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1 pav. ŠAM saugomi atsitiktiniai
radiniai (inv. Nr. 48, 47/ A–L 122:1–2).
E. Vasiliausko nuotr. 0
3 cm

Jakiškių neįtvirtinta
gyvenvietė

Fig. 1. Chance finds preserved by ŠAM.

Iš Jakiškių (Joniškio r., Gataučių sen., Vilkiaušio upelio dešinysis krantas) pilkapyno
tarpukariu į ŠAM pateko 3 radiniai: 2 apyrankės (išliko vienos keturkampio pjūvio, suapvalintais galais dalis) ir „Berlock“ IV:2 tipo (pagal
A. Bliujienę – skelbtas Bliujienė A., Iš baltų
amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiai, Archaeologia Lituana, V., 2005, t. 6,
p. 115, 123, pav. 3) pakabutis (ŠAM in. Nr. 47–
48/ A–L 122:1–2) (1 pav.). 2001 m. į JIKM
pateko keletas II–III  a. radinių (ATL 2001
metais, V., 2002, p. 259; JIKM GEK Nr. 9695–
9698/ AR 43:1–4) (2 pav.). 1932 m. B. Tarvydas
toje vietoje atliko archeologinius tyrinėjimus
(iškasta keletas perkasų, planai saugomi ŠAM,
3 pav. Jakiškių pilkapyno (dešinėje) ir neįtvirtintos
gyvenvietės (kairėje) vieta iš V 2005 m.
ŠAM AA Nr. 19/ 14.
Fig. 3. The site of the Jakiškiai barrow cemetery
(right) and the unfortified settlement (left) as viewed
from the W in 2005.

0
2 cm
2 pav. JIKM saugomi atsitiktiniai radiniai
(GEK Nr. 9695/ inv. Nr. AR 43:1, 9698/ 43:4, 9697/
43:3, 9696/ 43:2). E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 2. Chance finds preserved by JIKM.

tačiau kapų neaptiko; Lietuvos TSR archeologijos atlasas, V., 1977, t. III, p. 45). Vieta, iš kur
pateko minėti radiniai, yra nustatyta. Tyrimų
metu čia buvo nukulta ražiena. Pasak sklypo
savininkės, jos sūnus apie 2000 m. rastą geležinį
ietigalį nunešė į Joniškio žemės mokyklos
muziejų, tačiau iš ten jis prapuolė. Kiti kaimo
gyventojai pasakojo, kad prieš keletą metų
lankėsi „archeologai“, kurie rado kirvį (tikriau-
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siai įmovinį) bei kitų dirbinių. Archeologinėje
literatūroje yra publikuoti kai kurie pilkapyno
teritorijoje rasti radiniai.
Pats gatvinis Jakiškių kaimas (išsidėstęs
Š–P kryptimi) turėjo susiformuoti XVI–XVII a.
Jo Š dalyje yra alkakalnis, ant kurio stovi XIX a.
I pusėje statyta koplyčia. Prie jos durų guli
akmuo su smailiadugniu dubeniu (Voruta,
2001 11 27, Nr. 22(568), p. 9). Tarp alkakalnio
ir 2008 m. tyrinėtos vietos yra senasis Koškolių
dvaras, statytas 1898 m. Nepatikrintų rašytinių
4 pav. Puodo dalis in situ iš ploto 1. E. Vasiliausko nuotr. šaltinių duomenimis, Jakiškių dvaras minimas
Fig. 4. Part of a pot in situ in area 1.
nuo XVII a. – tad šioje vietoje turėtų būti ir archeologiniu požiūriu vertinga dvarvietė.
2003 m. JIKM (E. Vasiliauskas) kartu su
KPC (B. Dakanis) bandydami surasti šį pilkapyną atsitiktinai kitame (kairiajame) Vilkiaušio upelio krante, terasoje, saloje (?), aptiko to
paties laikotarpio (II–III a.) gyvenvietę (sodybvietę). 2005 m. buvo nustatyta neįtvirtintos
gyvenvietės saugoma teritorija (A1902)
(3 pav.). Tačiau nustatyta saugoma teritorija nuolat ariama.
2008 m. spalio 13–25 d. neįtvirtintos
gyvenvietės
teritorijoje ištirtas bendras
0
5 cm
2
36,75 m plotas (plotas 1 ir šurfai 1–3), o pil5 pav. Puodo dalis iš ploto 1. E. Vasiliausko nuotr.
kapyno teritorijose – 40 m2 plotas (plotai 2–4).
Fig. 5. Part of a pot from area 1.
Spėjamo pilkapyno vieta yra melioruoto Vilkiaušio upelio (Habs 67–68 m) dešiniajame
krante. Jo teritorijoje nei pilkapių liekanų, nei
kapų ar atsitiktinių radinių neaptikta.
Vertingų duomenų suteikė neįtvirtintos
gyvenvietės tyrinėjimai. Ji yra melioruoto Vilkiaušio upelio kairiajame krante (Habs 67–
68 m), terasoje (Habs 68 m), lyg saloje. Tyrinėjimų metu laukas, kuriame ji yra, buvo užsėtas
žiemkenčiais. 2008 m. vizualiai žvalgant gyvenvietėje nustatyta sodybvietės teritorija. Jos
0
5 cm
6 pav. Puodo dugnas iš ploto 1. E. Vasiliausko nuotr.
tamsios žemės dėmė užima 23 m ilgio ŠR–PV
Fig. 6. Bottom of a pot from area 1.
(50–230°) kryptimi bei 14 m pločio PR–ŠV
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5 cm

7 pav. Geležinis peiliukas lenkta nugarėle ir geležinis
juvelyro kalto pavidalo darbo įrankis iš ploto 1.
E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 7. An iron knife with a curved spine and a jeweller’s
chisel-shaped iron tool from area 1.

(120–300°) kryptimi (Habs 69 m), apie 300 m2
plotą).
Plotas 1 matuotas į ŠV nuo šios dėmės
centrinės dalies, 12,5 m į V nuo keliuko šalia
melioruoto Vilkiaušio upelio ir 19 m nuo V
upelio kranto; 21 m į ŠV (310°) nuo Vilkiaušio
ir 34 m į Š (20°) nuo keliuko bei betoninio tiltelio (ploto ŠR galas). Jis 13x2 dydžio, su 2x2 m
išpjova į R (iš viso 30 m2). Plotas orientuotas
ŠR–PV (30–210°) kryptimi. Ploto paviršius
nelygus – leidžiasi PV (per 50 cm) ir PR (per
10 cm) kryptimis į upelio pusę. Jame išskirti 2
sluoksniai. Storiausias kultūrinis sluoksnis
buvo PV dalyje, upelio link. Iki 20–25 cm gylio buvo juodas armuo – pirmas suardytas
sluoksnis.
20–30 cm gylyje pradėjo dengtis antrasis
nesuardytas tamsiai juodos žemės kultūrinis
sluoksnis su gausiais perdegusiais akmenimis,
lipdyta grublėtu (162 vienetai – 94,74 % visos
rastos keramikos) ir lygiu paviršiumi (9 vienetai – 5,26 % visos keramikos) keramika (iš
viso 171 vienetas – 27,45 % visų radinių), gyvūnų kaulais (421 vienetas – 67,58 % visų radinių), perdegusio molio tinko fragmentais
(31 vienetas – 4,97 % visų radinių). 30–40 cm
gylyje aptikta vieno (?) subyrėjusio puodo dalis – 7 šukės (4, 5 pav.), o 50–55 cm gylyje –
kito (?) lipdyto grublėto puodo 17 fragmentų
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5 cm

8 pav. Galąstuvai iš ploto 1. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 8. Whetstones from area 1.

(dugno, priedugnio, šonų; 6 pav.). Gausiai rasta perdegusių 5–18 cm skersmens akmenų.
30–59 cm gylyje plote 1 pasiektas įžemis –
priemolis su žvirgždu.
Kultūriniame sluoksnyje surinkta ir keletas individualių radinių: geležinio peiliuko
lenkta nugarėle dalis (7 pav.), galąstuvai (8
pav.), tiksliau nenustatytas juvelyro geležinis
kalto pavidalo darbo įrankis (7 pav.).
Gyvenvietėje papildomai iškasti 3 1,5x
1,5 m dydžio (2,25 m2 ploto) šurfai, orientuoti
Š–P kryptimi, kasti nuo lygaus Habs 69 m paviršiaus. Šurfuose 1 ir 2 iki 28 cm gylio buvo
kasama juoda žemė, po kuria pasiektas įže-

9 pav. Šurfas 3 gyvenvietėje iš V. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 9. Test pit 3 at the settlement site as viewed from the W.
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mis. Šurfe 1 P sienelės dalyje atsidengė 48 cm
ilgio R–V kryptimi ir 32 cm pločio Š–P kryptimi duobės kontūrai. Jos turinį sudarė juoda
žemė su degėsiais. Duobė buvo 48 cm gylio
nuo dabartinio žemės paviršiaus.
Šurfe išskirti 2 sluoksniai: iki 16–20 cm
gylio buvo juoda žemė, giliau atkastas antrasis
juodos žemės sluoksnis, maišytas su degėsiais,
moliu ar žvirgždu. Jame rasta perdegusių
6–9 cm skersmens akmenukų. 25–26 cm gylyje šurfo P dalyje atsidengė duobės kontūrai.
Jos turinį sudarė juoda žemė, kurioje rasta
smulkių degėsių, gyvūnų kaulų, lipdytos grublėtos keramikos šoninė šukė. Duobės ilgis ŠV–
PR (300–120°) kryptimi siekė 1,06 m, plotis
ŠR–PV (20–200°) kryptimi – 70–73 cm. 40 cm
gylyje paaiškėjo, kad duobė buvo grįsta 8–
12 cm dydžio akmenimis (9 pav.). 25–26 cm
gylyje šurfe pasiektas įžemis – rudas molis su
žvirgždu.
Jakiškių gyvenvietė pagal surinktus dirbinius ir atsitiktinius pilkapyno radinius datuojama I a. antrąja puse – III a.
Radiniai perduoti JIKM.

Jakiškiai unfortified settlement
In 2008 a total area of 36.75 m2 was excavated at the Jakiškiai unfortified settlement site
(Joniškis District) and 40 m2 on the grounds of

the barrow cemetery. The settlement was on a
terrace, a quasi island, on the improved left
bank of the river Vilkiaušis (Fig. 3). A spot of
dark soil that is visible on this land and was the
site of a farmstead, occupied around 300 m2.
An undisturbed cultural layer of dark black
earth (Figs. 4, 9) with abundant charred stones, hand built pottery with rough (Figs. 5–6)
and smooth surfaces (only a small per cent),
animal bones, and fragments of charred clay
daub was found at a depth of 20–30 cm at the
excavated site. This layer contained several
isolated finds: the curved spine of an iron knife, a jeweller’s chisel-shaped iron tool (Fig. 7)
and whetstones (Fig. 8).
On the basis of the collected artefacts and
the previously discovered chance finds from
the barrow cemetery (Figs. 1–2), the settlement dates to the second half of the 1st–3rd
centuries.
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Žvalgymai antrojo
Kalnelio piliakalnio papėdės
gyvenvietėje ir kaimavietėje
Kalnelio archeologijos paminklai tyrinėtojų dėmesio sulaukė jau XIX a. II pusėje. Šioje vietoje lokalizuojama Eiliuotoje Livonijos
kronikoje 1289–1290 m. minima paskutinė
žiemgalių pilis Sidabrė. Vietovė minima
1426 m. Livonijos ir LDK sienų sutartyje.
1865 m. Kauno gubernijos žemėlapyje kaimas
1 pav. XIII a. žalvariniai dirbiniai (žiedai, pasaginė
segė zoomorfiniais galais, kirvelio formos pakabutis).
E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 1. 13th-century bronze artefacts (rings,
a penannular brooch with zoomorphic terminals, and
an axe-shaped pendant). 0
3 cm
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