7 pav.) (VDKM Inv. Nr. 2454).

Kirvis priskiriamas I ketursienių kirvių tipui, kuris yra universalus, aptinka-
mas vėlyvajame neolite didžiulėje teritorijoje įvairių to meto archeologinių kultūrų 
kontekste.20 

Buvau nuvykęs ir į Juniškius prie Slavikų. Durpyno ten rasti nepavyko. 
Joniškiuose aptiktasis kaulinis dirbinys priklauso gana retai pasitaikančiam 

tribriaunių ietigalių tipui – Lietuvoje žinomi tik du egzemplioriai. Lietuvių 
archeologinėje literatūroje kauliniai smaigai lygiomis briaunomis įvardijami ietigaliais, 
dantytomis arba su užbarzdomis – žeberklais. Muziejininkai dar kartais pavartoja 
žeberklinio ietigalio terminą. Kaulinių smaigų su užbarzdomis aptinkama ir atsitiktinai, 
ir kasinėtose akmens amžiaus gyvenvietėse. Ypač daug jų rasta Latvijoje – kartu su 
ietigaliais priskaičiuota per 500 tokių dirbinių.21 Dažniausiai jie randami pavieniui, 
kartais grupėmis po kelis, tačiau ligi šiol dar nepavyko aptikti kartu sujungtų. 
Tai, jog kauliniai žeberklai ir ietigaliai buvo naudojami kaip šakės žuvims smeigti, 
tėra tik prielaida, paremta etnografiniais duomenimis (žr. splv. 1:3 pav.). Tiesa, 
archeologinėje literatūroje galima rasti teigiant, jog taip pagamintų šakių aptikta 
Kretuono, Lubāna ir Lielais Ludzas apyežerių vėlyvojo neolito gyvenvietėse22, 
tačiau tai aiškus nesusipratimas – A. Girininko knygos tekste nurodomas piešinys, 
kuriame pateikta paties autoriaus atlikta 
rekonstrukcija23, o cituojamame straip-
snyje24 taip pat pateiktas rekonstrukcijų 
piešinys, tad, suprantama, radimviečių 
ten nėra nurodyta – Lubāna ir Ludzas 
minimos visai kitame kontekste.

Ieškant analogijų sudėtiniams 
žūklės įnagiams, svarbi pasirodė istoriko 
J. Totoraičio informacija: 

„Į kokia pusantro versto nuo Varnupių 
piliakalnio 1854 m., bekasant papaliais 
kanalą, žemėje, kokių šešių pėdų gilume, 
radę gražei padarytus kaulinius „žeberklus“, 
t. y. įtaisus žuvims nudurti.“25 

Kiek netikėta, kad J. Totoraitis žodį „že  
berklas“ išskyrė kabutėmis ir dar pridėjo 

19 Jacevičius J., Vilčinskienė V. Sintautų parapija, 
Marijampolė, 2003, p. 169–170.

20 Brazaitis D., Piličiauskas G. Gludinti titnaginiai 
kirviai Lietuvoje, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2005, 
t. 29, p. 80–81. 

21 Загорска И . Рыболовство и морской промысел в 
каменном веке на территории Латвии. In: Гурина, 
Н. Н., ред. Рыболовство и морской промысел в эпо
ху мезолита – раннего металла, Ленинград, 1991, 
c. 44.

22 Daugnora L., Girininkas A. Rytų Pabaltijo bend-
ruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr. Kaunas, 2004, 
p. 132; Girininkas A. Lietuvos archeologija, Vilnius, 
2009, t. 1, p. 206.

23 Girininkas A. Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, 
t. 1.

24 Загорска И . Рыболовство и морской промысел в 
каменном веке на территории Латвии. In: Гурина, 
Н. Н., ред. Рыболовство и морской промысел в эпо
ху мезолита – раннего металла, Ленинград, 1991, 
c. 45.

25 Totoraitis J. Senovės liekanos ir lietuvių mitologiški 
atminimai, Lietuvių tauta, 1908, t. 1, p. 188. 
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prasmės paaiškinimą: „įtaisai žuvims nudurti“. Sprendžiant iš teksto, kalbama apie 
vieną radinį. Kitu atveju, jei radinių būtų aptikta daugiau, J. Totoraitis neabejoti-
nai būtų nurodęs jų skaičių. Greičiausiai čia buvo kalbama apie vieną, iš kelių 
elementų susidedantį dirbinį, kurio tiksliai įvardyti negalėjo nei pasakotojas, nei 
J. Totoraitis. Va»nupių radinys greičiausiai buvo sudėtas iš kelių kaulinių smaigų 
su užbarzdomis.

Tribriauniai ietigaliai – Rytų ir Pietryčių Baltijos regiono atributas. Jų yra 
aptikta Estijoje26, Latvijoje, Lenkijoje ir buv. Rytų Prūsijoje27. Prieš karą aptiktieji tri-
briauniai ietigaliai datuojami nuo aleriodo iki borealio28, tačiau šis tipas gyvavo per 
visą mezolitą29 ir Latvijoje jų aptikta pačios akmens amžiaus pabaigos paminkluose30.

Laivinis akmens kovos kirvis kūgine pentimi į Vytauto Didžiojo karo muziejų 
Kaune pateko 1936 m. iš Valstybės archeologinės komisijos rinkinių, prieš tai 
pabuvojęs Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Aptiktas jis buvo Skaistgiriÿ kaimo gyventojo 
J. Rauno lauke, dviejų pėdų gylyje (VDKM, Inv. Nr. 191). Kirvį petrografiškai ištyrė 
profesorius A. Gaigalas (1933–2009) Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamos 
mokslo programos „Žmogaus ir gamtos santykiai nuo seniausių laikų iki Kristaus 
(X–I tūkst. pr. Kr.)“ metu. Kirvis buvo pagamintas iš metamorfizuoto diabazo su 
atsparesne medžiaga užpildytais plyšiais, paviršius pilkos spalvos, lūžyje – tamsiai 
žalsvai pilkas, itin smulkiagrūdis (0,01–0,02 mm), tankus, kietas, sunkus, paviršius 
aptirpintas vandens. Diabazo riedulių iš pirminės uolienos yra žinoma Pietvakarių 
Suomijoje, ypač Satakuntos apylinkėse. Eratinės kilmės rieduliai galėjo būti atnešti 
paskutiniojo ledyno prieš 20 000–13 000 metų iš Botnijos įlankos dugno, Alandų 
salų bei Švedijos arba perklostyti iš senesnių ledynmečių morenų paskutiniojo 
apledėjimo ledynams jas ardant.31 

Laiviniai kovos kirviai tipologiškai skirtini plačiai Europoje išplitusiam kovos 
kirvių tipui, tyrinėtojų vadinamam europiniu, A, I tipo arba ankstyvuoju tipu.32 
Lietuvoje išskiriamos dvi europinių 
kirvių grupės: laiviniai kirviai cilindrine 
ir nukirsta kūgine pentimi. Skaistgirių 
kirvis skirtinas pastarajam tipui, kuris 
laikomas vėlesniu europinių kirvių vari-
antu. Lietuvoje aptiktieji laiviniai kovos 
kirviai, be didesnių abejonių, skiriami 
virvelinės keramikos kultūros laikotar-
piui, t. y. vėlyvajam neolitui. Turime ir 
radiokarboninių datų, patvirtinančių šią 
versiją: 2000 m. Gyvakaruosê (Kupiš
kio r.) buvo aptiktas apardytas kapas 
su įkapėmis, tarp kurių būta ir laivinio 
kovos kirvio kūgine pentimi. Gautos pa  
laikų datos žymi akmens amžiaus pa
baigą: 3745+/–70 bp ir 3710+/–80 bp.33 

Skaistgirių kaimo apylinkėse bu
vo aptikti dar du gludinti akmeniniai 
kirviai su skyle kotui (žr. splv. 3 pav.). 

26 Moora H. Die Vorzeit Estlands, Tartu, 1932; Jaa
nits L ., Laul S., Lõugas V., Tõnisson E. Eesti 
esiajalugu, Tallinn, 1982.

27 Szymczak K. Epoka kamienia Polski północno-
wshodniej na tle środkowoeuropejskim, Warszawa, 1995, 
p. 93–96. 

28 Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje, Vilnius, 
1996, p. 94.

29 Jaanits L. Kultuuri arengupidevusest Eestis üle
minekul keskmiselt nooremale kivejale, Studia Ar-
chaeologica in memoriam Harri Moora, Tallinn, 1970, 
p. 81–87.

30 Лозе И. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской 
равнины, Рига, 1979, c. 167.

31 Gaigalas A. Akmeninių kirvukų ir kitų akmens 
įrankių petrografinė sudėtis ir medžiagos šaltiniai, 
Geologija, Vilnius, 2001, t. 36, p. 24.

32 Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti 
dirbiniai, Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 
1974, t. 1, p. 91–92, 178, 203.

33 Tebelškis P. Jankauskas R. The Late Neolithic 
Grave at Gyvakarai in Lithuania in the Context of  
Current Archaeological and Anthropological Know
ledge, Archaeologia Baltica, 2006, t. 6, p. 8–20.
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Radiniai yra privačioje Kęstučio Tarnausko kolekcijoje Veršiuosê, su kuria pavyko 
susipažinti Justino Kasparaičio dėka. K. Tarnausko kolekcijoje yra ir du apvaliniai 
kapliai iš Rūgiÿ ir Veršiÿ kaimų (žr. splv. 4 pav.). Apvaliniai kapliai (vadinami ir 
apvaliniais kirviais) buvo gaminami iš apskrito pjūvio pailgų riedulių, nugludinant 
ašmenis ir padailinant pentį. Kai kurių paviršius net negludintas, nors daugumos 
Lietuvoje rastų apvalinių kaplių paviršius labai dailiai apdorotas. Pietiniame Baltijos 
pajūryje apvalinių kaplių arba kirvių žinoma jau iš mezolito laikotarpio.34 Kadangi 
Lietuvoje prototipų nėra ir minėtieji kapliai labai dailaus darbo, manoma, jog šis 
tipas yra atneštas jau vėlesnėje raidos fazėje, nors greičiausiai jis gamintas vietoje. 
Lietuvoje apvaliniai kapliai yra aptikti šalia vėlyvojo neolito ir žalvario amžiaus 
gyvenviečių.35 

1946 m. Gaisrių kaimo gyventojo S. Valaičio žemės sklype, ruošiant dirvą 
bulvėm sodinti, aptiktas 19 cm ilgio, 5 cm storio, 6 cm pločio akmeninis kaplys 
su skyle kotui.36 Dirbinys skirtinas keturkampių kaplių tipui (žr. splv. 5:1 pav.). 
Lietuvoje aptinkami šio tipo dirbiniai buvo gaminami parenkant atsitiktinės 
keturkampės formos akmenis, tik šiek tiek juos pritaikant, ištiesinant ašmenis. 
Akmeniniai kapliai su skyle kotui galėjo būti išrasti nepriklausomai, jų vartojimo 
laikotarpis – neolitas – žalvario amžius.37 

Klepÿ piliakalnis (Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo Nr. AR 
977, unikalus objekto kodas 3257) yra 250 m į pietus nuo kelio iš Sintautų į 
Tu»činus, Nóvos dešiniojo kranto terasos kyšulyje. Pilypkalniu vadinamą kalvą iš 
P ir V juosia Nóva, iš Š – bevardžio upelio slėnis. Piliakalnio šlaitai statūs, nuo 
Novos upės pusės 6–7 m aukščio (6, 7 pav.). Iškyšulys apie 60 m ilgio šiaurės 
vakarų–pietryčių kryptimi ir iki 40 m pločio. Kalvos paviršius lygus, apaugęs 
medžiais ir krūmais.

Rinkdamas medžiagą knygai apie Užnemunės piliakalnius, P. Tarasenka Šakių 
rajono paminklus žvalgė 1955 ir 1956 metais. Knygą žymusis tyrinėtojas spėjo įteikti 
leidyklai, tačiau ši grąžino rankraštį autoriui, siūlydama jį papildyti ir pakeisti iliu
stracijas – smulkūs piliakalnių topografiniai planai tuometinei valdžiai atrodė tarsi 
valstybinių paslapčių viešinimas. P. Tarasenka nesulaukė rankraščio publikavimo – 
knyga, kokia buvo autoriaus sumanyta, buvo išleista atkūrus Lietuvos valstybę.38 
Prieš įteikdamas knygą leidyklai, P. Tarasenka jos anotaciją paskelbė lenkų spaudo
je39 – straipsnyje pateiktame žemėla 
pyje Klepÿ piliakalnis minimas pirmą 
kartą. Klepų piliakalnį P. Tarasenka 
priskyrė tariamųjų piliakalnių grupei, į 
kurią buvo įtrauktos visos žmonių va
dinamos piliakalniais natūralios kalvos 
ar jų dalys, pelkių salos ir kitos vietos, 
kuriose nėra nei dirbtinių įrengimų, nei 
kultūrinių sluoksnių, o jų paviršiuje 
bei prie jų esančiuose laukuose neran-
dama jokių senoviškų dirbinių, kurie 
pažymėtų, kad toje vietoje gyventa 
žmonių.40 

34 Henriksen B. B. Sværdborg I. Excavations 1943-44. 
A Settlement of the Maglemose Culture (Arkaeologiske 
Studier, III). København, 1976, p. 63, 66.

35 Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti 
dirbiniai, Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 
1974, t. 1, p. 101–103.

36 Jacevičius J. Gaisriai, Kaunas, 2008, p. 11.
37 Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti 
dirbiniai, Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 
1974, t. 1, p. 101–103.

38 Tarasenka P. Užnemunės krašto piliakalniai, Vilnius, 
1997. 

39 Tarasenka P. Grodziska w łuku środkowego Niem 
na na Litwe, Rosznik Olsztyński, 1959, t. 2, p. 221–226.

40 Tarasenka P. Užnemunės krašto piliakalniai, Vilnius, 
1997, p. 174–175.
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1965 m. šį tariamąjį piliakalnį žvalgė Lietuvos istorijos institutas (vad. 
A. Tautavičius). Žvalgymo ataskaitoje pažymėta, kad čia, žmonių pasakojimu, 
išardavo angliukų, apdegusio molio gabalų. Karo metais iškasti apkasai, laidoti 
žuvę kariai.41 Tariamųjų (spėjamųjų) grupei Klepų piliakalnis buvo priskirtas ir 
Lietuvos archeologijos atlaso antrajame tome.42 Naujausiame piliakalniams skirtame 
veikale43, atrodo, įsivėlė netikslumas – rašoma, jog rytiniame aikštelės krašte buvęs 
nedidelis pylimas sunaikintas. Šis teiginys atsirado netiksliai interpretuojant trumpą 
piliakalnio aprašą cituojamajame straipsnyje – Lietuvos archeologijos atlaso antra-
jame tome parašyta: „Galimas daiktas, R krašte buvęs pylimas.“44 

Archeologiniai žvalgomieji Klepų piliakalnio kasinėjimai buvo atliekami pa-
gal archeologinių vietų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų programą, 
kurios tikslas – remiantis iki šiol turimais duomenimis bei žvalgomųjų tyrimų re-
zultatais, įvertinti archeologinę vertę bei tolesnio saugojimo perspektyvą tų objektų, 
kurie nebuvo įrašyti į Archeologinių vietų sąrašą, bet tebėra respublikinės (AR) 
bei vietinės reikšmės (AV) archeologijos paminklų sąrašuose. Klepų piliakalnio 
tyrinėjimai buvo vykdomi 2001 m. rugpjūčio mėn., darbams vadovavo Kultūros 
paveldo centro archeologas Povilas Tebelškis (1950–2003). Kasinėjimų metu buvo 
ištirtas bendras 37 m2 plotas, padalytas į dvi perkasas.45 Vieta pirmajai 3 × 9 m 
dydžio perkasai buvo pasirinkta pietvakarinėje piliakalnio dalyje. Nuėmus velėną, 
užfiksuotas 0,2–0,3 m storio perarto pilko humuso su šaknimis sluoksnis. Žemiau 
slūgsojo įžemis – balkšvas priemolis, 0,7–0,9 m gylyje pereinantis į molį. Antroji 
2 × 5 m dydžio perkasa buvo kasama 35 m į šiaurės rytus nuo pirmosios perkasos 
šiaurės vakarinio kampo. Po velėna užfiksuotas 0,25–0,3 m storio humuso su smėliu 
sluoksnis, žemiau, 0,4 m nuo paviršiaus, pradėjo ryškėti įžemis – šviesus smėlis. 
Antrosios perkasos įžemyje išryškėjo šiek tiek tamsesnės spalvos 1,2–1,4 m skersmens 
apskritos formos dėmė – 0,2 m gylio duobės pėdsakai. Duobės užpilde pastebėta 
šiek tiek smulkių angliukų ir ypač daug šaknų. Jokių dirbinių duobėje neaptikta. 
Greičiausiai tai gana vėlyva laužavietė, kurios vietoje vėliau išaugo vešlus krūmas.46

Klepų piliakalnis ir apylinkės buvo žvalgomos ir 2004 m. ekspedicijos metu. 
Atkarpoje tarp Šakių–Kudirkos Naumiesčio plento ir Klepų piliakalnio buvo aptikta 
tik keletas natūralių titnago gabalėlių, tačiau vėliau J. Kasparaitis ariamojoje dirvoje 
surado keletą titnagų, tarp kurių būta ir artefaktų. Radimvietė yra dešiniajame 
Novos krante, ant aukštutinės terasos, į šiaurę nuo keliuko, vedančio link Kle  
pų piliakalnio, apie 800 m nuo Šakių–
Kudirkos Naumiesčio plento. Ariamo-
joje dirvoje buvo aptikti 6 titnaginiai  
radiniai, tarp kurių 3 dirbiniai. 2007 m.  
J. Kasparaitis, besilankydamas radim
vietėje, vietinių gyventojų vadinamoje 
Kareivio kalnu, aptiko akmeninį įtveria
mąjį kaplį (žr. splv. 8 pav.). Dar dvi 
titnaginės skeltės (žr. splv. 2:3, 4 pav.) 
buvo aptiktos į šiaurės vakarus nuo Kle  
pų piliakalnio, smėlingoje dirvoje, prie 
griovos, juosiančios piliakalnį.

41 Tebelškis P. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai 
Šakių rajone, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 
metais, 2002, p. 248. 

42 Tautavičius A. Lietuvos TSR archeologijos atlasas, 
Piliakalniai, Vilnius, 1975, t. 2, p. 196.

43 Baubonis Z., Zabiela G. Lietuvos piliakalniai, Vil-
nius, 2005, t. 2, p. 396.

44 Daugudis V., Merkevičius A., Tautavičius A. 
Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1975, t. 2, 
p. 26–195; Engel C. Vorgeschichte der altpreussischen 
Stämme, Königsberg, 1935, t. 1, p. 86.

45 Tebelškis P. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai 
Šakių rajone, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 
metais, 2002, p. 248–249. 

46 Ten pat, p. 249.
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2004 m. Šakių rajono savivaldybė ir viešoji įstaiga „Sintautų akademija“ 
Lietuvos kultūros ministerijai parengė projektą „Iš seniausios Sūduvos praeities – 
2004 (Žvalgomoji archeologinė ekspedicija Novos upės baseino teritorijoje)“. Tai 
buvo viena iš senosios Sūduvos kultūros tyrinėjimo, fiksavimo ir aktualizavimo 
programos dalių. Lietuvos kultūros ministerija projektą finansavo. Šakių rajono 
savivaldybės administracijai atstovavo Regioninės plėtros tarnybos ir „Sintautų 
akademijos“ vedėjas Vitas Girdauskas, kuris rūpinosi ekspedicijos dalyvių buitimi, 
maitinimu ir transportu. Leidimas vykdyti archeologinius kasinėjimus buvo išduotas 
Augustinai Grinkevičiūtei, mokslinis ekspedicijos vadovas – Lietuvos istorijos in-
stituto darbuotojas Vygandas Juodagalvis. Žvalgomosios ekspedicijos metu atlikti 
darbai ir gauti duomenys apžvelgti archeologinėje literatūroje.47

Archeologinės ekspedicijos metu buvo numatyta žvalgyti ruožą nuo Šešupės 
dešiniojo kranto (Panóviai) iki Šakių–Marijampolės rajonų ribos (Novåraistis), tačiau 
darbo metu žvalgymų ruožą teko susiaurinti dėl Voveriÿ kaime žvalgomuosiuose 
šurfuose aptiktų palaidojimų, kurių preparavimas pareikalavo lėto ir kruopštaus 
darbo. Be to, ruošiant archeologinių žvalgymų programą, buvo orientuotasi į 
projektinę sąmatą, tuo tarpu reali Kultūros ministerijos parama buvo dvigubai 
mažesnė. 2004 m. buvo išžvalgytas Novos upės dešinysis krantas nuo Nóvos–
Pentõs santakos vakaruose iki kelio į Žvirgždãičius rytuose. Kairiajame krante buvo 
žvalgoma atkarpa nuo Šakių–Kudirkos Naumiesčio plento vakaruose iki vieškelio 
į Žvirgždaičius rytuose. 

Voverių kaimas yra dešiniajame Novos krante, į pietus nuo Sintautų ir į 
rytus nuo Šakių–Kudirkos Naumiesčio plento. Pirmuosius radinius surinko Voverių 
kaimo gyventojas Justinas Kasparaitis. Jo kolekcijoje gausybė keramikos fragmentų 
(žr. splv. 10:1 pav.), akmeninių trinamųjų girnelių dalys, akmeniniai trintuvėliai, 
monetos (žr. splv. 11 pav.), titnaginiai (žr. splv. 2:1 pav.) bei kauliniai (žr. splv. 
1:4 pav.) radiniai.

Voverių pirmoji radimvietė yra dešiniajame Novos krante, apie 1 800 m 
tiesiąja į pietryčius nuo tilto per Novos upę (Šakių–Kudirkos Naumiesčio plentas), 
nuolaidžios terasos šlaite ir viršuje (žr. splv. 9:1 pav.). Keramikos šukės ir titnaginiai 
radiniai buvo pasklidę apie 100 m skersmens plote, kurio vakarinėje pusėje yra 
griova – buvusio upelio, dabar numelioruoto, žymės. Keramikos šukių pasitaikė iki 
pat Novos, keletas aptikta pačioje upės vagoje. Dar XX a. pabaigoje radimvietės 
vietoje buvo sodyba, dabar – ariamasis laukas. Ekspedicijos metu lauke augo vešlūs 
kviečiai, todėl iškasti žvalgomuosius šurfus galimybių nebuvo. Radimvietėje surinkti 
65 keramikos fragmentai ir 3 titnaginiai radiniai. Dar trys titnagai buvo aptikti 
200 m atkarpoje į šiaurę nuo keramikos šukių pasklidimo ploto. Visi titnagai yra 
artefaktai, tarp jų vienas kaltelis, retušuotos nuoskalos, skeltė. Visa aptiktoji keramika 
žiesta ir įvairialaikė (žr. splv. 10:2 pav.), net ir XX a. Ankstyviausios keramikos 
fragmentai yra būdingi XVII–XVIII a. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose tokio tipo 
keramika pasirodė jau XVI a. pabaigoje 
ir per du šimtus metų mažai keitėsi. 

Voverių antroji radimvietė yra 
dešiniajame Novos krante, ant II tera-
sos, 200–250 m į šiaurės vakarus nuo 

47 Grinkevičiūtė A., Juodagalvis V. Novos upės 
baseino archeologiniai žvalgymai, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006, 
p. 282–286; Juodagalvis V. Užnemunės priešistorė, 
Vilnius, 2010, p. 46–50.
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Voverių pirmosios radimvietės. Ariamojoje dirvoje buvo aptikti 6 titnaginiai radiniai, 
tarp jų skeltė ir retušuotos nuoskalos. Radimvietėje buvo iškasti du 1 m2 dydžio 
ir 45 cm gylio šurfai, kurių sienelėse užfiksuota: 32–34 cm storio armuo ir giliau 
geltonas nejudintas švarus smėlis. Nei radinių, nei kitokių kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų šurfuose neaptikta. 

Voverių trečioji radimvietė yra vakarinėje kaimo dalyje, miške, 1 200 m į 
rytus–šiaurės rytus nuo tilto per Novos upę (Šakių–Kudirkos Naumiesčio plentas), 
200 m į šiaurę nuo dešiniojo Novos kranto. Elektros linijos proskynoje suartame 
lauke buvo aptikti 4 titnaginiai radiniai, tarp jų skaldytinio dalis, nuoskalų. Dar 
viena paretušuota nuoskala buvo aptikta ant miško keliuko, 60 m į rytus nuo kitų 
radinių. Proskynoje buvo iškasti du 1 m2 dydžio šurfai, kuriuose po 30–38 cm 
storio smėlingo humuso sluoksniu buvo aptiktas švarus balkšvas nejudintas smėlis. 
Nei radinių, nei kitokių kultūrinio sluoksnio pėdsakų šurfuose neaptikta. 

Voverių kaimo rytiniame pakraštyje, dešiniajame Novos krante, yra 5 m 
aukščio, 18 m ilgio šiaurės–pietų kryptimi ir 11 m pločio rytų–vakarų kryptimi 
kalva, pietiniu šlaitu nusileidžianti į Novą. Iš šiaurės kalvelę nuo ariamojo lauko 
skiria apie 0,5 m gylio ir 1 m pločio griovys, kuris suformuoja 1,5 m aukščio 
šiaurinį kalvos kraštą. Iš šiaurės kalvelė atrodo kaip tipiškos kaimo kapinaitės 
(žr. splv. 12:1 pav.), tačiau į kaimo kapinių sąrašus ji neįtraukta. Kokiam kaimui 
kapinaitės galėjo priklausyti ir kas bei kada čia buvo laidojama, vietiniai gyven-
tojai nežino, o kalvelę vadina Milžinų kapais. Pavadinimas suintrigavo, todėl buvo 
nuspręsta iškasti kalvelėje ir jos šlaite kelis žvalgomuosius šurfus. Iš pradžių buvo 
kasami trys šurfai po 1 m2, iš kurių vienas vėliau, aptikus žmonių kaulų, buvo 
išplėstas į 8 m2 dydžio žvalgomąją perkasą. 

Perkasos sienelėse visur fiksuotas supiltas geltonai rudas smėlis, slūgsantis ant 
balkšvai gelsvo priemolio su smėliu. Šurfo gylis – 100–110 cm, tik pietvakarinėje 
dalyje buvo pasiektas 130 cm gylis, kur buvo aptiktas perkasimas – palaidojimo 
duobė su pasirodžiusiais žmogaus kojų kaulais. Šis kapas nebuvo preparuojamas. 
Supiltame rudame smėlyje buvo aptiktos kelios žiestos keramikos šukės ir titnagi
nis radinys – skaldytinio dalis. Žvalgomosios perkasos plote ištisai buvo pasklidę 
žmonių kaulai. Iš viso aptikta žmonių skeletų dalių, priklausančių ne mažiau kaip 
5 individams, iš jų 3 vaikams. Vienas suaugusio vyro skeletas palyginti gerai išlikęs 
(žr. splv. 12:2 pav.). Laidojant šį žmogų, buvo suardyti ankstesni vaikų palaido
jimai. Taip pat aptikta ir suardytų suaugusio asmens ar asmenų kaukolės dalių. 
Sveikasis skeletas gulėjo galva į pietvakarius (210°), ant priemolio, negilioje pailgoje 
duobėje suapvalintais kampais, kurios pietvakarinė dalis perkasta kito palaidojimo. 
Jokių karsto pėdsakų neaptikta. Skeletas gulėjo ištiestoje padėtyje, rankos sudėtos 
juosmens srityje, kaukolė kiek pakrypusi į kairę, su pralauža smilkinio srityje – 
medžių šaknų augimo pasekmė. Kaukolės dešinėje ir žemiau, beveik ant raktikaulio, 
buvo aptiktas apnykęs medalionas, pagamintas iš pilkos spalvos metalo lydinio, 
ovalios formos, vienoje pusėje Marija su kūdikiu ant rankų, kitoje pusėje šventas 
Juozapas su kūdikiu ant rankų. Prie apatinio žandikaulio buvo aptikta glazūruotos 
keramikos šukelė. Išimant griaučius, krūtinės srityje buvo aptikta titnaginė nuoskala. 

Toliau į rytus žvalgant Novos dešinįjį krantą, stebėtos smėlingos dirvos, tinka  
mos akmens amžiaus gyventojams apsistoti, tačiau apsodintos jaunu mišku. Smėlėtose 
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kalvelėse būta smėlio karjerų, o ariamosios dirvos toli nuo Novos krantų. 1,5 km į 
vakarus nuo Žvirgždaičių vieškelio, bulvėmis apsodintame lauke (žr. splv. 9:2 pav.) 
buvo aptikta titnaginių radinių ir vėlyvosios kaimiškos keramikos šukių. Aptiktos 
dvi grupės titnaginių radinių, kurias skyrė 200 m atstumas, todėl jos buvo išskirtos 
į dvi atskiras radimvietes: rytinė – Rūgių pirmoji ir vakarinė – Rūgių antroji. 
Rūgių pirmojoje radimvietėje, 33 m nuo Novos dešiniojo kranto, buvo iškastas 
1 m2 šurfas, kuriame po 30 cm storio armens sluoksniu stebėtas švarus geltonas 
smėlis. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų ir radinių neaptikta. Tarp dirvos paviršiuje 
aptiktų titnaginių radinių išsiskyrė du dirbiniai su mezolito laikotarpiui būdingais 
technologiniais ir tipologiniais požymiais: patinuotas įtveriamasis ašmenėlis, paga
mintas iš trapecinio pjūvio skeltės, smailėjantis, retušuotas statmenu vienpusiu 
retušu (žr. splv. 2:2 pav.), ir mikrorėžtukas skeltės viršūnėje.

Kírmiškių kaimo radimvietė yra dešiniajame Novos krante, ant 6 m aukščio 
terasos, apie 50 m nuo kranto, į rytus nuo Šakių–Kudirkos Naumiesčio plento, 
prie tilto per Novą. Suartame ir rapsu apsodintame lauke surinkti 3 titnaginiai 
radiniai, tarp jų du paretušuoti. 

Toliau buvo žvalgomas dešinysis Novos krantas iki Totõrviečių, kur Nóva 
susilieja su Pentâ. Penta Totorviečių kaime patvenkta ir kraštovaizdis čia pasikeitęs. 
Nova įteka į Šešupę Panóviuose, pakrantė ten urbanizuota. Atkarpoje tarp Klepÿ 
ir Totõrviečių jokių archeologinių objektų ar pavienių radinių neaptikta. 

Visos radimvietės buvo aptiktos dešiniajame Novos krante. Kairiajame krante 
nei radinių, nei archeologinių objektų neaptikta, tačiau jų yra J. Kasparaičio kole-
kcijoje – du retušuoti titnaginiai dirbiniai (žr. splv. 2:5, 6 pav.) iš Urbantÿ kaimo 
laukų kairiojoje Novos pakrantėje. Archeologinius žvalgymus sunkino vešli aug-
menija. Kitas faktorius, mažinantis akmens amžiaus gyvenviečių aptikimo tikimybę, 
yra molingos dirvos, kuriose akmens amžiaus žmonės dažniausiai vengdavo 
įsikurti ilgesniam laikui. Pavienių titnaginių dirbinių radimvietėse buvo kasami 
žvalgomieji šurfai, tačiau kultūrinio sluoksnio pėdsakų niekur neaptikta. Akmens 
amžiaus gyvenvietėse, nors ir suardytose, titnaginių radinių aptinkama kur kas 
daugiau, nes artimoje Sintautų mikroregiono kaimynystėje, prie Šešupės, yra kele
tas plačiai tyrinėtų akmens amžiaus gyvenviečių, davusių gausios ir vertingos 
medžiagos šio regiono seniausiai praeičiai pažinti. Radiokarbono būdu datuotose 
Kubilºlių ir Gluobiÿ akmens amžiaus gyvenvietėse aptikta gyvenamųjų būstų 
pėdsakų, surinkta dešimtys tūkstančių titnaginių radinių, keramikos fragmentų.48 
Tie pavieniai radiniai, kuriuos pavyko surasti Novos pakrantėse, yra trumpalaikių 
akmens amžiaus medžiotojų sustojimo vietų pėdsakai.

2004 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos metu Novos upės baseine 
buvo aptiktos 8 akmens amžiaus titnaginių dirbinių radimvietės, XVII–XVIII a. 
gyvenvietė ir kapinės. Buvo iškasti 9 žvalgomieji šurfai po 1 m2 ir 8 m2 dydžio žval 
gomoji perkasa. Taigi iš viso buvo ištirtas bendras 17 m2 plotas, surinkta įvairių 
archeologinių laikotarpių radinių. Anks
tyviausi iš jų yra Rūgių kaimo pirmojoje 
radimvietėje aptikti titnaginiai radiniai, 
būdingi ankstyvajam–viduriniam me-
zolitui (VIII–VII tūkstantmečiai pr. Kr.). 

48 Juodagalvis V. Kubilėlių vėlyvojo neolito gyven
vietė, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1992, t. 8, p. 34–56; 
Juodagalvis V. Mezolitinis būstas Gluobiuose, Lie -
tuvos archeologija, Vilnius, 2005, p. 69–80.
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Vėlyvesni keramikos radiniai priklauso XVII–XVIII a. gyvenvietei (Voverių kaimo 
pirmoji radimvietė). Milžinų kapai – kaimo kapinaitės, kuriose buvo laidojama 
XVIII a. ir tikriausiai vėliau. XVIII a. pradžioje Sintautų apylinkėse siautė maras, 
tad visiškai tikėtina, jog aptiktieji palaidojimai siejasi su epidemija. 

2004 m. archeologinės ekspedicijos metu aptikta įvairių laikotarpių radinių 
ir įvairių archeologijos paminklų pėdsakų iki šiol netyrinėtoje teritorijoje. Aptiktųjų 
archeologinių radinių ir objektų istorinis diapazonas labai platus, tačiau jame yra 
ir didelių spragų, kurias turėtų užpildyti tolimesni šio mikroregiono tyrimai.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Sintautai“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Vida Girininkienė).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne maþiau kaip dviejų mokslininkø ekspertø.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma 
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainás www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná 
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai 
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo 
svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).
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1 pav. Kauliniai dirbiniai:  
1 – Užpjauniai,  
2 – Joniškiai,  
3 – sudėtinių žvejybos įrankių  
rekonstrukcijos (pagal Загорска 1991), 
4 – Voveriai (iš J. Kasparaičio rinkinio). 
V. Juodagalvio pieš. ir nuotr. 
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2 pav. Titnaginiai radiniai:  
1 – Voveriai,  
2 – Rūgiai,  
3, 4 – Klepai,  
5, 6 – Urbantai,  
7 – Kiaulupiai.  
V. Juodagalvio ir G. Piličiausko (7) nuotr.
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3 pav. Akmeniniai gludinti kirviai  
iš Skaistgirių. V. Juodagalvio nuotr.  
Iš K. Tarnausko rinkinio

4 pav. Akmeniniai gludinti kapliai:  
1 – Rūgiai, 2 – Veršiai.  
V. Juodagalvio nuotr.  
Iš K. Tarnausko rinkinio
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5 pav. Akmeniniai žemės ūkio įnagiai:  
1 – kaplys su skyle kotui iš Gaisrių  
(iš J. Jacevičiaus rinkinio),  
2 – girnelės iš Ragožių  
(iš K. Tarnausko rinkinio).  
V. Juodagalvio (1) ir K. Tarnausko nuotr.
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6 pav. Klepų piliakalnis:  
1 – situacijos planas  
(pagal Baubonis, Zabiela 2005, p. 396),  
2 – vaizdas iš vakarų pusės.  
V. Juodagalvio nuotr.
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7 pav. Klepų piliakalnis 2012 m.: 1 – vaizdas iš pietvakarių pusės,  
2 – vaizdas iš pietryčių pusės. V. Juodagalvio nuotraukos

1

2
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8 pav. Akmeninis kaplys  
(iš J. Kasparaičio rinkinio) ir  
Klepų radimvietės vaizdas iš šiaurės.  
V. Juodagalvio nuotr.
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9 pav. Voverių (1) ir Rūgių (2) radimvietės.  
2004 m. V. Juodagalvio nuotraukos

1

2
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10 pav. Voverių radimvietės keramika:  
1 – koklio karūnėlės fragmentas  
(iš J. Kasparaičio rinkinio),  
2 – molinių indų šukės.  
V. Juodagalvio nuotraukos
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11 pav. Voverių radimvietės monetos:  
1 – LDK. Jonas Kazimieras. Šilingas. 1666 m. Vilnius;  
2 – Lenkija. Jonas Kazimieras. Šilingas. 166? m.;  
3 – LDK. Jonas Kazimieras. Šilingas. 1666 m. Lietuvos Brasta;  
4 – Lenkija. Jonas Kazimieras. Šilingas. 166? m.;  
5 – LDK. Jono Kazimiero šilingo falsifikatas;  
6 – Ryga. Kristina. Šilingas. 166? m.;  
7 – LDK. Jonas Kazimieras. Šilingas. 1666 m. Vilnius;  
8 – Silezija. Frydrichas II. 3 kreiceriai. 1780 m. Vroclavas;  
9 – Rusija. Nikolajus I. Denežka. 1851 m.;  
10 – Rusija. Nikolajus I. Denežka. 1854 m.  
Identifikavo E. Remecas. V. Juodagalvio nuotr. Iš J. Kasparaičio rinkinio
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12 pav. „Milžinų kapai“ Voveriuose:  
1 – kapinaičių vaizdas iš šiaurės,  
2 – perkasos planas. 2004 m.  
V. Juodagalvio nuotr. ir pieš. 


