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PAŽYMOS PAPILDYMAS

Vilnius, 2015 10 19

vadas
2015 m. balandžio-geguž s m n. pagal URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo
užsakym buvo atlikti archeologiniai žvalgymai projektuojamoje Europinio standarto geležinkelio
linijoje Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi siena. Žvalgym rezultatai buvo pateikti pažymoje,
kuri buvo patvirtinta 2015 05 26 Mokslin s archeologijos komisijos prie Kult ros paveldo
departemento pos dyje. V liau Kult ros paveldo departamentas, detaliau išnagrin s pažym , 2015
07 24 raštu Nr. (11.13)2-1774 bei 2015 09 15 raštu Nr. (11.13)2-2164 pateik pastabas su
pageidavimu pažym traukti papildom objekt bei pasitelkiant papildomus archyvinius duomenis
susiaurinti kai kuri netiksliai lokalizuojam objekt paieškos areal (priedai Nr. 1-2). Jau po
pažymos patvirtinimo PAV reng jai pateik dar vien papildom geležinkelio linijos atkarpos
alternatyv (Jonavos r. sav.), kurioje buvo atlikti archeologiniai žvalgymai (priedas Nr. 3). Šiame
pažymos papildyme ir pateikiami min
papildom darb rezultatai.
Pirmiausiai pagal Kult ros paveldo departamento pageidavim buvo patikslintos kai kuri
pažym traukt netiksliai lokalizuojam objekt ribos bei pataisyti pasteb ti kiti netikslumai. Iš viso
pakoreguotos 12 objekt ribos arba atributin informacija. Šio pakoregavimo pas koje paaišk jo, kad
6 objektai, kuri lokalizacija nebuvo aiški, yra už planuojamos geležinkelio linijos apsaugos zonos
rib . 3 sp jam laidojimo paminkl , kuri areal nepavyko susiaurinti, teritorijose rekomenduojami
žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kuriuos reik
atlikti geležinkelio linijos techninio projekto
rengimo etape.
Taip pat pagal Kult ros paveldo departamento pageidavim pažym buvo traukti papildomi
objektai, kurie nebuvo traukti pirmin pažym . Tai keletas senuosiuose žem lapiuose pavaizduot
kaimavie , palivark bei dvarvie , pakel s kryžiai bei brasta, taip pat senos kaim kapin s, kurios
b simos geležinkelio linijos apsaugos zon nepatenka, bet gali nukent ti geležinkelio statybos darb
metu. Taip pat pažym buvo traukta ir keletas panaši objekt , nepamin
Kult ros paveldo
departamento rašte. Iš viso pažym buvo traukta 19 toki papildom objekt (priedas Nr. 4; objektai
Nr. 68-86).
Archeologiniai žvalgymai papildomoje trasos alternatyvoje atlikti pagal t pa
metodik ,
pagal kuri jie buvo atlikti ir visoje b simos geležinkelio linijos trasoje, tod l šiame pažymos
papildyme žvalgym metodika n ra iš naujo detalizuojama. Šie žvalgymai atlikti 30,6 km atkarpoje.
Atlikus žvalgymus, šioje atkarpoje užfiksuota 10 objekt , 9 iš j nauji, vienas pateiktas pirmin je
pažymoje, ta iau šiame etape pakoreguotos jo ribos (priedas Nr. 4; objektai Nr. 8, 87-95). Tarp naujai
traukt objekt didžioji dalis (6) yra senuosiuose žem lapiuose pavaizduotos kaimaviet s, palivarkai
bei vienkiemiai, kuri vis archeologin vert yra abejotina. Lik 3 yra sp jami senkapiai. Vienas j
(Dijokiški ) geležinkelio linijos apsaugos zon nepatenka. Kitas sp jamas senkapis (Kauli )
išskirtas pagal senuosiuose žem lapiuose šioje vietoje pavaizduot kryži , ta iau žinoma, kad kryžius
neb tinai žymi senkapio viet , žvalgym metu šioje vietoje joki senkapio požymi neaptikta.
Labiausiai tik tinas yra Martyniškio senkapis, kur apsaugos zonos ribose aptikta žmogaus kaul .
Pastar
dviej sp jam senkapi vietose rekomenduojama atlikti žvalgomuosius archeologinius
tyrimus.
Dr. Rokas Vengalis

PRIEDAI:
1.
2.
3.
4.

Kult ros paveldo departamento 2015 07 24 raštas Nr. (11.13)2-1774
Kult ros paveldo departamento 2015 09 15 raštas Nr. (11.13)2-2164
Geležinkelio linijos alternatyva, kurioje atlikti papildomi archeologiniai žvalgymai
Paveldo objekt s rašas
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Nr. Pavadinimas
1 Daukni
akmuo su
"Meškos" ir
"Veršiuko"
domis
2 Daukni
kaimaviet
3 Mikainiai

Adresas

Statusas

Tipas

Lokalizacija

Jonavos r. sav.,
Užusali sen.,
Pabiržio k.

Registrinis,
u.k.2010

Mitologinis

Tiksli. Centro koord.: 507790;
6091350. Plotas 0,01 ha

Jonavos
Užusali
Daukli
Jonavos
Užusali
Mikaini

r. sav.,
sen.,
k.
r. sav.,
sen.,
k.

pad tis zonos
atžvilgiu
Patenka

Poveikis Apib dinimas

Šaltiniai

žvalgymai

rekomendacijos

Vizualinis Pelk tame miške esantis akmuo, dalinai po žeme

KVR

yra netoli jau esan ios
geležinkelio linijos

tiesiant geležinkelio linij ,
akmen apsaugoti

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 508280;
Archeologinis? 6092790. Plotas 4,6 ha

Patenka

Fizinis

Sp jamas

Tiksli. Centro koord.: 508530;
6094290. Plotas 4,2 ha

Patenka

Fizinis

Tiksli. Centro koord.: 514590;
6101040. Plotas 0,5 ha

Patenka

Fizinis

Tiksli. Centro koord.: 515141;
6101990. Plotas neaiškus

apie 0,3-0,6 km Vizualinis Smiltyne buvo randama akmens ir bronzos amžiais
LAA, 1974, p. 76.
R pus ; Ribos , Fizinis? datuojam radini : str li antgaliai, žeberklo ašmen lis,
neaiškios, gali ir
gremžtukai, gludint titnagini kirveli nuoskalos,
patekti
keramika br kšniuotu paviršiumi
Patenka
Fizinis
Prie Neries, I terasa

-

4 Paryžiaus
kaimaviet

Jonavos r. sav.,
Vert neaiški Istorinis,
Dumsi sen.,
Archeologinis?
Paryžiaus k.
5 Varpi senov s Jonavos r. sav.,
Saugotinas Archeologinis
gyvenviet
Dumsi sen., Varpi
k.
6 Varpi senov s Jonavos r. sav.,
Saugotinas
gyvenviet II
Dumsi sen., Varpi
k.

Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 514470;
6102640. Plotas neaiškus

7 Kurmagala

Sp jamas

-

Tiksli. Centro koord.: 514375;
6102910. Plotas 0,5 ha

Sp jamas

Jonavos r. sav.,
Dumsi sen.,
Kurmagalos k.

8 Rimk senkapis Jonavos r. sav.,
Kulvos sen., Rimk
k.
9 Dijokiški
Jonavos r. sav.,
senkapis I
Kulvos sen.,
Dijokiški k.

Sp jamas

Gatvinis kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos Senieji žem lapiai
pus s žem lapiuose

Vienkiemin sodyba, pažym ta XIX a. pab. - XX a.
pirmos pus s žem lapiuose

Patenka

Fizinis

Neaišku

Neaiškus "Randama senov s puodeli ir gelžgali , taip pat
žmoni kaul ."; "Žmon s seniau rasdavo šautuv ,
gelžgali , žmoni kaul ."

Nepatenka, 200 Vizualinis "Kalvoje dar 1914 m. prad tas kasti žvyras ir kastas Tautavi ius, 1971,
m ŠV pus
beveik iki ši dien . Didel jos dalis nukasta. Buv
p. 7
randama daug žmoni kaul . Matyti, kad ia b ta
nemaž XVII - XVIII a. kaimo kapinai . Dalis
žvyrduob s lyginta buldozeriu. Paviršiuje kaikur ir
dabar matosi paskiri žmoni kaulai".

Kalva smarkiai iškasin ta, šiuo
metu pasidengusi vel na,
nebeardoma

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

"Kalva ariama, išsiver ia žmoni kaul . Koki kit
radini nerandama."

11 Ragoži
senkapis

Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Ragoži k.
Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Ragoži k.

Sp jamas

Istorinis?,
Apytiksl : " deš. nuo kelio
Archeologinis? Dijokiškis-Ragožiai"

Nepataneka, 0,1 Vizualinis Senkapis, vad. Kapeliais
km Š

Sp jamas

Archeologinis

Tiksli. Koordinat s 515896;
6107379

Neaišku,
Neaiškus
radinys rastas
apie 5 m Š pus

Jonavos r. sav., Šil
sen., Prauli k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen., Ge
k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Liepi k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Liutk
k.

Sp jamas

Apytiksl : "apie 0,15 km Š nuo
kelio Jaugeliški k."
Tiksli. Centro koord.: 519510;
6113720. Plotas 4 ha

Nepatenka, apie
ra
0,3-1 km R
Patenka
Fizinis

Senkapis, vad. Senov s kapais

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 520110;
Archeologinis? 6116350. Plotas 1 ha

Patenka

Fizinis

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Sp jamas

Patenka

Fizinis

16 Liutk
senov s
gyvenviet

žvalgym metu rastas
titnaginis gremžtukas ir 3
nuoskalos, taip pat smulki
nedegint kaul fragment

Istorinis?,
Apytiksl : "kaimo vakarin je
Archeologinis? dalyje, dešin je - šiaurin je pus je
kelio Skrebinus, aukštos kalvos
Istorinis?,
Apytiksl : "Kalnuota vieta
Archeologinis? sm ta. Prie Dijokiški -Jonavos
vieškelio iš piet pus s.". Plotas
0,2-0,4 ha
Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 514400;
Archeologinis? 6106420. Plotas 0,5 ha

Smarkiai
suardytas

15 Paliepi
palivarkas

pieva, jaunuolynas

Fizinis

Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Dijokiški k.

13 Prauli
senkapis
14 Ge
palivarkas

pagal reljef perspektyvi vieta, žvalgomieji tyrimai, siekiant
žvalgym metu archeologini
išsiaiškinti, ar šioje vietoje
požymi neužfiksuota, bet
yra archeologini objekt
buvo prastas matomumas
miškas

Patenka

10 Dijokiški
senkapis II

12 Ragoži
senov s
gyvenviet

Senieji žem lapiai

pieva

Istorinis?,
Archeologinis?
Vert neaiški Istorinis,
Archeologinis?

Archeologinis

Tiksli. Koordinat s 520604;
6117788

Perspektyvi vieta - Neries
sl nis, žvalgym metu
archeologini požymi
neužfiksuota, bet nebuvo
matomumo
Tautavi ius, A.
apsaugos zonos teritorijoje
1971, p. 14; Senieji požymi neidentifikuota
žem lapiai
VAK, B.011, p. 21- apsaugos zonos teritorijoje
24
požymi neidentifikuota

Lietuvos, 1973, p.
226; KPDA, F.4,
Ap.6

žvalgym metu aptikta 1
patinuota titnagin skelt

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Lietuvos, 1973, p.
226
Senieji žem lapiai

Senieji žem lapiai

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti ar gyvenviet
siasi apsaugos zonos
ribose
žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar išlik s kult rinis
sluoksnis, kokio pob džio ir
apimties tolimesni tyrimai
reikalingi
žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti, ar šioje vietoje
yra archeologini objekt

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti ar šioje vietoje iš
ties esama senkapio
žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti, ar trasa nekerta
senkapio

žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar šioje vietoje yra
akmens amžiaus gyvenviet ,
ar aptiktas tik pavienis

aiškesni paviršini požymi
neidentifikuota
buvusio palivarko ribas žymi
medžiai, jame yra nelegalus
vartynas
žvalgym metu aptikta 1
lipdytin s keramikos šuk

žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar šioje vietoje yra
senov s gyvenviet , ar
aptiktas tik pavienis radinys

17 Pasrau
senov s
gyvenviet

Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Pasrau
k.

Sp jamas

Archeologinis

Tiksli. Centro koordinat s 521440; Patenka
6122195

Fizinis

18 Mimaini
senov s
gyvenviet

Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Mimaini k.

Sp jamas

Archeologinis

Tiksli. Centro koordinat s 521654; Patenka
6123805

Fizinis

19 Bebriki
kaimaviet

Fizinis

Gatvinis kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos Senieji žem lapiai
pus s žem lapiuose

žvalgym metu, apie 200x100 m
plote aptiktas retušuotas
titnaginis dirbinys, nuoskala,
pora geležies šlako gabal
žvalgym metu, apie 150x100 m
plote aptiktos 4 ankstyvos
apžiestos ir viena lipdytin
grubl tosios(?) keramikos šuk
aiškesni paviršini požymi
neidentifikuota

daini r. sav.,
tos sen., Bebriki

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 522860;
Archeologinis? 6130540. Plotas 10 ha

Patenka

daini r. sav.,
tos sen., Lili

Smarkiai
suardytas

Istorinis,
Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 523960;
6135170. Plotas 0,3 ha

Nepatenka, 0,65
km R pus

daini r. sav.,
tos sen., Valak
daini r. sav.,
tos sen., Žeguni

-

Archeologinis

Apytiksl : "Valaki vs."

Saugotinas

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523430;
Archeologinis? 6138280. Plotas 0,15 ha

Nepatenka, apie
ra
1 km R pus
Nepatenka, 130 Vizualinis Senkapis 25x20 m skersmens kalvel je, b davo
m R pus
randama žmoni kaul .

Tarasenka, 1928, p. 255
Merkevi ius, 1982, labai primena pilkap
p. 77

žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar šioje vietoje yra
senov s gyvenviet , ar
aptikti tik pavieniai radiniai
žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar šioje vietoje yra
senov s gyvenviet , ar
aptikti tik pavieniai radiniai

k.
20 Lili
senkapis

ra

k.
21 Valak
radimviet
22 Žeguni
senkapis

1979 m. vykdyti archeologiniai tyrimai, ištirtas 26 m2
dydžio plotas. Rasta XVII-XVIII a. kap . Dalyje
senkapio yra iki šiol veikian ios kapin s
Rasta akmenini kirvi

erniauskas, 1979

-

k.
23 Aleksandriškio
radimviet

daini r. sav.,
tos sen.,
Aleksandriškio k.

-

Archeologinis

Tiksli. Koordinat s 523335;
6139417

Nepatenka, 60 m
R pus

24 Darguži
senkapis

daini r. sav.,
tos sen.,
Darguži k.

Smarkiai
suardytas

Istorinis

Tiksli. Centro koord.: 523315;
6140210. Plotas 0,4 ha

Vizualinis Minima, kad kasant bulviar sius buvo randama
žmoni kaul . 1980 m. ištirtas 8,2 m2 dydžio plotas,
nieko nerasta

25 Darguži
kaimaviet

daini r. sav.,
tos sen.,
Darguži k.
Panev žio r. sav.,
Ramygalos sen.,
Poci
k.
Panev žio r. sav.,
Vadokli sen.,
Žvalgai k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523220;
Archeologinis? 6140940. Plotas 5 ha

Nepatenka, bet
ribojasi su
apsaugos zona
iš R pus s
Patenka

žvalgym metu iš lauk
surinkt akmen kr voje
aptiktas akmeninis kaplys su
skyle kotui
erniauskas, 1980, apsaugos zonos teritorijoje
p. 19; KPDA, F.4, požymi neidentifikuota
Ap.6

Fizinis

Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lapiuose

Senieji žem lapiai

aiškesni paviršini požymi
neidentifikuota

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523180;
Archeologinis? 6146550. Plotas 4,5 ha

Patenka

Fizinis

Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lapiuose

Senieji žem lapiai

aiškesni paviršini požymi
neidentifikuota

Sp jamas

Tiksli. Centro koord.: 523250;
6154850. Plotas 2,1 ha

Patenka

Fizinis

Panev žio r. sav.,
Vadokli sen.,
Žvalgai k.
Panev žio r. sav.,
Ramygalos sen.,
Barklaini I k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523210;
Archeologinis? 6155315. Plotas 1,6 ha

Patenka

Fizinis

Sp jamas

Archeologinis

Apytiksl : "Barklaini dvaro
žem je"

Neaišku

Neaiškus "Kasin jant randama žmoni griau
bronzini papuošal "

30 Trakiški
piliakalnis

Panev žio r. sav.,
Naujamies io sen.,
Trakiški k.

Sp jamas
(labai
neaiškus)

Archeologinis

Apytiksl : "Trakiški kaime,
Viešetos pelk je"

Neaišku

Neaiškus "Kult ros paminkl s rašuose minimas piliakalnis
dešini jame Vešetos krante. Atrodo, kad tai grynas
nesusipratimas. Kaimo laukai labai lyg s. Vešeta
teka per pelk tas pievas, turi plat , negil sl .
Vietiniai gyventojai ia niekur piliakalnio nežino. V

31 Papuši
piliakalnis

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Papuši k.

Registrinis,
u.k.20527

Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 513380;
6175430. Plotas 0,5 ha

Nepatenka, apie
0,65 km V pus

32 Papuši
pylimas

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Papuši k.

Sp jamas

Archeologinis? Apytiksl : " pietus nuo Papušio
kaimo". 0,5 km ilgio

Nepatenka

33 Papuši
pilkapiai

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Papuši k.

Sp jamas

Archeologinis

Neaišku

26 Poci
kaimaviet
27 Žvalgai iai

28 Žvalgai
kaimaviet
29 Barklaini
kapinynas

-

Apytiksl : "Papušio kaime"

ra

ra

Vienkiemin sodyba, pažym ta XIX a. pab. - XX a.
pirmos pus s žem lapiuose
, ginkl ,

Nev žio kairiojo kranto terasos kyšulyje. Aikštel 12 m
ilgio, 30 m plo io. Jos P ir V pus se 48 m ilgio, 2 m
aukš io, 14 m plo io pylimas. Šlaitai vidutinio statumo,
vos 1,5 m aukš io. Tyrin tas 1994 m., ištirtas 19 m2
dydžio plotas.
ra
"Papuši kaime yra pylimas, priklausantis visam
kaimui - 20 kinink . Ta vieta nedirbama ir
nenumatoma, kad b
dirbt , nes sm lys, kur v jas
nešioja. Apie radinius toje vietoje joki žini
negauta."
Neaiškus "Papušio kaime yra pilkapiai vadinami
"Milžinkapiais", apleisti, be globos."; šioje vietoje
gali b ti ir senkapis - XIX a. žem lapyje
pavaizduotas kryžius

Senieji žem lapiai

tiesiant geležinkel , objekto
teritorij apsaugoti nuo
ardymo

pagal reljef perspektyvi vieta, žvalgomieji tyrimai, siekiant
žvalgym metu archeologini
išsiaiškinti, ar šioje vietoje
požymi neužfiksuota, bet
yra archeologini objekt
nebuvo matomumo - miškas
aiškesni paviršini požymi
neidentifikuota

VAK, B.031, p. 148- apsaugos zonos teritorijoje
žvalgomieji tyrimai
151; KPDA, F.4,
požymi neidentifikuota,
Ap.6
galb t buvo ia iškasto karjero
vietoje?
Tautavi ius, 1968, apsaugos zonos teritorijoje
p. 57
požymi neidentifikuota

KVR

-

VAK, B.034, p. 414; buvusio sm lyno vietoje
B.137, p. 14;
reljefas yra performuotas,
Tarasenka, 1928, p. užstatytas pastatais
205
VAK, B.137, p. 55; apsaugos zonos teritorijoje
Tarasenka, 1928, p. požymi neidentifikuota
205

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti, artrasa nekerta
pilkapi vietos ar senkapio

34 Papuši
senkapis

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Papuši k.

Sp jamas

Istorinis,
Archeologinis

35 Papuši
senov s
gyvenviet

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Papuši k.

Sp jamas

Archeologinis

36 Lakštingal
kaimaviet

Panev žio r. sav.,
Naujamies io sen.,
Lakštingal k.

Vert neaiški Istorinis,
Archeologinis?

37 Degioni
senkapis

Panev žio r. sav.,
Naujamies io sen.,
Degioni k.
Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Auriliški k.
Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Rudik li vs.
Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Dragoni k.

Sp jamas

41 Dragoni
senkapis

42 Paz
senkapis

38 Auriliški
kaimaviet
39 Rudik li
radimviet

Istorinis,
Archeologinis?

Vert neaiški Istorinis,
Archeologinis?

Apytiksl : " PV nuo kaimo,
vienoje aukštumoje"

"Kapeliai aptverti spygliuota viela, tebestovi
VAK, B.034, p. 309 buvusio sm lyno vietoje
medinis kryžius. Aplink kapelius v jo pustomame
reljefas yra performuotas,
sm lyje matyti išsim iusi žmoni kaul . Pietiniame
užstatytas pastatais
kapeli šlaite buvo rasta pinig . Atrodo, kad
kapin s n ra globotinos kaip senov s paminklas. J.
Puzinas 1
Tiksli. Centro koord.: 514010;
Neaišku
Neaiškus
žvalgym metu apie 100 m PV
6175665
nuo apsaugos zonos aptiktos
kelios lipdytin s keramikos
šuk s, arime matosi tamsesn s
s - archeologiniai
objektai?
Tiksli. Centro koord.: 513770;
Patenka
Fizinis
Gatvinis kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos Senieji žem lapiai žem lapyje pažym to kaimo
6176050. Plotas 4 ha
pus s žem lapiuose
vietoje paviršini požymi
neužfiksuota. Apie 100 m V
nuo kaimaviet s, apsaugos
zonos ribose, išraustuose
urvuose pasteb tas
intensyvus kult rinis
sluoksnis, kuris fiksuotas ir ia
iškastame kasinyje (513660;
Tiksli. Centro koord.: 514360;
Nepatenka, 1,3
ra
"Žvyr kasdami rasdavo žmoni kaul "
VAK, B.034, p. 197- 6177470. Plotas 0,8 ha
km ŠR pus
201; Lietuvos, 1973,
p. 267; KPDA, F.4,
Tiksli. Centro koord.: 512120;
Patenka
Fizinis
Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s Senieji žem lapiai prastas matomumas, aiškesni
6178940. Plotas 7,2 ha
žem lapiuose
paviršini požymi
neidentifikuota
Apytiksl : "Upelis. Sl nys,
Nepatenka, apie
ra
Apie 1930 m. rastas akmeninis kirvis
VAK, B.034, p. 333 durpyn . Nuo Ridik li P"
0,2-0,6 km V
pus
Apytiksl : "prie Pušaloto-Spirik - Nepatenka, apie
ra
P. Tarasenka mini esant pailg pilkapi , apd
Tarasenka, 1928, p. Ber
kelio"
1 km V pus
akmenimis. A. Tautavi iui 1968 m. min
pilkap
123; Tautavi ius,
nepasisek surasti.
1968, p. 48-49;
KPDA, F.4, Ap.6
Apytiksl : "apie 300 m nuo
Nepatenka. 0,8
ra
"Ji vadinta milžinkapiu. Prieš kelet met kas žvyr Tautavi ius, 1968, vieškelio V, prie Ažag s upelio, km V pus
- sm ir rasdav žmoni kaul , smulki pinig li .
p. 48-49
jos kairiajame krante, apie 100 m Š
Atrodo, kad ia buv s senkapis, kuris beveik
nuo kaimo kapinai buvusi
sunaikintas"
nedidel aukštum dirbam
lauk pakraštyje"
Tiksli. Centro koord.: 512630;
Nepatenka, bet Vizualinis "1912 m. kasant duob rasta vienoje vietoje trij
VAK, B.33, p. 250- apsaugos zonos teritorijoje
6191520.
ribojasi iš V
žmoni kaulai ir trys skambu iai prie kiekvieno
258; KPDA, F.4,
požymi neidentifikuota
pus s
lavono. Skambu iai žalvariniai"
Ap.6
Tiksli. Centro koord.: 512775;
Nepatenka, bet Vizualinis "Baigiami sunaik inti. Iki šiol t ra išlik tik 4 atskiri VAK, B.33, p. 237; apsaugos zonos teritorijoje
6194630
ribojasi su
apie pus metro aukštumo ir 3-4 m diametro atskiri Tautavi ius, 1968, požymi neidentifikuota
apsaugos zona
kalneliai, kuri kiti žymu buvo apd ti aplinkui
p. 64; KPDA, F.4,
iš R pus s
dideliais akmenimis. Apie min tus kalnelius ardami Ap.6
žmon s randa maž pinig li , kuriuos šilingais

-

Archeologinis

Sp jamas

Archeologinis

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Dragoni k.

Sp jamas,
smarkiai
suardytas

Istorinis,
Archeologinis?

Panev žio r. sav.,
Panev žio sen.,
Paz
k.
Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Pab rvalki k.

Sp jamas

Istorinis,
Archeologinis?

Sp jamas

Istorinis,
Archeologinis

44 Ožky
senkapis

Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Ožky k.

Registrinis,
u.k.6630

Istorinis,
Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 513180;
6195100. Plotas 0,03 ha

45 Šedeikoni
senkapis

Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Ožky k.

Registrinis,
u.k.6634

Istorinis,
Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 514240;
6197180. Plotas 0,1 ha

46 Kaukli buv.
Pasvalio r. sav.,
dvaro sodybos Pušaloto sen.,
fragmentai
Kaukli k.

Registrinis,
u.k.426

Istorinis,
Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 513135;
6199510. Plotas 5,5 ha

40 Dragoni
pilkapiai

43 Pab rvalki
pilkapynas ir
senkapis

Nepatenka, 0,51,2 km PV

ra

Nepatenka, 180 Vizualinis "iki 10 m skersmens ir 0,3 m aukš io kaubur lis ant
m R pus
kurio stovi medinis kryžius yra kapinai
teritorijoje. Galimas daiktas tai yra pilkapis k
skelbia ir paminklin lenta."
Nepatenka, 700
ra
"Kaimo kapin s, MMT arch. Grup s vadovo B.
m R pus
Dakanio laikomos pilkapiu (t skelbia ir
paminklin lenta), dirvonuoja. Kapin s keturkamp s
24x18 m dydžio, pakraš iais apd tos akmenimis.
Archeologini duomen apie ia esant pilkap
ra"
Nepatenka, 250 Vizualinis
m V pus

Girininkas ir kt.,
1990, p. 8; KVR

pilkap nelabai panašus,
nebent labai deformuotas

Girininkas ir kt.,
1990, p. 15; KVR

labai primena pilkap , tik labai
didelis, apie 25 m skersmens

KVR

-

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti ar gyvenviet
siasi apsaugos zonos
ribose ir ar ia n ra laidojimo
paminklo
žvalgomieji tyrimai, siekiant
datuoti kult rin sluoksn ir
išsiaiškinti, ar jis priklauso
Lakštingal kaimavietei, ar
galb t ankstyvesnei
gyvenvietei

tiesiant geležinkel , objekto
teritorij apsaugoti nuo
ardymo

47 Siaurojo
geležinkelio
kompleksas

Pasvalio r. sav.

Registrinis,
u.k.21898

Istorinis

48 Maldu ioni
senkapis

Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Maldu ioni k.

Registrinis,
u.k.6627

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513870;
Archeologinis? 6203300

49 Vaitk
senkapis

Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Vaitk
k.

Sp jamas

50 Vaitk
senov s
gyvenviet

Pasvalio r. sav.,
Pušaloto sen.,
Vaitk
k.

Sp jamas

Istorinis,
Apytiksl : "Senkapis pasiekiamas Nepatenka, 0,5ra
Archeologinis? iš Jonišk lio - Pušaloto kelio
1,2 km R pus
pasukus link Stumbriškio kaimo
einant laukais nuo sodybos,
esan ios
už šileliosmiško"
Archeologinis Tiksli.
Koordinat
513738;
Patenka
Fizinis
6204165

51 Jonišk lio
dvaro sodyba

Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Jonišk lio k.
Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Jonišk lio k.

Registrinis,
u.k.424

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 510530;
Archeologinis? 6210970. Plotas 36,5 ha

Nepatenka, 0,8
km V pus

Sp jamas

Archeologinis

Patenka

Fizinis

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Maž
Gr ži k.
Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Maž
Gr ži k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 512140;
Archeologinis? 6220320. Plotas 4,8 ha

Patenka

Fizinis

Vert neaiški Archeologinis? Tiksli. Centro koord.: 511200;
6220540

Patenka

Fizinis

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen.,
Kriaušiški k.
Pasvalio r. sav.,
Vašk sen.,
Kriaušiški k.
Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Paliepi
k.
Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Vašk
mstl.

Registrinis,
u.k.6601

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 512680;
Archeologinis? 6220690. Plotas 2,7 ha

Nepatenka, 0,5
km R pus

ra

"Senkapis vadinamas Velniakalniu šiuo metu
dirvonuoja, jo V dalis nežymiai nustumta."

KVR; Girininkas ir
kt., 1990, p. 5

-

Archeologinis

Nepatenka, 0,51,2 km R pus

ra

Rastas movinis bronzinis kirvis

Merkevi ius, 2011, p. 74

Gatvinis kaimas, pažym tas XIX a. pab. žem lapiuose

Senieji žem lapiai

52 Jonišk lio
senov s
gyvenviet
53 Maž Gr ži
dvarviet
54 Maž Gr ži
kaimaviet

55 Kriaušiški
senkapis
56 Kriaušiški
radimviet
57 Paliepi
kaimaviet
58 Vašk lobis

59 Vašk
radimviet

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Vašk
mstl.
60 Vašk miestelis Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Vašk
mstl.
61 Vašk kapin s Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Vašk
mstl.
62 Vašk kapin s Pasvalio r. sav.,
II
Vašk sen., Vašk
mstl.

Tiksli

Tiksli. Koordinat s 511653;
6212605

Apytiksl : Kriaušiški k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 511960;
Archeologinis? 6221180. Plotas 14,5 ha

Kerta apsaugos Fizinis,
zon 2 kartus, 8 Vizualinis
km atkaroje eina
iki 0,3 km
atstumu nuo jos

KVR

Nepatenka, apie Vizualinis "P. Tarasenka mini šalia esant senkap , kuriame
0,1-0,7 km V
randa kaul ir senien , o Paminkl apsaugos
pus
valdybos sudarytuose s rašuose, remiantis
archyviniais duomenimis, nurodomi ia pilkapiai.
Ta iau vietiniai gyventojai negal jo nieko daugiau
nurodyti, kaip kaimo

Patenka

ra

Fizinis

apsaugos zonos kirtimo
vietose objektas apleistas,
nepriži rimas, kai kur b gi
žem s paviršiuje nematyti
(archeologizav si arba
pavogti?)
VAK, B.33, p. 206- 210; Tarasenka,
1928, p. 178;
Tautavi ius, 1968,
p. 67; Girininkas ir
kt., 1990, p. 6

"Senkapis, kuriame rasta žmoni kaul ir monet ,
VAK, B.33, p. 272- žem lapiuose nurodomas kaip sunaikintas.
277; Girininkas ir
Tik rov je, vos žymioje, žvyringoje pakilum je,
kt., p. 17
esan ioje dirbamuose laukuose, R nuo elektros
stulp linijos, rasta nemažai žmoni kaul . Tai rodo,
žvalgym metu surastas patina žvalgomieji tyrimai, siekiant
pasideng s titnago skaldytinis nustatyti, ar šioje vietoje yra
akmens amžiaus gyvenviet ,
ar aptiktas tik pavienis
datuojama nuo XVIII a.
Širvydait , 2011;
KVR

Valstybinis dvaras, pažym tas XIX a. pab.
žem lapiuose

Senieji žem lapiai

žvalgym metu surasta
lipdytin s keramikos šuk ,
ornamentuota bangeli
ornamentu
žvalgym metu aptiktas koklio
fragmentas su žalia glaz ra ir
augaliniu ornamentu
žvalgym metu aptikta
keramikos koncentracija, tame
tarpe gana ankstyva, datuotina
XV-XVI a. (apžiesta su
bangeli ornamentu) šuk
-

dalis sodyb (esan
už
apsaugos zonos rib )
apgyvendintos iki šiol
-

-

Archeologinis

Apytiksl : Vašk apylink s;
Nepatenka, 0,4mechanizuot dirbtuvi teritorijoje 0,9 km R pus

ra

XIX a. Vašk apylink se moliniame puode rasti
Girininkas ir kt.,
bronziniai dirbiniai: Meliaro tipo kirvis, pentinis kirvis, 1990, p. 18;
miniati rinis durklas
Merkevi ius, 2011,
p. 134-135
bronzinis movinis kirvis
Merkevi ius, 2011, p. 135

-

Archeologinis

ra

Registrinis,
u.k.17120

Istorinis,
Urbanistinis

Apytiksl : Vašk apylink s,
Neaišku
dešin je plento Joniškis-ŽeimelisPasvalys pus je
Tiksli. Centro koord.: 513145;
Nepatenka, 0,7
6226030. Plotas 16,5 ha
km R pus

ra

KVR

-

Registrinis,
u.k.11079

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 513130;
6225820. Plotas 0,03 ha

Nepatenka, 0,9
km R pus

ra

KVR

-

Registrinis,
u.k.11080

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 512770;
6225795. Plotas 0,06 ha

Nepatenka, 0,5
km R pus

ra

KVR

-

žvalgomieji tyrimai, siekiant
nustatyti, ar šioje vietoje yra
senov s gyvenviet , ar
aptiktas tik pavienis radinys

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti, ar išlik s
kult rinis sluoksnis

63 Vašk v jo
mal nas

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Vašk
mstl.
64 Kamard s buv. Pasvalio r. sav.,
dvaro sodybos Salo sen.,
fragentai
Kamard s k.
65 Kamard s
Pasvalio r. sav.,
senov s
Salo sen.,
gyvenviet
Kamard s k.

Registrinis,
u.k.16045

Istorinis

Tiksli. Centro koord.: 513000;
6225750. Plotas 0,5 ha

Nepatenka, 0,75
km R pus

Registrinis,
u.k.425

Istorinis

Tiksli. Centro koord.: 518250;
6240480

Sp jamas

Archeologinis

66 Baltpam šio
senov s
gyvenviet

Sp jamas

67 Baltpam šioPasvalio r. sav.,
Dagi senov s Salo sen.,
gyvenviet
Baltpam šio ir
Dagi k.
68 Rimk kapin s Jonavos r. sav.,
Kulvos sen., Rimk
k.
69 Aukštadvario Jonavos r. sav.,
(Dijokiški )
Kulvos sen.,
palivarkas
Dijokiški k.
70 Kulšiški dvaro Jonavos r. sav., Šil
sodyba
sen., Kulšiški k.
71 Liutk
kapin s

Saugotinas

72

73

74

75

76

77

Pasvalio r. sav.,
Salo sen.,
Baltpam šio k.

Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Liutk
k.
Pasrau
Jonavos r. sav.,
kaimaviet
Bukoni sen.,
Pasrau
k.
Runeiki
daini r. sav.,
palivarkas
tos sen., Runeiki
k.
Kurši kapin s Panev žio r. sav.,
Ramygalos sen.,
Kurši k.
Pamiški
Panev žio r. sav.,
palivarkas
Ramygalos sen.,
Pamiški k.
Joskild
Panev žio r. sav.,
kaimaviet
Ramygalos sen.,
Joskild k.
Pam ši brasta Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Pam ši k.

ra

KVR

-

Patenka

Fizinis

KVR

Tiksli. Centro koord.: 518575;
6240495

Neaišku

Neaiškus

Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 520830;
6239795

Nepatenka, yra
atmestoje trasos
alternatyvoje

ra

Sp jamas

Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 520830;
6239795

Nepatenka, yra
atmestoje trasos
alternatyvoje

ra

Saugotinas

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 514349;
6104656. Plotas 1,05 ha

Nepatenka, 0,16 Vizualinis Senos kaimo pravoslav kapin s, pažym tos XIX a.
km R
pab. - XX a. pirmos pus s žem lapiuose, veikian ios

Senieji žem lapiai

žvalgym metu aptikti
dvarviet s kinio pastato
pamatai
žvalgym metu aptikta titnago žvalgomieji tyrimai, siekiant
nuoskala ir lipdytin s
nustatyti, ar šioje vietoje yra
keramikos šuk
senov s gyvenviet , ar
aptikti tik pavieniai radiniai
žvalgym metu aptikta
patinuota titnago skelt ir
lipdytin s keramikos
fragmentas
žvalgym metu aptiktas
lipdytin s keramikos
br kšniuotu paviršiumi
fragmentas
tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

Nepatenka,
Vizualinis Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
ribojasi iš PR
pus s žem lapiuose
pus s
Nepatenka, 70 m Vizualinis Valstybinis dvaras, pažym tas XIX a. pab.
R
žem lapiuose

Senieji žem lapiai

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

Senieji žem lapiai

-

Nepatenka, 0,2
km V

Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

-

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 521486;
Archeologinis? 6122550. Plotas 27,4 ha

Patenka

Fizinis

žvalgym metu aptikta
apžiestos keramikos

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523085;
Archeologinis? 6132143. Plotas 14,3 ha

Nepatenka,
Vizualinis Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
Senieji žem lapiai
ribojasi iš R
pus s žem lapiuose
pus s
Nepatenka, 0,26 Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
km V
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

-

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 523356;
Archeologinis? 6153556. Plotas 3,6 ha

Patenka

Fizinis

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 521537;
Archeologinis? 6161860. Plotas 10,8 ha

Patenka

Fizinis

Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lapiuose

Senieji žem lapiai

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 511552;
Archeologinis? 6212822

Nepatenka,
ribojasi iš V
pus s

Vizualinis Brasta per up , pažym ta XIX a. pab. žem lapiuose

Senieji žem lapiai

-

Nepatenka, 0,17 Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
km R
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

-

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 515128;
Archeologinis? 6106557. Plotas 2,2 ha
Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 519227;
Archeologinis? 6110863. Plotas 4,6 ha

Saugotinas

Memorialinis

Memorialinis

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 520396;
6118173. Plotas 0,13 ha

Tiksli. Centro koord.: 522913;
6148259. Plotas 0,19 ha

Senieji žem lapiai

78 Pam ši
kapin s

Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Pam ši k.

Saugotinas

79 Pam ši
palivarkas

Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Pam ši k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 511520;
Archeologinis? 6213267. Plotas 2,37 ha

Patenka

Fizinis

80 Švobiškio
kapin s

Pasvalio r. sav.,
Jonišk lio apylinki
sen., Švobiškio k.

Saugotinas

Nepatenka, 0,3
km V

Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 511879;
6212853. Plotas 0,07 ha

Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lapiuose

Tiksli. Centro koord.: 511275;
6213542. Plotas 0,1 ha

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

-

-

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

81 Maž Gr ži
kryžius

Vert neaiški Istorinis?,
Tiksli. Centro koord.: 512179;
Archeologinis? 6220066.

Patenka

Fizinis

82 Paliepi kapin s Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Paliepi
k.

Saugotinas

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 511505;
6220402. Plotas 0,39 ha

Nepatenka, 0,7
km V

Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

83 Paliepi kapin s Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Paliepi
k.
84 Dai
Pasvalio r. sav.,
pilkapis
VAšk sen.,
Dai
k.

Saugotinas

Memorialinis

Tiksli. Centro koord.: 511738;
6221804. Plotas 0,28 ha

Nepatenka, 0,7
km V

Vizualinis Senos kaimo katalik kapin s, pažym tos XIX a. pab. - Senieji žem lapiai
XX a. pirmos pus s žem lapiuose

Saugotinas

Archeologinis

Tiksli. Centro koord.: 513645;
6293532. Plotas 0,14 ha

Nepatenka, 0,7
km V

Vizualinis Apie 10 m skersmens, 1 km aukš io kalvel ; neaišku, ar
pilkapis, ar senkapis, galb t senkapis ankstesnio
pilkapio vietoje

85 Gr žteli
palivarkas

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen.,
Gr žteli k.
Pasvalio r. sav.,
Salo sen.,
Baltpam šio k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 515571;
Archeologinis? 6232351. Plotas 4,64 ha

Patenka

Fizinis

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 519836;
Archeologinis? 6237822. Plotas 1,24 ha

Nepatenka, yra
atmestoje trasos
alternatyvoje

ra

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Dijokiški k.
Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Dijokiški k.
Jonavos r. sav.,
Kulvos sen.,
Dijokiški k.
Jonavos r. sav.,
Žeimi sen.
Martyniškio k.
Jonavos r. sav.,
Žeimi sen.
Martyniškio k.
Jonavos r. sav.,
Žeimi sen.
Martyniškio k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Liepi k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Mimaini k.
Jonavos r. sav.,
Bukoni sen.,
Gaiž
k.

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513666;
Archeologinis? 6106021. Plotas 19,5 ha

Patenka

Kaimas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lapiuose; dalis sodyb gyvenamos iki šiol

Senieji žem lapiai

86 Baltpam šio
palivarkas

87 Dijokiški
kaimaviet
88 Dijokiški
senkapis
89 Vilkyn s
)
palivarkas
90 Vygialauk s
(Martyniškio)
palivarkas
91 Martyniškio
senkapis
92 Ra kiški
(Martyniškio)
vienkiemis
93 B
(Liepi )
vienkiemis
94 Mimaini
vienkiemis
95 Kauli
(Gaiž
)
senkapis

Pasvalio r. sav.,
Vašk sen., Maž
Gr ži k.

Sp jamas

Fizinis

Kryžius, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos pus s
žem lpiuose; galb t žymi senkapio viet ?

Istorinis,
Apytiksl : " P nuo kelio Dijokiškis- Nepatenka, 0,2- Vizualinis Kalnelyje rasdavo žmoni kaul
Archeologinis? Buldiškiai"
1,3 km V

Senieji žem lapiai

rengtos ant 2 reljefe
išsiskirian
kalv , galb t
dirbtin s kilm s; kapai
priži rimi
-

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

kalvel s pakraš iai ardomi
arimo, juose matyti žmoni
kaul fragment , kit radini
neaptikta
apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

tiesiant geležinkelio linij , ši
viet apsaugoti

tiesiant geležinkelio linij ,
kapines apsaugoti

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota

VAK, B.11, p. 15;
Lietuvos, 1973, p.
226
Senieji žem lapiai

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513320;
Archeologinis? 6107179. Plotas 1,7 ha

Patenka

Fizinis

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose; dalis sodyb gyvenamos iki šiol

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513544;
Archeologinis? 6111341. Plotas 2,56 ha

Patenka

Fizinis

Palivarkas, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Sp jamas

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513544;
Archeologinis? 6111341. Plotas 2,56 ha

Patenka

Fizinis

Kalva, sutampa su Vygialauk s palivarku (Nr. )

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 513835;
Archeologinis? 6112743. Plotas 1,65 ha

Patenka

Fizinis

Vienkiemis, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 517399;
Archeologinis? 6118180. Plotas 1,13 ha

Patenka

Fizinis

Vienkiemis, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

Vert neaiški Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 520949;
Archeologinis? 6123586. Plotas 1,02 ha

Patenka

Fizinis

Vienkiemis, pažym tas XIX a. pab. - XX a. pirmos
pus s žem lapiuose

Senieji žem lapiai

Sp jamas

Patenka

Fizinis

XX a. pradžios žem lapiuose pavaizduotas kryžius,
galima sp ti, kad jis žym jo senkapio viet

Senieji žem lapiai

Istorinis,
Tiksli. Centro koord.: 522014;
Archeologinis? 6125427

apsaugos zonos teritorijoje
požymi neidentifikuota;
grei iausiai tai pakel s kryžius,
statytas keli sankryžoje, o ne
senkapio vietoje - apie 700 m
ŠV pažym tas kitas kryžius,
kurio vietoje yra identifikuotas
senkapis

Senieji žem lapiai

Aptikta plyt dužen ,
apžiestos keramikos sieneli
fragment
Aptiktas žmogaus šonkaulis ir žvalgomieji tyrimai, siekiant
kaukol s fragmentas
išsiaiškinti ar šioje vietoje iš
ties esama senkapio

žvalgomieji tyrimai, siekiant
išsiaiškinti ar šioje vietoje iš
ties esama senkapio

Santrumpos:
KPDA – Kult ros paveldo departamento archyvas
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraš skyrius
VAK – Valstybin archeologin komisija (veikusi 1919-1939 m.)
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