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.

Ernestas Vasiliauskas

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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2 pav. XVII–XVIII a.
švininės plombos dalis.
Prūsija (?). Disko
skersmuo – 2,45x2,9 cm.
E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 2. Part of a 17th–18thcentury lead seal. Prussia
(?). Disc diameter:
2.45 x 2.9 cm.

pavadinimu „Гурка“ pažymėtas kaip gatvinis,
o jame buvo 7 sodybos (pagal dabar išlikusias
galima atsekti 4–5). Šie paminklai buvo nuolat
žvalgomi ir aprašomi visą XX a.
Archeologiniai tyrinėjimai Kalnelio archeologiniuose paminkluose (A582K2P) vyko
4 sezonus: 1990 m. (LII, vadovas A. Merkevičius) (ATL 1990 ir 1991 metais, V., 1992, t. 1,
p. 51–55), 2003–2004 m. (JIKM, vadovas E. Vasiliauskas) (ATL 2003 metais, V., 2005, p. 57–
59; ATL 2004 metais, V., 2006, p. 54–56),
2007 m. (ŠAM, vadovas E. Vasiliauskas) (ATL
2007 metais, V., 2008, p. 113–123). Jų metu tyrinėti ant pirmojo piliakalnio buvusios XVI–
XVIII a. dvarvietės likučiai, antrojo piliakalnio
griovys ir papėdės gyvenvietė, XVI–XVIII a.
kaimavietė, Užupių V–VIII a. kapinynas. Nustatyta tiksli šių paminklų chronologija – V–
XIII a. ir XVI–XVIII a. 2007 m. patikslintos II
piliakalnio papėdės gyvenvietės ir kaimavietės
saugomos teritorijos ribos. Taigi per 4 tyrinėjimų sezonus (1990, 2003–2004, 2007 m.) ištirtas bendras 440,7 m2 plotas (tai sudaro 1,47 %
visos gyvenvietės ploto).
Žvalgymų 2008 m. metu (ŠU) surinkta
metalinių dirbinių, kurie papildė informaciją
apie Kalnelio piliakalnio papėdės gyvenvietės
ir kaimavietės chronologiją bei materialinę
kultūrą.
Surasta XII–XIII  a. dirbinių: žalvarinis
lietas žiedas su pynimo imitacija, III tipo (pagal E. Bryvkalnę) pasaginė segė zoomorfiniais

3 pav. Didžiosios Britanijos (Londono) švininė
prekybinė 2,35 cm skersmens plomba. XIX a.
pabaiga – XX a. I pusė. E. Vasiliausko nuotr.
Fig. 3. Commercial lead seal from Great Britain
(London). Diameter: 2.35 cm. Late 19th – first half
of the 20th century.

galais, pasaginės segės tordiruotas lankelis,
žiedo praplatinta priekinė dalis, 2 plokštelės,
įvijinio žiedo apvija, XIII a. žalvarinis kirvelio
formos pakabutis (1 pav.), negausiai – ankstyvos XII–XIII a. žiestos keramikos. Be to, surinkta XVII–XIX a. žiestos kaimiškos keramikos bei kitų XVII–XIX a. dirbinių: žalvarinis
uždaras juostinis žiedas, kryželis su kilpele,
antpirštis, diržo sagtis.
Pirmą kartą Kalnelyje aptikta švininių
plombų. Viena – XVII–XVIII a. Prūsijos (?)
audinių (nustatė LNM Numizmatikos skyriaus vedėja D. Grimalauskaitė). Išliko vienas
plombos diskas, kitas nulūžęs. Diskas ovalo
formos, 2,45x2,9 cm skersmens, 1,5 mm storio, skylės skersmuo – 1,25x1,4 cm (2 pav.).
Kita plomba – XIX a. pabaigos – XX a. I pusės
Didžiosios Britanijos (Londono). Vienoje jos
pusėje yra užrašas: „ANOLD CONT/ LATE/
OHLENDORFF/ LONDON/ GUI [...] [...]“,
kitoje pusėje: „TRADE/ MARK“. Plombos
skersmuo – 2,35 cm, storis – 4 mm (3 pav.).
Žvalgant rasta ir monetų: 10 varinių LDK
ir Lenkijos Jono Kazimiero Vazos 1661 (Ujazdovo, 1 vienetas), 1664 (Lenkija, 2 vienetai),
1665 (Vilnius, 1 vienetas), 1666 m. (Vilnius, 1
vienetas) šilingai (5 tiksliau nenustatyta), biloninis Karolio XI Rygos 166(?) m. šilingas, sidabrinis Prūsijos 1682 m. šeštokas, Švedijos

E r n e s t a s Va s i l i a u s k a s / J a k i š k i ų n e į t v i r t i n t a g y v e n v i e t ė
E r n e s t a s Va s i l i a u s k a s / Ž va l g y m a i a n t r o j o
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1743 m. erė, varinės Rusijos imperijos Nikolajaus II 1898 m. ir Aleksandro III 1885 m. 1 kapeikos nominalo monetos. Surinkta ir vėlyvų
monetų. Tai 3 TSRS 1961–196(?) m. 2 ir 5 (2
vienetai), 1930 m. 5 kapeikų, Vokietijos
1940 m. 5 pfenigų nominalų monetos. Monetas nustatė LNM Numizmatikos skyriaus specialistas E. Remecas.
2007–2008 m. archeologiniai tyrinėjimai
ir žvalgymai patvirtino 1865 m. kartografinius
duomenis – kaimavietės teritorija pagal archeologinius duomenis sutampa su jos vieta
plane.
Radiniai perduoti saugoti į JIKM.

The field surveys at the settlement
at the foot of Kalnelis hill fort site II
and at the village site
During surveys in 2008 at the settlement
site at the foot of the Kalnelis hill fort site and
at the village site, 12th–13th-century (Fig. 1)
and 17th–19th-century metal artefacts as well
as 17th–20th-century coins and pottery were
collected. Lead seals from the 17th–18th-century and late 19th – first half of the 20th century
(Figs. 2–3) were discovered for the first time.
The material collected during the surveys
augments the information about the chronology and material culture of the settlement at
the foot of the Kalnelis hill fort site and of the
village.

Aleksandras Vaškelis,
Dainius Balčiūnas

Jaučakių piliakalnio
papėdės gyvenvietė
Pagal daugiametę tyrinėjimų programą
2008 m. buvo tęsiami archeologiniai tyrinėjimai Jaučakių piliakalnio papėdės gyvenvietės
teritorijoje (A346K2) (Kauno r.), pradėti dar
2001 m. (žr. ATL 2001 metais, V., 2002, p. 60–
62; ATL 2003 metais, V., 2005, p. 59–61; ATL
2004 metais, V., 2006, p. 57–58; ATL 2005 metais, V., 2006, p. 37–39; ATL 2006 metais, V.,
2007, p. 91–93; ATL 2007 metais, V., 2008,
p. 124–125). Per 7 tyrinėjimų sezonus buvo
ištirtas bendras 1592 m2 plotas, o 2008 m. dar
tyrinėtas 161,5 m2 plotas.
2008 m. tęsti tyrinėjimai sodų bendrijos
sklype 42, pradėtame tyrinėti 2007 m. Kastos
3,5 m pločio perkasos, kadangi buvo nedaug
vietos žemių supylimui ir tik iškasus perkasą
ir ją užpylus greta buvo galima kasti kitą. Jos
orientuotos R–V ir Š–P kryptimi. Tyrinėtoje
vietoje dabartinis paviršius žemėja P kryptimi
ir kyla V link. Visose perkasose 25–90 cm gylyje nuo dabartinio paviršiaus pasiektas įžemis – natūralus gelsvai rusvas smėlis. Virš įžemio rastas tamsiai pilkos dirbamos žemės
sluoksnis, plonesnis perkasų Š dalyje ir storėjantis P bei V kryptimi.
Gilaus arimo nesunaikintas kultūrinis
sluoksnis išliko tiktai duobėse. Tyrimų metu
preparuotos 7 duobės, iš jų 3, atrodo, buvusios
ugniavietės. Duobėse rasta grublėtos keramikos puodų šukių, naminių gyvūnų kaulų liekanų: kiaulės, galvijo kaulų bei dantų (osteo1 pav. Trinamųjų girnų akmenys. D. Balčiūno nuotr.
Fig. 1. The stones of the saddle quern.
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