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ĮVADAS 

Si Atlaso knyga skirta antrai didelei Lie'tu
vos archeologinių paminklų grupei - piliakal
niams. Piliakalniai - visuomenei žinomiausi ir 
įspūdingiausi Lietuvos archeologiniai paminklai. 
Jie padeda pažinti lietuvilĮ ir jų protėvių

įvairių baltų genčių - materialinę kultūrą nuo 
I tūkstantmečio pr. m. e. vidurio iki XIII
XIV m. e. a. 

Knygoje pateikiami duomenys apie 860 ar
cheologams žinomų Lietuvos piliakalnių (duo
menys iki 1973 m. imtinai, redaguojant papil
dyta 1974 m. kasinėjimų duomenimis). Apra
šoma kiekvieno piliakalnio padėtis, forma, 
dydis, įtvirtinimai, tyrinėjimai ir radiniai (jei 
jų yra), nurodomi šaltiniai (archyvų duomp
nys, žvalgymo metai) bei muziejai, kuriuose 
saugoma paminklo medžiaga, taip pat ir svar
biausia literatūra. 

Sąraše nurodoma vietovė, kurios vardu pi
liakalnis vadinamas. Salia skliaustuose patei
kiami ir kiti vietovardžiai, kuriais tas pats pa
minklas vadinamas. Kai kurie vietovardžiai 
norminant gerokai pasikeitė. Todėl kartais 
skliaustuose žymimi senieji tarminiai vietovar
džiai, kad skaitytojui būtų aišku, jog kalbama 
apie tą patį paminklą. Jei vietovė smulkesnė, 

nurodomas rajonas ir apylinkė, o jei stambesnė 
(miestelis, apylinkės . centras) ,- tai tik rajo
nas ar miestas. 

Kartu pagal vietoves alfabeto tvarka patei
kiami paaiškinimai apie senesnėje literatūroje 

minimus piliakalnius, kurių iš tikrųjų nėra, pa
L'yzdžiui, Ariogalos, Kleboniškio, Vangų ir kt. 
Jų susidarė daugiau kaip 200. 

Paminklo aprašo gale pažymėta, kada ir kas 
ji žvalgė ar tyrinėjo. Ataskaitos ir kita archyvų 
medžiaga sudaro svarbiausią šaltinį. Kartu nu
rodyta, kuriuose muziejuose yra piliakalnio ra
dinių (skaitmenys po muziejaus pavadinimo 
yra šio paminklo muziejuje esančių radinių 
inventoriaus numeriai, o kur numeriai nenuro
dyti, muziejuje dažniausiai saugoma tik puodų 
šukių). 

Literatūra apie paminklą nurodoma chrono
lcgine tvarka, kad būtų aišku, ne tik kur apie 
paminklą rašyta, bet ir būtų matyti, nuo kada 
piliakalnis minimas. 

Išvardijamos to paties laikotarpio neįtvir
tin tos gyvenvietės. Jų iki šiol žinome dar labai 
nedaug. 

Pateikiamas ir XVI-XVIII a. karinių įtvir
tinimų (įvairių žemės pylimų, įtvirtintų stovyk
lų, dvarų) sąrašas, nes feodalinės epochos že
mės pylimai kartais buvo laikomi senovės pi
liakalniais. 

Gyvenviečių ir XVI-XVIII a. karinių įtvir
tinimų sąrašai sudaryti tais pačiais principais, 
kaip ir piliakalnių sąrašas. Kad lengviau ir 
greičiau galima būtų susirasti kurios apylin
kės ar vietos archeologinius paminklus, knygos 
gale pateikiama jų rodyklė pagal rajonus. 

Knyga - ilgo kolektyvinio darbo išdava. 
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Autoriai tikisi, kad ji bus naudinga archeolo
gams, istorikams, kraštotyrininkams, studen
tams, tiriantiems seniausią krašto istorijos lai
kotarpį, senąją gyventojų kultūrą, taip pat 
atskirų vietovių, apylinkią istoriją ar besido
mintiems šiais klausimais. Pateikti duomenys 
padės lengviau ir greičiau susirasti reikiamą 

medžiagą· 

Knygą parengė Lietuvos TS R Mokslų aka
demijos Istorijos instituto Archeologijos sek
torius, kuriam, renkant duomenis, talkininkavo 
daugelio respublikos muziejų darbuotojai ir kai 
kurie kraštotyrininkai. Piešinius ir žemėlapius 

parengė dailininkė N. Blaževičiūtė. 
Autoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, pagel

bėjusiems, rengiant šį darbą. 
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PILIAKALNIAI IR JŲ RADINIAI 

Piliakalniai - didžiausi ir žinomiausi Lie
tuvos archeologiniai paminklai. Geriau išlikę, 
medžiais ir krūmais neapaugę, jie paĮvairina ir 
puošia kraštovaizdĮ, yra daugybės liaudies pa
sakojimų, padavimų objektai, o archeologiniai 
jų tyrinėjimai duoda medžiagos tolimai pra
e ičiai pažinti. 

Archeologų tyrinėjimai parodė, kad piliakal
niai Lietuvoje atsirado žalvario amžiaus pabai
goje-ankstyvajame geležies amžiuje, t. y. apie 
I tūkstantmečio pr. m. e. vidurĮ. Seniausi pilia
kalniai - Įtvirtintos bendruomenių gyvenvietės. 
Kintant gamybai ir visuomeniniams santykiams, 
I m. e. tūkstantmečio pradžioje ir viduryje dalis 
senųjų piliakalnių - Įtvirtintų gyvenviečių -
buvo apleista. Kiti kartu su naujai įrengiamais 
tapo bendruomenės pilimis, kuriomis naudotasi 
per pavojų apsiginti ir turtui apsaugoti. Vėliau, 
X a. pabaigoje-XI a., dalis jų tapo tuo metu 
iš bendruomenės išsiskyrusių · žemvaldžių feoda
lų pilimis. Salia jų, pašlaitėse, atsirado kaimai, 
kai kurie vėliau virtę Įtvirtintais papiliais. 

Dauguma bendruomenės ir feodalų žinioje 
buvusių medinių pilių sunyko kovose su kry
žiuočiais ir kalavijuočiais XIII a. antrojoje pu
sėje ir XIV a. Vienas sunaikino, sudegino už
puolikai, kitas, menkesnes, per silpnas atsispir
ti gerai organizuotai ir ginkluotai kariuomenei, 
paliko patys gynėjai. 

Bendruomenių gyvenvietėms ir medinėms pi
lims sunykus ar sudegus, liko tik piliakalniai, 
ant kurių jos stovėjo . Vos keletas senųjų pilia
kalnių buvo panaudota mūrinėms pilims sta
tyti (Liškiavos, Veliuonos, Vilniaus). Kiti pa
mažu apauga medžiais arba virto ariamomis 
kalvomis. Jau XVI a. M. Stryjkowskis mini 
ariamus piliakalnius ir juose randamus medi
nių pilių pėdsakus, senienas. 

Piliakalnių praeitis, daugelio ant jų stovė
jusių pilių vardai pamažu buvo pamiršti. Imta 
pasakoti, kad juos, esą, supylė milžinai saujo
mis ar kareiviai kepurėmis. Padavimai dažnai 
byloja apie šiuose kalnuose užpiltas pilis, dva-

rus, bažnyčias, apie ten esančius požemius, ku
riuose paslėpti dideli turtai ar užkeikti dvarai, 
kariuomenės. Nema ža yra pasakojimų apie 
anksčiau šlaituose buvusias geležines duris Į 
požemius, apie kalnų viršuje dar neseniai ma
tytas skyles, į kurias buvo mėtomi akmenukai, 
ir buvo girdėti, kaip jie nurieda laiptais ... Daug 
pasakojama apie piliakalniuose arba prie jų 
pasirodančius vaiduoklius. 

Lietuvos piliakalnių tyrinėtojas L. Krzywic
kis XX a. pradžioje stengėsi išsiaiškinti, iš kur 
tos sakmės, kas vertė žmones pasakoti ir tikėti 
pasakojimais, kad kalnuose yra požemių, užpil
tų ar prasmegusių rūmų. Ogi štai kas. Kaimie
čiai seniai pastebėjo, kad piliakalniuose kurmių 
išrausiamoje arba lapių, barsukų iš urvų išme
tamoje žemėje pasitaiko smulkaus apdegusio 
molio, kuris laikytas plytgaliais, plytų trupiniais. 
Tai ir įtikino kaimiečius, kad giliau kalne yra 
iš plytų mū ryti požemiai ar mūriniai dvarų 
rūmai, bažnyčios. Zinoma, taip paslėptuose pože
miuose, rūmuose turėjo būti didelių lobių ... Ka
dangi jie užkeikti, tai prie jų - daugybė vai
duoklių. 

Sios versijos XIX ir XX a. pradžioje buvo 
taip Įtikinamai pasakojamos, kad ne vieną su
gundydavo rasti tuos požemius ir lobius. Ir ne 
vienas dvarininkas, klebonas bandė jų ieškoti, 
kasinėjo piliakalnių aikšteles, pylimus. 

Vietiniai gyventojai piliakalnius daugiausia 
vadina piliakalniais, pilaitėmis, pilimis, pilalė
mis. Tik vienas kitas vadinamas tikriniu vardu, 
pavyzdžiui, Džiugo kalnas, Satrija, Girgždūtė, 
Medvėgalis, Skuburlė, Salduvės kalnas ir kt. 
Rečiau žinoma tokių vardų, kaip Svedkalnis, 
Kalvinų kalnas ir pan. Tačiau ir prie šitaip 
vadinamų kalnų esantys laukai dažnai išlaiko 
savo senąjį vardą. Pavyzdžiui, Sužionių pilia
kalnis žinomas tik kaip Kalvinų kalnas, bet 
pieva jo pašlaitėje tebevadinama Pilaitės lan
ka. XX a. dalis piliakalnių gavo naujus, mo
dernesnius vardus, pavyzd.žiui, Napoleono ke
purė (Lepelionys), kuriuos į kaimą atnešė fo
tografai, žurnalistai. 
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Nuo XVI a. piliakalniais susidomi istorikai. 
Jau M. Stryjkowskis spėliojo, kuriame pilia
kalnyje galėjo stovėti kunigaikščio Utenio pi
lis. Vėliau stengtasi nustatyti daugelio kitų 
XIII-XIV a. minimų lietuvių pilių vietas. Kai 
kurios iš jų nustatytos nesunkiai, nes senuo
sius vardus išlaikė kaimai ar šalia piliakalnių 
tekėję upeliai. Zinome, pavyzdžiui, kur buvo 
Apuolės, Įpilties, Medvėgalio, Griežės, Gegu
žių, Pieštvės (Seredžiaus), Veliuonos ir dau
gelis kitų pilių. Tačiau daug kitų tebėra 
nesutapatintų, jau nekalbant apie mažesnes pi
laites, kaip Bisenė, Bebirvaitė, Skronaitė; tebe
siginčijama, kur stovėjo, pavyzdžiui, XIIIa. 
Voruta ar 1336 m. sunaikintieji Pilėnai. Kita 
vertus, nežinoma, kaip vadinosi pilys, stovėju
sios ant didelių ir gerai įtvirtintų piliakalnių, 
pavyzdžiui, Skomantų, Lazduonėnų, Piliakal
nių (Vilkaviškio raj.), Bakainių ir kitos. 

Vėliau šiais paminklais susidomėjo ar
cheQlogai. Jau XIX a. pirmojoje pusėje jie imami 
registruoti (Dubois de Montepereux, Guise) , 
renkami padavimai (E. Gisevius). Tuo metu 
pradėti kasinėti ir Lietuvos piliakalniai. XIX a. 
pirmojoje pusėje juos kasinėjo D. Poška, L. Ju
cevičius, P. WiIcziiiskis, o XIX a. viduryje
L. Kondratavičius, E. ir K. Tiškevičiai. Vieni 
iš jų piliakalniuose ieškojo požemių, kiti - se
nienų, buvusios pilies pamatų, rūsių. Kasinė
jimai dažniausiai buvo nedideli. Kasinė
tojai į vertingiausius piliakalnių radinius
anglis, molinių puodų šukes, gyvulių kaulus
beveik nekreipė dėmesio. Iš jų dar negebėta 
nustatyti, kada čia stovėjo sodybos ir pilys. 

Domėj imasis piliakalniais XIX a. viduryj e kiek 
atslūgo. Dėl E. Tiškevičiaus daTbų įtakos dalis 
seniausių piliakalnių pradėta laikyti buvusio
mis apeiginėmis vietomis, kur buvo atliekamos 
ceremonijos dievų garbei. Sios nuomonės vė
liau laikėsi žinomi Lietuvos praeities tyrinėto
jai, pavyzdžiui, V. Sukevičius, A. Spicynas ir 
P. Tarasenka, dalį piliakalnių dar XX a. pra
džioje ir viduryje laikę apeiginiais. 

Tuo metu pradedama labiau domėtis ir pi
liakalnių skaičiumi. Jau M. Valančius XIX a. 
viduryje paskelbia pirmą apie 60 Lietuvos pi
liakalnių sąrašą (M. Valančius, 1972, 360-
365). Kiek vėliau J . Basanavičius rašinyje apie 
senąsias lietuvių pilis taip pat mini nemaža 
piliakalnių (J. Basanavičius, 1970, 55-101). 

Daug didesnį darbą šioje srityje nuveikė 
Vilniaus "Senienų" muziejaus vedėjas F. Po
krovskis, XIX a. paskutiniame dešimtmetyje 
ėmęs is registruoti visus archeologinius pamink
lus. Remdamasis literatūra, muziejų rinkiniais 
ir anketų duomenimis, paruošė Vilniaus guber
nijos archeologinį žemėlapį, kuriame suregist-

ravo apie 50 piliakalnių dabar Lietuvos TSR 
priklausančioje dalyje (<I>. DOKPOBCKHH, 1893). 

Vėliau pasirodžiusiame Kauno gubernijos 
archeologiniame žemėlapyje minimi 259 pilia
kalniai (<I>. f10KPOBCKHH, 1899, 11). Tačiau jais 
palaikyta daug paprastų kalvų, kartais alka
kalnių, o kai kurie objektai įrašyti po du kartus. 
Todėl iš tikrųjų Kauno gubernijos archeologi
niame žemėlapyje piliakalnių gerokai ma
žiau - apie 180. 

F. Pokrovskio duomenis apie Lietuvos pi
liakalnius netrukus pa pildė E. Hollackas ir 
J. Radziukynas. E. Hollackas, ruošdamas Ryt
prūsių archeologinį žemėlapį, sužymėjo ir 34 
Lietuvos piliakalnius (E. Hol1ack, 1908). J. Ra
dziukynas aplankė ir aprašė 30 Užnemunės pi
liakalnių (J. Radziukynas, 1909). 

Taigi pirmojo pasaulinio karo išvakarėse 
Lietuvoje buvo žinoma jau apie 300 piliakal
nių. Tačiau šis skaičius buvo negalutinis. Tai 
aiškiai parodė L. Krzywickio darbai; XIX a. 
pabaigoje susidomėjęs Lietuvos piliakalniais, jis 
ėmė rinkti duomenis, ištaisydamas F. Pokrovs
kio darbuose įsibrovusias klaidas. Tam jis pa
skyrė beveik 20 metų vasaros atostogas. 
L. Krzywickis apkeliavo nemažą dalį Lietuvos, 
aplankė daugiau kaip 100 piliakalnių, stebėjo 
jų padėtį, matavo juos, rinko pasakojimus, 
bandė daugelį kasinėti tai nedideliais šurfais, 
tai valydamas griūvančius kraštus, o 8 pilia
kalnius (Bubių, Darbutų, Dūkšto, Gabrieliškių, 
Moškėnų, Petrešiūnų, Veliuonos, Vorėnų) kasi
nėjo nuodugniau. Nors ir glaustai, L. Krzy
wickis paskelbė daugumos savo tyrinėtų pilia
kalnių medžiagą. Tai pirmieji išsamesni duo
menys apie Lietuvos piliakalnių kultūrinį 
sluoksnį, jų radinius. 

Buržuazijos valdymo metais piliakalnių ty
rimas į priekį stūmėsi gana pamažu. Galima 
pažymėti tik keletą darbų. Vienas iš jų-
1930-1934 m. su Latvijos ir Svedijos archeolo
gais organizuoti Apuolės ir Įpilties piliakalnių 
kasinėjimai. Daugiausia dėmesio skirta pyli
mams. Gauti duomenys papildė L. Krzywickio 
tyrinėjimus, nes jis domėjosi tik piliakalnių 
aikštelėmis ir visai nekasinėjo įtvirtinimų. 

1931-1936 m. P. Tarasenka rytų bei šiau
rės rytų Lietuvoje kiek daugiau kasinėjo Ve
likuškių ir Vos gėlių piliakalnius, 6 kituose pi
liakalniuose atliko žvalgomuosius kasinėjimus, 
nemaža jų matavo, sudarė planus. Dalį se
niausių ir mažesnių piliakalnių P . Tarasenka 
laikė apeiginiais; pavyzdžiui, Velikuškių palai
kė mirusiems laidoti įrengtu piliakalniu
nekropoliu (P. Tarasenka, 1934). 

P. Tarasenka nemaža padarė ir registruo
jant bei populiarinant Lietuvos piliakalnius .. 
Jis gerokai papildė F. Pokrovskio ir J. Radziu-
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kyno duomenis apie Lietuvos piliakalnius spau
dos žiniomis ir korespondentų pranešimais. Su
darydamas pirmąjį visos Lietuvos archeologinį 
žemėlapį, jis paskelbė apie 650 piliakalnių są
rašą (P. Tarasenka, 1928). Bet ir čia įsibro
vė nemaža netikslumų. Daugelis piliakalnių 
nurodomi po kelis kartus, nes yra ne vieno 
kaimo ribose ir įvairūs autoriai juos vadina 
skirtingai. Be to, 1 sąrašą pateko ir paprastų 
kalvų. 

Tuo pačiu laikotarpiu K.. Engelis (C. En
gel, 1931), V. Bruožaitytė (1937), J. Remeika 
(1938) dar kartą paskelbė Klaipėdos krašto pi
liakalnių sąrašą. Tik H. Crome (1938-1940), 
nuodugniau ,peržiūrėjęs archyvų medžiagą, šiuos 
duomenis kiek papildė ir patikslino. 

Nuo 1933 m. Vilniaus universiteto Archeolo
gijos muziejus pradėjo rinkti duomenb dpie 
Lenkijos okupuotos rytų Lietuvos ir vakarų 
Baltarusijos archeologinius paminklus. Tačiau 
piliakalniams jis skyrė maža dėmesio, užre·· 
gistravo tik kelis. 

Spaudos žinutės apie archeologinėje litera
tūroje nenu rody tus piliakalnius kėlė mintį, kad 
sąrašas nepilnas, esą, jų yra daugiau. Todėl 
apibendrinančiuose straipsniuose pradėti minėti , 
gana dideli Lietuvos piliakalnių skaičiai; pri
skaičiuojama iki 1000, 1200 ar net 1500 pilia
kalnių. 

Tuo pačiu metu atgaivinus Valstybės ar
cheologijos komisiją ir 1934 m. pertvarkius ją 
i Paminklų apsaugos referentūrą, pradėta tik
rinti paminklų būklė. Tada ėmė aiškėti, kad 
kartais piliakalniais pavadintos paprastos kal
vos, kad tas pats paminklas vadinamas keliais 
vardais. Nuo 1936 m. šį darbą šiek tiek dirbo 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Paminklų 
apsaugos skyrius. 

Pokario metais, atkūrus Tarybų Lietuvos 
mokslo įstaigas ir pradėjus tirti respublikos 
archeologinius paminklus, daug dėmesio skirta 
piliakalniams. Jie tyrinėti dviem kryptimis. Pir
miausia suintensyvėjo piliakalnių kasinėjimai. 
Buvo kaupiami duomenys šių paminklų chro
nologijai ir mokslinei charakteristikai. Kasinė
jimams daugiausia dėmesio skyrė Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Istofi,jos institutas ir 
Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas. 
Minėtų įstaigų ekspedicijoms vadovavo P. Ku
likauskas, R. Kulikauskienė, V. Daugudis, 
O. Kuncienė, A. Merkevičius. Tyrinėti beveik 
tik Aukštaitijos ir Užnemunės piliakalniai. 

Sio laikotarpio tyrinėjimai aukštesnio meto
dinio lygio ir platesnės apimties. Dalies pilia
kalnių aikštelės buvo tirtos ištisai (Bačkinin
kėlių, Migonių, Nemenčinės) arba atidengta 
nemaža jų dalis (Aukštadvario, Kaukų, Kuni-

giškių (Pajevonio), Punios ir kt.). Buvo pra
dėtos tyrinen ir piliakalniŲ papėdžių gyvenvie
tės (Aukštadvario, Bačkininkėlių, Guogų, Mi
gonių, Norkūnų ir kt.). 

Iš viso 1952-1972 m. tyrinėta 38 piliakal
niai ir 24 papėdžių gyvenvietės. 

Sukaupta medžiaga ir leido nustatyti šių 
paminklų chronologiją, davė duomenų juos pa
likusių žmonių buičiai pažinti, pasekti piliakal
nių vaidmens kitimui, augant gamybinėms jė· 
goms ir tobulėjant gamybiniams santykiams
irstant pirmykštei bendruomenei ir formuojan
tis klasinei visuomenei. 

Dalis sukauptų duomenų apibendrinta 
P. Tarasenkos (P. Tarasenka, 1956; 1959), 
R. Kulikauskienės (R. Volkaitė-Kulikauskienė. 
1958, 22-60; 1959) darbuose, taip pat "lietu
vos arcbeologijos bruožuose" (1961) ir dau
gelyje straipsnių, kuriuose skelbiama atskirų 
tyrinėtų piliakalnių medžiaga. 

Be piliakalnių tyrinėjimų ir jų medžiagos 
apibendrinimo, pokario metais daug dėmesio 
buvo skiriama piliakalnių (ir kitų archeologi
nių paminklų) regfstravimui, duomenų apie 
juos kaupimui bei tikslinimui. Daugiausia dė
mesio šiam darbui skyrė Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Istorijos institutas. Nuo 1968 m. 
į tą veiklą įsijungė ir Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos Mokslinė metodinė kultūros pa
minklų apsaugos taryba. 1948-1973 m. Isto
rijos institutas organizavo 20 didesnių ir ma
žesnių žvalgomųjų ekspedicijų ir daugelį išvykų, 
kuriose dirbo beveik visi archeologijos sek
toriaus darbuotojai 1. Institutui daug padėjo 
muziejininkai 2 ir kraštotyrininkai 3. Per ekspe
dicijas aplankyta ir surinkta duomenų daugiau 

1 O. Bagušienė (1967), V. Daugudis (1958, 1960-
1973, iš jų 1968-1972 kaip Tarybos darbuotojas), E. Da
nilaitė-Grigalavičienė (1966, 1968), A. Grybauskaitė-Jan
kevičienė (1953-1955, 1958 ir kaip IEM darbuotoj a 
1963), P. Kulikauskas (1948, 1949, 1953, 1954, 1961 
ir 1962), O. Navickaitė-Kuncienė (1953-1955, 1958), 
A. Merkevičius (1963-1968 ir 1971-1972), M. Michel
bertas (1967, 1968), I. Mulevičienė (1963, 1967), 
K Navickas (1961-1965), R. Rimantienė (1960), A. Tau
tavičius (1948, 1949, 1953-1955, 1961, 1963-1973) , 
V. Urbanavičius (1960, 1961, 1966, 1968-1972) , L. Vait
kunskienė (1973). 

2 E. Butėnienė (IEM, 1969, 1970), D. Andrašiūnaitė 
(TIM, 1972), S. Juode1is (RKM, 1969, 1972), H. Lizde
nis (AKM, 1955, 1972), M. Malyščenko (Uk. KM, 1970) , 
J. Mickevičius (Kr. KM, 1966), A. Navarackas (IEM, 
1971), J . Putrius (Kl KM, 1963), A. Striaukaitė (Kėd . 
KM, 1971), O. Satkutė (UKM, 1969, 1970), P. Tara
senka (M. K Ciur1ionio dailės muziejus Kaune, 1953-
1955), B. Tautavičienė (IEM, 1969, 1970), V. Valatka 
(TKM, 1964). 

3 In ž. I. Jablonskis (Kretinga), P . Jagminas (Tytu
vėnai), mokyt. J . Rupšys (Svėkšn a) , mokyt. J. Sliavas 
(Zeimelis) . 
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kaip apie 800 Lietuvos piliakalnių, kurių dalis 
jau sunaikinta. 

Per ekspedicijas ne tik išsiaiškinta, ar iš vi
so toks paminklas yra, bet ir buvo renkami 
duomenys apie jo padėtį, būklę, matuotas šlai
tų aukštis, įtvirtinimai, aikštelės dydis, tirtas 
kultūrinis sluoksnis piliakalnio aikštelėje ir gy
venvietės pėdsakai. Surinkta daiktinė medžia
ga, daugiausia puodų šukės, saugoma Lietu
vos TSR Istorijos ir etnografijos muziejuje Vil
niuje (IEM). 

Si medžiaga beveik nepa naudota tiksliau ir 
visapusiškiau apibūdinti Lietuvos piliakalnių 
paplitimui. Tik mažą dalį jos, sudarydamas 
Užnemunės piliakalnių žemėlapį, panaudojo 
P. Tarasenka (P. Tarasenka, 1959). Tai parodė 
suvestiniai šios srities duomenys (A. Merke
vičius, 1966). Nepasinaudojo žvalgymų duo
menimis ir lenkų istorikas A. Kamiiiskis, ruoš
damas jotvingių archeologinį žemėlapį, ap
imantį ir Lietuvos Užnemunę (A. Kamiiiski, 
1956) . 

Zvalgomųjų ekspedicijų duomenys iš esmės 
ir sudaro knygą, Lietuvos piliakalnių sąrašą. 
Pirmą kartą neapsiriboj ama tile paminklo pa
minėj imu ir literatūros bei šaltinių nurodymu, 
kaip buvo daroma daugumoje ankstesnių dar
bų (F. Pokrovskio, E. Hollacko, P. Tarasenkos, 
J. Remeikos, H. eromės ir kt.) . Sioje knygoje 
pateikiama duomenų apie paminklo topografinę 
padėtį, jo šlaitų aukštį, aikštelės dydį, įtvirti
nimus, kultūrinį sluoksnį, kartu nurodoma, ka
da ir kas paminklą žvalgė, kas kasinėjo, kur 
saugomi radiniai, ir pagrindinė literatūra. 

Tyrinėtojai bandė labai įvairius ir skirtingo 
dydžio Lietuvos piliakalnius pagal išorines sa
vybes, ypač pagal jų įtvirtinimus ir padėtį, su
skirstyti į keletą grupių ir pogrupių. Buvo ski
riami krantiniai ir kalviniai piliakalniai ir jų 
pogrupiai. Tačiau dalis pirmojo tipo piliakal
nių, jei šlaitai žemesni ar nuolaidesni, turi ir 
kalviniams būdingų įtvirtinimų. 

Be to, nuolaidesniuose šlaituose buvę že
mesni pylimai šiandien dažnai smarkiai nuken
tėję, nu arti, deformuoti ar ir visai sulyginti su 
žeme. Dalies jų buvimą rodo tik kasinėjimai 
(Velikuškių, Vosgėlių) . Todėl piliakalnis iki ka
sinėjimų gali atrodyti vienos grupės, o po jų -
visai kitos. 

Tyrinėjimai parodė, kad vien pagal išorines 
savybes labai sunku spręsti apie piliakalnio 
chronologiją. Pavyzdžiui, Kunigiškių (Pajevo
nio) piliakalnio žvalgymai parodė, kad I m. e. 
tūkstantmečio viduriui gali priklausyti piliakal
niai su didele aikštele ir 4-5 m aukščio pyli
mais. O iš Nemenčinės piliakalnio kasinėjimų 

aiškėja, jog su tokio paties aukščio pylimu gali 
būti ir X-XIII a. piliakalnis. Kita vertus, aiš
ku, kad vadinamasis vėlyvas piliakalnis dažnai 
dengia pirmųjų m. e. amžių ar dar senesnius 
sluoksnius ir kelis kartus yra keitęs savo iš
vaizdą, pavyzdžiui, Apuolės, Aukštadvario, 
Bražuolės, Eketės, Imbarės, Nemenčinės ir dau
gelis kitų. 

Todėl piliakalnius skirstyti į chronologines 
grupes ar tipus pagal jų išorines savybes atsi
sakyta. Knygoje pateikiamas alfabetinis visų 
žinomų (esančių ir buvusių) piliakalnių sąra
šas. Zemėlapyje piliakalniai žymimi trimis skir
tingais ženklais ir skirstomi į tris grupes: 
1) neabejotinus, 2). spėjamuosius ir 3) sunai
kintuosius. Be to, kad vaizdas būtų pilnesnis, 
pateikiamas toliau nuo piliakalnių esančių ne
įtvirtintų gyvenviečių ir XVI-XVIII a. įtvir
tintų dvarviečių bei karinių stovyklų sąrašas. 

Zinoma apie 600 pirmos grupės piliakalnių 
(neabejotinų). Tai 'pilia'kalniai, turį kultūrinį 
sluoksnį ir įtvirtinimus arba bent vieną iš tų 
požymių ar jų pėdsakus. Daugelis smarkiai ap
ardyti arba ir visai sunaikinti. Vienus iš jų su
naikino gamta. Sakysime, Nemunas . visai nu
plovė Darsūniškio piliakalnį. Kauno HE van
dens saugyklos bangos nuskalavo Rumšiškių 
piliakalnio liekanas. Upeliai kartais palieka tik 
menkus pylimo fragmentus, pavyzdžiui, Bro
korių (Sylių), Antatilčių, Pakutuvėnų ir kt. Ki
tus išpustė vėjas, sakysime, 1425 m. minimą 
Palangoje piliakalnį. Nemaža sunaikino žmo
nės, ypač ardami jų aikšteles ir šlaitus. Kad 
patogiau būtų arti, kliudę pylimai buvo nukasa
mi, nuskleidžiami (Gegužių, Siaudinių). Nema
ža sunaikinta ar suardyta, kasant piliakalniuo
se bulviarūsius (Pabalčių, Kačaičių, Vadagių 
ir kt.). Dalį sunaikino kapinės, sakysime, Za
garėje Raktuvės kalną, Papilės, Kurtuvėnų, Pe
leniškių piliakalnį ir daugelį kitų. Kai kurias 
kapines dabar dar matome paviršiuje, kitas 
aptinkame tik kasinėdami, pavyzdžiui, Norkū
nuose prie Mikasos, Ročkų (Turčinų) ir kt., su
žinome iš dokumentų. Antai K:. Jablonski's yra 
paskelbęs ištraukas XVIII a. pabaigos testa
mentų, kurių sudarytojai įpareigoja testamentų 
vykdytojus palaidoti juos ant piliakalnių esan
čiose kapinėse (K:. Jablonskis, 1941, 318). 

Nemaža piliakalnių apardė lobių ieškotojai, 
smalsuoliai, ypač XIX a. ir XX a. pradžioje, 
dalis sunaikinta, kasant žvyrą, tiesiant ke
lius (Giluičių, Riklikų, Alantos ir kt.). 

Sukaupti duomenys rodo, kad Lietuvos pi
liakalnių labai įvairus dydis, forma ir įtvirtini
mai. Pavyzdžiui, šlaitų aukštis siekia nuo 3-
4 m iki daugia'u kaip 30 m; dažniausiai-
9-20 m. Viršutinė jų dalis paprastai statesnė, 
rūpestingai išlyginta, o žemutinė - nuolaides-

-8-



nė, natūrali. Nuolaidesniuose šlaituose, ypač 
prie piliakalnio galo, dažnai pasitaiko pylimų. 
Slaite jie kartais juosia visą piliakalnį (pa
vyzdžiui, Degučių, Moškėnų, Saukštelio ir kt.). 

Piliakalnio aikštelės pakraščiuose taip pat 
dažnai pastebimas pylimas. Jis visada aukštes
nis nuo gretimos aukštumos pusės, iš kurios 
lengviau prieiti. Kartais toks pylimas žiedu 
juosia visą aikštelę. Gerai išlikę dideli pylimai 
Įpiltyje, Negarboje ir Lazduonėnuose. Dažnai 
didžiojo pylimo išorinėje pašlaitėje būna dar 
vienas ar du žemesni; mažesni pylimai. Jų 
aukštis - iki 8-9 m. Aukšti pylimai ypač bū
dingi vakarų Lietuvos piliakalniams (Apuolės, 
Įpilties, Eketės, Lazduonėnų, Skomantų ir kt.). 

Tyrinėjimai parodė, kad pylimams stiprinti 
buvo naudojami akmenys, rąstai; vėlesni
XI-XIII a.- dažnai plūkti iš molio. Ant py
limų stovėjo medinės s ienos, bet apie jų kon
strukcijas ir aukštį dar labai mažai žinome. 

Piliakalnių aikštelės taip pat labai įvairios 
formos ir dydžio. Vyrauja trikampės ir ovalios. 
Aikštelių dydis svyruoja nuo keliasdešimt 
kvadratinių metrų iki poros ha. Mažus su iki 
100-150 m2 dydžio aikštelėmis piliakalnius 
įprasta vadinti miniatiūriniais. Daugiausia pi
liakalnių, kurių aikštelių dydis - nuo 600-
800 m2 iki 2000-3000 m2• Apie 0,5- 1,5 ha dy
džio aikštelės nedaugelio piliakalnių (Apuolės, 
Bražuolės, Eketės, Kernavės, Punios). 

Tyrinėjimai parodė, kad storiausias kultū
rinis sluoksnis yra aikštelės pakraščiuose. 

Piliakalnių pašlaitėse, kartais iš vienos pu
sės, o kartais ir iš visų, pastebimos buvusių 
sodybų vietos - senųjų gyvenviečių pėdsakai. 
Vienos gyvenvietės aptinkamos žemai slėnyje 
(Imbarės), kitos - gretimoje aukštumoje; dy
dis - nuo kelių šimtų kvadratinių metrų iki 
kelių ha. Dirbamuose laukuose jų pėdsakai iš
sdlsbniJa tamse~ne, dažnai su degė'siais maišyta 
žeme, kurioje randama apdegusio molio trupi
nių, puodų šukių, gyvulių kaulų, kartais šlako 
g:aba,liUlkų a.r naudotų įrankių be.i pa'puošaJ!ų 
nuolaužų . Dauguma buvusių gyvenviečių, 
ariant laukus, smarkiai apardytos. 

XIII a. pabaigos-XIV a. rašytiniai šaltiniai 
k,aq·tais mini ša.lii,a med,in.ių p,iJ,iųįtvirtiJntas gy_ 
venvietes - papilius. Tačiau dabar retai kur 
pastebime jų pėdsakų (Kvėdarnos, Paverknių, 
Piliakalnių). Įtvirtinimus sudaro žemi pylimai 
ir grioviai, jU08-ę dalį gyvenvietės pašlaitėje. 
Galimas dai.~tas, dalis jas juosusių pylimų ir 
griovių nuarti, o -dalis bus turėjusi tik medines 
sienas - tvoras. 

Antra grupė ~ tariamieji (spėjamieji) pi
liakalniai. Tai kalvos, kurios nors ir vadinamos 

piliakalniais, bet neturi aiškesnių žmogaus gy
venimo pėdsakų - kultūrinio sluoksmo ir įtvir
timmų. Jų žinoma daugiau kaip 200. 

Požiūris į šiuos piliakalnius pamažu keitės1. 
Dar 1948-1949 m., 1958 m. nenorėjome tų kal
vų laikyti archeologiniais paminklais, nepri pa
žinome piliakalniais. 

P. Tarasenka juos laikė ankstyvais, mažai 
naudotais piliakalniais, kuriuose nespėjo susi
daryti ryškesnis kultūrinis sluoksnis. Tačiau ste
bėjimai rodo, ka,d kartai's ir -ryškų kultūrinį 
sluoksnį turėję piliakalniai, pastaruosius dvide
šimt metų intensyviai ariami, virto tariamaisiais, 
nes prarado būdingą formą , buvo sunaikintas 
kultūrinis sluoksnis. Tokie, pavyzdžiui, žinomi 
Skineikių ir Siš.poniškių piliakalniai. 

Taigi daugelis jų gali būti buvę piliakal
niai, ariant jau seniai ,deformuoti. Galimas daik
tas, ir tariamųjų piliakalnių ,pašlaitėse dar ra
sime kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Todėl jie, 
įtraukti į piliakalnių sąrašą, tiksliau atspindi 
buvusį piliakalnių tankumą· 

Trečią grupę sudaro sunaikintieji piliakal
niai. Apie daugelį iš jų tikslesnių duomenų ne
išliko, žinoma tik, kad jie buvo. Todėl ir sąraše 
pateikti duomenys dažniausiai nepilni. Sių pi
liakalnių priskaičiuoj ama a pie 50. 

Radiniai. Piliakalniuose ir gyvenvietėse liko 
medžiagos, padedančios pa žinti šiuos pamink
lus palikusių žmonių buitį, gyvenimo sąlygas, 
verslus. Jos įvairumą rodo daugiau tyrinėti pa
minklai. Cia randama buvusių pastatų ir gy
nybinių įrenginių žymių (užtvaros, stulpų duo
bės, židiniai, sudegusių rąstų liekanos, apde
gęs tinkas ir pan.). Nemaža radinių dali s (įran
kiai, molinių puodų šukės, suanglėję grūdai, 
maistui naudotų gyvulių kaulai, šlakas, meta
lo lydymo krosnelės ir kt.) padeda pažinti to 
meto žmonių ūkinį gyvenimą. Daug mažiau 
čia papuošalų, įvežtinių daiktų. Iš ginklų dau
giausia randama strėlių antgalių. 

Kadangi tyrinėtų piliakalnių ir gyvenviečių 
dar labai nedaug, be to, dalis jų tik pradėta 
tyrinėti ir netolygiai visoje respublikoje, tai, 
remiantis turima medžiaga, dar negalima tiks
liai pasakyti apie atskirų įrankių bei pastatų 
tipų paplitimą. Todėl ir šioje knygoje ap~iribo
ta vos keleto radinių kartografavimu. 

Didžiausia piliakalnių ir gyvenviečių radi
nių grupė - keramika. Jos daug turime iš tyri
nėtų piliakalnių ir gyvenviečių, nemaža surink
ta ir žvalgant ariamas gyvenvietes bei ardo
mus piliakalnius. Susidaro įspūdis, kad daugiau 
keramikos rytų Lietuvoje ir pietų Užnemunėje. 
O centrinės ir vakarų Lietuvos piliakalniuose 
bei gyvenvietėse jos mažiau. Kuo paaiškinti šį 
reiškinį, dar sunku pasakyti. Gal taip atrodo 
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tik dabar, kai daugiau ir geriau ištirtų pamink
lų turime iš rytų Lietuvos ir pietų Užnemunės. 
Galimas daiktas, čia atsispindi ir lokaliniai ma
terialinės kultūros bruožai. Sakysime, vakarų 
ir centrinėje Lietuvoje galėjo būti plačiau var-
tojami Įvairūs mediniai indai. . 

Beveik visą piliakalnių sodybų ir pilių nau
dojimo laiką, daugiau kaip 1500 metų (nuo 
I tūkstantmečio pr. m. e. vidurio iki XI m. e. 
a.), buvo vartojama lipdyta keramika, nes, kaip 
rodo tyrinėjimai, Lietuvoje puodai pradėti 
žiesti tik apie X ir XI a. ribą (I. Mulevičienė, 
1971). Tačiau dar ir XI-XIII a. šalia žiestos 
vartota ir Ji.pdyta keramika. Todėl ;pastaroji su
darodidžiau.sią piliakalniuose rastos keramikos 
dalį. Tik Dambutų, Veliuonos piliakalniuose ir 
Nemenčinės, Aukštadvario bei Mažulonių ,pilia
kalnių viršutiniuose sluoksniuose rasta daugiau 
žiestos XI-XIV a. keramikos. Kiek mažiau jos 
aptikta Piliakalnių (Vilkaviškio raj.) ir Ruda-

minos paliakalniuose, taip pat mažai - ir jų 
pašlaičių gyvenvietėse. Matyt, daug metų 
ariant, viršutiniai sluoksniai su žiesta keramika 
beveik visai sunaikinti. Dėl šių priežasčių žies
ta keramika dar labai mažai ištirta, neišskirti 
tipai, jų chronologija. Todėl dar negalime kal
bėti ir apie jos paplitimą. Galima tik pasakyti, 
kad iki pat XIV a. aptinkama beveik tik ranki
niu ratu žiestos keramikos. 

Lipdyta piliakalnių ir gyvenviečių keramika 
gana Įvairi. Pagal puodų paviršiaus apdailą 
skiriama brūkšniuotoj i, grublėtoj i, lygiu, glu
dintu paviršiumi bei tekstilinė keramika. 

Daugiau tyrinėta brūkšniuotoji keramika 
(E. Danilaitė, 1964, 23-39; 1967, 35-50; 1968, 
41-57). Paskelbti du šios keramikos paplitimo 
žemėlapiai, iš kurių pirmajame pažymėtos 65 
radimo vietos (LAB, 1961,538,170 pav.), antra
jame - apie 90 (E. ,llaHMJIaihe, 1970,44-48). 
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5 pav. Brūkšniuotosios keramikos ornamento lentelė 

Siame darbe žemiau pateikiamas platesnis tos 
keramikos apibŪ'dinimas ir gerokai papildytas 
radimo vietų sąrašas. 

Ligšioliniai keramikos radiniai ir kita I 
tūkstantmečio pr. m. e. medžiaga leidžia spėti, 
kad brūkšniuotoj i keramika Lietuvos TSR teri
torijoje buvo labiau paplitusi. I tūkstantmetyje 
pr. m. e. jos buvo bent iki Platelių ežero, Plun
gės, Rietavo, Silalės ir Tauragės apylinkių va
karuose, taip pat turėjo būti ir Užnemunėje . 
Sitaip teigti leidžia atskiri tos keramikos radi
niai Zemaitijoje, taip pat čia randami ankstyvi 
Dijakovo tipo svoreliai ir tai, kad iš šios teri
torijos, kaip ir visos brūkšniuotosios keramikos 
kultūros srities, neturime I tūkstantmečio pr. 
m. e. laidojimo paminklų. To laikotarpio pilka
pynų žinoma tik pajūrio ruože. 

Todėl, tur būt, reikia kalbėti apie du brūkš
niuotosios keramikos išnykimo etapus lietuvo
je. Pirmasis - jos išnykimas daugiausia Užne
munėje ir Zemaitijoje bei centrinėje Lietuvos 
TSR dalyje. 

Zemaitijoje neturime nuodugniau tyrinėtų I 
tūkstantmečio pr. m. e. pabaigos ir I m. e. a . 

gyvenviečių bei piliakalnių. Remdamiesi tik pil
kapių ir plokštinių kapinynų su griautiniais ka
pais pa plitimu, galime teigti, kad II a. brūkš
niuotoji keramika (jos kultūra) jau buvo iš
nykusi i vakarus nuo Kauno, Panevėžio ir 
Pasvalio. Tai rodo čia atsiradę brūkšniuotajai 
keramikai nebūdingi paminklai - pilkapiai su 
II a. griautiniais kapais Pavėkiuose , Sandrau
siškėje, Vienragiuose, Visdergiuose, Pajuosty-

. je ir kitur, taip pat II a. kapai Sargėnuose. 
III-IVa. jos jau nebuvo ir toliau i rytus
iki Sventosios bei toliau i šiaurę - Rokiškio ra
jone. Tai liudija čia pasirodę Kuokšių, Kuprių, 
Vaineikių ir kiti pilkapynai su III-IVa. 
kapais. . 

Ilgiausiai brūkšniuotoj i keramika išsilaikė 
rytų Lietuvoje ir toliau i rytus - Baltarusijos 
TSR, kur ji vartota iki IVa. pabaigos. Iš II
IVa. piliakalnių ir gyvenviečių i rytus nuo 
Sventosios ir Nemuno vidurupio turime gero
kai daugiau brūkšniuotosios keramikos , geriau 
ją žinome. Ji aptarta šiai keramikai skirtame 
poskyryje (p. 22-23). 
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6 pav, Brūkšniuotosios keramikos ornamento pavyzdžiai. 
1, 7, 13 - gnaibymo: 2, 3, 8, 9 - pirštų ispaudai; 14 - nago ispaudai ; 16 - iraižos ar ikartos; 10, 18 - apvalių 
duobučių atspaudėliai; 4, 5, 11, 17, 19, 20, 21 - ivairių formų duobučių atspaudėliai; 1, 3, 5, 6, JO, 12, 15, 

22, 23, 24, 25 - kitų puodų dalių puošimas 
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7 pav. Puodas grublėtu paviršiumi 
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8 pav. Puodų smulkiai grublėtu paviršiumi šukės. 1, 2, 5 - Velikuškių (Zarasų raj.) piliakalnis; 3 - Seimyniškė
lių (Anykščių raj .) piliakalnis; 4 - Sokiškių (Ignalinos raj .) piliakalnis; 6 - Paplienijos (Telšių raj.) gyvenvie

tė; 7 - Cerniauskų (Leipalingio) (Lazdijų raj .) piliakalnis 
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ct smulkiai 9 pav. Puo Ų 
' . .. . (Telšių raj.) P PhenIJos . . .' 2, 5, 6 -:- a. iliakaims . viumi šuke~ . \Vi1kaviŠklO raj.) p grublėtu .P~y~~sų (PajevonIo) 

o 
I 

Kumgls _ 18 _ 

. '. 3 4,7-gyvenviete, , 



o .5 
~ 

JO pav. Puodų stambi~! . gru~lėtu . pav!r~iumi . šukės. 1 - ~ačkini~kėlių (Prien~ rai) gyvenv ietė ; 2, 3 - Migonių 
{KaIsladonų raj .) pIlIakaIms; 4 - Aukstadvano (Trakų raj .) pIlI akalni s 
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11 pav. Puodų brūkšniuotų ir grublėtų su brūkšniavimo žymėmis šukės. 1, 2 - Migonių (Kaišiadorių raj .) gy
venvietė; 3, 4, 5 - Aukštadvario (Trakų raj.) piliakalnis 
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Brūkšniuotąją keramiką iš dalies pakeitė 
grublHoji. Su jų keitimusi, grublėtosios įsiga
lėjimu sutampa ir pilkapių bei plokštinių kapų 
atsiradimas didesnėje Lietuvos dalyje. Iki šiol 
grublėtoj i keramika susilaukė daug mažesnio 
tyrinėtojų dėmesio, negu brūkšniuotoj i. Jai skir
tas tik vienas kitas straipsnis, kuriuose nagri
nėjama jos kilmė, plitimas Užnemunėje ir rytų 
Lietuvoje (E. Danilaitė, 1967, 33-50; B. ,UaY1ry
)J.H<C, 1966, 38-41). P aske 1 btas tik vienas šios 
keramikos radimo vietų sąrašas ir žemėlapis 
(LAB, 1961, 538-539, 171 pav.), kuriame su
žymėtos žinomos tuo metu 64 radimo vietos. 
Per pastaruosius 10 metų radimo vietų patri
gubėjo, dabar žinomos 192 (žr. p. 200-202 ir 7 
žemė!.) . 

Daugiau medžiagos turime tik iš rytų ir 
šiaurės rytų Lietuvos bei Užnemunės. Iš centri
nės dalies yra tik smulkių grublėtosios kera
mikos šukių, iš Zemaitijos - daugiau tik iš 
Paplienijos gyvenvietės. Todėl šiai keramikai 
skirtame poskyryje iš tikrųjų aptarta tik Užne
munės ir rytų Lietuvos grublėtoj i keramika 
(žr. p. 23-25). 

Tebėra neišaiškinti ir neaptarti jos lokali
niai skirtumai likusioje respublikos dalyje. 
Ypač trūksta duomenų grublėtosios keramikos 
išnykimo datai nustatyti. Sie įdomūs ir svarbūs 
klausimai tebėra neištirti. 

Lipdytos keramikos lygiu paviršiumi rasta 
prie daugelio piliakalnių kartu su brūkšniuo
tąja ir grublėtąja. Ji gana įvairios spalvos, 
šukės nevienodo dydžio ir formos puodų. Ta
čiau jų tipų skyrimas ir datavimas tebelaukia 
tyrinėtojo. Tuo tarpu galima nurodyti, kad Lie
tuvos TSR šiaurėje daugiau štampų, įvaires
niu ornamentu puoštos kėramikos lygiu pavir
šiumi (Juodonys, Kaireliai). O Zemaitijoje, Už
nemunėje aptinkama šios keramikos, puoštos 
gnaibytiniu ornamentu. 

Gludintu paviršiumi keramikos rasta dar 
nedaug, beveik tik rytų Lietuvos TSR tyrinė
tuose piliakalniuose ir gyvenvietėse prie jų (Mi
gonys ir kiti), taip pat keliuose pilkapių sam
piluose (Karmazinai) . Ji taip pat detaliau ne
tyrinėta ir tiksliau nedatuota. 

Tekstilinės keramikos iš piliakalnių turime 
mažiausiai. Jos rasta bene tik Aukštadvaryje 
(B. ,Uay/rYJJ.l1c, 1966 6, 38-41). 

Kasinėjant piliakalnius ir gyvenvietes, ret
karčiais ir ariamame gyvenviečių paviršiuje, 
nors nedaug, randama ir kitų radinių. Pavyz
džiui, Bačkininkėlių gyvenvietėje, ištyrus apie 
650 m2 ploto gana storą pirmųjų m. e. amžių 
kultūrinį sluoksnį, be keramikos ir gyvulių kau
lų, aptikti vos keli radiniai (yla, verpsteliai). 
Nedaug radinių Migonių, Ziegždrių bei kai ku
riuose kituose piliakalniuose, pavyzdžiui, Kau-

kų, Mažulonių, Moškėnų jų aptikta kiek dau
giau. 

Seniesiems rytų Lietuvos TSR piliakalniams 
būdingi kauliniai dirbiniai - adikliai, strėlių 
antgaliai, ietigaliai, smeigtukai ir kita (Dūkšto, 
Moškėnų, Petrešiūnų), taip pat akmeniniai kir
viai ar jų nuolaužos bei gaminant atsiradusios 
išgrąžos. 

Kartografuoti kaulinius dirbinius ir akme
ninius kirvius atsisakyta, nes jų turime tik iš 
keleto tyrinėtų piliakalnių. Radiniai dėl tyrinė
jimų netolygumo neatspindi buvusio šių dirbi
nių pa/plitimo. O atsitiktiniai radiniai ne visa
da parodo šių paminklų chronologiją. Pilia
kalnis gali būti įrengtas ankstesnės stovyklos 
vietoje. Be to, matyt, jau tolimoje praeityje 
rastą laukuose akmeninį kirvį žmogus nešda
vosi į sodybą ir, nežinodamas nei jo kilmės, 
nei buvusios paskirties, laikė amuletu, naudo
jo gydymui. Tai rodo Vilniaus XIII-XIV a. 
sodybose ir Maišiagaloje XII-XIV a. sluoks
niuose rasti akmeniniai kirviai. Tik jam būdin
game komplekse rastas akmeninis kirvis ar ki
tas dirbinys atspindi tikrąją paminklo chrono
logiją· 

Pradedant I-II m. e. a., inventoriuje dau
gėja metalinių ,ir išnyksta nemaža dalis kaulinių 
dirbinių (ietigaliai, strėlių antgaliai, smeigtu
kai) bei akmeniniai kirviai. Metalinių dirbinitĮ 
piliakalniuose tir gyvenvietėse randama daug 
mažiau, negu kaulinių, nes sugadinti ar sulūžę 
metaliniai neišmetami, o dažniausiai perka Iami 
ar perlydomi ,ir naudojami kaip žaliava naujiems 
įr,ankiams bei papuošalams Ig,aminti. Todėl !kul
tūriniame sluoksnyje daugiausia randama tik 
smulkesnių dirbinių ar jų dalių (peilių, ylų, 
piautuvėlių, smeigtukų, karolių ir pan.). Paly
ginti retai randama ginklų . Didžiausią jų grupę 
sudaro strėlių antgaliai. Jų kiek daugiau rasta 
Aukštadvario ir Kaukų piliakalniuose. Aptin
kama įtveriamųjų ir įmovinių su užbarzdomis 
jvairių formų strėlių antgalių. Strėlių a'nt,galius 
ir žinome beveik tik iš piliakalnių medžiagos, 
nes kapuose jų nepasitaiko. 

Did žiausią randamų papuošalų grupę suda
ro geležiniai lazdeliniai smeigtukai, kai kitų 
smeigtukų aptikta tik vienas kitas. Piliakalnių 
papuošalai nesiskiria nuo kapuose randamų. 
Todėl kartografuoti piliakalnių metalinius dir
binius atsisakyta. Sie radiniai neatspindi tikro
jo jų paplitimo, nes daugiau jų ir geriau išliku
sių rasta senkapiuose. Dalis piliakalnių radi
nių, pavyzdžiui, Romos monetos (Eketė, Gab
rieliškės, Jaučakiai, Migonys, Kunigiškiai (Pa
jevonys), kartografuojama kartu su senkapių 
radiniais. 

Kiek daugiau piliakalniuose ir gyvenvietėse 
rasta molinių dirbinių . Pirmiausia paminėtini 
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dvigubo nupiauto kūgio ir cilindro formos 
verpsteliai. Daugiausia jų rasta Aukštadvario 
piliakalnio gyvenvietėje. Jų dažniau p~sitaiko 
I m. e. tūkstantmečio vidurio ir antrosIOs pu
sės sluoksniuose. Užnemunės pietvakariuose 
aptinkama didesnių beveik kriaušės formos 
verpstelių (Kunigiškiai (Pajevonys). Be ~o, 
randama plokščių, apskritų tinklų (?) svor~h~, 
o vėlyvuosiuose kuršių piliakalniuose - kuglO 
ar piramidės formos audimo staklių (?) svore
lių (Apuolė, Eketė). 

Knygoje apsiribota tik kapinynams nebūdin
gų radinių kartoglrafavimu. girmiausia - Dija
kovo tipo svoreliai. Jų rasta tik 8 piliakalniuose 
ar prie jų esančiose gyvenvietėse ir vienoje ne
įtvirtintoje, taip pat pora atsitiktinių radinių 
greičiausiai iš suardytų gyvenviečių. Daugiau 
jų aptikta tik Nemenčinės piliakalnyje (26 egz.) 
ir Paplienijos piliakalnio gyvenvietėje (22 
egz.), kitur rasta tik po vieną kitą svorelį .a~ 
jo dalių. Sie nedideli Dijakovo tipo svorehal 
atspindi brūkšniuotos ios keramikos kultūros ry
šius su Dijakovo kultūra I tūkstantmečio 
pr. m. e. antrojoje pusėje ir pirmaisiais m. e. 
amžiais. Daugumos šių svorelių radimo vie
tos - Lietuvos TSR rytai. Vyrauja vėlesnis jų 
tipas. Zemaitijoje žinomos tik 3 tų svorelių 
radimo vietos ir labiau paplitęs ankstesnis jų 
tipas (žr. sąrašą p. 199 ir 6 žemėl.). 

Paskutinis kartografuatas piliakalnių ir gy
venviečių radinys - geležies šlakas. Jo rasta 
beveik visuose tyrinėtuose piliakalniuose bei 
gyvenvietėse, ir tai atspindi geležies gamybos 
paplitimą. Gana dažnai jo randama ir piliakal
nių pašlaitėse, kartais pasitaiko ir pilkapi!} 
sampile arba kapų duobių žemėje, senkapyje. 
Sią medžiagą prieš keletą metų kartografavo 
A. Endzinas (A. Endzinas, 1968) . Jo ,duomenis 
papildė pastarųjų metų radiniai. Tačiau šiuos 
radinius chronologiškai skirstyti atsisakyta, nes 
dauguma tiksliau nedatuoti, aptikti ilgai nau
dotose gyvenvietėse . Pilkapių sampile ir kapų 
duobėse rastas šlakas taip pat lieka nedatuotas. 
Kapo arba pilkapio supylimo amžius parodo 
tik, kada šlakas čia pateko, bet nenusako jo 
chronologijos. Į geležies šlako radinių žemė
lapį įtraukti ir nedaugelis geležies lydymo kros
nelių radinių, kurie papildo duomenis šiuo klau
simu (žr. sąrašą p. 202 ir 8 žemėl.). 

Brūkšniuotoji keramika. I tūkstantmečio 
pr. m. e. ir pirmųjų m. e. amžių Lietuvos, ypač 
jos rytų dalies, piliakalniams būdinga brūkš
niuotoji keramika. Pagal ją ir pavadinta brūkš
niuotosios keramikos kultūra, charakteringa 
centrinei ir vakarų Baltarusijai, rytų Lietuvai 
ir pietų Lat'vijai. Lietuva užima tik vakarinę 
šios kultūros arealo dalį. 

Tyrinėjant, taip pat per žva.lgomąsi~s ekspe
dicijas brūkšniuotosios keramIkos aptikta 132 
piliakalnių ir šalia jų .e~~nčių .gy~~n.viečių bei 
10 neįtvirtintų gyvenvleclŲ tentonjoJe. Be to, 
žinomos dar 2 atsitiktinių radinių vietos. Va
dinasi dabar iš viso žinomos 144 šios kera
mikos' radimo vietos. Kapinynuose keramikos 
brūkšniuotu paviršiumi aptinkama re~a~ . .Ji ž.i
noma tik viename kapinyne (Pavelslmnkal) 
arealo pakraštyje ir atskirame ka~e Mar~iuo~e: 

Lietuvoje brūkšniuotoj i keramIka labiaUSIaI 
paplitusi šiaurės rytuose. ir rytuose b~i Už~e
munėje. Daug mažiau JOs vakarų LIetUVOJe. 
Pagrindinio brūkšniyotos~os ke:am.iko~ are~lo 
ribos eina SventosIos VIdurupIU lr zemuplu, 
Neries žemupiu, Jiesia aukštyn ir n~o jos auk~t
upio į vakarus ~ki Liet';1vos T.?13 ~Ienos. (5 ze
mėl.). Pietų Uznemune - bruksmuotoslOs ke
ramikos arealo pakraštys. Cia brūkšniuotoji. ke
ramika sudaro tik nedidelę rastos keramIkos 
dalį· .. . . 

Brūkšniuotosios keramIkos LIetUVOJe aptin-
kama pačiuose ankstyviausiuose piliakalniuo
se - I tūkstantmetyje pr. m. e. ir vartojama 
iki IV-V m. e. amžiaus. 

Brūkšniuotosios keramikos puodai dažniau
siai lipdyti iš tankios molio masės su grūsto 
granito priemaišomis. Rečiau aptinkama tra
pių, su daug grūsto granito priemaišų ~uod.ų. 
Lipdomi jie iš 5-10 cm pločio juostų žIedaIS. 
Pastovas, ant kurio lipdydavo puodą, buvo pa
barstomas smulkiais grūsto granito trupiniais. 
Visa puodo išorė, dažnai ir vidus išvagota įrėž
tais grioveliais-brūkšniais, . kurie įspausti, įsi
rėžę, lyginant puodo paviršių žolės ir šiaudų 
gniūžte arba specialiu įrankiu. 

Lietuvoje skiriamos trys pagrindinės brūkš
niuotosios keramikos puodų formos. 

Ankstyviausi puodai yra "s" pavidalo pro
filiuotomis sienelėmis. Jie vidutinio dydžio ar
ba dideli; sienelės įvairaus storio, 17-29 cm 
aukščio, 21 - 26 cm skersmens su vertikaliu 
aukštesniu ar žemesniu kakleliu (1 pav.). 

Antroji puodo forma - kibiras su tiesiomi~, 
į viršų platėjančiomis sienelėmis (2 pav.). SI.e 
puodai žinomi visoje brūkšniuotosios keramI
kos paplitimo teritorijoje, bet būdingiausi šiau
rės rytų "Lietuvai, kur jie vyrauja I tūkstant
metyje pr. m. e. Puodų dydJ~. įvairuys: .n~o 
12-13 cm iki 23-26 cm auksclO, auks tut mes 
dalies skersmuo - nuo 10 crri iki 20-24 cm, 
dugno skersmuo - 9-15 cm. _ y . . 

Pagrindinė būdinga visam .bru~s~lUotoSI?S 
keramikos arealui forma -bnaumne. TokIŲ 
puodų tiesios, į viršų platėjanči~s sienelės, 
aukštutinėje dalyje įlenktos v~~un I; ~uda~an
čios kaklelį bei daugiau ar maZIau astną bnau
ną - petelius. Puodai įvairaus dydžio, angos 
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skersmuo - nuo 10 iki 40 cm, dugno - 7-
17 cm, aukštis - 10-30 cm. Labiausiai paplitę 
vidutinio dydžio puodai. Ankstyviausiuose pi
liakalniuose (I tūkstantmetis pr. m. e.) briau
ninės formos puodų beveik neap tinkama, pasi
taiko tik I tūkstantmečio pr. m. e. pabaigoje; 
m. e. pradžioje lieka beveik vienintelė brūkš
niuotosios keramikos puodų forma iki pat šios 
keramikos išnykimo (3, 4 pav.). Pagal proH
liavimą bei aukščio ir viršutinės dalies skers
mens santykį briauninius puodus galima su
skirstyti į du pogrupius: a) panašūs į kibirą 
(3:1, 2; 4:3 pav.), b) panašūs į dubenį (3:3; 
4: 1 pav.). Ypač įvairūs puodai I-III m. e. 
amžiais, kai vartoti abiejų pogrupių su dau
giau ar mažiau profiliuota viršutine dalimi. 

Briauninės formos puodams būdinga: 
1) gnaibymo, 2) pirštų galų įspaudų, 3) nago 
įspaudų, 4) įraižų arba įkartų, 5) įvairių įspau
dėlių ornamentas (5 pav.). Ornamentuojamas 
beveik tik viršus: peteliai, kaklelis, pakraštė
liai. Dažniausiai puošiama briauna. Iš atskirų 
motyvų komponuotas grupinis geometrinis or
namentas, kuriuo puošiami peteliai, iš dalies 
puodo šonai (6 pav.). Kitų formų puodai orna
mentuoj ami retai. 

Labiausiaiparplitęs brūkšniuotosios kerami
kos ornamentas - gnaibymas. Skiriami įvairūs 
jo motyvai: a) vertikalus, b) horizontalus, 
c) sudarantis banguotą liniją. Vertikalaus gnai
bymo motyvai žinomi ankstesniųjų piliakalnių 
brūkšniuotojoje keramikoje, ir pasitaiko jų kar
tu su apvalių duobučių įspaudais. Mūsų eros 
pradžioje šis ornamentas įvairesnis, reljefiškes
nis, kruopščiau įspaustas. Vėlesnei brūkšniuo
tajai keramikai būdinga menkos gnaibymo žy
mės, primenanČIos pirštų įspaudus. Horizonta
laus gnaibymo motyvų aptinkama nuo m. e. 
pradžios, nors daug mažiau, negu vertikalaus 
gnaibymo, tačiau dirdesnėje teritorijoje. 

Labai paplitęs pirštų įspaudų ornamentas, 
ypač būdingas vidurio Panemunei ir Užne
munei. 

Rečiau aptinkamas nago įspaudų ornamen
tas. Jo pasitaiko jau I tūkstantmečio pr. m. e. 
pirmojoje pusėje, o įvairių motyvų nevienodos 
formos atspaudėlių - ypač I ill. e. tūkstant
mečio pirmaisiais amžiais. 

Ankstyviausiame brūkšniuotosios keramikos 
periode ornamentas buvo paprastesnis, moty
vai neįvairūs. Įvairiausias, dažniau pasitaikan
tis ir geriau atliktas ornamentas I-III m. e. 
amžiais. Brūkšniuotosios keramikos egzistavi
mo pabaigoje jis vėl supaprastėja. 

Galima skirti keletą brūkšniuotosios kera
mikos lokalinių sričių. Ryškiai skiriasi šiaurės 
rytų sritis į rytus nuo Sventosios ir kiek į šiau-

rę nuo Neries. Jai būdinga puodai tiesiomis 
sienelėmis, negilus, ne toks tvarkingas pavir
šiaus brūkšniavimas, neįvairus ornamentas
beveik tik gnaibymas ir apvalių duobučių 
įspaudai. 

Antroji - rytinė - sritis apima centrinę 
arealo dalį, t. y. į pietus nuo anksčiau apibrėž
tos dalies iki linijos, einančios kiek į rytus nuo 
Nemuno vidurupio. Brūkšniuotajai keramikai 
čia būdinga ryškios įvairios briauninės formos, 
ryškus, bet negilus brūkšniavimas, turtingas, 
įvairus ornamentas. 

Trečioji brūkšniuotos ios keramikos dalis
Nemuno vidurupio pakrantės. Jai būdinga 
briauninė puodų forma, primenanti puodus tie
siomis sienelėmis, su savaimingu nedaugelio 
motyvų ornamentu, pavyzdžiui, pirštų įspau
dais, grupiniu jų komponavimu ir kt. Siai sri
čiai ypač būdinga grublėtoj i keramika su brūkš
niavimo žymėmis. 

Išskirtinę padėtį užima likusi Užnemunės 
dalis (be jos rytinio krašto). Cia brūkšniuoto
sios keramikos randama gana dažnai, bet ji 
sudaro mažą visos keramikos dalį. Kiek ski
riasi ir puodų forma (neryški briauna, smar
kiai susiaurinta apatinė dalis) : ir ornamentas 
(pirštų ir apvalių duobučių įspaudai, grupinis 
ornamentas, puošti pakraštėliai). Daug bendrų 
bruožų turi Užnemunės ir vakarų Lietuvos pi
liakalnių bei gyvenviečių keramika. 

Lokalinės sritys skiriamos ir likusioje jos 
arealo dalyje - Baltarusijoje ir Latvijoje. 

Brūkšniuotosios keramikos, kaip ir brūkš
niuotosios keramikos kultūros, kilmė dar ne
išaiškinta. Puodų paviršiaus brūkšniavimas bū
dingas jau ankstyviausiai šukinei ir ypač virve
linei keramikai. Pabaltijy nuo II tūkstantmečio 
pr. m. e., žalvario amžiuje, Lietuvoje pastebima 
keramikos visu brūkšniuotu paviršiumi, tačiau 
puodų forma nebūdinga brūkšniuotajai kera
mikai. Pagrindinė brūkšniuotos ios keramikos 
forma - briauniniai puodai - neturi genetinio 
ryšio su ankstesnėmis formomis. O mažai var
totas "s" profili avimas, nors ir susijęs su žal
vario amžiaus keramika brūkšniuotu paviršiu
mi, dar neišsprendžia kilmės klausimo. 

Brūkšniuotosios keramikos išnykimas Lietu
voje siejamas su grublėtosios plitimu. Pirmosios 
nykimas ir antrosios įsigalėjimas geriau paste
bimas tik rytų Lietuvoje. Cia jis vyko gana 
lėtai ir apėmė IV-V m. e. a. Tuo pačiu metu 
plėtėsi gyvenvietės prie piliakalnių, daugėjo 
atvirų gyvenviečių, nes augo gyventojų skai
čius. Brūkšniuotosios keramikos nykimas sie
jamas su laipsnišku ūkio vystymusi, o ne su 
etniniu gyventojų sudėties keitimusi. 

Dauguma tyrinėtojų brūkšniuotąją kerami
ką priskiria baltų - lietuvių, latvių - gentims 
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(A. Liaudanskis, P . Tarasenka, P. Tretjakovas, 
A. Mitrofanovas, H. Moora, F. Gurevič, V. Se
dovas, R. Rimantienė, A. Tautavičius, E. Gri
galavičienė). Sios keramikos kultūros areale 
skiriamos lokalinės sritys laikytinos atskirų 
giminingų genčių teritorijomis. 

Grublėtoji keramika. I tūkstantmečio 
pr. m. e. pabaigoje ir pirmaisiais m. e. amžiais 
rytų Lietuvoje plačiausiai buvo vartojama 
brūkšniuotoj i keramika. Kartu aptinkama kera
mikos ir lygiu , bei grublėtu paviršiumi. Pasta
roji I tūkstantmečio vi,duryje čia tapo labiau
siai paplitusia. Jos nelygus išorinis paviršius. 
Nelygumai gauti, apkrėtus ar aptepus išorę 
skystesniu ar tirštesniu moliu su grūsto grani
to priemaišomis arba be jų. 

Pagal paviršiaus faktūrą grublėtoj i kera
mika skirstoma i keramiką smulkiai grublėtu 
kruopėtu paviršiumi (8, 9 pav.) ir keramiką 
stambiai grublėtu paviršiumi (10 pav.) I. 

Kruopėtosios keramikos puodų paviršių 
dengianti masė skystesnė ir su smulkiomis 
grūsto granito, smėlio priemaišomis, darančio
mis paviršių kruopėtą. Kruopėtąją ir smulkiai 
grublėtą keramiką dažnai sunku atskirti. Tra
pesnė (ypač ankstesnės) masė ir forma skiria 
jas nuo vienalaikės brūkšniuotosios keramikos. 

~ai kuriuose rajonuose (Užnemunėje, vaka
rų Lietuvoje) kruopėta smulkiai grublėta kera
mika yra grublėtosios variantas. 

Grublėtosios keramikos Lietuvoje aptinka
ma piliakalniuose, prie jų esančiose bei atviro
se gyvenvietėse, labai retai - kapuose. Ji pa
plitusi beveik visoje Lietuvoje. Siuo metu grub
lėtosios keramikos rasta 192 vietose: 169 
radiniai iš piliakalnių ir prie jų esančių gy
venv'iečių bei 13 iš neįtvirtintų gyvenviečių, 
o likę - iš pilkapių ir kitų paminklų. 

Keramika kruopėtu ir kruopėtu smulkiai 
grublėtu paviršiumi Lietuvoje labiausiai papli
tusi buvo antrojoje I tūkstantmečio pr. m. e. 
pusėje ir pirmaisiais m. e. amžiais. Ji ypač 
būdinga Užnemunei ir vakarų Lietuvai. Pras
tesnio molio keramika labiau būdinga anksty
vesnio laikotarpio, t. y. pr. m. e. ir pirmųjų 
m. e. amžių, gyvenvietėms (Cerniauskai (Lei
palingis), Druskininkėliai, P aveisininkai ir kt.). 
Vėlesni puodai - I m . e. tūkstantmečio II ketvir
čio ir vidurio - kietos tankios masės. Jie dideli 
ir vidutinio dydžio. Tipiški bruožai - ryški ar
ba ne tokia ryški briauna ir lengvas petelių 
profiliavimas, kartais smarkiai susiaurinta apa
tinė puodo dalis. Peteliai ir pakraštėliai daž
nai puošti pirštų įspaudais. 

1 "Kruopėtoj i" ir "grublėtoj i" žymi ne atskiras kera
mikos grupes, bet raidos etapus. 

Vakarų Lietuvos piliakalniams bei prie jų 
esančioms gyvenvietėms taip pat būdinga kruo
pėta smulkiai grublėta keramika. Geriausiai 
ji žinoma iš vienintelės tyrinėtos vakarų Lie
tuvoje Paplienijos piliakalnio gyvenvietės, bū
dingiausia III-IV m. e. amžių sluoksniams, 
nors randama ir V-VII amžių sluoksniuose 
kartu su stambiai grublėta keramika. Puodai 
vidutinio dydžio arba didoki, 1-1,2 cm sto
rio, rečiau plonesnėmis sienelėmis, tiesiomis 
apačioje, profiliuotomis viršuje, ir didelio skers
mens dugnu. Briauna neišryškinama ir truputį 
lenkta. 

Kruopėtosios keramikos šiaurės rytų Lietu
vos piliakalniuose aptikta ir su brūkšniuotąja 
(Petrešiūnų, Dūkšto, Sokiškių, Seimyniškėlių, 
Velikuškių, Vosgėlių, tačiau jos čia labai ma
žai (3- 4% visos keramikos). Puodai įvairaus 
dydžio, tiesiomis sienelėmis 0,8-1,3 cm storio, 
kibiro formos. Viršutinės dalies sienelės kar
tais kiek plonesnės ir !lenktos vidun. Pakraš
tyje dažnai pastebimas giliai įspaustų duobu
čių arba skylučių ornamentas. Truputis trapios 
kruopėtosios keramikos aptikta ir Aukštadvario 
piliakalnio žemutiniuose sluoksniuose. 

Apie II-III m. e. amžius iš kruopėtos smul
kiai grublėtos keramikos išsivystė stambiai 
grublėta keramika. IV-V m. e. amžiais ji labai 
paplito ir tapo viena iš pagrindinių to meto 
keramikos grupių Lietuvoje. 

Ankstyvesnei grublėtajai keramikai (Paka
činių, Vorėnų, Mielėnų, Maniuliškių, Velikuš
kių, Nemenčinės piliakalnių ir gyvenviečių) bū
dingas prastas molis su daugeliu grūsto grani
to priemaišų. Tokios ar panašios mąsės stam
biai grublėti puodai išlieka visą I m. e. 
tūkstantmečio antrąją pusę, jau išnykus brūkš
niuotajai keramikai. 

Grublėtosios keramikos randama visoje Lie
tuvoje (7 žemėJ.). Skiriamos kelios grublėto
sios keramikos puodų formos: 

1. Tiesiomis storokomis ar vidutinio storio 
sienelėmis, kibiro formos stambiai grublėti puo
dai. Jų aptinkama visą šios keramikos egzista
vimo laikotarpį (Aukštadvaris, Pagaršvys, Ne~ 
menčinė, Migonys ir kiti; 10 pav.). 

2. Puodai tiesiomis sienelėmis su vidun 
įlenktu kakleliu ir briauna lenkimo vietoje, plo
nomis ar storomis sienelėmis, panašūs arba 
tapatūs su brūkšniuotosios keramikos briauni
nės formos puodais (6 pav.). Tokių puodų daž
n.ai. randama pirmaisiais m. e. amžiais (Ziegžd
nai, Aukštadvaris, Bačkininkėli ai, Migonys, 
Bambininkai, Paplienija, Pavandenė ir kt.). 

.3. Puoda.i, savo profiliavimu panašūs į ant
roslOS grupes puodus, tačiau briaunos vietoje 
yra lengvas, kiek ryškesnis iš vidaus lenkimas 
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(10 pav.). Sių puodų žinoma nedaug iš pilia
kalnių bei gyvenviečių sluoksnių, datuojamų 
I m. e. tūkstantmečio viduriu (Aukšta,dvaris , 
Guogai, Balkasodis ir kt.). Toks profiliavimas 
labiau paplinta I m. e. tūkstantmečio antrojoje 
pusėje. 

Grublėtajai keramikai ornamentas nebūdin
gas. K.artais kibiro formos puodai puošti įspaus
tų duobučių eile pakraštyje (Vosgėliai) arba 
pakraštėlis puoštas gnaibymu įspaustomis įstri
žomis linijomis (Juodonys), briauniniai puo
dai - vertikalaus gnaibymo ornamentu briau
noj e (Velikuškės). 

IV-V m. e. amžiaus grublėtoj i keramika po 
grublėtumu dažnai būna brūkšniuota, panašiai 
kaip brūkšniuotoj i keramika (11 pav.) . Sis bruo
žas dažniau aptinkamas pietų Lietuvoje, Ne
muno vidurupio rajone ir Užnemunėje, reĘiau
rytų Lietuvoje (Pavandenė). Grublėtoji-brūkš
niuotoji keramika rodo buvus ryšį su brūkš
niuotąja keramika . Vadinasi, IV-V amžiais 
susiliejo abi keramikos rūšys . Nauja grublėtoj i 
keramika, išnykus brūkšniuotajai, vartojama 
I m. e. tūkstantmečio antrojoje pusėje kartu su 
lipdyta J<:eramika lygiu paviršiumi. 



PAMINKLŲ SĄRAŠAS 

1. PILIAKALNIAI 

1. ABOKAI, Plungės raj., Zlibinų apy!. 
Kaime yra pila le vadinama kalva, netu
rinti nei kulWrinio sluoksnio, nei įtvirti
nimų. 
1948 žv. II. 

2. AGELAICIAI . (Steponkaimis), Raseinių 
raj., Ilgižių apy!. 
Tarp abiejų kaimų esančioje Užpalių pel
kėje "kepurėmis supilta" kalvelė vadina
ma Stungio kalneliu. Zemesnė PV jos da
lis nuo pelkės atskirta 15 m ilgio, 8 m 
pločio ir 0,65 m gylio grioviu. Už jo
apie 1,5 m aukščio pylimas. Kalvelės 
viršuje - maždaug 20 m ilgio ir 10 m . 
pločio aikštelė, tik 1,5 m aukščiau pel
kės. 
Per 13 m nuo pirmos kalvelės ŠR krašto, 
toliau pelkėje yra 6 m pločio ir 28 m ilgio 
sausesnė salelė, kurios ŠR dalyje yra 5 m 
aukščio kalvelė stačiais šlaitais. Jos vir
šuje - ovali 20 m ilgio ir 7 m pločio 
aikštelė. 
Abiejų kalvelių aikštelėse kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1967 žv. II. 

3. AKMENIŠKIAI, Šilutės raj., Katyčių apy!. 
Šyšos deš. krante, kaimo Š dalyje yra 
piliakalnis, vadinamas didele pila le, Šve
dų pilale, Margpiliu. Tai kalva Šyšos slė
nio pakraštyje. Status R jos šlaitas lei
džiasi į upės slėnĮ ir yra 14 m aukščio. 
Viršuje - Š-P kryptimi pailga 50X26 m 
dydžio aikštelė; joje pastebimas kultūrinis 
sluoksnis. Aikštelės P galą nuo gretimų 
aukštumų pusės puslankiu juosia pylimas; 
ties viduriu yra apie 3 m aukščio nuo 
aikštelės, jo ilgis - apie 60 m. 
Gyvenvietės pėdsakų šalia piliakalnio ne
pastebėta . 
Literatūroje minimi 2 piliakalniai, bet iš 
tikrųjų antras jau Lazduonėnų kaimo lau
kuose (Nr. 371). 
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1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 1; P. Tarasenka, 
1928, 90; C. Engel, 1931, 80; J. Remeika, 
1938, 85; H. erome, 1938, 192. 

4. AKNYSTĖLBS, Utenos raj., Leliūnų apy!. 
Aknystėlių ež. P krante yra kalva, vadi
nama piliakalniu. Iš Š piliakalnį juosia eže
ras, iš P - geležinkelio perkasas, iš R ir 
V - ežero pakrančių žemumos. Š šlaitas 
gana status, natūralus, apie 10 m aukš
čio. Kiti taip pat statūs, tik P, tiesiant 
geležinkelį, deformuotas. Viršuje - ne vi
sai taisyklinga ovali aikštelė, kurios ilgis 
PV-ŠR kryptimi 20 m, plotis - apie 
15 ill . ŠV ,krašte - savotiškas iškyšulys 
kiek aukštesniu kraštu. Kultūrinio sluoks
nio nėra. 
1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,90. 

5. AKV I ERIŠKB, Švenčionių raj., Strūnai
čio apy!. 
Piliakalnis į Š nuo kaimo, Strūnos kair. 
krante. Atskira apie 7 m aukščio kalva, 
apjuosta pelkėtomis pievomis ir per jas 
tekančiu upeliu. Viršuje šlaitai buvę aply
ginti, statesni. Aikštelė ovali, apie 50 m 
ilgio ŠP kryptimi ir 25 m pločio, su ryš
kiu kultūriniu sluoksniu. 1894 m. F. P ok
rovskis čia aptiko įmovinį ietigalį, galąs
tuvėlį ir plokščią apskritą molinį svorelį, 
taip pat lipdytos keramikos lygiu ir brūkš
niuotu paviršiumi. 1958 m. rasta ir gele
žies šlako. 
1894 žv. F. Pokrovskis, 1958 žv. II. Rad. 
Valstybiniame Istorijos muziejuje Mask
voje ir IEM. 
Lit.: <P. DO'KPOBCKHH:, 1897, 195-196. 

6. ALANTA (Pakalnė), Molėtų raj. 
Piliakalnis buvo i P nuo Alantos žemoje, 
pailgoje kalvoje, iš Š, R ir P apjuostoje 
pelke. Jis apie 100 m ilgio R-V kryp -



timi, viršuje 15-20 m pločio, šlaitų aukš
tis - apie 5-6 m. XX a. pradžioje pra
dėtas kasti žvyras, ir dabar kalva beveik 
visai nukasta; kai kur liko šlaito dalių. 
Kalvos viršuje buvęs · pastebimas kultūri
nis sluoksnis. P. Tarasenka teigia, kad pi
liakalnis (jo aikštelė?) buvęs apie 40 m 
ilgio, buvę randama daug anglių. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. II. VAK, 
62/73. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 92; <P. I10KJPOB
clmH, 1899, 105. 

7. ALYTUS 
Piliakalnis (kartais vadinamas Vienuoly
no kalnu) Nemuno deš. krante, santakoje 
su Aly tupiu. Iš V ir ŠV jį juosia Alytupio 
slėnis, iš P - Nemunas, iš R ir ŠR
daubos. Viršuje - netaisyklinga keturkam
pė aikštelė kiek žemes ne P dalimi. Aikš
telė P - Š kryptimi yra 25 m ilgio ir 15 ill 
pločio. R aikštelės pakraštį nuo lengviau 
prieinamos pusės lanku juosia apie 40 m 
ilgio pylimas, kurio viršus 4 m pločio, nu
skleistas. Jo aukštis nuo aikštelės tik iki 
2,5 m, išorinis šlaitas - 8-9 m, kiti-
20-25 m aukščio. Aikštelėje ryškus kul
tūrinis sluoksnis. Pakraščiai apardyti ap
kasų. Prie PV piliakalnio kampo yra giliu 
perkasu atskirtas kūgio formos kalvos 
smaigalys. Į R nuo piliakalnio dirvose pa
stebima buv. gyvenvietės pėdsakų, aptikta 
lipdytos grublėtu paviršiumi ir žiestos ke
ramikos. 
Ant piliakalnio stovėjusi medinė pilis mi
nima dar 1377 m. 
1953 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 34-35; P . Ta
rasenka, 1928, 91; J . Basanavičius, 1970, 
88; <P. I10KPOBCKI1H, 1893, 123. 

8. ALKSNIAI, Rokiškio raj., Juodupės apyl. 
Piliakalniui panaudotas į ežero pakrantės 
žemumą įsiterpusios kalvos aukštesnis V 
galas. Nuo likusios dalies jis atkirstas 
skersiniu 20 m ilgio beveik užslinkusiu 
grioviu. Todėl piliakalnio R šlaitas tik apie 
1,7 m aukščio. Kiti - statūs, natūralūs, 
apie 15 m aukščio. P šlaito dalis apardyta 
žvyrduobės. Viršuje - ovali kiek iškiliu vi
duriu aikštelė R-V kryptimi, apie 40 m 
ilgio ir 30 m pločio . Ji su ryškiu kultūri
niu sluoksniu. Rasta lipdytos keramikos 
lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi. 
1949 ir 1972 žv. II. Rad. IEM ir RKM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 194; <P. I10KPOB

CKI1H, 1899, 48 (kai,p Onuškio). 

9. ALSĖDZIAI , Plungės raj. 
Miestelio šV dalyje yra Zvėrinčiumi va
dinama kalva, laikoma piliakalniu. Ji sto
vi bevardžio Sruojos intako deš. krante, 
stačiais - 8-9 m aukščio - šlaitais nuo 
upelio (R ir Š). P-PV jos šlaitas defor
muotas. Kalvos viršuje yra beveik trikam
pė aikštelė, 40 m ilgio Š-P kryptimi ir 
30 m pločio P. Kultūrinio sluoksnio nepa
stebėta. 
1964 žv. II. 
Li t. : P. Tarasenka, 1928, 92; <P. I10KP'OB-

'CKI1H, 1899, 82. 

10. ALSETA, Rokiškio raj., Panemunėlio apyl. 
Šetekšnos slėnyje, jos deš. krante yra pi
liakalniu vadinama kalva. Ji žemes nė už 
aplinkines aukštumas, nuo jų atskirta 
plačia pelkėta lyguma. Kalva pailga R
V kryptimi, nuolaidžiais šlaitais, aikštelė 
labiau neišsiskiria, apie 40 m ilgio R-V 
kryptimi ir iki 20 m pločio. P jos šlaitas 
nuo Šetekšnos 7 m, Š - 3-4 m aukščio. 
Kalva, atrodo, buvusi ariama. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. Gyvenvietės pėdsa
kų rasta dirvoje į ŠR nuo piliakalnio, pa
stebėta smulkių lipdytos keramikos šukių. 
1972 žv. II. 
Lit. : J. Elisonas, 1925, 438; P. Tarasenka, 
1928, 92. 

11. ALTONIŠKIAI, Kauno raj. 
Piliakalnis - kairo Nemuno krante, iš Š 
ir R juosiamas jo slėnio, iš V ir PV
Ovos upelio slėnio. Viršuje - ovali 28 m 
ilgio ir apie 20 m pločio aikštelė, kurios 
P galą nuo aukštumos saugo apie 1,5 m 
aukščio pylimas. Ji apardyta kapinaičių, 
be to, kartu su pylimu išvagota apkasų. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. PR pa
šlaitėje yra gyvenvietės pėdsakų. 
1960 žv. II, 1972 MMT. 

, Lit.: A. Polujanski. 1859, 403; A. Makare
vičius, 1925 , liepos 13; P. Tarasenka, 1928, 
92. 

ALUKĖNA I , buv. Raguvos vlsč., žr. Pi
liakalnis (Nr. 584), Anykščių raj., Trau
pio apyl. 
Lit.: <P . I10KPOHCKiI1H, 1899, 115. 

ALUNTA, Molėtų raj., žr. Alanta (Nr. 6). 

12. ALU OTOS (Druskiai) , Kupiškio- raj ., Ši
monių apyl. 
Prie abiejų kaimų ribos, Šimonių girios 
pakraštyje, Iženos deš. krante yra piliakal
nis. Tai aukštumos kampas, įsiterpęs į Iže-
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nos slėnį, prie jos santakos su bevardžiu 
upeliu. Iš PV, SV ir SR jį juosia gilūs 
šių upelių slėniai, į kuriuos leidžiasi sta
tūs, 20-22 m aukščio šlaitai. Ovali pilia
kalnio aikštelė 35 m ilgio PV-SR kryp
timi ir 25 m pločio. Jos PR kraštą (nuo 
gretimos aukštumos) saugo apie 40 m il
gio ir 1,5 m aukščio pylimas. Jo išorėje
antras 130 m ilgio pylimas, kuris šlaite, 
apie 3-3,5 m žemiau aikštelės, juosia be
veik visą piliakalnį. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 92 (Alotai) , 123 
(Druskiai); cĮ> • .[lOKPOBCKHH:, 1899, 104. 

13. AMBRAZIŠKIAI (Pušalotai, Račiškiai), 
Molėtų raj., 2alvarių apyl. 
Piliakalnis - į PV nuo Ambraziškių, prie 
kaimų laukų ribos. Tai pailga kalva, juo
siama nedidelių daubų. Jos viršuje - ova
li apie 30 m ilgio PV-SR kryptimi ir 16 m 
pločio aikštelė. SR - deformuotas 1,2 m 
aukščio pylimas, kurio išoriniame šlaite, 
4,5 m žemiau pylimo viršūnės, yra nedi
delė terasa. SR šlaito aukštis apie 13 m, 
PR - 5 m. SV šlaitas ariant apardytas. 
Kultūrinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

14. AMBRAZIONAI, Kėdainių raj., Pajieslio 
apy!. 
Piliakalnis Sušvės ir jos kair. intako be
vardžio upelio santakoje, pastarojo kair. 
krante. Iš PV jį juosia Sušvės, iš R
gilus bevardžio upelio slėnis. Slaitai sta
tūs, apie 18 m aukščio. S nuo aukštumų 
skiria kiek lanku iškastas apie 50 m ilgio 
ir 16 m pločio griovys, kuris dabar nuo 
lauko tėra apie 1 m gylio. Viršuje - be
veik keturkampė, 24 X 24 m dydžio aikšte
lė; jos P kampe yra ilgas, siauras ragas, 
nuolaidėjąs į santakos pusę . Atrodo, aikš
telė buvusi didesnė, bet dalis, upių pa
plauta, nuslinko. S aikštelės pakraštyje 
buvęs supiltas pylimas, kurio aukštis da
bar tik 1 m (išorinis šlaitas ap ie 2,5 m) . 
Pylimą ir nemažą aikštelės dalį sunaikino 
daugybė bulviarūsių. 
1967 žv. II. 

15. ANDREIKĖNAI (Undreikėnai), Utenos 
raj. , Kvyklių apy!. 
Juozapotos kalnu vadinamas piliakalnis 
yra kaimo V dalyje, didelės ilgos kalvos 
S gale. Jo aikštelė apie 80 m ilgio P-S 
kryptimi ir 15-20 m pločio. R ir V šlai
tai statūs, apie 25 m aukščio, S - nuo
laidesnis, P - vos pastebimas, žemas, nes 

čia toliau į P tęsiasi likusi kalvos dalis. 
Įtvirtinimų pėdsakų jau nėra. Aikštelės SV 
dalyje bei V šlaite rasta kultūrinio sluoks
nio pėdsakų, aptikta smulkių lipdytos ke
ramikos šukių lygiu ir brūkšniuotu pavir
šiumi. 
1970 žv. II. 

ANDRIONIŠKIS (Indrioniškis), Anykš- · 
čių raj . 
Minimas kalnas su pylimu Kraujaupio 
krante. Tačiau piliakalniu vadinamo arbą 
supilto kalno nerasta. Kalva su vadina
muoju pylimu natūrali, su ketera viena
me krašte. Ji be įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio. 
1969 žv. II. 
Lit..: P. Tarasenka , 1928, 140; eP. DO'KPOB
CKHH, 1899, 105. 

ANDRIONAI, Radviliškio raj., Baisogalos 
apy!. 
Archeologinėje literatūroje nurodoma kai
mo laukuose 2 piliakalniai. Iš tikrųjų yra 
keletas kalvelių. Bet jau 1935 m. nepa
vyko rasti nė vienos, kuri būtų vadinama 
piliakalniu. Nerasta piliakalnių ir 1967 m. 
1967 ŽiV. II. VAK, 74/3-5. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 93; cĮ>. DOKPOB-
CKHH, 1899, 119, N!? 108. 

16. Anduliai (Egliški ai) , Kretingos raj., 2al
girio apy!. 
Danės kair. krante, jos plataus slėnio · R 
pakraštyje ,ir Kapupio deš. krante yra pi
liakalnis, vadinamas Perkūno kalnu, Pil
tim. Iš R, P lir V jį juosia Kapupio-Danės 
slėnis ir jo pakraščių daubos, S nuo aukš
tumų - klonis, virš kurio tarsi iškyla 5 m 
a ukščio 'PylimaiS; jo viršus - apie 36 m 
ilgio. Toliau į P turėjusi būti jau į slėn į 
nuslinkusi aikštel ė. Salia iš PR, Kapupio 
kr ante yra įtvirtintas priešpilis, kartais va
dinamas Svedkalniu. Jo R š laitas leidžiasi 
į Kapupį, o P ir V - į Danės s l ėnio dau
bas. Sl aitų aukštis apie 10- 12 m. S nuo 
aukštumų priešpilis buvęs atskirtas grio
viu ir apie 70 m ilgio gerokai išskleistu 
pylimu. Aikštelė apie 60 m ilgio ir 40 m 
pločio . Kultūrinis sluoksnis nestoras, py
lime išsiskiria 2 degėsių sluoksniai. Kar
tais sp ėjama čia stovėjus 1253-1263 m. 
minimą Kretingos pilį. 
Į S nuo piliakalnio per 200 m yra didelis 
II - XIII a. senkapis. 
1963 žv. II. 1965 žv. Kretingos kraštoty
rininkai. 
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Lit.: E. Hollack, 1908, 6; P. Tarasenka, 
1928, 93; V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26; 
H. erome, 1938, 196. 

ANIELYNAS, Klaipėdos raj., Gargždų 
apy!., žr. Gargždai (Nr. 190). 

17. ANIŠKIS, Alytaus raj., Luksnėnų apyl. 
Piliakalnis į R nuo Aniškio ež., prie ribos 
su Arminų kaimu, kair. bevardžio upelio 
krante, nedidelio miškelio pakraštyje. Iš 
R, Š ir V jį juosia pelkėtas upelio slėnio 
daubos, P iškastas griovys ir' supiltas py
limas. Nuo griovio jis 7-8 m aukščio, 
apie 20 m ilgio. Nemaža aikštelės dalis 
nuslinkusi į upelį· Joje buvęs kultūrinis 
sluoksnis. Į PV nuo piliakalnio yra gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos lygiu ir 
grublėtu paviršiumi, taip pat žiestos ke
ramikos su įrėžtais lygiagrečiais griove
liais. Pašlaitėje prie upelio rastos suski
lusios trinamosios girnos. 
1954 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 21; P. Tara
senka, 1928, 94; P. Rimkevičius, 1931 rug
piūčio 27. 

18. ANTABALTĖ, Utenos raj., Spitrėnų apyl. 
Piliakalniu vadinama kalva - kaimo V 
dalyje, Balčio ež. Š krante. Tai kalvos 
viršūnė, kurią juosia · į ežerą nusileidžian
čios pakrančių daubos. Aukščiausias ŠV 
šlaitas apie 7 m, P - 5 m aukščio. Vir
šuje - ovali PV-ŠR kryptimi apie 25 m 
ilgio ir 15 m pločio aikštelė . Įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų nematy
ti. 
1970 žv. 'll. VAK, 60/7. 

19. ANTAKŠCIAI, Molėtų raj., Alantos apyl. 
Aukštakalniu vadinamas piliakalnis kaimo 
P dalyje, į ŠV nuo Suojo ež., Prūdelio 
(Melnytė'lės) up elio deš. krante. Tai nedi
delė stačiašlaitė kalvelė, kurią iš Š juosia 
upelis. Piliakalnio viršuje - ovali 15 m 
ilgio R-V kryptimi ir 10 m pločio aikš
telė. Jos V gale pastebima žemo pylimo 
pėdsakų. Atrodo, pylimo galas ir dalis 
aikštelės nuslinkę i upelį. Šlaitai statūs, 
4-7 m aukščio. P pašlaitėje yra gyven
vietės pėdsakų, aptikta lipdytos keramikos 
lygiu ir grublėtu paviršiumi bei šlako. 
Griūvančiame šlaite buvę daug anglių. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. II. VAK, 
62/75-86. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 94. 

20. ANTALGĖ (Untalgė), Utenos raj ., Leliū
nų apyl. 
Piliakalniu vadinama maža, vos 3-4 m 
aukščio kalvelė į PR nuo kaimo, tarp 
ariamų laukų, šalia nedidelės pelkės. Kal
velė taip pat ariama, nuolaidžiais šlaitais, 
aikštelė neišsiskiria, viršus tik 10-15 m 
skersmens. Dabar kultūrinio sluoksnio jau 
nematyti; anksčiau buvę randama anglių 
bei puodų šukių. 
1970 žv. II. 

21. ANTALKIAI, Kauno raj ., Vilkijos apyl. 
Višpilio deš. krante yra lanku iš V, Š ir 
R juosiama upelio, o nuo gretimų aukš
tesnių laukų atskirta nedideliu įlinkiu kal
velė; ji vadinama Vištpiliu. Šlaitai gana 
nuolaidūs, tik 3-5 m aukščio, viršus apie 
15 m skersmens. Kultūrinio sluoksnio ir 
įtvirtinimų nepastebėta. Š kraštas apardy
tas. 
1967 žv. II, 1972 MMT. 
Lit.: A. Makarevičius, 1925 liepos 6; P . Ta
rasenka, 1928, 94. 

22. ANTANIŠKĖS, Zarasų raj., Imbrado apyl. 
Piliakalnis, vadinamas Juoduoju kalnu, 
prie ribos su Zagurnų kaimu. Tai į nedi
delę pelkę įsiterpęs kalvos galas. Pelkė jį 
juosia iš R, P ir V; Š tęsiasi aukštuma. 
P kalvos galą XX a. pr. sunaikino žvyr
duobė, apardytas ir R šlaitas. Šlaitų aukš
tis nuo pelkės - 6-7 m. Kalvos viršus
aikštelė - buvo ariamas, vėliau kasami 
bulviarūsiai. Todėl liko tik a pie 30 X 35 m 
dydžio apardytos aikštelės dalis. Jos Š 
kraštas vos pora metrų aukštesnis už gre-· 
timą lauką, šlaitas nuolaidus. Galimas 
daiktas, čia buvęs žemas pylimas. Aikšte
lėje išlikęs plonas suardytas kultūrinis 
sluoksnis - tamsi žemė ; aptikta lipdytos 
keramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiu
mi. 
1972 žv. II. VAK, 71/178. 

23. ANTARAISCIAI, Molėtų raj., Sugin
čių apyl. 
Kaimo ŠR dalyje, prie ribos su Mintaučių 
ir Sidabrinių kaimais, pelkėje yra apie 
5,5 m aukščio kalva, vadinama Ratakal
niu, RateliakaIniu. Pasakojama, jog ji su
pilta. Šlaitai statūs, viršuje - iškiliu vidu
riu, apie 20 m skersmens aikštelė. Įtvirti
nimų nėra, kultūrinio sluoksnio nepaste
bėta. 

1971 žv. II. 
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24. ANTAŠVENTE, Molėtų raj., Joniškio apy!. 
Piliakalniu vadinama Antašventės ež. ŠR 
krante beveik apskrita, 80-90 m skers
mens kalva, apjuosta negiliais slėniais; 
šlaitai nuolaidus, kalva ilgai ariama. Dir
voje kai kur pastebima smulkių, tarsi lip
dytų puodų šukių. Vėliau čia buta dvaro 
sodo ir pastatų. 
1970 žv. II. 

25. ANTATILCIAI, Ukmergės raj ., Zemaitkie
mio apy!. 
Piliakalnis - kaimo R pakraštyje, Siesar
ties deš. krante, prie" santakos su Plašta
ka. Iš Š, R .ir P jį juosia upių slėniai, V
aukštuma, toliau į V iškylanti aukščiau už 
piliakalnį. Aikštelė beveik keturkampė, 
apie 50 m ilgio RV kryptimi ir 17-20 m 
pločio. Jos S kraštas 3 m aukštesnis už P. 
Aikštelės R gale - 27 m ilgio ir 1,2 m 
aukščio nuo aikštelės pylimas. R šlaite, 
3,2 m žemiau pylimo viršaus, yra antras 
25 m ilgio ir 0,5 m aukščio pylimas, ku
rio išorinis šlaitas - 5 m. Aikštelės V yra 
30 m ilgio ir 3 m aukščio nuo aikštelės 
bei 3,5 m aukščio išorėje pylimas. Už 
pylimo - 1,1 m gylio griovys, už jo
antras 45 m ilgio ir 3,5 m aukščio pyli
mas. S šlaitas apie 17 m, P - 8-9 m 
aukščio. 

1970 žv. II. VAK, 67/175-180. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 95; cI>. TIOKPOB

CKHH:, 1899, 107. 

26. ANTATILCIAI, Ukmergės raj ., Zemait
kiemio apy!. 
Kaimo PV gale, apie 2 km nuo piliakalnio 
Nr. 25, Siesa'rties deš. krante, prie san
takos su bevardžiu upeliu buvęs kitas pi
liakalnis; jo išliko tik pylimų dalis. Visą 
į slėnį įsiterpusią piliakalnio dalį su 17 m 
aukštyje virš upės buvusia aikštele nune
šė vanduo. Iš likusios dalies matyti, kad 
jį iš S juosė bevardis upelis, iš R ir P
Siesartis, V nuo aukštumos buvo apsau
gotas 2 pylimais ir grioviais. Vidinio, prie 
aikštelės, pylimo išliko tik dalis. Jis 3,5 m 
aukščio nuo griovio. Už 20 m ilgio grio
vio yra antras (išorinis) pylimas 5 m 
aukščio nuo griovio ir 3,5 m - išorėje. 
Už antro pylimo yra 1,3 m gylio ir 8 m 
PIOči;tbei 22 m ilgio griovys. Už griovio 
tarsi uta dar trečio pylimėlio. 
1936 žv. VAK (P. Tarasenka), 1970 žv. 
II. ~ 67/164-173. 
Ut.: P~rasenka, 1928, 95; cI>. TIOKPOB-
CKHH, 1899, 107. 

ANTAZAVE, Zarasų raj., žr. Pakačinės 
(Nr. 511). 
Lit.: P. Tara,senka, 1928,95. 

" 
27. ANTAZIEGE, Zarasų raj., Pakniškių apy!. 

Piliakalniu vadinama didelės aukštos kal
vos SV kampas Ziego ež. SR pakrantėje. 
Kalva apie 20 m aukščio nuo ežero, gana 
stačiais V ir S šlaitais, R ir P - nuolai
dus, žemi, susilieja su likusia aukštumos 
dalimi. Aikštelė neišsiskiria, kulturinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1972 žv. II. 

28. ANTILGE (Untilgė), Utenos raj., Daugai
lių apy!. 
Piliakalnis Sylio ež. SV krante. Tai dide
lė kalva gana stačiais, iki 25 m aukščio 
šlaitais. Iš R ir P ją juosia ežero slėnis, 
iš kitų pusių - žemumos. Viršuje - p-ail
ga, keturkampė, iškiliu viduriu, apie 85 m 
ilgio R- V kryptimi ir apie 40 m pločio 
aikštelė. Joje yra kultūrinio sluoksnio žy
mių , randama lipdytos keramikos lygiu, 
brukšniuotu ir grublėtu paviršiumi, akme
ninių kirvių su skyle kotui dalių. Piliakal
nis buvęs ilgai ariamas. Įtvirtinimų pėd
sakų nema tyti. 
1970 žv. II. Rad. IEM, KVIM 1380. 

29. ANTKALNE , (Naujokai), Jurbarko raj ., 
Veliuonos apy!. 
Gystaus deš. krante, miške yra piliakal
nis, vadinamas Milžino kapu. Tai tarp 2 
daubų į Gystaus slėnį įsiterpusi kalva. 
Piliakalnio PR galas remiasi į Gystų, iš 
PV ir SR jį juosia daubos, SV gale su
piltas pylimas ir už jo iškastas griovys. 
Slaitai į slėnį ir daubas statūs, iki 17 m 
aukščio. Aikštelė 45 m ilgio ir apie 30 m 
pločio PR bei 24 m pločio SV gale. Py
limas tiesus, tik 1,2 m aukščio nuo aikš
telės. Už jo - 8-9 m pločio ir 1-1,5 m 
gylio griovys. 
1965 žv. II. 

30. ANTKALNIS (Gribžiniai), Klaipėdos raj., 
Gargždų apy!. 
Pilalė Minijos deš . krante, prie ribos su 
Gribžinių kaimu. Iš SV, S, R, P ją juosia 
Minija ir jos slėnio daubos. Slaitai čia 
statūs, iki' 30 m aukščio. PV nuo gretimų 
aukštumų piliakalnis atskirtas kiek išlenk
tu grioviu ir už jo supiltu 26 m ilgio py
limu, kuris išorėje 5 m, nuo aikštelės-
3,5 m aukščio. Už pylimo - beveik tri
kampė piliakalnio aikštelė. Ji 56 m ilgio 
ir 30 m pločio PV gale. Aikštelė ir pyli-
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mas apardyti apkasų. Pastebimas kultū
rinis sluoksni s. Salia piliakalnio iš PV 
yra gyvenvietės pėdsakų. 
L. Krzywickis teigia, jog XX a. pradžio
je piliakalnį bandė kasinėti baronas Re
nė. 

1906 žv. L. Krzywickis, 1963, žv. II. 
Ut.: P. Ta,rasenka, 1928, 137 (Gribžėnai); 
<1>. I10KPOBCK I1H, 1899, 94. 

31. ANTKALNIŠKIAI, Jurbarko raj., Jurbar
kų a py!. 
Piliaka lnis Nemuno deš. krante. Iš S ir 
R jį juos ia Intako (Gustintakio) s lėnis, 
iš P - Nemunas, V jis siekia aukštumas. 
Į slėnį leidžiasi statūs, 26- 30 m aukš
čio šlaita i, o nuo aukštumos lanku 1,5 m 

. aukščio supiltas pylimas , už kurio yra už
slinkusio griovio žymių. Piliakalnio aikš
telė ovali, apie 38 m ilgio S- P krypti
mi ir 28 m pločio. Į V nuo piliakalnio 
yra gyvenvietės pėd sakų, rasta lipdytos 
keramikos lyg iu paviršiumi. 
1960 žv. II. 

32. AN UŽIAI, Kretingos raj., Kartenos apy!. 
Alanto kair. krante yra į jo slėnį įsiter
pus i kalva, vadinama pilale. Jos SR ga
tas remiasi į Atlantą , iš SV ir PR ją juosia 
pelkės, PV galą nuo aukštumų skiria a-pie 
40 m pločio dauba . Slaitai 4- 6 m aukš
čio. Viršuje - 40 m ilgio SR- PV kryp
timi ir 5- 6 m pl očio aikštelė, išvagota 
apkasų, be kultūrinio sluoksnio. 
Apie 100- 150 m į PR nuo jos, Alanto 
kair. kranto aukštumos kampas taip pat 
vadinamas pil a le . Jis beveik keturkam
pis, apie 50 m ilgio R-V kryptimi ir 
20-25 m pločio. Iš SR, SV, PV ir P jį juo
sia upės slėnis ir jo pakrašč ių daubos, R 
galas susilieja su gretimais laukais. Įtvir
tinimų nėr a , kultūrinio sluoksnio nepaste
bėta . 

1964 žv. II. '--

33. APUOLĖ, Skuodo raj., Aleksandrijos apy!. 
Piliakalnis Luobos kair. ir Brukio deš. 
krante, jų santakoje. Luobos slėnis juo
sia piliakalnį iš S ir V, Brukis - iš P . 
R buvęs iškastas 10 m pločio ir 3 m gylio 
griovys, už jo '8 m aukščio ir 75 m ilgio 
pylimas saugojo aikštelę, kurios P kraštu 
taip pat supiltas žemesnis pylimas; pyli
mas iš viso apie 160 m ilgio. PR kampe 
buvę vartai. Aikštelė - netaisyklingas ke
turkampis, apie 80 m ilgio S-P krypti-

- 31 

mi ir 55 m pločio. Slaitai į upelius statūs, 
apie 9- 10 m aukščio. Į R nuo piliakalnio 
ir į P už upelio pasitaiko gyvenvietės 
pėdsakų, o į S už upelio - senkapis. 
1928-1929 m. kelis bandomuosius šurfus 
iškasė E. Volteris , o 1931 - 1932 m. pilia
kalnį tyrinėjo buv. Karo muziejaus ir Svie
timo ministerij os organizuota ekspedicija 
(vad. V. Nagevičius) , dalyvaujant Latvi
jos ir Svedijos archeologams. Buvo pada
rytas didžiojo pylimo piūvis, ištirta vartų 
vieta, 1931 m. ištirtas plotas aikštelėje pa
lei didįjį pylimą ir V gale 81 m2, iškas
tas perkasas aikštelėj e iš S i P. Iš viso 
ištirta 450 m2 . Nustatyta, kad pylimas 
pradėtas pilti pirmaisiais m. e. amžiais ir 
kelis kartus aukštintas akmenimis, rąstais, 
plūktu moliu. Pr ie v a rtų rasti kelio grin
diniai, stulpų vietos . Aikštelėje aptikta 
akmenų grindinių, rasta šulinio rentinys, 
suanglėjusių grūdų, gyvulių kaulų, moli
nių svorelių, lipdytos ir žiestos kerami
kos, strėlių antgalių ir kitų metalinių 
daiktų. 

Apuolė minima apie' 854 m. kaip viena iš 
svarbiausių kuršių pilių, kuri ą puolė šve
dai, vadovaujami karaliaus Olafo. Vėliau 
ji minima XIII a. viduryje. 
1949 ir 1966 žv. II, t928-1929 ir 1931-
1932 tyrinėjo buv. Karo muz. Rad. KVIM, 
455: 1- 85. 
Lit.: J. D6ring, 1884, 8- 24; 1887, 32-
40; P. Tarasenka, 1928, 96; E. Volteris, 
1933, 467-472; J. Puzinas, 1938, 292-
294; P. Kulikauskas, 1955, 78; R. Volkai
tė-Kulikauskienė, 1958, 42-47; LAB, 
365- 367. 

ARI OGALA, Raseinių raj ., žr . Gėluva 
(Nr. 202) . 
Dažnai teigiama, kad čia XIII a . buvusi 
pilis, kurioje gyvenęs kunigaikštis Liu
tauras (1262), vėliau čia gimęs didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vytenis, o pilis bu
vusi kryžiuočių sudeginta 1382 m. XIII
XIV a. pilies vieta nurodoma Dubysos 
deš. krante, priešais kapines ar netoli jų, 
arba XVI- XVII a. buv. evangelikų baž
nyčios vietoje, kur esąs išlikęs piliakalnis 
su 9 m aukščio pylimu. Tačiau piliakal
nio Ariogaloje iki šiol nerasta . Jau T. Dau
girdas, gerai žinojęs Ariogalą ir jos apy
linkes, XX a. pradžioje nurodė, kad arti
miausi piliakalniai yra Gėluvoje (Nr. 202) 
ir Bažavalėje (Nr. 74). 
Ut.: T. Dowgird, 1909, 365; P. Tarasenka, 
1928, 96; J. Basanavičius, 1970, 84. 



34. ARMALlŠKES, Utenos raj., Sudei-
kių apyl. 
Piliakalniu vadinama PV kaimo dalyje 
esančios kalvos viršūnė. Kalvą iš P juosia 
pelkėtas slėnis. Iš kitų pusių nedidelės 
daubos ją skiria nuo gretimų aukštesnių 
kalvų. Piliakalnio R šlaitas tik 3,5 m, V -
5 m aukščio; čia yra apie 40 ill pločio te
rasa, kurios P ir V kraštai leidžiasi į pel
kes. Šoniniai - statesni ir aukštesni. Vir
šuje ovali, 22 m ilgio ŠR-V kryptimi ir 
14 m pločio apie vidurį aikštelė. Š ir P 
pašlaitėje yra buv. gyvenvietės pėdsakų, 
pastebėta smulkių lipdytos keramikos tru
pinių. 

1970 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928,96. 

35. ARSLA (Ersla), Skuodo raj ., Šačių apyl. 
Pilale vadinamas žemoje, lygioje vietoje 
esąs 45 m skersmens plotas, apjuostas 
maždaug 1 m aukščio ir 5-6 m pločio 
akmenų pylimu. 
1971 žv. I. Jablons.kis (Kretinga). 

36. ASAVYTAI, Zarasų raj ., Ežerėnų apyl. 
Piliakalniu vadinama ilga, siaura kalva 
gana stačiais šonais, nuolaidesniais ga
lais. Šlaitų aukštis - iki 20 m. Aikštelė 
neišsiskiria, centrinė jos dalis iškili, 60 m 
ilgio ir 5-10 m pločio. F. Pokrovskis mi
ni piliakalnį turėjus pylimus; buvę rasta 
akmeninių kirvių, bet radiniai neišliko. 
1949 ir 1972 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 265 (mini per 
3 km nuo Zarasų į Kauno pusę, matyt, 
šį piliakalnį, sekdamas F. Pokrovskiu, ku
ris taip pat nemini Asavytų, bet kalba apie 
piliakalnį per 3 km nuo Zarasų į Kauno 
pusę); P. Gipiškis, 1936,37; <P.I10KPOB
CKl:IH, 1899, 36. 

ASPERTAVAS, Vilkaviškio raj., Pajevo
nio apyl., žr. Ragaišiai (Nr. 622). 

37. ATESNINKAI, Alytaus raj., Simno apyl. 
Į ŠV nuo kaimo, miško pakraštyje yra 
apie 100 m ilgio kalva, kurios Š galas, 
atskirtas nedideliu įlinkimu, vadinamas pi
liakalniu. Šlaitai nuolaidūs, 6-7 m, tik 
P - 2-3 ill aukščio. Aikštelė labiau ne
išsiskiria, jos vidurys iškilus, apie 25X 
X 12 m dydžio. Įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio nėra. 
1954 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1959, 221-226. 

38. AUČYNOS, Švenčionių raj., Bielio-
nių apyl. 
Piliakalnis į R nuo kaimo ir kapinaičių. 
Tai stačiašlaitė, nupiauto kūgio formos 
kalva, kurią iš PR ir Š juosia pelkėtos 
daubos, V siekia sausesnius laukus. Šlai
tai iki 11 m aukščio. Viršuje - beveik ap
skrita, apie 18 m skersmens, žemesniu P 
kraštu aikštelė. V pašlaitėje yra gyven
vietės pėdsakų. 
1958 ir 1971 žv. II. 

39. AUKSODYS, Kretingos raj. , Darbė-
nų apyl. 
Pilalės miške, žemoje lygioje vietoje bu
vo apie 40 m skresmens plotas, apjuostas 
awmenų pylimu, vadinamas pilale, Kūlil} 
pile, Švedų pila le. Pilalė suardyta, imant 
akmenis. 
1905 žv. L. Krzywickis, 1948 žv. I I. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 97; <P.I10KPOB -
-cJ<.l:IH, 1899, 84. 

40. AUKSODYS, Kretingos raj., Darbė
nų apyl. 
Į V nuo kaimo kalvelė aukštumoje vadi
nama pilaitės kalnu. Ji pailga PR-ŠV 
kryptimi, kiek aukštesniu ŠV galu. Virš 
aplinkinių . laukų iškyla vos apie porą 
metrų, šlaitai nuolaidūs, kalvelė defor
muota bulviarūsių . 1940 m. buv. Kultūros 
muziejus kalvos ŠV pakraštyje iškasė ban
domąjį šurfą ir aptiko sudegintų mirusių
jų kapų pėdsakus . . 
1948 žv. II, 1940 bando kasinėjimai. VAK, 
18/194. 

41. AUKŠTADVARJS, Trakų raj . 
Pilaite vadinamas . piliakalnis į PV nuo 
miestelio, Verknės ka ir. krante. Iš Š jį 
juosia Verknė, iš PR - Zamkelio ež., iš 
kitų pusių jis siekia žemesnius laukus. 
Šlaitai statūs, 9-15 m aukščio, viršuje
ovali, 80 m ilgio R-V kryptimi ir 50 m 
pločio aikštelė . Jos R, P ir V pakraščiuose 
yra išskleisto 0,6-1,5 m' aukščio pylimo -
pėdsakų. Š šlaite - išgriuvimas; aikštelė 
ilgai buvusi ariama. R, PV ir V pašlai
tėje yra gyvenvietės pėdsakų. 
1957-1960 m. II (vad. V. Daugudis) iš
tyrė 956 m2 aikštelės V dalyje ir pylime. 
Aptiktas 0,5-4 m storio kultūrinis sluoks
nis iš II a. pr. m. e.-XVII a. 1957-
1958 m. II (vad. A. Gerdvilienė) pilia
kalnio pašlaitėje esančioje gyvenvietėje iš
tyrė 2400 m2, aptiko 0,5-2,5 m storio kul
tūrinį ' sluoksnį iš III-XIV a. Piliakalny
je ir gyvenvietėje aptikta įvairių laikotar-
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pių sudegusių medinių pastatų, židinių, 
metalui lydy ti krosnelių liekanų, surinkta 
apie 1800 įvairių dirbinių ar jų dalių, taip 
pat apie 19000 puodų šukių. Vyrauja lip
dyta keramika grublėtu paviršiumi, 
1957-1960 tyr. II. Rad. IEM, AR 235: 1-
521, AR 276: 1-519. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 97; P. Kulikaus
kas, 1960,50-51; LAB, 271 - 273; V. Dau
gudis, 1962,43-69; P. Kulikauskas, 1965, 
231 -323; K. Paaver i P . Kulikauskas, 
1965,261-279; <1>. TIOKPOBCKHH, 1893, 
124; K. TIaaBep, 1965,42. 

42. AUKŠTAICIAI (Palėvenė) , Kupiškio raj., 
Noriūnų apy!. 
Lėvens slėnio pakraštyje ilga, didelė kal
va vadinama ožiakalniu. Iš R ir Š ją juo
sia mažo upelio pelkėtas slėnis , iš P
Lėvens slėnis. R dalis aukštesnė ir pla
tesnė, V - smailesnė ir nuolaidesnė. Šlai
tų aukštis - iki 18 m. Aikštelė labiau ne
išsiskiria, nes kalvos viršus išgaubtas, 
apie 100 m ilgio R-V kryptimi ir iki 30 m 
pločio. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
nėra . 
1968 žv. MMT, 1969 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 201 (mini Palė
venės piliakalnį, tačiau iš tikrųjų ,taip va
dina Stirniškių piliakalnį (žr. VAK, 
22/253) . 

43. AUKŠTIEJI ŠANCIAI, Kaunas. 
Nemuno deš. krante, aukštumos pakrašty
je išliko buv. piliakalnio pylimas, at
skirtas nuo aukštumos 25 m ilgio grioviu. 
Pylimo aukštis - 5 m. Aikštelė nuslinku
si. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 98; 1958 rug
sėjo 23. 

44. AUKŠTUMALAI (La paliai) , šilutės raj., 
Kintų apy!. 
Piliakalnis vadinamas Pilekalve, Pilskalns, 
Aukštumalų pelkės R dalyje, į V nuo La
palių kaimo. Tai pelkėje buv. smėlinga 
salelė, vos apie 0,5 m iškilusi iš pelkės, 
pailga S-P kryptimi, apie 40X20 m dy
džio. Salelė suardyta apkasų ir ūkinių dar
bų . 1891m. A. Bezzenbergeris bandė ją 
kasinėti , rado didelių akmenų ir anglių. 
1972 žv. II. -
Ut.: A. Bezzenberger, 1892, 40-43; P. Ta
rasenka, 1928,99; V. Bruožaitytė, 1937 va
sario 26; H. erome, 1938, 199. 

AUKŠTUPĖNAI, Kupiškio raj., žr. Kupiš
kis (Nr. 352). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,98. 

45. AVILCIAI, Molėtų raj., Alantos apy!. 
Į V nuo kaimo yra apie 7 m aukščio kal
va, kurią iš Š, R ir V juosia nedidelės 
pelkės . Ji nuo seno ariama, šlaitai nuolai
dūs, aikštelė neišsiskiria. Kalva galėjo bū
ti apie 40 m ilgio Š- P kryptimi ir apie 
10 m pločio. Įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio dirvoje nematyti. Tik V pašlai
tėje yra tamsesnės žemės dėmių, rasta 
lipdytos keramikos nežymiai brūkšniuotu 
paviršiumi. Prieš 30 m., ariant kalvą, ras
tos trinamosios girnos. 
1970 žv. II. 

46. AVILIAI, Zarasų raj., Kavoliškių apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė, aukšta kalva 
gana nuolaidžiais šlaitais, be ryškesnės 
aikštelės . Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks-
nio nepastebėta. . 
1972 žv. RKM. VAK, 71/179. 

47. AViŽIENIAI, Vilniaus raj. 
Kaime yra "kapčiumi", Prancūzkapiu va
dinama kalva, kurią laiko supilta. Ji pa
ilga R-V kryptimi, juosiama pelkėtų dau
bų. Slaitai gana statūs, 6-9 m aukščio 
viršuje, atrodo, buvę nulyginti. Ant kal
vos - apie 17 m ilgio R-V kryptimi ir 
13 m pločio aikštelė kiek žemesniais pa
kraščiais. Pastebima 0,15-0,2 m storio 
kultūrinis sluoksnis. Aikštelė apardyta 
bulviarūsių. 
1969 žv. MMT ir IEM. 

AŽUBALIS, Rokiškio raj ., Pandėlio apy!. 
P. Tarasenka, sekdamas F. Pokrovskiu, 
mini čia piliakalnį, vadinamą Pečgaliu. 
Iš tiesų ta kalva ir XIX a. pabai,goje 
nelaikyta piliakalniu. Kaimo gyventojai ir 
dabar savo laukuose nežino supilta lai
komos kalvos. 
1960 žV. RKM. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 99; <1> . TIOKPO'B
CKHH:, 1899, 48. 

48. ĄŽUOLPAMOŠĖ (Dabužiai), Pasva-
lio raj., Raubonių apy!. 
Piliakalnis - Tatulos ir Ogės santakoje, 
prie ribos su Dabužių kaimu. Iš S ir V 
jį juosia Tatula, iš P - Ogė; R jis sie
kia aukštumą. Piliakalnio aikštelės V 
kraštas gerokai išgriuvęs į Tatulą . Likusi 
aikštelės dalis trikampė, 60 m ilgio R
V kryptimi. R aikštelė 36 m pločio, į V 
siaurėja, ir 20 m ngio V aikštelės galas 
tik 1-3 m pločio. R aikštelės dalį lanku 
juosia 45 m ilgio ir 3,5 m aukščio nuo 
aikštelės pylimas, kurio galai remiasi į 
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Tatulos ir Ogės slėnius. Jo išorėje - ant
ras lygiagretus 50 m ilgio ir 1,3 m aukščio 
pylimas. Į R nuo piliakalnio rasta gyven
vietės pėdsakų, aptikta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi. 
1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 99 (Ąžuolpamū
šis) ir 115 (Dabužiai). 

49. BABRONYS, Prienų raj., Birštono apy!. 
Piliakalniu vadinamas Verknės kair. kran
te, prie Narupės žiočių kalvos kraštas. 
Galimas daiktas, čia bus buvęs piliakal
nis, kurį jau seniai nuplovė upė. 
1953 ir 1971 žv. II. 

BABTYNAS, Kauno raj. ,- žr. Piepaliai 
(Nr. 575). 

BACHMATAI, Zarasų raj., Magučių apy!. 
Prie ribos su Dukiškių kaimu yra Vyr
kalniu vadinama kalva be įtvirtinimų ir 
be kultūrinio sluoksnio; gyventojai jos ne-
laiko supilta. F. Pokrovskis, remdamasis 
Zarasų valsčiaus raštininko pranešimu, 
spėjo, jog šis kalnas gali būti piliakal-
nis. P. Tarasenka jį jau laikė piliakalniu; 
taip Vyrkalnis buvo įrašytas į "Lietuviš-
kąją enciklopediją"· Tačiau vietiniai pilia
kalniu jo nelaiko . 
1972 žv. II. VAK, 71/324. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 101; cĮ>. rIOKPOB

CKl1H, 1899, 35. 

50. BACKININKĖLIAI, Prienų raj., Pakuo
nio apy!. 
Nemuno kair. krante, slėnio pakraštyje yra 
piliakalnis, kurį iš R juosia Nemuno slė
nis, iš kitų pusių - daubos. Tai nupiauto 
kūgio formos kalva stačiais, iki 20 m aukš
čio šlaitais. Viršuje - ovali 20 m ilgio 
ir 15 m pločio aikštelė. 
1956- 1957 m. II (vad. O. Kuncienė) iš
tyrė visą aikštelę. Aptiktas 1,2-1,25 m 
storio . kultūrinis sluoksnis, kurio viršuti-
nėje dalyje rasta buv. židinių liekanų, o 
apatiniame sluoksnyje centre - ovalus, 
6X4 m dydžio pastatas su atviru židiniu. 
Apatiniam sluoksniui būdinga brūkšniuo-
toji, o viršutiniam - grublėtoj i keramika. 
R-PR pašlaitėje apie 1 ha plote pastebi-
mas kultūrinis sluoksnis. Ištirta 650 m2, 

rastas iki 1,2 m storio kultūrinis sluoks-
nis su ,brūkšniuotąja ir grublėtąja kera
mika. 
1953 žv. II, 1956-1957 tyr. II. Rad. IEM, 
AR 227: 1-11. 
Ut.: P. Tarasenka , 1956,48; O. Navickaitė, 
1959, 103-119; R. Volkaitė-Kulikauskie-

nė, 1959, 128-129; LAB, 155- 156; P . Ku
likauskas, 1965, 232-233; K. Paaver i 
P. Kulikauskas, 1965, 266-267; E. Dani
laitė, 1967, 42-43. 

51. BAGDONONYS, Trakų raj. 
Piliakalniu vadinama maža kalvelė į S 
nuo kaimo, Strėvos slėnyje, dabar jos kairo 
krante, iš visų pusių apjuosta pelke ir 
upe bei jos senvage. Pagrindas - 25 m 
skersmens, aukštis - iki 4 m. Viršus ap
skritas, aikštelė neišsiskiria. 
1971 žv. II. VAK, 59/261. 

BAGRĖNAS, Prienų raj., žr. Zarijos 
(Nr. 847). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 100; A. Kamiiiski, 
1956,204. 

52. BAIMAINIAI (Vilkai), Panevėžio raj., 
Krekenavos apy!. 
Piliakalnis Liaudos deš. krante, prie san
takos su bevardžiu upeliu. Iš S jį juosia 
Liauda, iš R ir P - bevardis upelis; V 
jis siekia aukštumas. Piliakalnio viršu
je - keturkampė, 42 m ilgio R-V kryp
timi ir 42 m pločio V bei 30 m pločio R 
gale aikštelė. Jos Višlikusi 30 m ilgio 
tiesaus pylimo dalis. Pylimas nuo aikš
telės - 1,7 m aukščio. Jo P galas nu
kastas. Už pylimo - 57 m ilgio beveik 
užslinkęs griovys. R gale 6 m gylio ir 
16 m pločio griovio atkirstas žemesnis 
kalvos smaigalys, kuriame, atrodo, buvo 
kaimo kapinaitės . 
Galimas daiktas, ir piliakalnio aikštelėje 
yra buvusios kapinės. Cia storas maišy
tos žemės sluoksnis . K. Jablonskis paskel
bė 1693 m. testamento ištrauką, iš kurios 
matyti, kad įpėdiniai įpareigojami pąlai
doti mirusįjį ant piliakalnio, kapinių kop
l yčioje . 
1968 žv. II. 
Ut.: K. Jablonskis, 1941,318. 

53. BAISOGALA, Radviliškio raj. 
XIX a. gale vietos mokytojo pranesImo 
suklaidintas F. Pokrovskis nurodė Baiso
galoje piliakalnį . Juo dažniausiai vėliau 
buvo laikomas gretimo Piep alių kaimo ka I
nas, .kuriame yra VI-XII a. senkapis. Ta
čiau dar XX a. pradžioje L. Krzywickis iš

aiškino, kad pilkalniu, pylimu buvo vadina
ma kalva Kiršina ka ir. krante, slėnyje, 
prie santakos su Serbentyne. Piliakalnis 
turėjęs apie 50 m ilgio bei 25 m pločio 
aikštelę, kurios P gale nuo lengviau pri 
einamos pusės buvęs pylimas. Išliko tik 
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30 m ilgio ir 7-8 m pločio aikštelės 
dalis, kita kartu su pylimu sunaikinta 
XX a. pradžioje, kasant žvyrą· 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1968 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 100; L. Krzy
wicki, 1957, 356; M. Valančius , 1972, 363. 

54. Bajorai, Ignalinos raj ., Grybėnų apy1. 
Piliakalnis į ŠR nuo kaimo. Tai pelkių 
juosiama kalva, kurios viršuje - ovali, 
52 m ilgio Š-P kryptimi ir 30 m pločio 
aikštelė . P ir Š šlaitai statesni, 10-15 m 
aukščio, R ir V - nųolaidesni. P pašlai
tėje aptikta gyvenvietės pėdsakų . Rasta . 
lipdytos keramikos brūkšniuotu ir lygiu 
paviršiumi. 
Tas pats piliakalnis kartais vadinamas ir 
Dobra Nadzieja vardu. 
1958 žv. II. Rad. IEM. 

55. BAJORIŠKIAI, Utenos raj ., Daugai 
lių apy1. 
Piliakalnis Liminėlio ež. ŠR krante. Iš 
P ir V jį juosia ežero slėnis, šlaitas čia 
21 m aukščio . Š šlaitas vos poros metrų 
aukščio, apardytas ariant, beveik susilie
ja su aukštuma. Ovali aikštelė apie 25 m 
ilgio R-V kryptimi ir 15 m pločio. Jos 
ŠR krašte yra nedidelis pakilimas, tur 
būt, išskleisto pylimo vieta. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1970 žv. II. 

56. BAKAINIAI, Kėdainių raj ., Surviliš
kio apy1. 
Piliakalnis į Š nuo kaimo, Liaudos kair. 
krante, jos vagos ir gilaus, · plataus slė
nio juosiamas iš Š, V ir P. Tik R jis 
siekia aukštą lygumą. Aikštelė trapecinė, 
jos ŠV kraštas 63 m, ŠR - 55 m, PR-
57 m ir PV - 80 m ilgio. R ir PR kraštas 
kiek aukštesnis. Aikštelės R ir V galuose 
yra pylimai. V pylimo pagrindas - 63 m, 
viršus - 30 m ilgio. Jis 4,5 m aukščio 
nuo aikštelės, plačiu nuskleistu viršumi. 
V pylimo išorinis šlaitas kartu su kalvos 
šlaitu 19 m aukščio. R pylimo pagrin
das - 57 m, viršus - 48 m ilgio. Jo aukš
tis - 8 m. Prie P pylimo galo - įvažia
vimas. 
Į R nuo pylimo - lygi, netaisyklinga ke
turkampė priešpilio aikštelė . Jos V kraš
tas 63 m, Š - 145 m, ŠR - 90 m ir P-
200 m ilgio. ŠR gale 5 m aukščio nuo 
aikštelės pylimas, už kurio gerai išlikęs 
4 m gylio griovys. P papilio šlaite, 5-
6 m žemiau aikštelės yra terasa, kuria, 
greičiausiai, ėjo kelias į priešpilį ir pilį . 

Ties priešpilio PV kampu - įvažiavimu -
kūgio formos 3 m aukščio pylimas. 
Piliakalnio ir priešpilio aikštelės buvo il
gai ariamos, pastebima kultūrinio sluoks
nio žymių . 1898 m. piliakalnį kasinėjo 
A. Malmgrenas. 
L. Krzywickis spėjo čia buvus Eigintų 
pilį, kurią 1372 m. sudegino kryžiuočiai. 
XX a. pradžioje žv. L. Krzywickis, 1968 
žv. II, VAK, 1898/166. 
Ut.: L. Krzywicki , 1906, 29- 30, 39, 58; 
L. Kšivickis, 1928, 29- 30, 59; P. Tara
senka, 1928, 100; L. Krzywicki, 1957, 
395- 396. 

57. BAKŠĖ-NAI, Kupiškio raj. , Alizavos apy1. 
Piliakalnis V kaimo pakra štyj e, ,Pyve
sos deš. krante. Iš P pili akalnį juosia 
Pyvesos slėnis, iš R ir V - į jį nusi1ei
dži ančios daubos, Š jis siekia aukštumą· 
Piliakalnis turėjęs ovali ą , 30 m ilgio P 
Š kryptimi ir apie 26 m pločio aikštelę. 
Jos R .kraštas kiek žemesni s; Š kra št ą juo
sė pylimas ir už jo buvęs griovys. Pylimas 
ariant smarkiai išskleistas , daba r vos žy
mus. Aikštelėje buvęs ryškus kultūrinis 
sluoksnis. Randama lipdytos keramikos 
lygiu bei brūkšniuotu paviršiumi, 'aptik
tas kaulinis žeberklo antgalis , t aip pat 
būdavo išariama anglių, žalvarinių pa
puošalų . Buvo rastos ir trinamosios gir
nos. 
1939 žv. buv. VDKM, 1968 žv. MMT, 1969 
žv. II. Rad. IEM AR 521. 
Ut.: J. Elisonas, 1925, 438-439; P. Tara
senka, 1928, 101; <P . nOKpOBCKHH, 1899, 51. 

58. BALANDIŠKI:S, Trakų raj., Ubiškių apy1. 
Pilies kalnu vadinamas piliakalnis kaimo 
P dalyje, Juodžio ež . Š krante, Tai aukš
tumos krašte aukštesnė kalvos dalis. Iš 
Š, V ir P kalną juosia plačios daubos, 
R jis siekia aukštumas . Viršuje - beveik 
apskrita, 12 m skersmens aikštelė, iš visų 
pusių apjuosta ariant išskleistu pylimu. 
R krašte pylimas buvęs aukščiaųsias ir 
dabar dar apie 0,7 m aukščio nuo aikš

' telės, išorinis jo šlaitas - 4 m. Kitų šlai-
tų aukštis - 15-:- 16 m. Aikštelėje buvę 
akmenų· grindinių, į R nuo piliakalnio
gyvenvietės žymių. Aptikta lipdytos ke
ramikos brūkšniuotu paviršiumi, akmeni
nis kirvis su skyle kotui ir kt. 
1971 žv. II. VAK, 59/273. Rad. IEM. 

59. BALCERIŠKI:S, Kaišiadorių raj ., 2iežma
rių apy1. 
Piliakalnis kaimo ŠR pakraštyje, kalvoje 
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šalia plačios pelkės. Viršuje - ovali, apie 
20 m ilgio R-V kryptimi ir 18 m pločio 
aikštelė, kurios galuose yra aptikta i~
skleistų pylimų žymių. Š ir R šlaitai leI
džiasi į pelkę ir yra 7-8 m, V ir P
tik apie 4,5 m aukščio. Piliakalnis smar
kiai apardytas, XIX a. gale ar XX a. 
pradžioje pradėjus naudoti kapinėms. 
1971 žv. II : 

60. BALCIONIŠKf,S, Zarll'sų raj., Suvieko 

apyl. ..' 
Piliakalniu vadinama nedIdele kalva kaI-
mo P dalyje. Ji gana nuolaidžiais, 4-:-
5 m aukščio šlaitais. Viršuje - ovalt, 
30X 15 m dydžio R-V kryptimi aikštelė, 
kurios R ir V galai kiek aukštesni, tarsi 
čia būtų išskleisti _ pylimai. Kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1949 žv. II, 1972 žV. RKM. VAK, 71/181. 
Ut.: P. Gipiškis, 1936, 52. 

6 1. BALYNAS (Subartonys), Varėnos raj., 
Merkinės apyl. 
Subartonių miške, į Š nuo Gelovinės ež., 
Balyno upelio deš. krante yra kalnas, ant 
kurio, pasakojama, buvus~ pilis. K~lną ~š 
Š R ir PR juosia pelketas upelto sie" 
nis, nuo gretimos kalvos PV skiria siau
ras slėnis. Šlaitai 6-8 m aukščio. Viršu
je - netaisyklinga trikampė aikštelė. Ji 
apie 80 m ilgio PR-ŠV kryptimi, plates
niu šV galu. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 101; A. Nava
rackas, 1972, 122-123. 

62. BALNIAI, Jurbarko raj., Girdžių apyl. 
Kaimo P dalyje, netoli ribos su Jerubiš
kiais, Nerio deš. krante, netoli santakos 
su Vidauja, slėnyje tarp pelkių yra ne
didelė kalvelė, vadinama pilale. Ji apie 
2,5 m aukščio, viršus maždaug 3 m, pa
grindas - 15-18 m skersmens. Galimas 
daiktas, tai upelio nuplauto piliakalnio 
liekanos. 
1965 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 143 (Jerbiškės) . 

63. BALT AKARCIAI, Utenos raj., Sudei-
kių apyl. . 
Piliakalniu vadinama kalva kaimo PV pa
kraštyje, prie ribos su Juliškio viensė
džiu. Tai iš dalies pelkių juosiama kalva 
nuolaidžiais, 3-5 m aukščio šlaitais. Vir
šus iškilus, aikštelė labiau neišsiskiria, 
apie 20 m ilgio R-V kryptimi ir 15 m 
pločio. Kalva nuo seno ariama, kultūrinio 
sluoksnio ir įtvirtinimų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

~~~===I :=Š7K;f" Telšių raj., Luokės apyl. 
arasenka, sekdamas Kosarzewskiu, 

nurodo piliakalnį prie kelio iš Luokės į 
Biržuvėnus. Nei 1935 m., nei 1964 m. II, 
nei 1972 m. TKM piliakalnio čia nerado. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 102. 

64. BALTRUŠIAI, Šakių raj., Barzdų apyl. 
Kalvelė Višakio deš. krante vadinama pi
liakalniu. Iš Š ir R kalvą juosia Višakis, 
šlaitas čia statesnis, apie 3 m aukščio. 
Iš P ir V ją juosia pelkės. Kalva ilgai 
buvusi ariama, ir aikštelė labiau neišsi
skiria, viršus apie 30 m ilgio R-V kryp
timi ir maždaug 20 m pločio. Įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. VAK, 44/197, 45/234. 
Lit.: P . Tarasenka, 1959, 221-226. 

BALTUšAVA, Anykščių raj., žr. Jašiškis 
(Nr. 249). 

65. BALUOŠA, Molėtų raj., Joniškio apyl. 
Piliakalnis miške, į R nuo kaimo, Ba
luošų ež. PV krante. Iš V ir Š jį juosia 
ežeras, šlaitai statūs, apie 15 m aukščio, 
P ir R leidžiasi į daubą. Pastarieji nuo
laidesni, apie 10 m aukščio, sustiprinti 
pylimais. Viršuje - ovali aikštelė, 65 m il
gio P-Š kryp.timi ir 40 m pločio P pa
kraštyje. Cia pastebima .buv. pylimo žy
mių, 4,5 m žemiau aikštelės krašto, šlai
te yra 150 m ilgio ir 0,8 m aukščio 
pylimas. 1,6 m žemiau pirmo - antras, 
165 m ilgio ir 0,5 m aukščio pylimas. 
1970 žv. II. 
Lit.: A. Tautavičius, 1971, 31. 

66. BAMBININKAI , Alytaus raj., Verebie
jų apyl. 
Piliakalnis Bambenos kair. krante. Jo Š 
ir R šlaitai statūs, 6-7 m aukščio, lei
džiasi į upelį. Iš V ir P supiltas pylimas; 
jo aukštis nuo aikštelės - 3 m, išorėje-
4-5 m. Pylimas lanku juosia ovalią, 
20 m ilgio R-V kryptimi ir 15 m plo
čio piliakalnio aikštelę. -Joje pastebėtas 
0,3-0,7 m storio kultūrinis sluoksnis, ras
ta lipdytos ir žiestos keramikos. Į P nuo 
piliakalnio pasitaiko gyvenvietės pėdsakų, 
rasta lipdytos brūkšniuotu ir grublėtu pa
viršiumi, taip pat žiestos keramikos. 
Tas pats piliakalnis vadinamas dar Ąžuo
lų Rago, Dambavaragio piliakalniu. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 8; P . Tara
senka, 1928, 116; A. Kamiiiski, 1956, 210. 
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12 pav. Bambininkai (Nr. 66) 

67. BARCIAI (Cepelūnai, Ulbinai), Varė
nos raj., Vydenių apyl. 

ut.: W. Szukiewicz, 1898, 220; P. Tara
senka, 1928, 114 (Cepeliūnai) ir 251 (UI
binai) ; LAB, 547; B. ll1YKeBli'I, 1893, 98; 
<1>. HOKP0B<CKI1H:, 1893, 107-108; <1>. ,n. ry
·peBI1l.J, 1962, 204. 

Piliakalnis į P nuo Barčių kaimo ir į V 
nuo Ulbinų, buv. Cepelūnų dvaro lauke. 
Todėl literatūroje minimas tai vienu, tai 
kitu vardu, kartais kaip ne tas pats pilia
kalnis. Jis stovi Uosupio deš. krante, kurio 
slėnis ir daubos juosia iš S, R ir P. Vir
šuje - beveik keturkampė aikštelė, apie 
50 m ilgio P-S kryptimi ir 35 in pločio 
S bei 25 m pločio P gale. Slaitai gana 
nuolaidūs. P ir V šlaituose 1-1,5 m že
miau aikštelės - pylimas; jo aukštis nuo 
griovio 1,2-1,7 m, išorėje - apie 3,5 m. 
V pašlaitėje yra gyvenvietės pėdsakų. Cia 
rasta lipdytos keramikos grublėtu pavir
šiumi, trinamosios girnos. 

68. BARTKONAI, Ukmergės raj ., Paši-

1890 m. V. Sukevičius aikštelės P dalyje 
iškasė 8X8 m dydžio duobę ir aptiko 
0,3-D,8 m storio kultūrinį sluoksnį, ku
riame rado lipdytos keramikos, gyvulių 
kaulų, titnaginį kirvį. Radiniai neišliko. 
1955 žv. II. V. Sukevičiaus ataskaita Le
ningrade, Archeologijos instituto archyve, 
buv. Archeologijos komisijos b. 1890/103. 
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lės apyl. 
Piliakalnis, kartais vadinamas koplyčkal
niu, yra S-P kryptimi pailgoje kalvoje; 
jos R ir V šlaitai statūs, 15- 16 m aukš
čio, leidžiasi į pelkėtas lygumas, kurių R 
tekėjęs upelis. Viršuje - 2 aikštelės: P 
ovali, 27 m ilgio S- P kryptimi ir 18 m 
pločio. Jos P gale yra apie 20 m ilgio ir 
3 m aukščio pylimas, kurio išorinis 8 m 
aukščio šlaitas apardytas žvyrduobės. S 
aikštelės gale yra 0,6 m aukščio pylimas 
ir už jo - 6 m gylio griovys. Už griovio, 
2 m aukščiau jo dugno ir 3,5 m žemiau 
P aikštelės krašto yra antra 16 m ilgio 
S-P kryptimi ir 10 mpločio aikštelė. 
Jos P gale yra 2 m, S - 1 m aukščio 
pylimas, kurio išorinis šlaitas 8 m aukš
čio. 



Į R ir PR nuo piliakalnio yra gyvenvietės 
pėdsakų. Rasta lipdytos keramikos brūkš
niuotu, grublėtu ir lygiu bei gludintu pa
viršiumi. 
1936 m. P. Tarasenka P aikštelės PR 
dalyje iškasė 6 XI m dydžio perkasą, ap
tiko 0,6-1,8 m storio kultūrinį sluoks
nį, rado lipdytos keramikos lygiu ir grub
lėtu paviršiumi. 
1936 žv. ir tyr. P . Tarasenka . Rad. K.VIM. 
1970 žv. II. Rad. IEM. VAK, 66/293-
310. 

BARZDlIAI, Kretingos raj ., Imba-
rės apy!., žr. Imbarė (Nr. 237). 
M. Valančius mini piliakalnį prie Salan
to, netoli kaimo. Piliakalnis į R nuo jo, 
jau Imbarės laukuose. 
Lit.: M. Valančius, 1972, 361. 

69. BASONYS, Kaišiadorių raj., Kalvių apy!. 
Piliakalnis kaimo PR dalyje, Lapainios 
deš. krante. Tai aukšta kalva, kurią iš 
S, V ir P juosia slėniai. Ji ilgai buvusi 
ariama. Viršuje dar išsiskiria apie 50 m 
ilgio R-V kryptimi ir 16 m pločio aikš
telė; jos R kraštas aukštesnis. Slaitai apie 
18 m aukščio, kai kur apardyti buIviarū
sių. 
SV pašlaitėje lyg būtų gyvenvietės pėd
sakų. 
1953 ir 1971 žv. II. 

70. BATAKIAI, Tauragės raj. 
Piliakalnis į PV nuo miestelio, Ančios 
krante, santakoje su Okiu. Jis vadinamas 
Svedų kalnu. Piliakalnį sudaro tarp upių 
įsiterpusios aukštumos kampas, kuris PV 
nuo likusios dalies atskirtas tiesiu 27 m 
ilgio ir 2,5 m gylio grioviu. Už griovio-
5 m aukščio pylimas, kuris nuo aikštelės 
tik 2,5 m aukščio. Už pylimo - trikampė 
aikštelė. Jos PV galas 22 m pločio ir 
apie 40 m ilgio PV-SR kryptimi. Pats 
SR smaigalys atkirstas 3,5 m gylio grio
viu. Slaitų aukštis nuo upės - 8-9 m. 
Aikštelėje rastas kultūrinis sluoksnis. Ji 
1915 m. ir 1944 m. apardyta apkasų. 
1961 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 103; <1>. OOKPOB
CK'HH:, 1899, 150. 

71. BATAREJA, Zarasų raj., Suvieko apy!. 
Visai šalia vienkiemio yra didelė kalva 
be kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų. Pa
sakojama, ji buvus supilta švedų patran
koms pastatyti. 
1949 žv. II. VAK, 71/182. 

BAUSKES pilis, žr. Normančiai (Nr. 482) . 

72. BAUŠIŠKIAI , Rokiškio raj., Kamajų apyl. 
Audros deš . krante, jos slėnio krašte yra 
piliakalnis. Tai nupiauto kūgio formos kal
va, kurios R-PR šlaitas leidžiasi į Audros 
slėnį ir yra 18 m aukščio, P-PR šlai
tas leidžiasi į Audros intako mažo upelio 
slėnį, o SV pusėje - į plačią daubą. Slai
tai viršuje buvę aplyginti, statūs, žemiau 
natūralūs, nuolaidesni. Viršuje - ovali 
aikštelė 55 m ilgio R-V kryptimi ir 30 m 
pločio. Jos V kraštas kiek aukštesnis. Aikš
telėje ir R šlaite pastebėtas kultūrinis 
sluoksnis. Randama lipdytos keramikos 
brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi. 
Piliakalnis nuo XIX a. antrosios pusės iki 
XX a. vidurio buvo ariamas. 
Kadangi piliakalnis yra prie ribos su Ra
diščiais, tai priskiriamas ir šiam kaimui. 
1930- 1944 m. vienkiemis buvo vadinamas 
Piliakalniu. 
1963 ir 1969 žV. RKM, 1970 žv. II. Rad . 
IEM, RKM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 103 ir 220 (Ra
diščiai); <1>. OOK,p<mcKHH:, 1899, 46 (Bogu
šiškės) ir 42 (Radiščiai) . 

73. BAZORAI, Alytaus raj., Domantonių apy!. 
Punelės kair. krante yra piliakalnis. SR
R šlaitas remiasi į Punelę, iš S ir V jį 
juosia jos . slėnis, PR dalis siekia greti
mas aukštumas. Slaitas nuo Punelės iki 
11 m, PR nuolaidesnis ir tik 5-6 m aukš
čio. Kalva ilgai buvusi ariama, šlaitai ap
ardyti, aikštelė viršuje vos išsiskiria. Ji 
apie 50 m ilgio ir 12 m pločio, PR dalis 
aukštesnė. Kultūrinio sluoksnio nepastebė
ta. Į PV nuo piliakalnio aptinkama gy
venvietės pėdsakų . 
1972 žv. II. 

74. BAlAVALE, Raseinių raj., Verėdu-
vos apy!. 
Priešais Ariogalą, Dubysos deš. krante, 
jos slėnio pakraštyje, bevardžio Dubysos 
intako kair. krante, prie Bažavalės ir Kal
niškių kaimų ribos yra piliakalnis, kartais 
vadinamas Barsukainiu. Jo P šlaitas lei
džiasi į gilų upelio slėnį, iš R ir SR juosia 
slėnio daubos. V piliakalnis siekia aukš
tumą. Cia sup iltas kūgio formos, 3-4 m 
aukščio nuo lauko pylimas. Jo viršus nu
skleistas į trikampę aikštelę, kuri 11 m 
pločio prie pylimo ir apie 20 m ilgio R-V 
kryptimi. Piliakalnis apardytas ariant, pa-

. stebima tamsesnės žemės sluoksnis, ras-
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ta šlako. Į P nuo jo yra IV-VI a. sen
kapis. 
1961 žv. II. 
ut.: T. Dowgird, 1909, 365; L. Krzywicki, 
1909, 24-25; <l>. nO'~pOiBCKHH, 1899, 
134 (neminėdamas vardo, nurodo jį ne
tiksliai - priešais Gėluvą. Iš tiesų pilia
kalnis yra keliais km aukščiau prieš upės 
srovę) . 

75. BĖCIONYS, Salčininkų raj., Jurgelio
nių apyl. 
Piliakalnis į V nuo kaimo, Gaujos deš. 
krante. Iš S ir SR jį juosia upės slėnis, 
iš V - pelkėtas slėnis, P siekia aukštu
mą . Slaito aukštis čia tik 4 m, o nuo 
upelio pusės - 15-17 m. Viršuje ovali, 
40 m ilgio R- V kryptimi ir apie 20 m 
pločio aikštelė. Ji ir dalis šlaitų apardyta 
bulviarūsių. P pašlaitėje pastebima gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi. 
1951 , 1955 žv. II, 1968 žv. MMT. Rad. 
IEM. 

76. BEIŽONYS, Trakų raj ., Ubiškių apyl. 
Piliakalnis į PV nuo miestelio. Tai sta
čiašlaitė kalva, kurios viršuje - apie 10-
12 m skersmens aikštelė; ją žiedu juosia 
pylimas. Jis aukščiausias (iki 21 m) P 
ir S aikštelės pakraštyje. Išorinis šlaitas 
S 14 m, P - 8,5 m aukščio. 
S pašlaitėje aptikta gyvenvietės pėdsakų, 
rasta lipdytos keramikos lygiu ir grublė
tu paviršiumi. Toliau į P - pilkapių gru
pė. 
1971 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 104; 1956, 46-
47. 

BENDRĖS, Alytaus raj., Miroslavo apyl. 
Kaime yra didelė kalva, vadinama Uola
kalniu, kurią kartais norima laikyti pilia
kalniu. Bet jis be piliakalnio požymių . 
Tas pats kalnas vadinamas ir Miroslavo 
piliakalniu. 
1954 žv. II. 
Ut.: P . Tarasėnka, 1928, 104, 186. 

BENDRIAI, Molėtų raj ., Videniškio apyl., 
žr. Uesėnai (Nr. 386). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 104. 

77. BENDŽiUKAI, Molėtų raj., Joniškio apyl. 
Piliakalnis Narakio ež. V krante. Tai 
didelė kalva, kurią iš R juosia Narakio ež., 
iš S - pelkėtas slėnis, iš P - pelkės ir 
Liūnelio ež. Tik V jis siekia gretimas kal-

vas. Todėl čia kalvos šlaitas tik 4-5 m, 
kiti - 13 m aukščio . Viršuje beveik apva
li, 65-70 m skersmens aikštelė su kul
tūrinio sluoksnio pėdsakais. Aptikta lip
dytos keramikos lygiu ir brūkšniuotu pa
viršiumi. Piliakalnis nuo seno ariamas, 
įtvirtinimų pėdsakų nematyti. 
1970 žv. II. 
Ut.: A. Tautavičius, 1971, 22. 

78. BERNOTAI, Vilniaus raj., Eitminiš
kių apyl. 
Piliakalnis Girijos ež. R krante. Iš V 
jį juosia ežeras, iš P ir PV - pelkėtas 
upelio slėnis, išR - dauba. Tik S pilia
kalnis siekia aukštumą. Slaitų aukštis nuo 
daubų - apie 12 m. Viršuje - 90 m il
gio P-S kryptimi ir 13-15 m pločio 
aikštelė. Jos S gale išliko apardytas kū 
gio formos pylimas, kuris nuo aikštelės 
3 m, i šorėje - 6 m aukščio. Už pylimo 
yra griovio pėdsakų. Aikštelėje ir šlaituo
se randama kultūrinio sluoksnio žymių. 
Aptinkama lipdytos keramikos lygiu ir 
brūkšniuotu paviršiumi, geležies šlako. 
Pašlaitėje rasta ir lipdytos grublėtu pa
virš iumi bei žiestos keramikos. 
1965 žv. II, 1969 žv. MMT. Rad . IEM. 

79. BERNOTAI, Vilniaus raj., Eitminiš
kių apyl. 
Apie 150 m į PV nuo piliakalnio, Giri
jos ež. PR krante yra pailga kiek įdu
busiu viršumi kalva, kurią iš visų pusių 
juosia pelkėtos žemumos. Viršuje aikštelė 
apie 60 m ilgio P-S kryptimi ir 30 m 
pločio. Jos viduryje ir SV šlaite pastebi
mas kultūr inis sluoksnis. Cia aptikta lip
dytos grublėtu paviršiumi ir žiestos kera
mikos. Kalva ariama, S šlaite kastas žvy
ras. Pasakojama, buvę rasta žmonių 
kaulų, kalavijas. 
1969 žv. MMT. 

80. BERZGAINIAI, Ukmergės raj., Zemait
kiemio apyl. 
Piliakalnis R kaimo pakraštyje. Tai 2 be
vardžių upelių iš R, P ir V juosiama 
kalva, kuri tik S siekia aukštumą. Slaitai 
į gilius upelio slėnius 21 m aukščio. Vir
šuje - 43 m ilgio PV- SR kryptimi ir 
25 m pločio aikštelė. Jos SR gale - 3,5 m 
aukščio pylimas, už jo eina 3,6 gylio grio
vys. Griovio dugnas 2 m pločio. Už grio
vio - antras pylimas, kuris nuo gretimų 
laukų 3 m aukščio. Pylimo P galas re
miasi į statų šlaitą, SV pasuka į V ir 
eina piliakalnio V šlaitu žemiau aikštelės, 
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pamažu virsdamas terasa. Jis apie 110 m 
ilgio. Aikštelės PV gale yra 0,6 m aukš
čio pylimas. Už jo, 6 m žemiau, kalvos 
smaigalyje yra 12 m ilgio ir 11 m pločio 
terasa. 
Į S ir SR nuo piliakalnio rasta gyvenvie
tės pėdsakų. Pasitaiko lipdytos keramikos 
ly'giu lir grublėtu paviršiumi. 
1936 m. P. Tarasenka aikštelės V dalyje 
iškasė lOX 1 m dydžio perkasą, aptiko 
0,8 m storio kultūrinį sluoksnį, rado lip
dytos keramikos lygiu ir grublėtu pavir
šiumi, molinių verpstukų ir kt. 
1936 žv. ir tyr. P. Tarasenka. VAK, 181-
19l. 1970 II. Rad. KVIM ir 'IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1956,62. 

BERlĖ (Beržės-Buciškės vk.), Sila
lės raj., žr. Medvėgalis (Nr. 429). 
P. Tarasenka, remdamasis Spruogiu, mi
ni Papilio ir Alkos kalnus šio vk. lau
kuose. Vk. greta Medvėgalio. Zr. VAK, 
49/12l. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 105. 

BERlYNAS, Kapsuko raj. (buv. liuba
vo vlsč.): 
P. Tarasenka nurodo miške didelį pilia
kalnį, apjuostą įvairaus dydžio pylimais. 
Zinios imtos iš "Slownik Geograficzny" 
(XI t.), bet kiek iškreiptos. Iš tikrųjų 
minimas didelis kalnas (ne piliakalnis), 
apjuostas įvairaus dydžio "kapčiais" (pil
kapiais?). 1965 m. kaimo laukuose pilia
kalnio nerasta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 105; A. Kamins
ki, 1956, 206. 

81. BERlINIŠKĖ, Kapsuko raj., Višakio Rū
dos apyl. 
Į V nuo kaimo, Višakio ka ir. krante, slė
nyje, juosiamas pelkių, išliko 2,5-3 m 
aukščio kauburys, vadinamas piliakalniu. 
Jo viršus 7 m skersmens. Siauras sausu
mos ruožas jį jungia su gretima aukštu
ma. Greičiausiai, tai tik upelio nuplauto 
piliakalnio liekanos. 
1972 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemėl. 

82. BETYGALA, Raseinių raj. 
r Į P nuo miestelio, Vaškutės deš. krante 

yra piliakalnis. Tai kalva upelio slėnyje; 
iš R, P ir V ją juosia slėnio daubos, S ga
las remiasi į aukštumą. Slaitai 20-25 m 
aukščio, tik Š galas nuo lauko pakyla 
5 m. Viršuje - netaisyklinga keturkampė, 

ŠR-PV kryptimi 30 m ir PR-ŠV kryp
timi 33 m ilgio aikštelė. Š gale buvęs py
limas išskleistas, iškasinėtas; kiek apar
dytas ir R šlaitas. J. Basanavičius spėjo 
čia buvus XIV a. minimą- Aukaimio pilį· 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Lit.: T. Dowgird, 1909, 362; L. Krzywic
ki, 1909, 30-35; P. Tarasenka, 1928. 106; 
J. Basanavičius, 1970, 82, 88-89; 1>. TIo
KPOBCKI1H:, 1899, 132. 

83. BETYGALA, Raseinių raj. 
Šalia miestelio kapinių, PV yra piliakal
nis. Tai aukštumos kampas, iš PR, P, V ir 
šV apjuostas daubomis, ŠR atskirtas pus
lankio formos 90 in ilgio, 16 m pločio ir 
3 m gylio grioviu. Šlaitai į daubą 18 m 
aukščio. Beveik trikampė aikštelė 70 m 
ilgio R-V kryptimi ir 65 m pločio. Jos 
PV kraštas beveik 7 m aukštesnis už li
kusią dalį. ŠR pakraštyje, palei griovį
tik 0,5 m aukščio pylimas. Maždaug aikš
telės centre yra 1860-1866 m. išmūryta 
penkiakampė koplyčia. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II. 
Lit.: T. Dowgird, 1909, 362; L. Krzywicki, 
1909, 30-35; P. Tarasenka, 1928, 106. 

84. BETIŠKĖS, Zarasų raj., Zukliškių apyl. 
Piliakalniu vadinama į P nuo kaimo se
niai ariama, žemais šlaitais, nedidelė, kū
gio formos kalva, beveik iš visų pusių 
juosiama pelkės. Viršuje aikštelė neišsi
skiria, nepastebima nei kultūrinio sluoks
nio, nei įtvirtinimų. Aukštis -apie 8 m. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Lit.: P. Gipiškis, 1936, 43. 

85. BIELAZARIŠKĖS, Vilniaus raj., Dūkš
tų apyl. 
Pilies kalnu vadinama į PR nuo kaimo, 
Neries deš. krante didelė kalva. Ji pailga 
PR-ŠV kryptimi, natūraliais nuolaidžiais 
šlaitais, apie 200-250 m ilgio ir maž
daug 100-150 m pločio. ŠV galas va
dinamas papiliu. Kalva nuo seno aria
ma. Įtvirtinimų pėdsakų nėra. Tik PR 
krašte pastebėta kultūrinio sluoksnio žy
mių, aptikta lipdytos keramikos nežymiai 
brūkšniuotu paviršiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 

86. BIJAUTONYS, Kaišiadorių raj., Rumšiš
kių apyl. 
Piliakalnis Strėvos deš. krante, į upės slė
nį įsiterpusioje kalvoje, kurią iš R, P ir 
V juosia Strėvos slėnis. Dalis piliakalnio 
nuslinkusi, likusi tik 3-4 m pločio cent-
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rinė dalis. Slaitai statūs, 17 m aukščio. 
Aikštelė buvusi apie 25 m ilgio, P galas 
kiek žemesnis. S gale, nuo aukštumos 
išliko 4 m aukščio pylimo dalis ir už 
jo - 1,3 m gylio griovys. Aikštelės P gale 
yra 1,5 m, už jo antras - 0,4 m aukščio 
pylimai. Aikštelėje pastebima kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 106. 

87. BIJEIKIAI, Anykščių raj. , Skiemonių apyl. 
Papilio kalneliu vadinamas piliakalnis yra 
tarp Rubikių ir Dusynos ež. Tai S-P 
kryptimi pailga kalva, kurią iš V ir S 
juosia Rubikių, iš R - Dusynos ež. Tik P 
ji siekia aukštumas. Kalvos š laitai gana 
nuolaidūs, iki 16 m aukščio, P - 3-4 m. 
Viršuje - 35 m ilgio ir 15 m pločio aikš
telė. Kalva nuo seno ariama, su kultūri
niu sluoksniu. Buvo randama daug ang
lių, PR ir šV pašlaitėj e aptikta lipdytos 
keramikos lygiu ir grub lėtu paviršiumi. 
1969 žv. II. 

88. BIKūNAI, Utenos raj., Sudeikių apyl. 
Piliakalnis kaimo PR pakra'štyje. Tai P
S kryptimi pailga kalva , iš V, P ir R juo
siama pelkių, nuo seno ariama, be įtvir
tinimų. Viršuje buv. aikštelė galėjo tu
rėti 45 m ilgio ir apie 20 m pločio. Slai
tuose (10-12 m aukščio) ir R pašlaitėje 
dar žymu kultūrinio sluoksnio liekanų . 
Rasta lipdytos keramikos lygiu ir brūkš
niuotu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 

89. BILIONY~ Silalės raj., Laukuvos apyl. 
..- Sventkalniu, Svedkalniu vadinamas pilia

kalnis yra didelėje aukštoje kalvoje į P 
nuo Sventpelkės, per kurią teka Rungys. 
Viršuje - lygi 57 m ilgio ir 37 m pločio 
SV-PR kryptimi aikštelė . Zemiau - iš 
visų pusių 4- 5 m aukščio šlaitai. Jie 
baigiasi terasa, kuri SV 20 m pločio, o 
ties kamI?ais siaurėja : S dalyje 11 m, 
R - 17 ill pločio. P~PR krašte terasa 
smarkiai apardyta ariant. Nuo jos kraštų 
žemyn leidžiasi 20-25 m aukščio kalvos 
šlaitas. XX a. pradžioje, kai kalva dar 
mažiau buvo apardyta, žemiau pirmos bu
vo ryškiai matoma antra terasa, ir pilia
kalnis priminė laiptuotą piramidę. Kal
vos P šlaite yra kultūrinis sluoksnis. Ras
ta lipdytos keramikos grublėtu paviršiu
mi. XX a. pradžioje ir aikštelė buvo aria
ma, su ryškiu kultūriniu sluoksniu. 

XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Rad. IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 17, 39, 42, 44-
45, 50- 52, 54; P . Tarasenka, 1928, 107; 
M. Valančius, 1972, 364. 

90. BIRŠTONAS, Prienų raj. 
Vytauto kalnu vadinamas piliakalnis Ne
muno deš. krante, apjuostas daubomis. 
Slaitai gana statūs, 13-20 m aukščio. 
Viršuje ovali, 70 m ilgio PR-SV krypti
mi ir 35 m pločio aikštelė. SV jos dalį 
suardė vandentiekio rezervuaro duobės. 
Piliakalnio P pašlaitėje yra gyvenvietės 
pėds.akų. Rasta lipdytos grublėtu pavir
šiumi ir žiestos keramikos. 
1953 žv. II. 
Lit.: Z. Gloger, 1888, 283; J. Radziukynas, 
1909, 36- 37; P. Tarasenka, 1928, 107; 
M. Valančius, 1972,365; <P. ITOKPOBCKiHH, 

1893, 124. 

BIRŠTONIŠKIAI, Silutės raj., žr. Pagė
giai (Nr. 505). 
Lit.: E. Hollack, 1908, 15; P. Tarasenka, 
1928, 107; C. Engel, 1931. 80 ir kt. 

BIRŽĖS PILIS, žr. Kalniškiai, Kelmės raj . 
(Nr. 282). 

91. BIRŽŲ LAUKAS, Silalės raj., Jucai
čių apyl. 
Akmenos deš. krante slėnyje, pelkėse, ku
rios vadinamos Alkos pieva, yra natūrali 
kalva - pilalė. Ji be įtvirtinimų ir kultūri
nio sluoksnio . 
1961 žv. II. VAK, 54/297-298. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 108; <P. ITOKPOB

ICKHH, 1899, 145. 

92. BIRŽUVĖNAI, ,...Telšių raj., Luokės apy1. 
Virvytės deš. krante yra koplyčkalnis , turįs 
piliakalnio požymių. Tai apie 50 .ill ilgio 
R- V kryptimi aikštė, pamažu nuolaidė
janti ir 37 m pločiu besiremianti i upę· 
Slaitas į upę status, 7 ,m aukščio. Iš visų 
kitų pusių aikštę juosia kiek išskleistas 
1- 1,5 m aukščio pylimas, kurio 5 m aukš
čio išorinis šlaitas leidžiasi į 12 m pločio 
ir 2 m gylio griovį. Aukščiausiame R 
aikštelės krašte yra buv. mūrinės lOX 
X 10 m dydžio koplyčios pamatai. 
1964 žv. II. , 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 107. 

BIŠPILIS, žr. Jurbarkas (Nr. 268) . 

BIŠPILIUKAI, Jurbarko raj., žr. Kalnė
nai (Nr. 279). 
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' BITĖNAI (Ragainė), Silutės raj., Ram
byno apy!. 
Prieš Ragainę, deš. Nemuno krante mini
ma buvus pilį. Archeologinėje literatūro
je nurodoma, kad piliakalnis į R nuo 
Bitėnų kaimo, Bitės upelio krante ir vadi
namas Karkalniu, arba Tarkainiu. Paaiš
kėjo, kad Tarpkalniu (ne Tarkainiu) va
dinamas Bitės slėnis - tarp 2 ariamų be
vardžių kalvelių, į SR nuo kaimo. 
Karkalnis yra į PR nuo kaimo, jau Užlai
čiuose, prie Nemuno. Tai natūrali kalva, 
piliakalniu nevadinama ir be jo požymių. 
Galimas daiktas, dalį šios kalvos su pi
liakalnio požymiais nuplovė Nemunas. 
1963 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 126; P. Tarasenka, 
1928, 221; H. Crome, 1938, 205; 1940, 
107. 

BOGUŠIŠKĖ, Rokiškio raj., žr. Baušiš
kiai (Nr. 72). 
Ut.: <P. DOKPOHCKHH, 1899,46. 

93. BOGUTIŠKĖ, Svenčionių raj ., Svenčionė
lių apy!. 
Tai nupiauto kūgio formos kalva, juosia
ma pelkėtų daubų. Slaitų aukštis - iki 
10- 12 m. Viršuje jie statesni, aplyginti. 
PR šlaite 4 m žemiau aikštelės yra 12 m 
pločio terasa. Aikštelė ovali, 58 m ilgio 
S-P kryptimi ir 40 m pločio. P pakraš
tyje dar yra pylimo žymių. 
1894 m . F. Pokrovskis aikštelės PR pa
kraštyje iškasė nedidelį šudą, aptiko iki 
0,5 m storio kultūrinį sluoksnį su lipdy
ta keramika brūkšniuotu paviršiumi, moli
nių apskritų ir Dijakovo tipo svorelių bei 
kitų radinių. 
1958 ir 1971 žv. II, 1894 bando kasinėji
mus - F. Pokrovskis. Rad. Valstybinia
me is,torijos muziejuje Maskvoje. 
Ut.: <P. DOKPOBCKHH , 1897, 190-194. 

94. BRADESIAI, Rokiškio raj., Kriaunų apy!. 
Sartų ež. Bradesių įlankos S krante, apie 
100 m nuo ežero, aukštumos krašte yra 
kalvelė, laikoma piliakalniu. Jos viršus iš
kilus, aikštelė labiau neišsiskiria, jos dy
dis apie 30x 15 m. Slaitai natūralūs: Š 
gana nuolaidus, vos 1,5 m aukščio, aukš
čiausi - V ir P. Jie statesni, 13-14 m 
aukščio . Kultūrinio sluoksnio nėra, gy
venvietės pėdsakų nepastebėta. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Ut.: P. Gipiškis, 1936, 30. 

95. BRAZUOLĖ, Trakų raj. 
Bražuolės kair. krante yra piliakalnis, iš 
visų pusių juosiamas upelio slėnio ir jo 
krašte esančių daubų. Slaitai statūs, 15-
25 m aukščio. P-PR krašte, kur šlaitas 
nuolaidesnis, supiltas apie 130 m ilgio 
pylimas. Jo išorinis šlaitas apie 9 m aukš
čio. Viršuje - netaisyklinga keturkampė 
aikštelė, 210 m ilgio P-S kryptimi, apie 
110 m pločio P bei 95 . m pločio S gale. 
Apie vidurį prie V aikštelės krašto
kūdra. Aikštelė, atrodo, skersiniu pylimu 
buvusi padalyta į 2 dalis. Tačiau, ilgai 
ją ariant, tiek vidinis, tiek ir išorinis py
limai smarkiai suardyti. 1972 m. MMT 
(vad. V. Daugudis) ištyrė piliakalnio PV 
kampe apie 100 m 2 plotą. Padarytas py
limo piūvis, aptikta pirmųjų m. e. amžių 
įtvirtinimų, rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi. Senes
nėje literatūroje minimų pilies griuvėsių 
nerasta. Greta PV yra IX-XII a. pilka
pių liekanų, kurias XIX a. viduryje kasi
nėjo A. Kirkoras. 
1955 žv. II, 1972 kasin. MMT. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 109; V. Dau
'gudis, 1974, 19-22; <P. DOKPOBCKHH, 1893, 
68; B. ,UaYJry.rr.Hc, 1973, 374-375. 

96. BRIDVAIŠIS, Kelmės raj., Tytuvėnų apy!. 
Bridvaišio ež. S krante yra kalva, kartais 
vadinama piliakalniu. Iš P ją juosia eže
ras, iš kitų pusių - durpynas. Kalva tarsi 
sala. Ji gana stačiais, 5-6 m aukščio šlai
tais, viršuje yra apie 60 m ilgio R-V 
kryptimi bei 26 m pločio aikštelė kiek iški
lusiu viduriu. Kultūrinio sluoksnio ir įtvir
tinimų nepastebėta. 

1967 žv. II. 

97. B RINKLIŠKĖS, Utenos raj., Daugai
lių apy!. 
Piliakalnis kaimo SR dalyje, smarkiai su
ardytas ariant. Dabar nuolaidžiais, tik apie 
4 m aukščio šlaitais. Aikštelė viršuje vos 
išsiskiria. Ji apie 40 m ilgio S-P kryp
timi ir apie 10 m pločio S gale; atrodo, 
yra buvęs nedidelis pylimas.> Aikštelės 
kraštas čia apie 1 m aukštesnis. 
1970 žv. II. VAK, 60/25. 

98. B RADELIŠKĖS, Vilniaus raj., Dūkš
tų apy!. 
PakiIta vadinamas piliakalnis i V nuo 
Dūkštų, Dūkštos kair. krante. Upelis jį 
juosia iš PY, ŠV ir SR. Tik PR kampas 

- 42-



siekia gretimas aukštumas. Slaitai į upe
lį statūs, kai kur išgriuvę, iki 15- 16 m 
aukščio. Aikštelė - netaisyklingas ovalas, 
80 m ilgio R-V kryptimi ir 30 m pločio. 
PR kampe išlikęs 1,1 m aukščio nuo aikš
telės pylimo galas. Jo viršus išskleistas, 
apie 6 m pločio. Išorinis šlaitas 4 m aukš
čio. Už pylimo - 2 m gylio ir 17 m plo
čio griovys. Aikštelėje ir į R nuo pilia
kalnio, lauke yra kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. 

1970 m. MMT ir YVU (vad. V. Daugu
dis ) ištyrė aikštelės R ,krašte 82 m 2 plotą. 
aptiko 0,7- 1,2 m storio kultūrinį sluoks
nį. Rasta lipdytos lygiu, brūkšniuotu ir 
grublėtu paviršiumi, taip pat žiestos ke
ramikos, š lako, I m. e. tūkstantmečio ir 
II pradžios geležinių įrankių bei žalva
rinių papuošalų. 

1965 žv. II, 1970 tyr. MMT ir YVU. Rad . 
IEM, AR 400 : 1-39. 
Ut.: V. Daugudis, 1972, 19-21; B. ,Uay
ryJI.JioC, 1971, 319-320. 

99. BROKORIAI (Syliai), Si1utės raj., Sy
lių apyl. 
Kair. Susties krante, santakoje su Pilai
čiu yra piliakalnio liekanų. Piliakalnis 
buvęs aukštumos kampe, juosiamas upe· 
lių, iš P nuo aukštumų atskirtas grioviu 
ir apie 2,5 m aukščio pylimu. Piliakalnį 
nuplovė upeliai. Liko tik pylimo išorinis 
kraštas, kertamas skersai Pilaičio vagos. 
I R nuo jos yra 13 m, į V - 8 m ilgio 
pylimo dalis. F. Pokrovskis mini, kad 
valstiečiai jį kasinėję ir radę anglių. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 244 (Siliai); 
<1>. nOKpOBCK,H11, 1899, 1,55. 

BRUSKIAI, Silalės raj., Obelyno apy!. 
XIX a . pab., sudarant Kauno gubernijos 
archeologinį žemėlapį, kaime esanti 2iog
daubio kalva buvo pavadinta piliakalniu. 
1905 m. L. Krzywickis apžiūrėjo kalvą ir 
apklausė kaimo gyventojus. Paaiškėjo, 
kad ant kalvos kadaise buvusi 2iogio so
dyba. Iš čia kilo kalvos pavadinimas. 
Tačiau supilta nelaikoma, pilimi ar pilale 
nevadinama. Artimiausia pilutė, "švedų 
supilta" kalvelė yra gretimame Prienų 
kaime. 
1905 žv. L. Krzywickis, jo pastabos 
KVIM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 110; <1> . nO'KpOB
CKHH, 1899, 145. 

100. BUBIAI, Siaulių raj., Kurtuvėnų apyl. 
Piliakalnis Dubysos kair. krante. Iš S, V 
ir P jį juosia Dubysos slėnis, PR jo dalis 
siekia gretimą aukštumą. Slaitai statūs, 
10-14 m aukščio. Viršuje - PR-SV 
kryptimi 80 m ilgio ir 35 m pločio aikš
telė . Jos PR gale - 4,5 m aukščio ir 
35 m ilgio pylimas. Išorinis jo šlaitas, 
10 m aukščio, leidžiasi į 14 m pločio ir 
5 m gylio griovį, skiriantį piliakalnį nuo 
aukštumos. Aikštelės SV gale irgi buvęs 
pylimas, bet daug žemesnis. 
1902-1906 m., 1909 m ir 1911 m. pilia
kalnio aikštelę kasinėjo L. Krzywickis. 
1909 m. ištirta 47 m2 aikštelėje ir 6 m2 

šurfas pylime. Kitų metų tyrinėjimų apim
tis nežinoma. L. Krzywickis aptiko apie 
1 m storio kultūrinį sluoksnį. Rasta dau
giausia XI-XIV a. radinių. 
Spėjama, jog čia stovėjo 1348 m. ir 
1358 m. sudeginta Dubysos pilis prie 
Siaulių (Dobitzen in Saulia) . 
1890 žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II; 
1902-1906 ir daugiau - 1911 kasin. 
L. Krzywickis. Rad. KVIM, 1503: 1-96, 
1506: 1-54; SAM. VAK, 47/32-51, AAK, 
1903/60. 
Ut.: L. Krzywicki, 1891, 165; 1906, 15, 
39, 58, 82-84; L. Kšivickis, 1928, 84-
86; P. Tarasenka, 1928; 110; P. Kulikaus
kas, 1955, 77; LAB, 371. 

BUBLISKE:S, Silutės raj., Pagėgių apyl., 
žr. Pagėgiai (Nr. 505). 
Ut.: E. Hollack, 1908; P. Tarasenka, 1928, 
110; V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26. 

101. BODA, Sakių raj., Jankų apyl. 
Kaimo SR pakraštyje, prie ribos su En
dziuliais, Noreikupės deš. krante yra ne
didelė kalva, vadinama piliakalniu. Ji 
nuolaidžiais šlaitais, apardyta sodybos 
ant kalvos. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

102. BUDELIAI, Kaišiadorių raj., 2aslių apyl. 
Skarbo kalnu vadinamas piliakalnis R 
kaimo dalyje, Neries kair. krante, aukštu
mos pakraštyje, tarp 2 gilių daubų, iš 
kurių viena teka Ravo upelis . Piliakalnį 
iš R ir PR juosia Neries, iš SV - Ravo 
slėniai, iš P - gili dauba, V jis siekia 
aukštumą. Soninių šla itų aukštis - iki 
25- 26 m. Viršuje - 34 m ilgio R-V 
kryptimi aikštelė. V jos galas 12 m plo
čio. Cia supiltas kūgio formos, beveik 
6 m aukščio nuo aikštelės ir 9,5 m aukš-
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čio išorėje pylimas. Aikštelės R gale kal
vos smaigalys atkirstas 4,5 m gylio grio-
viu, už kurio - nedidelis pylimas. . 
I V nuo piliakalnio, dirvoje aptikta kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi, šlako. 1921 žv. P. Tarasenka, 1971 
žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1922,579-580; K. Avi
žonis, 1927, 18-20; P. Tarasenka, 1928, 
110. 

BUDELKIEMIS, Klaipėdos raj., Dovi
lų apy!. 
I šv nuo kaimo minimi gynybiniai įren
gimai. Tačiau rasti jų nepavyko. 
1963 žv. II. 
Ut.: H. erome, 1938, 208. 

BUDRIAI, Anykščių raj., Kavarsko apy!. 
žr. Šoveniai (Nr. 742). 
1969 II žvalgė kaimo laukus. Piliakalnis 
aptiktas tik gretimo Šovenių kaimo lau
ke. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 110. 

103. BUGAILIŠKIAI, Kupiškio raj., Šimo
nių apy!. 
Kaimo šv pakraštyje, prie buv. upelio 
yra pailga P-Š kryptimi kalva gana nuo
laidžiais, 5-6 m aukščio šlaitais, vadi
nama piliakalniu. Aikštelė labiau neišsi
skiria . Ji apie 60 m ilgio ir 20 m pločio, 
iškasinėta duobėmis. Kultūrinio sluoksnio 
ir įtvirtinimų nepastebėta. 
1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 111. 

~I, Telšių raj., Tryškių apy!. 
Virvyčios deš. krante, prie ribos su Tau
ragėnų kaimu yra piliakalnis Tauragis . 
Jis upės slėnyje, iš R nuo gretimos aukš
tumos atskirtas a pie 1,5 m gylio ir 5 m 
pločio grioviu, kuris lanku juosia apvalų 
piliakalnio galą. Už griovio kyla status, 
9,5 m aukščio pylimo šlaitas; vidinis-
7,5 · m aukščio. Pylimas lanku juosia ne
didelę, 15 m ilgio R-V kryptimi aikštelę. 
Ji platėja į V ir 24 m pločiu remiasi į upę. 
Šlaitas nuo upės status, 9 m aukščio. Iš 
kitų pusių aikštelę beveik ištisai juosia 
4- 5 m aukščio pylimas. 
I R ir P nuo piliakalnio, dirvose pastebė
tas kultūrinis sluoksnis, randama ap degu
sio molio, lipdytos keramikos grublėtu pa
viršiumi, šlako. 
1964 žv. II. Rad. IEM. 

105. BUIVYDAI, Anykščių raj., Skiemo-
nių apy!. 
Piliakalnis - Miežintos deš. krante. Iš P, 
V ir R jį juosia upelis, į kurį leidžiasi 
statūs, 13 m aukščio šlaitai. Š supiltas 
30 m ilgio ir 4 m aukščio nuo aikštelės 
bei 5 m aukščio išorėje pylimas; 'už jo 
yra užslinkusio griovio žymių. Upės ir 
pylimo juosiama piliakalnio aikštelė be
veik keturkampė, 40X45 m dydžio. Ji bu 
vusi ariama, pastebėta akmenų grindinių. 
Pylimą kasinėjo lobių ieškotojai. I mu
ziejų pateko lipdytos keramikos brūkš
niuotu paviršiumi. 
1969 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 158 (Klivėnai). 

106. BUIVYDAI, Vilniaus raj., Dūkštų apy!. 
Piliakalnis Dūkštos kair. krante, apie 
400 m į P nuo Bradeliškių (Nr. 98). Iš Š, 
V ir R jį juosia upelio slėnio daubos, 
PR jis siekia gretimas aukštumas. Šlaitas 
nuo Dūkštos apie 40 m, kitur - maždaug 
25 m aukščio. Viršuje - 2 pylimu atskir
tos aikštelės. P aikštelę nuo lauko iš PR 
saugo 0,6 m gylio ir 25 m ilgio griovys, 
už kurio yra 1,2 m aukščio nuo griovio 
bei 3,5 m aukščio nuo aikštelės 10 m il
gio pylimas. Aikštelė P-Š kryptimi 11 m 
pločio ir 25 m ilgio. Š krašte - 10 m 
ilgio, 6,5 m aukščio pylimas, kuris nuo S 
aikštelės 4,5 m aukščio, nes pastaroji 
aukščiau, negu P. Š aikštelė ovali, 38 m 
ilgio $-P kryptimi ir apie vidurį 20 m . 
.pločio. 
I P nuo piliakalnio, dirvoje pastebimas 
kultūrinis sluoksnis. 
1970 žv. MMT. 

107. BUIVYDONYS, Kaišiadorių raj., 2iežma
rių apy!. 
Piliakalnis į R nuo kaimo ir į V nuo 
buv. dvaro, Dūmės kair. krante. Iš P ir R 
jį juosia upelis. Šlaitai statūs, 8-9 m, V 
nuo aukštumos - 5-6 m aukščio. Viršu
je - ovali, 5 X 8 m dydžio aikštelė, žiedu 
apjuosta pylimu, kuris V 3,5 m, kitur-
1 m aukščio. 
1971 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, Ill; <P. I10KPOB
CKI1H:, 1893, 130 (pavadintas 4 m aukščio 
pilkapiu) . 

BUKANTIŠKJ::, Kelmės raj., Karklė
nų apy!., žr. Piltinė (Nr. 591). 

108. BULAVJ::NAI, Kelmės raj., Tytuvėnų apy!. 
Piliakalnis Dubysos kair. krante, santa
koje su bevardžiu upeliu, kaimo Š pa-
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kraštyje. Iš R jį juosia upelis, iš V ir 
P - Dubysa, S siekia aukštumą. Slaitai 
statūs, natūralūs, 16 m aukščio. Viršu
je - apie 130 m ilgio S-P kryptimi ir 
30 m pločio aikštelė, kurios S nedidelis 
pakilimas, tarsi išskleisto pylimo vieta. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1967 žv. II. VAK, 39/101. 

109. BUNIŠKIAI, Lazdijų raj. ir apyl. 

taiko lipdytos keramikos lygiu ir grub
lėtu paviršiumi. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II. Rad. 
IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 85, 88-89; 
K. Avižonis, 1927, 14; L. Kšivickis, 1928, 
13-14, 86-87; P. Tarasenka, 1928, 112 
(Burbaičiai) ir 214 (Pilukiai) ; L. Krzy
wicki, 1957, 424; <1>. nOKpOBCKliH:, 1899, 
128. 

Piliakalniu vadinama apvalaina nuolai
džiais šlaitais kalvelė, kurios viršus a pie 
25 m ilgio ir 15 m pločio ties viduriu. 
Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio nepa
stebėta. S ir SV pašlaitėje aptikta kultū
rinio sluoksnio pėdsakų, rasta lipdytos 
keramikos grublėtu paviršiumi. 

112. BURBIŠKIAI, Silalės raj., Laukuvos apyl. 

1954 žv. II. Rad. IEM. 

110. BŲQZ.Ė.NAl ..... Telšių raj., Gadūnavo apyl. 
--------pffiakalnis į PV nuo buv. dvaro. S ir R 

šlaitai, apie 13 m aukščio, leidžiasi į 
pelkę, per kurią teka Gervė. Viršuje
apfe 56 m ilgio P-S kryptimi ir apie 
40 m pločio aikštelė. V ir P jos kraštus 
juosia maždaug 70 m ilgio pylimas, ap
ardytas ariant ir kasant duobes. Jis 2,5 m 
aukščio nuo aikštelės V pusėje, 7 m
išorėje. Pašlaitėje buvęs griovys, už jo
antras žemas pylimas beveik visai sunai
kintas, ariant lauką. Išliko R jo galas. P 
pašlaitėje yra 2 m pločio griovys, už jo -
0,5 m aukščio pylimas ir vėl griovys. 
Aikštelė apardyta ariant, statant pa
status. Į V nuo piliakalnio, dirvoje rasta 
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi. 
1964 žv. II. Rad. TKM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 111; V. Valatka, 
1970, 126-130; <1>. nOKpOBCKliH:, 1899,81. 

ltt. BURBAICIAI, Kelmės raj., Grimzių apyl. 
Piliuku vadinamas piliakalnis Kražantės 
deš. krante, prie santakos su bevardžiu 
upeliu (L. Krzywickio teigimu, jis vadina
mas Dzindziuku), šalia Pilukiųvienkie
mio. Iš PV jį juosia Dzindziuko (?), iš 
SV ir SR - Kražantės slėniai, PR siekia 
aukštumą. Slaitai į Kražantę ir upelį sta
tūs, apie 24 m aukščio. Viršuje - beveik 
apskrita, 18 m skersmens aikštelė, kurią 
iš R ir P juosia pylimas. Jis aukščiausias 
PR pusėje, nuo aikštelės - 9,5 m, išorė
je - 10 m aukščio, į galus žemėja. PR 
pašlaitėje - nuo lauko 30 m ilgio, 15 m 
pločio ir apie 1,5 m gylio griovys. Aikš
telėje aptiktas kultūrinis sluoksnis, rasta 
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi. Į 
PR nuo piliakalnio dirvose taip pat pasi-

lt3. 
". 
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Pilies kalnu vadinama didelė kalva į V 
nuo Paršežerio. Jos R galas remiasi į Mel
nyčios upelį ir buv. malūno tvenkinį, iš 
P ir SR juosia pelkė, SV piliakalnis sie
kia kiek žemesnę aukštumą. Slaitai gana 
statūs, 12- 15 m aukščio. Viršuje - apie 
100 m ilgio PR-SV kryptimi ir 40-
50 m pločio aikštelė kiek įdubusiu vidu
riu. Ariant buvę rasta akmeninių, gele
žinių kirvių ir kitų radinių. 
Į PR nuo Pilies kalno, už upelio yra 
daug žemesnė pelkių juosiama kalva su 
lygia, apie 100X 120 m dydžio ovalia 
aikštele, kurioje taip pat pastebima kul
tūrinio sluoksnio žymių: randama apde
gusio molio trupinių, žiestų puodų šukių. 
Į V aukščiausia apylinkės kalva vadina
ma Sargakalniu. 
XIV a . pab. kryžiuočių kelių į Zemaičius 
aprašymuose minimas Persepil. Į SR nuo 
piliakalnio per pelkes ir Sietuvos upelį 
tarp Paršežerio ir Lukšto ež. veda kūl
grinda. 
1948 ir 1964 žv. II. Rad . IEM. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 37, 66, 77, 79; 
P. Tarasenka, 1928, 111; <1>. nOKPQlBCKliH:, 
1899, 137. 

~ (Mažieji Burbiškiai), Tel
šių raj., Pavandenės apyl. 
Moteraičiu vadinamas piliakalnis - dide
lės netaisyklingos kalvos viršūnė - cent
rinė dalis, apie 60 m ilgio PR-SV kryp
timi. R šlaitas gana status ir aukštas. Į V 
ir PV leidžiasi apie 30 m ilgio aikštelė, 
kurios V kraštas 6 m žemesnis, negu R. 
Aikštelės pakraščiuose yra kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų, rasta lipdytos · kerami
kos šukių. V šlaito viršutinė 11 m aukš
čio dalis stati, atrodo, išlyginta, žemiau -
nuolaidesnė. 
1949 ir 1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 24, 55; P. Tara
senka, 1928, 208; M. Valančius, 1972, 361; 
<1>. nOKpOBCKliH:, 1899, 75. 



13 pav. Buožėnai (Nr. 110) 

BURBONYS, Varėnos raj., Jakėnų apy!., 
žr. Voniškės (Nr. 835) . 
l.it.: P. Tarasenka, 1928, 112 (Burbonys). 

114. BURČIAKAI, Kaišiadorių raj., Kruo
nio apy!. 
Šalia kaimo miške yra piliakalniu vadi
nama kalva. Tai žema, iš dalies pelkių 
juosiama apie 200 m ilgio PR-ŠV kryp
timi ir a pie 100 m pločio kalva; šlaitai 
nuolaidūs, 6-8 m aukščio. Jos galai re
miasi į mažus up elius . Įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1971 žv. II. VAK, 25/75. 

BURGAIČIAI, Šakių raj ., Kidulių apy!., 
žr. Sudargas (Nr. 694, 695, 696). 

115. BORIŠKIAI, Kapsuko raj., Liudvina
vo apy!. 
Piliakalniu vadinama į Š nuo kaimo ŠR
PV krypties pailga ariama kalva. Ji 6-
10 m aukščio, nuolaidžiais šlaitais, be 
įtvirtinimų. Viršuje - apie 35X 15 m dy-

džio aikštelė. Rasta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi. 
1954 žv. II. Rad. IEM. 

116. BUROKARAISTIS, Varėnos raj., Merki
nės apy!. 
Į ŠR nuo kaimo, prie ribos su Karužų 
kaimu, Amarnios deš. krante yra pilia
kalnis. Tai kalva, kurios V ir Š šlaitai 
leidžiasi į upelį. Ji buvusi apie 25 m 
ilgio ir 3-4 m aukštesnė už gretimą lau
ką, bet XX a. pradžioje vėjo išpustyta, su
ardyta. 
1955 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 109 (Brakarai
čiai) ir 112; <P. IlOKPOBCKHH, 1893, 120. 

BURVELIAI, Panevėžio raj., Petriš
kių apy!. 
M. BaliiIskis ties Užbaliais, prie Nevėžio 
mini 40 ha plotą apimančius įtvirtinimus. 
F. Pokrovskis ir P. Tarasenka ties Bur
veliais ir Užupiais prie Nevėžio mini pi
li aka lnį. Mini jį ir J. Elisonas. Iš tikrųjų 
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į V nuo Burvelių ir PV nuo Užbalių, Ne
vėžio slėnyje, priešais Liaudos žiotis yra 
kalva, vadinama koplyčkalniu arba Mi
Ieškainiu. Ji ap ie 250 m ilgio ir 15 m 
aukščio nuo Nevėžio pusės, juosiama pel
kių. Be įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks
nio, supilta nelaikoma. Todėl jau XX a. 
pradžioje ją apžiūrėjęs L. Krzywickis 
abejojo, ar tai piliakalnis . 
1903 žv. L. Krzywickis, 1968 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 112 ir 252 (UŽ
baliai); eI>. TIOKPOBC'KI1H, 1899, 120. 

117. BUTEI KIAI, Anykščių raj., Kurklių apy!. 
Piliakalnis kaimo SR dalyje, Nevėžos deš. 
krante, netoli santakos su Virinta. Jam 
panaudotas ilgos siauros kalvos R galas, 
įsiterpęs į upelio slėnį· Piliakalnį iš P, R 
ir S juosia Nevėžos slėnis ir į jį tekėju
sio upelio dauba. V nuo likusios aukš
tumos piliakalnis buvęs at~irstas keliais 
skersiniais grioviais ir pylimais. Dabar 
susidaryti piliakalnio vaizdą sunku, nes 
jį smarkiai suardė 1915 m. įtvirtinimai. 
Atrodo, aikštelė galėj& būti apie 50 m il
gio R- V kryptimi ir 15-20 m pločio. 
Soniniai šlaitai buvę apie 13 m aukščio, 
V gale - apie 2 m aukščio pylimas. Už 
jo - 5,5 m gylio griovys ir antras 4,5 m 
aukščio pylimas. Už pylimo ėjo antras 
3 m gylio griovys ir trečias 4,5 m aukščio 
pylimas ir vėl - 2,5 m gylio trečias grio
vys. Visas piliakalnis užėmė apie 120 m 
ilgio kalvos galą. 
Piliakalnio PR pašlaitėje pastebėta gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos keramikos 
lygiu, brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
geležies šlako ir kt. 
1942 žv. P. Tarasenka, 1969 žv. II. Rad. 
IEM. 

118. BUTELIONAI, Lazdijų raj., Slavan
tų apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva Pra
punto ež. PR krante. Ji nuo seno ariama, 
apardyta. Slaitai gana nuolaidūs, apie 
20 m aukščio nuo ežero ir 8-9 m 
nuo aukštumų iš PR. Viršuje - ovali, apie 
30 X 25 m dydžio aikštelė iškiliu vidu
riu. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1954 žv. II. 

119. BOTKIEMIS, Kaišiadorių raj., Kal-
vių apy!. 
Kaimo S dalyje, prie ribos su Ziūronų 
kaimu buvo piliakalnis. Tai kalva states
niais, aukštesniais P ir V š laitais, nusi-
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leidžiančiais į nedidelę pelkę . S piliakal
nis siekė aukštumėlę. Viršuje buvusi ne
didelė aikštelė, kurią iš S juosė gana 
aukštas pylimas, žemesni jo galai beveik 
juosė aikštelę. Todėl piliakalnis atrodė 
įdubusiu viršumi. Rengiant aikštelę šo
kiams, pylimas buldozeriu išlygintas, ir 
piliakalnis liko nupiauto kūgio formos, 
su 16 X 20 m dydžio ovalia aikštele. R, 
P ir V šlaitai apie 8 m, S - 1,5 m aukš
čio. 
1971 žv. II. 

120. BUTVILONIAI , Kauno raj., Daugeliš
kių apy!. 
Trydupio deš. krante yra piliakalnis . Tai 
į upelio slėnį įsiterpęs kalvos PV galas, 
iš SV, PV ir PR juosiamas slėnio. Slai
tai nuo upelio statūs, apie 14 m aukščio. 
Nuo aukštumos, iš SR piliakalnis atskir
tas 30 m ilgio ir 15 m pločio bei 2 m 
gylio grioviu, už kurio - 6,5 m aukščio 
išorinis pylimo šlaitas. Nuo aikštelės jis 
4,5 m aukščio. Pylimas lanku juosia aikš
telės SR wraštą. Ji apie 30 m ilgio ir 
26 m pločio. 
1972 žv. II. 

CARTAI (Zahrten), buv. Klaipėdos apskr. 
žr. Valėnai (Nr. 785). 
Senesnėje archeologinėje literatūroj e mi
nimas piliakalnis, vadinamas pilale, Bab
rūnės-Akmenos kair. krante, greičiausiai, 
yra ta pati Valėnų pilalė. 1963 m. išvaikš
čiojus Danės ka ir. krantą tarp Andulių ir 
Eketės, daugiau piliakalnių nerasta. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 188; P. Tarasenka, 
1928, 112; C. Engel, 1931,81; H. Crome, 
1940, 145. 

121. CIRKLlSKIS, Svenčionių raj., Modžiū
nų apy!. 
Perkūno kalnu vadinamaS" piliakalnis yra 
prie Svenčionių, iš PY. SV jis siekia pel
kėtą Kienos, PV - nedidelio ežerėlio slė
nius. Slaitai gana nuolaidūs, apie 10-
11 m aukščio. Viršuje - ovali 30 m ilgio 
R-V kryptimi ir 25 m pločio aikštelė. 
Iš R, V ir P j ą juosia 0,6-1,2 m aukščio 
pylimas, aukščiausias V krašte. P, R ir 
SR šlaitas sutvirtintas 1 m aukščio pyli
mu, V dalis dviem - 2 ir 1 m aukščio. 
I PV nuo piliakalnio yra gyvenvietės pėd
sakų. 
1958 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 247 (Svenčio
nys) . 



r 

CEBERAKAI, Ignalinos raj., Gaidės apy!., 
žr. Pasamanė (Nr. 547). 
Lit.: J . Ziogas, 1909, 326-327; P. Tara
senka, 1928, 113. 

CEDASAI, Rokiškio raj., žr. Gudiškės 
(Nr. 232). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 113; <1>. I10KPOB
,CKIfH, 1899, 47-48. 

CEKAI, Akmenės raj., Viekšnių apy!. 
Piliakalniu dabar norima laikyti Ventos 
kair. ir Karupio deš. krante esanti kal
velė, juosiama jo iš V ir SV. Jos viršu
je - kaimo kapinaitės. Kalva be Įtvirtini· 
mų, be kultūrinio sluoksnio. Vietiniai gy
ventoj ai piliakalniu nevadina. 
1966 žv. II. 

CEKISKE, Kauno raj. 
P. Tarasenka, sekdamas M. Baliiiskiu ir 
kitais autoriais, teigia prie Cekiškės, Du
bysos krante buvus pilĮ. Tačiau iki šiol 
nei Cekiškėje, nei Dubysos pakrantėse prie 
Cekiškės nepavyko rasti piliakalnio, nors 
jo ieškojo ir T. Daugirdas, ir L. Krzywic
kis, žvalgę Dubysos žemupio pakrantes. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 114; J. Basana
vičius, 1970, 83. 

CEPELONAI, Varėnos raj., žr. Barčiai 
(Nr. 67). 
Dvaro lauke buvęs piliakalnis yra Į V 
nuo Barčių kaimo. 

122. CERNIAUSKAI (Leipalingis), Lazdi-
jų raj., Leipalingio apy!. 
Piliakalnis Į PR nuo Leipalingio ir Į S~ 
SV nuo Cerniauskų kaimo. Iš S, V ir P 
jį juosia pelkės, iš R - slėnis, kuriuo te
ka bevardis upelis. Slaitai nuolaidūs, 6-
7 m aukščio. Tai SV-PR krypties pa
ilga kalva, kurios viršuje yra apie 50X 
X 15 m dydžio aikštelė, apardyta duobių. 
Kalvos galiniuose šlaituose - žvyrduobės. 
Piliakalnis deformuotas, ilgai jį ariant. 
Kultūrinio sluoksnio pėdsakų pastebėta 
aikštelės SV. Į R nuo piliakalnio ariama
me lauke randama lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, šlako, 
tinko dalelių, taip pat žiestos keramikos. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM, AR 192. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 26; P. Tarasen
ka, 1928, 171 (Leipalingis); A. Kamiiiski, 
1956, 228. 

123. Cl:SNIAI, Telšių raj., Gadūnavo apy!. 
Kaime buvo kalva, vadinama pHale. XX a. 

124. 

125. 

126. 

127. 
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pradžioje ji imta ardyti, kasant žvyrą, 
ir ilgainiui sunaikinta. Duomenų apie for
mą ir dydį neišliko. Kasant žvyrą, buvo 
aptinkama daug žmonių kaulų ir XVII
XVIII a. radinių. Galimas daiktas, pilia
kalnyje buvo XVII-XVIII a. kaimo kapi
naitės. 
VAK, 55/30-31. 

CIU LENAI, Molėtų raj . 
Juoduoju kalnu vadinamas piliakalnis Vi
rintos deš. krante, Į R nuo Vir intų ež. 
Statūs, apie 20 m aukščio P ir V šlaitai 
leidžiasi Į Virintos slėnĮ. S ir R piliakal
nis siekia gretimas aukštumas. Cia šlai
tai buvę žemi, 2-3 m aukščio, aikštelės 
krašte supiltas pylimas. Tačiau, ariant 
aikštelę, pylimas ir S bei R šlaitai iš
skleisti ir a pardyti. Aikštelė buvusi ilgas 
ovalas, apie 45 m ilgio R-V kryptimi 
ir 23 m pločio, S pakraštys kiek aukš
tesnis. Aikštelėje ir S šlaite dar yra kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta lipdytos 
keramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiu
mi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 

CIUTELIAI, Silutės raj., Saugų apy!. 
Į S nuo kaimo buvo piliakalnis, vadina
mas Raganų kalnu, Raganų kapais. Jis 
sunaikintas XIX a., tiesiant Klaipėdos
Tilžės plentą. Išliko tik kalvos kraštas 
ka ir. krante bevardžio upelio, kuris juo
sęs piliakalnį iš S ir R. 
1963 žv. II. 
Lit.: E. HoIIack, 1908, 24; P. Tarasenka, 
1928, 115; C. Engel, 1931, 80; J. Remeika, 
1938, 84. 

CIlAI, Rokiškio raj., Kamajų apyĮ. 
Kaime yra 2-3 m aukščio kalvelė nuo
laidžiais šlaitais, iš S ir R juosiama nedi
delės lomos - pelkės. Ji nuo seno vadi
nama piliakalniu. Kalvelė ariama, kultū
rinio sluoksnio nepastebėta. 
1949 ir 1970 žv. II. 

DABINTA, Kaišiadorių raj., K.ruonio apy!. 
Į P nuo kaimo, Dabintos kair. krante, ne
toli santakos su Nemunu buvo piliakal
nis. Iš R, P, V ir SV jį ]uosė Dabintos 
slėnio daubos, SR jis siekė aukštumą. 
Slaitai gana nuolaidūs, nuo upelio slėnio 
jie 15-18 m, nuo aukštumos iš SR - tik 
apie 4 m aukščio. Viršuje buvo apie 60 m 
ilgio S-P kryptimi ir 20 m pločio aikš
telė. Ji buvusi ariama, apardyta apkasų; 



kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Pasta
ruoju metu sunaikino žvyrduobė. 
1943 žv. P. Tarasenka, 1953 ir 1971 žv. 
II. 

128. DABRAVOLĖ, Vilkaviškio raj., Pajevo
nio apyl. 
Piliakalnis - didelė kalva šalia raistelio 
iš R. Jo status R šlaitas apie 25 m aukš
čio. Kitl kiek žemesni ir nuolaidesni. Vir
šuje - ovali 36 m ilgio S-P kryptimi 
aikštelė, kurios P dalies plotis 22 m, S 
kiek siauresnė. Iš lengviau prieinamos S 
pusės aikštelės pakraščiu supiltas pyli
mas. Nors jis išskleistas, bet dar 1-1,5 m 
aukščio. Pylimo pėdsakų pastebima ir aikš
telės P bei V pakraščiu. Aikštelė buvusi 
ariama, pakraščiai išvagoti apkasais. P 
pakraščiuose ir šlaituose aptinkama kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų, rasta lipdytos 
keramikos grublėtu paviršiumi. V pašlai
tėje yra gyvenvietės pėdsakų. 
1962 ir 1965 žv. II. 

DABUZIAl, Pasvalio raj., žr. Ąžuolpamū
šė (Nr. 48). 
-Lit.: P. Tarasenka,- 1928, 115. 

DALIEČIAI, Rokiškio raj., Cedasų apyl. 
žr. Gudiškės (Nr. 232). 
Minimas kaime piliakalnis yra, greičiau
siai, GudiškilĮ miško prie Cedaso ež. pi
liakalnis, nes Daliečių laukai siekia Gu
diškių mišką. Daliečiuose piliakalnio ne
rasta nei 1935 m. (žr. VAK, 41/79), nei 
vėliau, RKM žvalgant šio kaimo laukus. 
ut.: P . Tarasenka, 1928, 116. 

DAINIAI, Kaišiadorių raj., Ziežma-
rių apyl. CJ 
Kartais kai kas nori kaimo PV pakraštyje 
esantį Ragakalnį priskirti piliakalniams. 
Jis 5-6 m aukščio, R-V krypties kiek 
pailga kalvelė nuolaidžiais šlaitais, .. be 
įtvirtinimų ir be kultūrinio sluoksnio. Tai, 
greičiausiai, apeiginė vieta. 
1971 žv. II. 

DAMBAVA, Prienų raj ., žr. Pelekonys 
(Nr. 570) . 

DAMBAVARAGIS, Alytaus raj., žr. Bam
bininkai (Nr. 66). 
ut.: J. Radziukynas, 1909, 8; P. Tara
senka, 1928, 116. 

129.' DANILISKĖS, Trakų raj., Rusakal-
nio apyl. 

Piliakalnis kaimo PR dalyje, Sasonės ež. 
SR krante. Tai didelės aukštos kalvos 
viršūnė, kurios šlaitai viršuje išlyginti, 
žemiau - natūralūs. Jų aukštis nuo eže
ro apie 30 m, R šlaitas nuo gretimos 
aukštumos - tik 6 m. Viršuje - keturkam
pė, kiek pailga P-S kryptimi, 35X40 m 
dydžio aikštelė. R dalis kiek aukštesnė, R 
ir V galuose išliko ariant išskleistų pyli
mų žymių. R pylimas buvęs daugiau kaip 
2 m aukščio. Pašlaitėje ir kalvos šlaituose 
pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsakų, 
rasta lipdytos keramikos grublėtu pavir
šiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 

130 DAPKISKĖ-, Silalės raj. Pajūrio apy1. 
Prie Dapkiškės ir Pajūriškių kaimų ri
bos, Jūros deš. krante yra piliakalnis. PR 
jo kraštas remiasi i Jūrą, status; išgriu· 
vęs S- SR šlaitas leidžiasi į šaltiniuotą 
daubą, nuolaidžia usias, todėl 5,5 m že
miau aikštelės krašto sustiprintas 50 m 
ilgio ir 1 m aukščio pylimu. Slaito aukš
tis daugiau kaip 10 m. Iš ' V ir PY, nuo 
aukštumos, žymu užslinkęs 35 m ilgio 
ir 6-8 m pločio bei 2 m gylio griovys 
ir už jo 5,5 m aukščio nuo griovio bei 
3 m aukščio nuo aikštelės apie 40 m ilgio 
pylimas. Aikštelė apie 50X52 m dydžio, 
buvusi ariama, apardyta apkasų ir usū
rinių šunų urvų. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. 

131. DAPKISKIAI, Tauragės raj. ir apy1. 
Jūros deš. krante, santakoje su Duobe yra 
piliakalnis. Iš R, V ir P jį juosė minėtos 
upės, S nuo aukštumų buvęs iškastas grio
vys ir supiltas pylimas. Griovys beveik 
užslinkęs, pylimas nupiauto kūgio formos 
(XX a. pradžioje buvo vadinamas pilaitės 
kupstu), 4 m aukščio, apardytas apkasų, 
viršuje beveik 7 X8 m dydžio aikštelė. Už 
pylimo likusi siaura, ilga trikampė aikš
telė, kuri prie pylimo V gale 13 m plo
čio ir S-P kryptimi 30 m ilgio. Atrodo, 
dalį piliakalnio nunešė upė . Salia būta 
gyvenvietės. Ariamame lauke rasta šla
ko. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 116; <P . fIoKpoB
CKHH, 1899, 147. 

132. DAPKISKIAI, Vilkaviškio raj. Gižų apyl. 
Kaime, netoli Rausvės upelio yra vos 
2-3 m aukščio ir 50-60 m skersmens 
kalvelė, iš dalies juosiama pelkių. Ji nuo 
seno ariama, be įtvirtinimų, be kultūrinio 
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sluoksnio, bet vadinama pilaite, "šance
liu". 
1965 žv. II. VAK, 69/57. 

133. DAPŠIAI, Mažeikių raj., Juodeikių apyl. 
Varduvos kair. ir Gūžės deš. krante, prie 
jų santakos yra piliakalnis, kartais vadi
namas Alkos kalnu. 14-15 m aukščio 
PV ir šV šlaitai leidžiasi į Gūžės, ŠR-
į Varduvos slėnius. PR nuo aukštumų bu-
vęs griovys, ariant lauką , užslinkęs. Už 
griovio išliko 3 m aukščio, 21 m ilgio 
pylimas . Už jo - 45 m ilgio ir 8-10 m 
pločio aikštelė, iškasinėta duobėmis. Jos 
ŠV gale - irgi kūgio formos pylimėlis. 
1974 II (vad. V. Daugudis, J . Stankus) 
ištyrė 431 m 2 plotą piliakalnyje ir 147 m 2 

šalia jo esančioje gyvenvietėje . Piliakal-
nyje aptiktas kultūrinis sluoksnis iš lai
kotarpio nuo I tūkstantmečio pr.. m. e. 
pabaigos iki XIII a., o gyvenvietėje-
nuo I ill. e. tūkstantmečio vidurio iki 
XII I a. 1948 ir 1966 žv. II, 1974 tyr. I I. 
Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 116. \.. 

134. DARBUTAI, Raseinių raj ., Betygalos apyI. 
Dubysos kair. ir jos intako Kirkšnovės deš. 
krante, prie santakos, aukštumos kam
pe yra piliakalnis, vadinamas Darbutų 
kalnu arba Bielskio kalnu, nes XIX a. vi
duryj e čia buvęs palaidotas .dvarininkas 
Bielskis. Išliko tik dalis piliakalnio. Š jo 
kraštas sunaikintas erozijos jau XIX a. ir 
XX a. pradžioje. Iš likusios dalies matyti , 
kad v.iršuje buvo keturkampė aikštelė, ku
rios PV kraštas palei Dubysą 45 m, PR 
palei Kirkšnovę - 55-58 m ilgio. ŠV nuo 
aukštumos buvęs griovys, ir pylimas iš-
liko ne visas. Viršutinė 6-8 m aukščio 
š laitų dalis buvo išlyginta, stati, žemiau 
ėjo natūralūs, nuolaidesni šlaitai, daugiau 
kaip 20 m aukščio. 
1886 m. piliakalnio aikštelę bandė kasi
nėti T. Daugirdas . Jis aptiko akmenų grin
dinių . 1911 m. L. Krzywickis tyrė išliku
sius aikštelės pakraščius - apie 870 m 2 

plotą. Kultūrinis sluoksnis pakraščiais 
buvo apie 1 m ir daugiau, arčiau cent-
ro - tik 0,1 - 0,2 m storio. Aptikta daug 
akmenų, židinių dalių, rasta nemaža žies
tos keramikos, gyvulių kaulų, taip pat 
geležinių ir žalvarinių XII-XIV a. dir
binių. T. Daugirdas piliakalnyje ar šalia 
jo 'mini rastą sidabrinį lydinį su įkarto-
mis ir pašlaitėje esant senka pį. 
1886 tyr. T. Daugirdas, 1911 tyr. L. Krzy-

wickis. Rad. KVIM 1504: 1-35, 1707: 
1-11. 
Lit.: T. Dowgird, 1909, 364-365; L. Krzy
wicki, 1909, 25-27; 1913, 15-29 + l
VIlent.; P . Tarasenka, 1928, 120; L. Krzy
wicki, 1957, 383-387; LAB, 371-372; 
I. Mulevičienė, 1970, 139; <1>. HOKPOB
CKRH, 1899, 133. 

DARQALIAI,_ Šilalės raj., Padievy-
Čio ~p0. (buv. Kaltinėnų vlsč.). 
P. Tarasenka, remdamasis F. Pokrovskiu, 
mini kaime esant piliakalni, vadinamą 
Sūrkalniu. Jau 1935 m. kaime nerasta nei 
piliakalnio, nei taip vadinamo kalno. Pa
tikrinus F. Pokrovskio darbą, paaiškėjo, 
kad Sūrkalnis minimas Gergalių (iš tik
rųjų Gerčalių) kaime (žr. GerČaliai). 
VAK,53/314-320. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 116. 

( 
135. DARSONIŠKIS, Kaišiadorių raj., Vilū

nų apyl. 
Nemano deš . krante, prie miestelio XX a. 
pradžioje dar buvo išlikę į slėnį įsiter
pusio piliakalnio aikštelės kraštas, pyli
mas ir griovys, skyręs piliakalnį nuo kran
to aukštumos. Vėliau tos liekanos buvo 
nuplautos. Smulkesnių duomenų apie pi
liakalnio dydį ir formą neišliko. Mano
ma, jog čia stovėjo medinė pilis, kry
žiuočių vadinta Dirsunen, sudeginta 
1372-.ĮTI. ir 1382. II. 3. 
VAI(,25/108-109. 
Lit.: J. Basaųavičius, 1970, 84. 

136. DAUBARIAI, Mažeikių raj., Tirkšlių apyl. 
Prie kaimo, Viešetės slėnyje yra 2 pilia
kalniai greta vienas kito. Didesnis iš jų -
Viešetės deš. krante. Jo P ir V šlaitai 
11 m aukščio ir leidžiasi į upelį. Iš kitų 
pusių piliakalnį juosia pelkė . Šlaitai sta
tūs . Viršuje - apie 50 m ilgio Š-P kryp
timi ir 24 m pločio ovali aikštelė. Joje 
'pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
R pašlaitėje aptikta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 117; S . Ličkūnas, 
1934,49-50; <1>. lloKpoB,cKRH, 1899, 81. 

137 . . DAUBARIAI, Mažeikių raj., Tirkšlių apy1. 
Apie 150 m į P nuo pirmojo, Viešetės 
ka ir. krante, prie santakos su Stulpu yra 
mažesnis piliakalnis arba greičiau dalis 
upelio nuplauto piliakalnio. Ji nupiauto 
kūgio formos, juosiama pelkėto upelių slė
nio, stačiais apie 8 m aukščio šlaitais, 
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viršuje - 3X 8 m dydžio aikštelė, iškasinė
ta duobėmis. Slaituose yra kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 192i, 117; S . Ličkū
nas, 1934, 49-50; <l> . nO~poBclmi'i:, 1899, 81. 

138. DAUBARISKIAI, Ukmergės raj ., Zel
vos apy1. 
Piliakalnis į P nuo kaimo, Siesarties deš. 
krante~ miške. Iš R, P ir V jį juosia pel
kėtas upės slėnis, S siekia aukštumą. Nuo 
pelkių šlaitai gana statūs, be lyginimo 
pėdsakų, apie 10-11 m aukščio. Viršu
je - apie 30 m ilgio S-P kryptimi ir 
20 m pločio aikštelė kiek iškiliu viduriu. 
S aikštelės gale pastebėta 20 m ilgio py
limo žymių. Nuo aikštelės jis tik 0,2 m, 
išorėje - 1,5 m aukščio . Piliakalnis bu
vęs ariamas, pylimas išskleistas. 
1970 žv,. II. 

139. DAUGAILIAI, Utenos raj. 
Piliakalnis miestelio S pakraštyje. Iš R, 
P ir V jį juosia pelkė, tik S siekia sau
sumą· PR šlaitas kiek nuolaide~is, kiti 
statūs, 15-18 m aukščio. Viršuje yra apie 
40 m ilgio PR-SV kryptimi ir 30 m 
pločio apie vidurį aikštelė . Ji apardyta, 
ėmus aikštelėje statyti miestelio bažnyčią, 
stovėjusią čia iki 1766 m., ir šventoriuje 
buv. kapinių. Vietomis dar pastebimas kul
tūrinis sluoksnis. Aptikta lipdytos kerami
kos šukelių lygiu ir brūkšniuotu paviršiu
mi. SV pašlaitėje yra gyvenvietės pėdsa
kų. 
1958 ir 1970 žv. II. 

140. DAUGAILIAI , Utenos raj. 
Pylimu vadinama didelė kalva į PR nuo 
miestelio. Iš P ir R ją juosia pelkė, iš 
kitų pusių - kiek žemes nės kalvos. Slai
tai nuo pelkės 15- 18 m aukščio, kiti že
mesni ir nuolaidesni. Viršuje - apie 40 m 
ilgio SR-PV kryptimi ir 20 m pločio iš
kiliu viduriu aikštelė, i škasinėta bulviarū
siais, buvusi ariama. Įtvirtinimų ir kultū
rinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

141. DAUGILIS, Utenos raj ., Sudeikių apy1. 
Pylimu vadinama kalvelė į P nuo Alks
nio ež., tarp pelkių, pasiekiama tik iš V 
siauru sausumos ruožu. Kalvelė nuolai
džiais šlaitais, apie 5 m aukščio. Vidury· 
je - 30 m skersmens, 3-4 m gylio duo
bė. P. Tarasenka, matyt, šią vietą pava-

dino Daugilio pylimu su mūro griuvėsiais . 
1970 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 118. 

142. DAUGINCIAI, Kretingos raj., Karte
nos apyl. 
Minijos ka ir. krante, aukštumos kampe 
yra piliakalnis, vadinamas pilimi. Iš P 
ir R jį juosia Minijos intako Slinkupio, 
iš S - Minijos slėniai. Slaitai statūs, iki 
20 m aukščio. Iš V nuo gretimų aukštu
mų buvęs iškastas griovys ir supiltas apie 
45 m ilgio pylimas, kuris ariant išskleis
tas,· vos išsiskiria žemės paviršiuje. Aikš
telė beveik keturkampė, 45 X 45 m dydžio, 
yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1966 žv. II. 

143. DAUGINCIAI, Kretingos raj., Karte
nos apyl. 
Minijos kair. krante, slėnyje į PR nuo 
kaimo kapinaičių, miške yra kalva, va
dinama pilale. Tai apie 70 m ilgio SV
PR kryptimi ketera, kurios PR gale-
3- 4 m aukštesnis už ją ir 16 m aukščio 
nuo laukų kauburys. Jo viršus išgaubtas, 
apie 15 m skersmens. 
1966 žv. II. 

144. DAUGAI, Alytaus raj. 
Daugų Kolonijos arba Salos piliakalniu 
vadinama kalva, esanti Daugų ež. S kran
te, pusiasalyje. Iš V, S ir R jį juosia eže
ras, P šlapia pieva skiria nuo sausumos. 
Jis gana stačiais, 5-7 m aukščio šlai
tais. Viršus pailgas SR-PV kryptimi, 
40 X 30 m dydžio, bet aikštelė labiau neiš
siskiria . Atrbdo, dalį kalvos nuplovė eže
ras. Apie 1938 m. buvo rasta akmeninių 
kirvių, kaulų, 1-1,3 m gylyje aptikta su
anglėj usių rąstų. 
Lit.: A. Navarackas, 1969, 117- 118. 

DAUJOCIAI, Anykščių raj., Kraštų apyl. 
(buv. Svėdasų vlsč.). 
P. Tarasenka, remdamasis V. Baleišio 
pranešimu, nurodo kaime esant piliakalnį . 
Tačiau 1935 m., surašant vietovardžius, 
Daujočiuose rastas Zvirdkalnis ir miške 
kalvelė, vadinama Kartkalniu. Atrodo, 
pastaroji kalvelė ir pavadinta piliakalniu. 
Vietiniai gyventojai piliakalniu jos nelai
ko, ir be jo požymių. 
1970 žv. II. VAK, 21/97. 

DAUKNISKIAI, Panevėžio raj., žr. Kiū
čiai (Nr. 320). 
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145. DAUl(šAICIAI, Klaipėdos raj., Veiviržė
nų apy1. 
Salpės deš. krante, slėnyje, šaltiniuotoje 
pelkėje yra nedidelė kūgio formos kalve
lė, vadinama gardeliu, aptvarėliu. Ji 3,3 m 
aukščio ir 10-12 m skersmens. P kraš
tas remiasi į upelio senvagę. Atrodo, tai 
upelio nunešto piliakalnio liekanos. 
1963 žv. II. 

DAUI(ŠIAI, Skuodo raj., žr. Šakaliai 
(Nr. 705). 

DAUI(ŠIAI, Svenčionių raj., žr. Nevieriš
kė (Nr. 474). 

DAUl(šIGALIAI, Pakruojo raj. ir apy1. 
F. Pokrovskis, remdamasis savo korespon
dentų pranešimais, nurodė, kad ir Daukši
galiuose yra kažkoks kalnas, gal pilia
kalnis. Vėliau ši užuomina pakartojama 
kaip tikras dalykas. Tačiau kaimo gyven
tojai savo laukuose piliakalnio nežino. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 118; <1>. flOKPOB
CĮ(,HH, 1899, 33. 

146. DAULIONAI, Rokiškio raj .; Jūžintų apy1. 
Kaimo V pakraštyje, prie ribos su Kalu
čiškių kaimu yra piliakalnis. Tai ilgos 
siauros kalvos R. galas. S šlaitas status, 
leidžiasi į pelkę ir yra 12 m, P - 7 m 
aukščio. R šlaitas nuolaidesnis, V nuo li
kusios kalvos dalies atskirtas 1,5 m gylio 
grioviu ir už jo buv. pylimu. Pylimas iš
skleistas, vos žymus, jo viršus - 2,2 m 
nuo griovio dugno. Aikštelė 35 m ilgio 
R-V kryptimi ir 15 m pločio. Toliau į R 
yra 0,8 m žemesnė, dar 35 m ilgio aikš
telės dalis. P pašlaitėje pastebėta gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu paviršiumi. 
1949 ir 1970 žv. II. 

DEGLIAI (Diegliai, Deegeln), buv. Klai
pėdos apskr., žr. skyrelį apie XVI
XVIII a. įtvirtinimus. 
Ragokalniu pavadintas piliakalnis iden
tiškas su Pašalteikių ir Dvylių pylimais'. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 119. 

147. DEGUCIAI, Zarasų raj. 
Piliakalnis į P nuo kaimo, miške, šalia 
mažos pelkės. Tai didelės kalvos viršūnė, 
kurios V-PV šlaitas status, apie 15 m 
aukščio. Viršuje - beveik apskrita, maž
daug 25 m skersmens aikštelė. P-PV 
jos kraštas kiek žemesnis, žymu kraštu 

ėjusio 40 m ilgio pylimo pėdsakai. Apie 
3,5 m žemiau aikštelės krašto yra 1,2 m 
aukščio, 120 m ilgio pylimas, šlaite juo
sęs piliakalnio kraštą iš P, R ir S. Jo 
išorinis šlaitas apie 3 m aukščio. Zemiau 
PV - dar vienas 50 m ilgio ir SR 30 m 
ilgio pylimas, maždaug 1 m aukščio; iš
orinis jo šlaitas - apie 2 m. PV ir SR 
šlaitai žemiausi ir nuolaidžiausi. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 119; P. Gipiškis, 
1936, 36-37; <1>. [loKPO'B'CKHH, 1899, 37. 

DEGUCIAI, Silutės raj., Zemaičių Nau
miesčio apy1. 
Minimas piliakalnis, bet jo nepavyko rasti 
nei 1963 m., nei 1964 m. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 119. 

DEMBAI, Zarasų raj., Antazavės apy1., 
žr. Pakačinės (Nr. 511). 

DIDIEJI LINI(AVICIAI, Pakruojo raj., 
Linkuvos apy1. 
Minimi 2 piliakalniai. 
Iš tiesų į P nuo buv. dvaro, šalia pelk~ 
buvo apie 140. m ilgio ir 75 m pločio kal
va be įtvirtinimų. Ji sunaikinta, vežant 
žvyrą. Buvę rasta degėsių ir puodų šu
kių. Radinių neišliko. Chronologija ne vi
sai aiški. 
Į V nuo buv. dvaro - pailga, kiek lenk
ta 4-5 m aukščio kalva, kurios viršus 
apie 120 m ilgio ir 30-40 m pločio. Ji 
be įtvirtinimų. Kiek a pardyta, ėmus vežti 
žvyrą, rasta daug žmonių kaulų. 

. 1966 žv. J . Sliavas (Zeimelis), 1968 žv. 
II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 121; J. Sliavas, 
1970, 122-123. 

t 

148. DID21OI(AI (Sideikiai) , Molėtų raj., Du
bingių apy1. 
Piliakalnis, vadinamas Svedų kalnu, yra 
miško P pakraštyje. Iš R, P ir V jį juo
sia pelkė. Slaitai statūs, 11-13 m aukš
čio; P kiek nuolaidesnis, viršuje supiltas 
1 m aukščio kūgio formos pylimėlis, šlai
te, 4 m žemiau aikštelės, kitas - 0,8 m 
aukščio ir 8 m ilgio. Viršuje - S-P kryp
timi 65 m ilgio ir 18 m pločio aikštelė. 
S jos gale yra 0,5 m aukščio pylimas, 
už jo - 2,7 m gylio ir 22 m ilgio griovys 
ir antras 0,7 m aukščio pylimas. 
R ir PR pašlaitėje yra gyvenvietės pėd
sakų, rasta lipdytos keramikos lygiu pa
viršiumi. 
1970 žv. II. 
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149. DIDZIOJI KUOSINĖ, Vi1ni~lUs raj., Sums-
ko apyl. . 
Pilaite vadinamas piliakalnis i P nuo kai
mo, miške. Tai kalvos viršūnė aukštumos 
krašte. S ir SR šlaitai statūs, iki 35 m, 
PV - tik 5-6 m aukščio, toliau eina liku
si kalvos dalis. Viršuje 60 m ilgio PV
SR kryptimi ir 25 m pločio apie vidurį 
aikštelė, kiek aukštesniu PV kraštu, bu
vusi ariama. P ir S jos pakraščiuose yra 
kultūrinio sluoksnio pėdsakų, aptikta lip
dytos keramikos šukelių. 
1971 žv. II. 

DIKONIAI , Panevėžio raj., Skaistgi
rių apyl. 
Minimas piliakalnis, kuriame, eS.ą, ran
dama žmonių kaulų. Zinios paimtos iš 
Panevėžio mokytojų seminarijos mokinių, 
kurie, greičiausiai, bus supainioję pilia
kalnio ir pilkapio sąvokas. 1968 m. kaime 
rasta tik pilkapių. 
1968 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka: 1928, 121. 

150. DIRMISKĖS , Alytaus raj., Miroslavo apyl. 
Piliakalnis į S nuo kaimo, miške, prie 
pelkėto upelio slėnio, kair. krante. Jis du
bens formos, nes nedidelė aikštelė iš visų 
pusių apjuosta pylimu, kuris aukštesnis 
5, nuo sausumos. Cia pylimas 5 m nuo 
aikštelės ir 6-7 m aukščio išorėje, P-
2 m nuo aikštelės ir 5-6 m aukščio nuo 
pelkės. Aikštelė apie 20 m skersmens; yra 
apie 0,6 m storio kultūrinis sluoksnis. 
1954 žv. II. 
Lit.: A. PolujaJlski, 1895, 253; J. Radziu
kynas, 1909, 24; P. Tarasenka, 1928, 126; 
A. Kaminski, 1956,212. 

DIRVONENAI, Telšių raj., Upynos apyl. 
P. I arasenka, remdamasis Spruogiu, nu
rodo esant pilį. Jau 1935 m. nei Dirvo
nėnų-Naujikų kaime, nei buv. Dirvonė
nų dvaro laukuose piliakalnio rasti nepa
vyko. Nerado jo ir 1964 m. II žvalgomoji 
ekspedicija, nei TKM bendradarbiai. Grei
čiausiai, XVI a. Dirvonėnų dvarui pri
klausė daug didesni plotai, nemaža kai
mų, ir minimas Dirvonėnų dvaro piliakal
nis galėjo būti viename iš kadaise jam 
priklausiusių kaimų. 
VAK, 57/39. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 122. 

DOBRA NADZIEJA, Ignalinos raj., žr. 
Bajorai (Nr. 54). 

DOTNUVA, Kėdainių raj. 
F. Pokrovskis ir P. Tarasenka mini kūgio 
formos, 6 m aukščio piliakalnius (skai
čius nenurodytas) prie Dotnuvėlės . 
1967 m. Dotnuvoje teiraujantis piliakalnio, 
gyventojai nurodė 3 m aukščio, apie 25 m 
ilgio ir 7 m ploč'io kalvelę Dotnuvėlės 
slėnyje. Ji vienu galu remiasi į upelio 
vagą, už kurios - tarsi tęsinys mažesnė 
kalvelė. Atrodo, tai buv. užtvankos pyli
mo dalis, bet ne piliakalnis. 
Kartais nurodoma piliakalnį esant prie 
buv. žydų kapinių. Iš tikrųjų i R nuo 
miestelio, aukštame kair. Dotnuvėlės kran
te yra tik XVI-XVII a. mūrinio pastato 
žymių (kalvinų maldos namai?) ir šalia 
jo grioviu apjuostos senos kapinės . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 117; <P . nOKpOB
CKI1l1, 1899, 1212. 

151. DOVAINONYS, Kaišiadorių raj., Rumšiš
kių apyl. 
Nemuno ardomo piliakalnio dalis buvo 
deš. jo krante, prie Seiliupio žiočių. Pi
liakalnį iš P ir R juosė upių slėniai, iš 
kitų pusių - daubos. Statūs šlaitai dau 
giau kaip 20 m aukščio nuo upių ir 8-· 
9 m nuo daubų, atskyrusių gretimas kal
vas. XIX a. antrojoje ir XX a. pirmojoje 
pusėje Nemunas nuplovė nemažą pilia
kalnio dalį. 1953 m. buvo išlikęs tik 4X 
X 5 m ' dydžio aikštelės kraštas, ir iš V 
bei S ją juosusio 3 m aukščio pylimo dalis. 
1957 m. II (vad . O. Kl1ncienė) ištyrė dalį 
aikštelės ir pylimo, iš viso 210 m2 • Pyli
me aptikta medinių sutvirtinimų pėdsakų, 
lipdytos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu pa
viršiumi bei žiestos keramikos ir kitų ra
dinių . 
V šalia piliakalnio yra žemesnė nupiau
to kūgio formos kalva su ovalia, 30 m 
ilgio R-V kryptimi ir 15 m pločio aikš' 
tele. Cia ištirtas 68 m2 plotas, bet kultū
rinio sluoksnio pėdsakų nerasta. 
1953 žv. II, 1957 tyr. II. Rad . IEM, AR 
221. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 122; R. Volkai
tė-Kulikauskienė, 1959, 131-134; P. Ku
likauskas, 1965, 233-234; <P. fIoKpoB
CKI1H, 1899, 98. 

152. DOVILAI, Klaipėdos raj . 
Pelutės kalnu, Muškainiu vadinamas pi
liakalnis Minijos deš. krante, į PV nuo 
kaimo. Iš R, P ir PV jį juosia Minija, 
iš V-SV - šaltiniuotos pelkės . Slaitai 
nuo upės ir pelkės statūs, 9 m aukščio. 
Viršuje - 110 m ilgio PV-SR kryptimi 
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ir apie 20-25 m pločio aikštelė. Jos PV -
1,2 m, SR ,gale - 2,5 m aukščio pylimas; 
išorinis jo šlaitas 7 m aukščio ir leidžiasi 
į 30 m pločio griovĮ, skiriantį piliakalnį 
nuo toliau į SR esančios aukštumos da
lies. Aikštelėje pastebima kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
Kitoje Minijos pusėje, priešais piliakalnį 
yra Gedminų kaimas. Todėl jis kartais 
vadinamas ir Gedminų piliakalniu. 
1963 žv. II. 
Ut.: A. Bezzenberger, 1892, 142-143; 
E . Hol1ack, 1908, 25; P . Tarasenka, 1928, 
122; C. Engel, 1931, 80; V. Bruožaitytė, 
1937 vasario 2.6 ir kovo 5; H . erome, 
1939, 312. 

DROBOKšCIAI, Telšių raj ., Varnių apy!. 
P . Tarasenka mini kaime Svedkalniu, 
Svytkalniu vadinamą piliakalnį . Tačia:·u 
jis be įtvirtinimų, be kultūrinio sluoks
nio. Vietiniai supiltu jo nelaiko. 
1948 ir 1964 žv. II. VAK, 56/303. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 122. 

DRAGELlšKf.S, Zarasų raj., žr. Vosgė
!iai (Nr. 838). 
P. Tarasenka du kartus nurodo tą patį 
piliakalnį: iš pradžių kaip Drageliškių 
(žinia iš J. Elisono), paskui kaip Vosgėlių 
(remdamasis F. Pokrovskiu). 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 123 (Drageliš
kis) ir 257 (V aZlgėliai) . 

153. DRAPALIAI, Lazdijų raj., Saulėnų apy!. 
Kaimo S dalyje yra nedidelė kalvelė, va
dinama piliakalniu. Iš P ir S ją juosia 
nedidelė pelkė, nuo kurios nuolaidus šlai
tas pakyla 6-7 m. Aikštelė neišsiskiria, 
be įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

154. DRYŽIAI, Utenos raj., Saldutiškio apy!. 
Piliakalnis į PR nuo kaimo kapinaičių. Jo 
šlaitai 8-14 m aukščio, viršuje pailga, 
apvaliais galais aikštelė 56 m ilgio R-V 
kryptimi ir 34 m pločio. R, atrodo, buvęs 
pylimėlis, kuris ariant išskleistas. Slaituo
se ir pašlaitėje yra kultūrinis sluoksnis. 
Aptikta lipdytos keramikos brūkšniuotu 
paviršiumi, šlako. Berods, šis piliakalnis 
vadinamas ir Saldutiškio piliakalniu. 
1958 ir 1970 žv. II. VAK, 60/363. Rad. 
IEM. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 229 (Saldutiš
kis) . 

DRUSKIAI, Kupiškio raj ., žr. Aluotos 
(Nr. 12). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 123; <P . TIO~POB
CKHH:, 1899, 104. 

DRUSKININKAI 
Gana dažnai minimas piliakalnis Ratny
čėlės krante. Tačiau jo vieta iki šiol tiks
liau nenustatyta. Priešais Druskininkus, 
Nemuno ka ir. krante minimas kitas pilia
kalnis, vadinamas Milžinų kalnu. 1965 m. 
išvaikščiota ši didelė aukšta kalva, bet 
piliakalnio pėdsakų nerasta, yra tik išpus
tytų pilkapių žymių. 
1965 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 124; J. Basana
v,ičius, 1970, 84; <P . TIOKPOBCKHH:, 1895, 53. . 

155. DRUSKININKĖLIAI (Saltoniškė), Lazdi
jų raj ., Leipalingio apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva į V 
nuo Leipalingio. Ji 10-11 m aukščio, 
gana stačiais šlaitais. Iš R ir SR ją juo· 
sia nedidelė pelkė. Kalva buvusi ariama, 
aikštelė labiau neišsiskiria . Kalvos viršus 
iškiliu viduriu, apie 20 m ilgio S- P kryp
timi ir 15 m pločio. Viršutinėje šlaitų 
dalyje ir P pašlaitėje pastebima kultūri
nio sluoksnio pėdsakų. Cia aptikta lipdy
tos keramikos lygiu ir grublėtu paviršiu- . 
mi. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

156. DUBAKLONIS, Varėnos raj., Nedingės 
apy!. 
Amarnios deš. krante buvo kalva, vadina
ma piliakalniu. Išliko tik vieno šlaito da
lis, kitą nunešė upelis. 
1955 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 124. 

DUBIAI, Alytaus raj., žr. Margaravas 
(Nr. 417) . 

157. DUBIAI, Jonavos raj ., Markutiškių apy!. 
Batarėja vadinamas piliakalnis Svento
sios deš. krante, kiek žemiau santakos su 
Sirvinta, Bėčių miške. Iš V, PR jį juosia 
Sventosios slėnis ir jo daubos, S siekia 
aukštumą . Į slėnį leidžiasi statūs, 12-
15 m aukščio šlaitai. Nuo aukštumos ski
ria 1,4 m gylio grio\TYs, už kurio - 3,6 m 
aukščio pylimas. Nuo aikštelės tik 1,7 m 
aukščio. Aikštelė P-S kryptimi, 17 m 
ilgio ir 9 m pločio S. Galimas daiktas, 
dalis jos nuslinkusi. 
1971 žv. II. 
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158. DUBIČIAI, Varėnos raj. 
Karalienės Bonos pilimi vadinamas pi
liakalnis yra pelkėje, Olos kair. krante. 
Tai 6 m aukščio, gana stačiais šlaitais 
kalva. Iš PY, V, S ,ir SR ją juosia pyli
mas, kurio išorinis šlaitas 2 m aukščio. 
Viršuje - 25 m ilgio SV-PR kryptimi ir 
20 m pločio apie vidurį aikštelė. Jos cent
re žymu užslinkusi 10 m skersmens ir 
3 m gylio duobė. 

Apie 1890 m. V. Sukevičius kasinėjęs pi
liakalnį, radęs apdegusių ąžuolinių rąstų, 
didelių plytų, anglių ir griuvėsių. 
1955 ž'v. II, 1890 (?) kasin. V. Sukevi
čius. Rad. neišliko. 

Lit.: W. Szukiewicz, 1901, 15; P. Tarasen
ka, 1928, 124 j <1>. lloKpoBcKHH, 1893,97-
98; B. Il1YKeBIi'Ų, 1893,105. 

159. DUBIČIAI, Varėnos raj. 
Už 10-15 m pločio griovio iš PY, nuo 
Nr. 158 yra kitas piliakalnis. Jis gana 
nuolaidžiais, 6-8 m aukščio šlaitais, vir
šuje - beveik keturkampė, 45 m ilgio 
SV- PR kryptimi ir 30 m pločio aikštelė. 
Apie aikštelės vidurį žymu užslinkusi 
10 m skersmens ir 2-3 m gylio duobė, 
kurioje matyti plytgalių ir žiestų pUQdų 
šukių. 

1955 žv. II, 1890 (?) tyro V. Sukevičius. 
Ra,d. neišliko. 

Lit.: žr. Nr. 158. 

160. DUBIČIAI, Varėnos raj. 
Apie 0,5 km į PR nuo pirmųjų dviejų pi
liakalnių, šalia pelkės yra žema, nuolai
džiais šlaitais kalva, vadinama piliakal
niu. Ji smarkiai apardyta žvyrduobės ir 
bulviarūsių. Įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1970 žv. MMT. 

161. DUBINGIAI, Molėtų raj. 
V nuo miestelio, į Dubingių (Asvejos) ež. 
įsiterpęs pusiasalis - didelė kalva, anks
čiau buvusi sala, vadinama pilies kalnu. 
Dabar jį iš S, V ir P juosia ežeras, SR 
kampas susisiekia su sausuma. Kalva apie 
500 m ilgio R-V kryptimi ir 220 m plo
čio V bei 100 m R gale, kuris kiek aukš
tesnis ir stačiais šlaitais. P ir PV pakraš
tyje, kur šlaitai nuolaidesni, yra buv. py
limo pėdsakų, viršuje žymu buvę pasta
tai. 

Dubingių pilis mlll1ma 1420 m. Vėliau 
buvo valdoma Radvilų, kelis kartus per
statoma. 
1969 žv. MMT. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 124; R. Batūra, 
1971, 39-49; M. Jučas, 1971, 50-52. 

162. DUBRAVAI, Kauno raj., Samylų apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė, žema, nuo
laidžiais šlaitais kalva, juosiama pelkių . 
Ji nuo seno ariama, be ' kultūrinio sluoks
nio ir įtvirtinimų. 
1953 žv. II. 
Lit.,: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

DUBRAVAI, Kauno raj., Samylų apy!. 
Kartais piliakalniams skiriama ir kalva, 
vadinama Barsukainiu, prie Nemuno slė
nio krašto. Ji pailga R-V kryptimi, vir
šus apie 20X 15 m dydžio. Be įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio. 
1953 žv. II, 1972 žv. MMT. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

163. DOKSTAS (Senasis), Ignalinos raj., 
Sokiškių apy!. 
Piliakalnis Persvėto ež. SR krante. Tai 
nupiauto kūgio formos kalva 13-15 m 
aukščio šlaitais ir 25-30 m skersmens 
aikštele viršuje. P pašlaitėje yra gyven
vietės pėdsakų. 
1909 m. L. Krzywickis ištyrė visą pi.Iia
kalnio aikštelę. Aptiko apie 0,5 m storio 
kultūrinį sluoksnį, židinių, žeminę. Rasta 
lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiu
mi, akmens ir kaulo dirbinių iš I tūkstant
mečio pr. m. e. ir m. e. pradžios. 1966 II 
(vad. V. Daugudis) P ,pašlaitėje ištyrė 
8 m2 šurfą. Aptiktas 0,5-1,1 m storio pir
mųjų m. e. amžių kultūrinis sluoksnis. 
1958 žv. II, 1909 tyr. L. Krzywickis, 1966 
tyro II. Rad. KVIM 1513: 1-18 ir VE, 
761 : 1-25, 799: 12-19; 1958 m.- IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1914, 13-18; P. Tara
senka, 1928, 125; LAB, 115-116;JI. KP2KH
.BH:UKHH, 1913,305-306, 310, 311. 

DUKURNONYS, Prienų raj., Būdos apy!., 
žr. Paukščiai (Nr. 555). 

164. DULINČISKIAI, Sakių raj ., Kriūkų apyl. 
Piliakalnis Nykos kair. krante, apie 
0,5 km nuo jos žiočių, santakoje su Vel
niaraviu. Jo R šlaitas leidžiasi į Nyką, 
S ir V - į Velniaravį. Slaitai statūs, 25-
29 m aukščio. P nuo aukštumos iškastas 
griovys ir supiltas 58 m ilgio pylimas, 
kuris ariant išskleistas ir yra tik 1,5 m 
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aukščio BUO griovio bei 1,2 m nuo aikšte
lės. Aikštelė beveik keturkampė, P-S 
kryptimi 50 m ilgio, P gale 55 m pločio . 
I P nuo piliakalnio yra gyvenvietės pėd
sakų. Rasta lipdytos keramikos šukelių. 
1965 žv. II. 

165. DVARCĖNAI, Alytaus raj., Rimėnų apy1. 
Kartais supilta laikoma kalva Obelų kal
nas, esantis Daugų ež. R krante, vadina
majame Kirlių rage. Iš R kalvą juosia 
ežeras, iš P - pelkė, iš V ir S - daubos. 
Slaitai nuolaidūs, iki 13 m aukščio . Vir
šuje - apie 150 m ilgio P-S kryptimi ir 
apie 100 m pločio aikštelė . Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta . 
Lit.: A. Navarackas, 1969, 117-118. 

166. DVARCIAI, Varėnos raj., Nedingės apy1. 
Paraisčių piliakalniu vadinama raisto
aklaežerio R krante 7-9 m aukščio, gana 
nuolaidžiais šlaitais kalva, pailga SV
PR kryptimi, aukštesniu PR galu. Aikš
telė labiau neišsiskiria. Kalvos v,iršus 
apie 30-35 m ilgio ir 10 m pločio. Ji 
buvusi ariama, apardyta, be įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio. 
1955 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 126. 

167. DVARCININKAI, Kretingos raj ., Imba
rės apyl. 
Salanto ka ir. kranto aukštumos kraštas 
vadinamas piliakalniu. Iš S jį juosia Sa
lanto slėnis, iš R - negili griovio- ša ltinio 
dauba. P ir V kraštai susilieja su ariamu 
lauku. Dirvoje nepastebėta nei kultūrinio 
sluoksnio, nei įtvirtinimų. Gal čia buv. 
piliakalnį nuplovė Salantas, o pavadini
mas išliko ir taikomas šalia esančiam lau
kui. 
1964 žv. II. 

168. DZIUGINĖNAI , Telšių raj ., Gadūna
vo apyl. 
Kaimo PR pakraštyje, prie ribos su Si
raičių kaimu, Durbinio ka ir. krante yra 
piliakalnis, vadinamas Džiugo kalnu. Iš 
V, P ir R jį juosia upelio slėnis ir pel
kės. Soniniai šlaitai statesni, 9-11 m 
aukščio, galiniai -žemesni. Viršuje -
45 m ilgio $-P kryptimi ir 20 m pločio 
aikštelė apvaliais galais, kuriuose yra po 
nedidelį pylimą: aukš-tesnils apie 1,5 m aukš
čio - P gale. Aikštelės R - apie 6 m 
skersmens duobė. 1967 m. rasta ankstyvos 
lipdytos keramikos brūkšniuotu pavir
šiumi. 
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Į P nuo piliakalnio, už Durbinio upelio 
a'ptiktas ir ištirtas XI-XIII a . senkapis. 
į R nuo piliakalnio - XI-XII a. daiktų 
lobis. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Lit.: T. Dowgird, 1889, 384-389; 
M. Brensztejn, 1895, 286-287; P. Tara
senka, 1928, 126; J. Perkovski, 1934, 112-
114, 160-163; L. Jucevičius, 1959, 417-
421; V. Valatka, 1969, 67; M. Valančius, 
1972, 361; <1>. TIOKPOBCKHH:, f899, 77-79. 

EGLYNAI, Lazdijų raj., žr. Pre10mčiškė 
(Nr. 601). 

169. EIDAICIAI, Silutės raj., Gardamo apy1. 
Tenenio deš. krante, apie 400 m į V nuo 
buv. Barvų vandens malūno yra pilalė. 
Iš P ją juosia Tenenys, iš S ir V - jo 
slėnio dauba, kuria teka mažytis upeliūkš
tis, tik R siekia aukštumą. Slaitai į dau
bas statūs, 6 m aukščio. Jų juosiama 
aikštelė R-V kryptimi 43 m ilgio, V ga
le 30 m, R - 18 m pločio . Cia dar pa
stebimas nedidelis pakilimas ir už jo įdu
bimas, tarsi išskleisto pylimo ir užslinku
sio griovio žymės. Aikštelė ir gretimas 
laukas ariami. Kultūrinio sluoksnio ne: 
pastebėta. 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 31; P. Tarasenka, 
1928, 127; C. Engel, 1931, 80 ; V. Bruo
žaitytė, 1937 vasario 26; J. Remeika, 1938, 
85; H. erome, 1939, 305. 

170. EIDZIOTA, Telšių raj., Janapolės apy1. 
Virvyčios slėnyje, kair. krante yra pelkė
mis apjuosta kalva, vadinama pilale, Lie
pų kalneliu. Pelkė vadinama Pilal ės lan
ka. Kalvelė apie 5 m aukščio, aikštelė 
labiau neišsiskiria, nes kalvos viršus iš
gaubtas. Viršuje ji apie 10 m ilgio ir 6 m 
pločio. Kultūrinio sluoksnio ir įtvirtini
mų nepastebėta. 
1964 žv. II. VAK, 56/309. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 127 (Eidžio
!iai) . 

171. EIGULIAI, Kaunas. 
Neries kair. krante, slėnio pakraštyje yra 
piliakalnis. Jam panaudotas į slėnį įsiter
pęs aukštumos kraštas, iš P, V ir S juo
siamas gilių daubų, o nuo gretimų aukš
tumų atkirstas giliu 50 m ilgio grioviu 
ir už jo supiltu pylimu, kurio aukštis nuo 
aikštelės - 5-6 m. Aikštelė keturkampė. 
70 m ilgio R-V kryptimi ir 60 m pločio, 
kiek žemesniu V kraštu. Pylimas ir aikš-



telė apardyti apkasų ir dirbant ūkio dar
bus. Pasteb'imas kultūrinis sluoksnis. Ras
ta žiestos keramikos, puoštos tiesiomis ly
giagretėmis linij,omis, tinko gabalų, šlako. 
arbaleto strėlės antgalis ir kt. Manoma, 
jog čia stovėjo 1379 m. minima ir 1382.VI. 
30 d. kryžiuočių sudeginta pilis "Egollen". 
Rad. KVIM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1958 rugsėjo 22, 23; 
J . Basanavičius, 1970, 84. 

1,72. EINORONYS, Alytaus raj., Pivašiūnų apyl. 
Pilies kalnu vadinama apylinkėje domi
nuojanti kalva. Iš PY, P ir R ją juosia 
gilios plačios daubos, šV galas susisie
kia su kiek žemesne kalva. Šlaitai gana 
statūs, a'pie 20 m aukščio; tik ŠV nuo
laidus, 4-5 m aukščio. Viršuje - ne visai 
lygi apie 130 m ilgio P-Š krypllmi ir 
30 m pločio aikštelė. Įtvirtinimų ir kultū
rinio sluoksnio nepastebėta . 
1971 žv. II. 

EISULIAI, buv. Pagėgių apskr. 
P. Tarasenka mini Kauko kalną, kuria
me, pasakojama, gyvenęs kunigaikštis 
Kaukuras. Kiti autoriai tą kalną priski
ria piliakalniams. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 127; V. Bruo
žaitytė, 1937 vasario 26. 

173. EiŠiŠKES (Gornostajevas). 
Į R nuo miesto yra keturkampė, 84 X 
X 112 m dypžio aikštė, iš visų pusių ap
juosta 4 m aukščio pylimu ir už jo 25 m 
pločio bei 5 m gylio grioviu. ŠV pylimo 
kampe yra apvalaus ar aštuonkampio 
apie 8 m skersmens bokšto pamatai. P, 
R ir V pylimas per kirstas ir griovys už· 
piltas kelių metrų pločio tarpu įvažiuoti j 
kiemą· 
XVI a. metraštininkai mini Eišiškių pilį 
kaip vieną iš seniausių lietuvių pilių. 
1955 žv. II, 1968 žv. MMT. 
Ut.: T. Narbutt, 1835, 284-285; P. Tara
senka, 1928, 127; J. Basanavičius, 1970, 
84; <P . I10K'POBCKHH, 1893, 115-116; 
B. IlIYKeBHą, 1893, 97. 

174. EKETĖ, Klaipėdos raj., Sendvario apyl. 
Danės-Akmenos kair. krante, aukštame 
deš . Eketės krante, netoli jų santakos yra 
piliakalnis. Iš R, P ir V ji juosia Eketės 
slėnis, iš Š saugo pylimas ir griovys. 
Šlaitai į upelį statūs, 8- 9 m aukščio. 
Aikštelė - netaisyklingas keturkampis, 
110 m ilgio R- V kryptimi ir 105 m Š
P. Š krašte - puslankio formos 130 m 

ilgio ir 8 maukščio nuo aikštelės pylimas. 
Už jo yra 16 m pločio užslinkusio griovio 
žymių ir, gal būt, buvęs antras mažesnis 
pylimas, už kurio ariamame lauke žyma 
buv. gyvenvietė. 
1972 m. II (vad. A. Merkevičius) ištyrė 
4 plotus (iš viso 180 m2 ) piliakalnio aikš
telėje ir aptiko 0,3- 1,4 m storio kultū
rinį sluoksnį, kuriame rasta lipdytos ly
giu ir grublėtu paviršiumi, taip pat žies
tos keramikos, šlako, Romos monetų, įvai
rių įrankių, papuošalų dalių bei pastato 
pėdsakų. Pylimo išorėje padarytas piūvis, 
aptikta dar 3 pylimėliai ar buvę užtvarai. 
Gyvenvietėje iškasta keletas šurfų -
74 m2. Rastas suardytas kultūrinis sluoks
nis su lipdyta keramika lygiu ir grublėtu 
paviršiumi, taip pat žiestos keramikos. 
1963 žv. II. 1972 tyr. II. Rad. IEM. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 32; P. Tarasenka, 
1928, 127; C. Engel, 1931, 80; V. Bruo
žaitytė, 1937 vasario 26; J. Remeika, 1938, 
63-66; H. Crome, 1938,305-306; A. Mer
kevičius, 1974, 15-19; A. MepKSI.BHąIOC, 
VI. CTaHKY'c, 1973, 376-377. 

ELNIAKAMPIS, Vilniaus raj., Suder
vės apyl., žr. Velniakampis (Nr. 807). 

175. ELVERIŠKĖ, LazdijŲ raj., Rudami-
nos apy1. 
Eglynkalniu vadinamas piliakalnis į V 
nuo Rudaminos. Tai atskira nupiauto kū
gio formos kalva, kurios P, V ir Š šlai
tai 11 - 12 m, R - apie 5 m aukščio. Vir
šuje - ovali, 30 m ilgio P-Š kryptimi 
ir 20 m pločio aikštelė, kuri, atrodo, bu
vusi a'pjuostapylimu. Jis ties aikštelės 
galais aukštesnis - 1-1,5 m aukščio, ties 
šonais - iki 0,5 m. Aikštelėje pastebimas 
nes toras kultūrinis sluoksnis. 
R ir P pašlaitėje rasta lipdytos ir žies
tos keramikos. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P . Tarasenka, 1959, žemė1. 

ERSLA, Skuodo raj., žr. Arsla (Nr. 35). 

176. ERZVILKAS, Jurbarko raj. 
Į V nuo miestelio, Eržvilkų kair. krante, 
prie santakos su Šaltuona yra piliakal
nis. Iš Š ir V jį juosia Eržvilkai, iš P ~ 
Šaltuona, R nuo aukštumų piliakalnį ski
ria 31 m ilgio ir 14 m pločio griovys bei 
pylimas, 4 m aukščio nuo griovio ir 2 m 
nuo aikštelės. Aikštelė trikampė, R 20 m 
pločio. Ji 27 m ilgio R-V kryptimi. 
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XX a. pr. ŽV. L. Krzywickis, 1961 ~v. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 128; P. Kuhkaus
kas, 1970 b, 16; M. Valančius, 1972, 362; 
<1>. iI10KPOHCKHH, 1899, 153-154. 

177. EŽERl?LIAI, Lazdijų raj., Šventeže
rio apy!. 
Piliakalniu vadinama V kaimo dalyje 
esanti didelė ŠR-PV krypties pailga kal
va gana nuolaidžiais, 9-13 m ' aukščio 
šlaitais. Stačiausias ir aukščiausias SV 
šlaitas. Viršuje yra apie 40-50 m ilgio 
ir 15 m pločio aikštelė. Kalva buvusi 
ariama. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks
nio nepastebėta. 
1954 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 128; A. Kamins
ki, 1956, 212. 

177a FLERIJONIŠKl?, Kelmės raj., Liolių apy!. 
Kaimo ŠV dalyje, Dratvens deš. krante 
buvo piliakalnis, vadinamas Bliūzo kal
nu bei Sklepkalniu. Š kraštu rėmėsi į 
Dratveni. iš kitų pusių siekė laukus, nuo 
kurių pakilęs 3-4 m. Kalva buvusi pa
ilga R-V kryptimi, viršus idubęs. Ji su
naikinta žvyrduobės. Pasakojama, kad 
centre buvę rasta kaulų, karsto liekanų. 
Matyt, XVII a.-XVIII a. čia buvęs pa
laidotas vietos dvarininkas; kapinių būta 
ir šalia piliakalnio. 
1967 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 128; <1>. HOKPOB' 

CK'I1H, 1899, 1'29. 

178. GABRIELIšKl?S (Naukaimis) , Rasei-
nių raj., Girkalnio apy!. 
Piliakalnis yra viena iš Raseinių aukštu
mos P pakraščio kalvų. XIX a. gale 
T. Daugirdas piliakalnį vadina Viškalniu, 
O gretimą iš V - Papilakalniu. Piliakal
nis nupiauto kūgio formos, gana stačiais, 
6-7 m aukščio šlaitais, viršuje - ovali 
aikštelė, 34 m ilgio ŠV-PR kryptimi ir 
23 m pločio, truputį iškiliu viduriu. Kiek 
apardyta apkasų, beveik iki XX a. vidu
rio buvo ariama. Aikštelėje ir pašlaitėje 
pastebėtas kultūrinis sluoksnis, randama 
lipdytos keramikos lygiu ir grublėtu pa
viršiumi. 
1910 m. L. Krzywickis ištyrė aikštelės P 
pusę. Kultūriniame sluoksnyje aptiko ak
menų grindinių, apie 2 m skersmens siau
rėjančiu dugnu duobę su žeme bei suang
lėjusiais grūdais, apdegusio molio dale
lių ir lipdytos keramikos, taip pat keletą 
geležinių ir ža l varinių dirbinių bei 4 Ro-

mos monetas. Kultūrinis sluoksnis datuo
jamas III-IVa. 
1967 žv. II. 1910 kasin. L. Krzywickis. 
Rad. KVIM, 1511 : 1-29 ir IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 128; 1956, 51-
52; L. Krzywicki, 1935, 175-190; P. Ku
likauskas, 1955, 76-77; LAB, 148-.149. 

179. GAIDAMIŠKIAI, Anykščių raj. Rubi
kių apy!. 
Kaimo ŠR dalyje, šalia pelkės yra nedi
delė kūgio formos kalvelė, laikoma su
pilta. Ji nuo seno ariama, be kultūrinio 
sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1969 žv. II. 

180. GAl GALIAI, Kupiškio raj., Šimonių apy!. 
Piliakalnis netoli Šepetos pelkės R kraš
to. Tai atskira kalva, kurią beveik iš visų 
pusių ,kiek atokiau juosia nedidelės pel
kės. Piliakalnis primena laiptuotą pira
midę nupiauta viršūne. Šlaitai 9 m aukš
čio, viršuje - keturkampė, 29X27 m dy
džio aikštelė . ŠV 3 m žemiau aikštelės 
krašto šlaite yra apie 5 m pločio ir 30 m 
ilgio terasa. PR gale, taip pat 2,5 m že
miau aikštelės krašto yra 5-6 m pločio, 
apie 40 m ilgio terasa. Abi jas jungė ŠR , 
buv. 6-8 m pločio terasa, apardyta, 
ariant šlaitą. 
Š ir PV pašlaitėje pastebimas kultūrinis 
sluoksnis. Aptikta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi ir kitų radinių. 
XX a. pr. žvalgė L. Krzywickis, 1969 žv. 
II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 31, 39; L. Kši
vickis, 1928, 17; P. Tarasenka, 1928, 129; . 
<1>. TIOKPOBCKHH, 1899, 64. 

181. GAIGALAI, Molėtų raj., Alantos apy!. 
Piliakalniu vadinama žema, nuolaidžiais 
šlaitais kalvelė netoli ribos su Bučiškių 
kaimu. Ji nuo seno ariama, deformuota 
ir iš dalies apardyta bulviarūsių. 
VAK,62/115-122. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 129. 

182. GAIGALIAI, Utenos raj., Vyžuonų apy!. 
PiHakalniu vadinamas aukštumos kraštas 
Bradesos ir jos bevardžio intako santa
koje, šalia kaimo iš PV. Piliakalnio žy
mių jau nėra. Matyt, jį nuplovė upelis. 
1970 žv. II. 

GAILAIČiAI, Raseinių raj. (buv. Viduk
lės vlsč.), žr. Galkaičiai (Nr. 184) . 
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14 pav. lIaigaliai (Nr. 182) 

Piliakalnis, vadinamas Gručkalniu, iš tik
rųjų yra Galkaičiuose. 
Ut.: L. Krzywicki, 1909, 2.1; P. Tarasenka, 
1928, 129; cĮ>. nOKpOB'CK1fI1, 1899,51. 

GAILAICIAI, Silutės raj., žr. Uoksai 
(Nr. 762). 

GAILIONAI, Kauno raj., Daugeliš-
kių apy!. 
Minimas 27 m ilgio pylimas - ne archeo
loginis paminklas. Tai užtvankos pylimas 
upelio slėnyje. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 129. 

GAIŽAVA, Kėdainių raj . (buv. Josvai-
. I V)) 

OlŲ vsc ... 
P. Tarasenka, sekdamas Spruogiu, mini 
piliakalnį Gaižavos dvare, buv. Josvai
nių vlsč. Apgyventų vietų sąraše 
(1923 m.) tokio dvaro ten nėra. Vėliau 
K. Jablonskis yra paskelbęs 1597 m. ir 
1600 m. dokumentų ištraukas, kuriose mi
nimas piliakalnis Gaižuvos dvarui (Vilki
jos vlsč.) priklausančiuose laukuose. Iš 
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tiesų toks dvaras buvęs į SV nuo Vilki
jos. Artimiausias ten žinomas piliakal
nis - Ringovė (žr. Nr. 635) . 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 129; K. Jablons
kis, 1941, 167. 

183. GALINIAI, Kelmės raj., Kražių apy!. 
Piliakalnis yra prie kaimo, Karkločių miš
ko PR pakraštyje. Beveik iš visų pusių 
jį juosia nedidelė pelkė. Tik S jis bemaž 
siekia sausumą. Slaitai gana nuolaidūs, 
8- 9 m aukščio. Viršuje - ovali aikštelė, 
apie 20 m ilgio P-S kryptimi ir maž
daug 18 m pločio ties viduriu. Jo S žy
mu išskleistas 16 m ilgio, apie 1 m aukš
čio pylimas. Aikštelė ir pylimas buvę aria
mi, pastebėtas apie 0,7 m storio kultūri
nis sluoksnis. 
1967 žv. II. 

184. GALKAlCIAI, Raseinių raj., Palie-
pių apy!. 
Gručkalniu vadinamas piliakalnis UpitĮ 
kair. krante. Jos slėnis juosia piliakalnį 



iš R, P ir V. Slaitai nuo slėnio gana 
statūs, apie 8,5 m aukščio. Viršuje - be
veik apskrita, apie 18- 19 m skersmens 
aikštelė, kurios S krašte yra 4 m aukščio 
pylimas. Jo išorinėje pašlaitėje pastebi
mas užslinkęs apie 28 m ilgio ir 8 m plo
čio griovys. 
1967 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1909, 21; P. Tarasen
ka, 1928, 129 (Gailaičiai) ; <P. TIOKPOBCKHH, 

1899, 151. 

185. GALMINIAI, Zarasų raj., Baibių apy!. 
Piliakalniu vadinama gana didelė kalva 
nuolaidžiais šlaitais Duseto ež. pakrantės 
miške. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nepastebėta. 
1949 žv. II. 

186. GALVYDIŠKE, Kelmės raj., Saukė-
nų apy!. 
Piliuke vadinama siaura, žema, ilga kal
velė pelkėje. Ji apie 3 m aukščio, 25-
28 m pločio ir apie 170 m ilgio PR-SV 
kryptimi. Jos 110 m ilgio V galas atskir
tas skersiniu apie 20 m pločio ir 1 m 
gylio grioviu. KultDrinio sluoksnio nepa
stebėta. 

Lit.: L. Krzywicki, 1906, 11, 52; L. Kši
vickis, 1928, 11; P. Tarasenka, 1928, 130. 

187. GANDINGA (Gondinga), Plungės raj ., 
Nausodžio apy!. 
Kaimo R pakraštyje, Babrungo deš. kran
te yra piliakalnis, vadinamas Pilies kal
nu. S ir R jo šlaitai statūs, iš dalies ap
griuvę, 16-18 m aukščio, PR leidžiasi 
į slėnio daubą. Viršuje - apie 100 m il
gio SV-PR kryptimi ir 55 m pločio SV 
aikštelė. Ji galėjo būti kiek didesnė, su
mažėjo, šlaitui griūvant į upę. Aikštelės 
V- PY pakraštyje yra pylimas, kuris 
ariant smarkiai nuskleistas į aikštelę, 
apie 70 m ilgio. Išorinis jo šlaitas 8 m 
aukščio. Pasakojama, kad jo pašlaitėje, 
už plataus griovio buvęs antras žemesnis 
pylimas. Dabar jo pėdsakų jau nėra. Pi
liakalnis turėjo turtingą radinių kultūrinį 
sluoksnį, kuris labai suardytas, ariant 
aikštelę. XX a. pradžioje griūvanti aikš
telės kraštą kasinėjo L. Krzywickis. 
1949 ir 1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 29, 30, 38, 59, 
80,87; P. Tarasenka, 1928, 135; L. Kumš
lytis, 1934, 28-29, 31-36; M. Valančius, 
1972, 362; <P. TIOKPOBCKJHH, 1899, 89. 
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188. GANDINGA, Plungės raj., Nauso-
džio apyl. 
Apie 0,5 km į S nuo Pilies kalno, Bab
rungo slėnyje, jo ka ir. krante yra pelkė
mis apjuosta kalva, vadinama pilale. Ji 
kiek primena nupiautą kūgį, kurio viršu
je - apie 10 m skersmens aikštelė. Įtvir
tinimų ir kultūrinio sluoksnio nepastebė
ta. 
1949 žv. II. 
Lit.: L. Kumšlytis, 1934, 26-27. 

189. GANDINGA, Plungės raj., Nausodžio apyl. 
Salia pilalės iš S yra antra didesnė, bet 
kiek žemesnė kalva, taip pat vadinama 
pilale. Jos viršuje - mažai išsiskirianti 
apie 70 m ilgio R-V kryptimi aikštelė, 
kurios plotis apie 60 m; be kultūrinio 
sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1949 žv. II. 
Lit.: L. Kumšlytis, 1934, 26-27. 

190. GARGZDAI , Klaipėdos raj. 
Prie miestelio, Minijos kair. krante yra 
piliakalnis, kadaise priklausęs Anielino 
dvarui. Iš S ir P ji juosia gilios daubos, 
kurių dugnu teka į Miniją bevardžiai upe
liai; V galas remiasi į Minijos slėnį, o R 
sustiprintas pylimais ir grioviais. Slaitai 
į daubas ir Minijos slėnį statūs, apie 
20 m aukščio. R gale - 3 grioviai ir 3 py
limai. Iš pradžių nuo aukštumos yra apie 
19 m pločio ir 1,5 m gylio griovys, už 
jo - pirmas 2 m aukščio pylimas. Tada 
eina 5 m pločio griovys ir antras 2 m 
aukščio pylimas, už nedidelio griovio
trečias apie 3 m aukščio pylimas. Aikš
telė apie 100 m ilgio ir susideda tarsi 
iš dviejų dalių. R - 13 m pločio ir 30 m 
ilgio. Toliau staiga truputį pakyla ir ima 
pamažu platėti; V ji 30 m pločio. Aikšte
lėje žymu kultūrinis sluoksnis. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 94; J . Basana
vičius, 1970, 84; <P. Į10KPOBCKHH, 1899, 94. 

191. GARNIAI, Utenos raj ., Daugailių apyl. 
Piliakalnis į R nuo kaimo, prie ribos su 
Pikčiūnų kaimu. Tai apie 17 m aukščio 
kalva, kurios 5- 6 m aukščio šlaitų viršu
tinė dalis buvusi išlyginta, viršuje būta 
45 m ilgio PV- SR kryptimi ir maždaug 
15- 20 m pločio apie vidurį aikštelės; jos 
galuose buvę nedideli pylimai. Piliakal
nis, ypač jo šlaitas, P aikštelės kraštas ir 
iš dalies pylimai ariant smarkiai suar
dyti. Todėl pylimas PV aikštelės gale jau 
vos žymus, SR gale jis dar apie 1,5 m 



--
aukščio; sunku tiksliau nustatyti ir buv. 
aikštelės dydį. Zemiau išlygintos dalies 
šlaitai nuolaidesni, SR gale 7 m žemiau 
aikštelės susidaro apie 26 m pločio tera
sa. P šlaite ir pašlaitėje dar pastebimas 
suardytas kultūrinis sluoksnis, aptikta 
lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiu
mi. 
1958 ir 1970 žv. II. Rad. IEM. 

192. GARNIAI, Utenos raj., Daugailių apy\. 
Kitas piliakalnis - kaimo PV pakraštyje. 
Jam panaudotas tarp pelkėtų slėnių esan
čios kalvos aukštesnis SV galas. P ir S 
šlaitai gana statūs, apie 17 m aukščio, 196. 
V gale, maždaug 3 m žemiau aikštelės 
krašto, šlaite yra 2 m pločio terasa. R 
šlaitas nuolaidus, vos 3-4 m aukščio. 
Viršuje - ovali aikštelė, 35 m ilgio ir 
19 m pločio apie vidurį. Galuose buvę 
pylimėliai išskleisti ari·ant. Piliakalnio P, 
S ir R pašlaitėje yra gyvenvietės pėdsa-
kų. Rasta lipdytos keramikos lygiu pa
viršiumi. 
1958 ir 1970 žv. II. Rad. IEM. 

193. GASIAI, Zarasų raj., Zukliškių apy\. 
Kaimo R dąlyje yra Piniginiu kal-
nu vadinama kalva, primenanti piliakal- 197. 
ni- Jos viršuje - apie 35 m ilgio R-V 
kryptimi ir 15 m pločio aikštelė. R gale 
yra nedidelis pakilimas, tarsi ariant iš
skleisto pylimo vieta. Pylimas skyrė aikš-
telę nuo siauresnės ir kiek žemesnės liku-
sios kalvos dalies. Kai kur šlaituose ir 
aikštelėje pastebima tamsesnių dėmių , 
lyg sunaikinto kultūrinio sluoksnio žy-
mės. 
1972 žv. RKM. 

194. GATELIAI, Utenos raj., Daugailių apy\. 
Piliakalnis kaimo SV pakraštyje, į V nuo 
Siekštelio ež., Ilgės up. deš. krante. Iš S 
jį juosia Ilgės slėnis, iš V ir P - dau-
bos; R šlaitas žemas ir nuolaidus, nes 
toliau tęsiasi piliakalniui nepa naudota 
kalvos dalis, S, P ir V - statūs, apie 198. 
10 m aukščio. Aikštelė 25 m ilgio R-V \ 
kryptimi ir 17 m pločio. Jos R - buv. grio-
vio žymės. Griovys skyrė aikštelę nuo li-
kusios žemesnės kalvos dalies. Už jo-
tik 1,5 m aukščio šlaitas. Kalvos viršus 
buvo ariamas, griovys užslinkęs, kultūri-
nis sluoksnis sunaikintas. 
1970 žv. II. 

195. GAUČIŠKE (Lioliai), Kelmės raj., Lio
lių a py\. 
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Į PR nuo Liolių, Rūdij os kair. krante yra 
Vainike vadinama kalva. Iš P ją juosia 
pelkėtas Rūdijos slėnis., iš kitų pusių
kiek žemesni laukai. Slaitai nuolaidūs, tik 
P kiek statesnis. Aikštelė labiau neišsi
skiria, ka:lvos vidurys iškilus, apie 20--C.. 
30 m skersmens. Kalva nuo seno ariama, 
buvęs kasamas žvyras. Viršuje kultūrinio 
sluoksnio žymių jau nėra, jų pastebima 
tik kai kur šlaituose. 
1967 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 174; <P. ,f].OKJPOB
'CKHH, 1899, 1'29. 

GAUDUČIAI, Kretingos raj., Karte
nos apy\. 
Alanto slėnyje, jo deš. krante yra pelkė
mis apjuosta kalva, vadinama pilale. Jos 
šlaitai statūs, kai kur išgriuvę, upelio pa
plauti. Slaitų aukštis - 14 m. Viršuje iš
liko netaisyklinga trikampė aikštelė. Ji 
42 m ilgio S-P kryptimi ir arčiau S galo 
14 m pločio . 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1948 ir 1966 žv. II. 

_ Lit.: P. Tarasenka, 1928, 131; <P. nOKpOB
CKHH, 1899, 93. 

GEDIKAI, Silutės raj., Svėkšnos apy\. 
Ašvos deš . krante išliko upelio nuplauto 
piliakalnio dalis. Piliakalnis buvęs a p
juostas pelkėmis ir upeliu. Išliko 20 m 
ilgio ir 4 m aukščio nuo pelkės pylimo 
dalis . Visa aikštelė nuplauta. 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 131; <P. J10KPOB
'CKHH, 1899, 97. 

GEDMINAI, Klaipėdos raj., žr. Dovilai 
(Nr. 152) . 

GEDMINAIČIAI, Silutės raj., žr. Pakal
niškiai, Klaipėdos raj. (Nr. 514). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 131. 

GEDMINIŠKE, _ Silalės raj., Kaltinė
nų apy\. 
Yžnės kair. krante, šalia Giliosios dau
bos yra piliakalnis. Iš V, P ir R juosia 
upelio slėnio daubos, S nuo aukštumos 
jis atskirtas apie 5 m pločio dugne, 3 m 
gylio grioviu. Už jo buvęs pylimas iš
skleistas; virš aikštelės jis pakyla tik apie 
1 m. Ji apie 40 m ilgio P- S kryptimi 
ir 10- 15 m pločio. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1971 žv. 
V. Statkevičius, 1972 žv. II. 



199 .. GEGRĖNAI, Plungės raj., Varduvos apy!. 
Į P nuo kaimo, miško pakraštyje, bevar
džio upelio .kair. krante yra piliakalniu 
vadinama kalva. Iš P, R ir S ją juosia 
upelio slėnis, V galas remiasi Į gretimą 
aukštumą . Atrodo, nuo aukštumos kalva 
buvo atskirta dabar vos pastebimu grio
viu ar pylimu. Kalvos viršuje yra 47 m 
ilgio R-V kryptimi ir 27 m pločio aikš
telė. 

1949 ir 1964 žv. II. 

Ut.: P. Tarasenka, 1928, 131. 

~ GEGJl1:ĖS , Silalės raj ., Upynos apy!. 
Gegužkalniu, Bliūdkalniu vadinamas pi
liakalnis yra ilgos siauros kalvos aukš
čiausioje vietoje, centrinėje dalyje, smar
kiai apardytas 1934 m. nukasant, nu
skleidžiant jo pylimus. Kalvos R ir V š lai
tai gana statūs, daugiau kaip 20 m aukš
čio ir leidžiasi Į pelkėtus slėnius, juo
siančius kalvą. S kalvos galas toli nuo 
piliakalnio, remiasi Lingių ež. Nuo pi
liakalniui nepanaudotos kalvos dalies S 
gale iškastas griovys, dabar vos pastebi
mas, lanku juosęs jo S galą. Už griovio 
supiltas lygiagretus 4-5 m aukščio pyli
mas nuolaidžiais deformuotais š laitais. Jo 
galai žemesni ir ties šonais tik 2 m aukš
čio. Už pylimo - griovys ir 2,5 m aukš
čio nuo griovio dugno piliakalnio aikšte
lė. Ji 31 m ilgio S- P kryptimi ir apie 
vidurĮ 10 m pločio; dabar lygi, o 1930 m. 
aplink pakra ščiais dar ėjo pylimas, todėl 
atrodė Įdubusi ("bliūdas"). R š laitas lei
džiasi stačiai Į daubą, V buvęs nuolai
desnis, ir čia 3 m žemiau aikštelės yra 
9 m pločio terasa ir jos pakraštyje buv. 
pylimo žymės. Sio pylimo S galas jun
gėsi su piliakalnio S esančiu pylimu. Ties 
P galu terasa 17-18 m pločio, ir už 
jos - 5 m aukščio pylimas, juosęs P dalĮ. 
Išorėje jis 6 m aukščio ir turėjęs net 
savo vardą: buvęs vadinamas Skuburlu . 
Pylimo išorėje buvusi dar viena nedidelė 
terasa, kiek aukštesnė už likusią kalvos 
dalį · 
Manoma, jog čia buvo žemaičių pilis "Ge
guse", kurią 1329 m. sudegino kryžiuo
čiai. 

XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 

Ut.: L. Krzywicki, 1906, 39 ; P. Tarasenka, 
1928, 131, 197 (Paežerio); J. Savickis, 
1940 vasario 9; A. Vaičiulaitis, 1939, 178-
182; <1>. I10KPOBCKliH, 1899, 145. 

GELEŽIAI, Vilniaus raj., Dūkštų apy!., 
žr. Velniakampis (Nr. 807). 

GELEŽIUKAI, Vilniaus raj., žr. Velnia
kampis (Nr. 807). 
Ut.: V. Saulys, Pilikė.-"Kultūros barai", 
1969, Nr. 3, p. 73. 

201. GELINDBNAI, Plungės raj., Paukštakių 
apy!. 
Į S nuo kaimo didelė kalva vadinama pi
lale. Jos S ir R šlaitai nuolaidūs, V ir P 
statesni. Viršuje tarsi trikampė labiau iš
siskirianti aikštelė; j i be Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sl uoksnio pėdsakų. 
1948 žv. II. 

GELŽYCIAI, Plungės raj., Tverų apy!. 
M. Valančius mini piliakalnį 'prie Luks
to ež., netoli Gelžyčių kaimo. Iš tiesų 
Gelžyčiai gana toli į V nuo ežero. Salia 
to kaimo, prie Gelžės upelio slėnio yra 
Siuraičių piliakalnis. O Luksto ež. V kran-

. te piliakalnio nėra. Artimiausias Vembū
tų (Telšių raj., Varnių apy!.) piliakalnis. 
Gal juo palaikyta Paluksčio kaime esanti 
kalva - Alkos Kakta. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 132; M. Valan
čius, 1972, 362. 

GENAICIAI, Raseinių raj., žr. Ginaičiai 
(Nr. 214). . 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 132. 

202. GBLUVA, Raseinių raj., Ariogalos apy!. 
Dubysos kair. krante, slėnio pakraštyje 
yra piliakalnis, kartais vadinamas Birut
kalniu. Iš PR, PV ir SV jį juosia daubos; 
šlaitai statūs, viršutinė dalis 3-4 m aukš
čio, išlyginta. SR nuo aukštumų supilti 
2 gana tiesūs 42 m ilgio, 2 m aukščio 
pylimai, atskirti 4 m gylio ir 16 m pločio 
grioviu. Viršuje - 82 m ilgio SR-PV 
kryptimi aikštelė. Jos PV galas 20 m, 
SR - apie 30 m pločio. 
1906 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Ut.: T. Dowgird, 1909, 365; L. Krzywicki, 
1909, 22-24; P. Tarasenka, 1928, 131; 
<1> . I10KPOB'CKliH, 1899, 133. 

GERCALIAI, Silalės raj., Poškos apy\. 
Sūrkalniu vadinamas piliakalnis - didelė 
ariama kalva lygiu paviršiumi, nuolai· 
džiais šlaitais. Kadangi viršus pailgas, 
kiek trikampis, tai vadinamas Sūrkalniu 
(panašus Į sūrį). Vietiniai gyventojai su
piltu jo nelaiko. 
VAK,53./314-320. 
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Ut.: P. Tarasenka, 1928, 132 ir 116 (Dar
galiai); <1>. IloK'pO'BcKHH, ·1899,145 (Ger
galiai) . 

203. GERDUVĖNAI, Klaipėdos raj., Vėžai
čių apy!. 
Minijos ir Gerdaujės kair ~ krante, aukš
tumos krašte, prie santakos yra piliakal
nis. Iš S, V ir P jį juosia Minijos, iš 
SR - Gerdaujės ,slėniai. Slaitai statūs, 
35 m aukščio. Tik iš PR piliakalnis siekia 
nuo aukštumos maždaug 80 m ilgio siaurą 
ožnugarį, kuris apie 50 m nuo aikštelėc:; 
krašto perkastas bemaž 10 m pločio ir 1 m 
gylio ,grioviu; už jo supiltas 0,5 .m aukščio 
pylimėlis. Aikštelės, gal ir išskleisto pyli
mo kraštas 2 m aukščiau ožnugario. Aikš
telė ovali, apie 95 m ilgio SV-PR kryp
timi ir 70 m pločio. Ji buvusi ariama. 
1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 132. 

204. GINDVILIAI, Kupiškio raj., Palėvenė
lės apy!. 
Kaimo P pakraštyje, Mituvos deš. krante 
yra lygus ariamas laukas, vadinamas pi
liakalniu, be piliakalnio požymių . Galimas 
daiktas, jį nunešė upė, o vardas liko gre
timam laukui. 
1969 žv. II. 

GERGŽDELIAI, Siaulių raj., Kuršė
nų apy!. 
Piliakalnis vadinamas Silvestro kalnu. 
Kaime žinoma tokia kalva. Tačiau ji be 
piliakalnio požymių; gyventojai jos su
pilta nelaiko. 
1972 LV. MMT ir II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 132. 

GERKONYS, Anykščių raj., Debeikių apy!. 
Piliakalnis vadinamas Silvestrokalniu, 
bet iš tikrųjų tai natūrali kalva netoli 
Sventosios. Supilta ji nelaikoma. 
1972 žv. UKM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 133. 

206. GERULIAI, Alytaus raj., Butrimonių apy!. 
Piliakalnis, vadinamas Zamkumi, yra tarp 
2 bevardžių upelių, šalia Butrimonių
Stakliškių kelio iš PY. Iš S, V ir P jį 
juosia pelkėti upelių slėniai, R jis siekia 
kiek sausesnę lygumą. Slaitai gana sta
tūs, 12-13 maukščio.Aikštelėviršujeova
li, 45 m ilgio R-V kryptimi ir 22 m plo
čio. Ją žiedu juosia 170 m ilgio pylimas, 
kuris R ir P 4,5 m, V ir S - 1 m aukš
čio. PR pašlaitėje ryškus gyvenvietės kul-

tūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos kerami
kos lygiu ir grublėtu paviršiumi, lankinė 
segė trikampe kojele. Pasakojama, jog 
1916-1917 m. piliakalnį kasinėję kaize
rinės armijos karininkai. 
1961 žv. A. Navarackas, 1971 žv. II. 
Rad. IEM. 
Ut.: W. Sokolowski, 1890, 454-455; 
<1>. I10KPOBCKHH, 1893, 126 (vadina buv. 
MastaItavičių dv. vardu). 

207. GERULIAI, Prienų raj., Lelionių apy!. 
Piliakalnis Obelties deš. krante, prie miš
ko. Iš S ir V juosia upelio slėnis, iš P ir 
R jis siekia aukštumą. Slaitai ' nuo upelio 
statūs, griūvantys, 11-12 m aukščio . 
Nuo aukštumos piliakalnį skiria apie 2 m 
gylio platus griovys, už jo - 7,5 m aukš
čio pylimas, kuris nuo aikštelės 6,5 m 
aukščio. Zemesni galai lanku juosia aikš
telės kraštą. Išliko aikštelės dalis, 13 m 
ilgio PR-SV kryptimi ir 7 m pločio. 
P-PR pašlaitėje aptikta gyvenvietės pėd
sakų, rasta lipdytos keramikos lygiu ir 
grublėtu paviršiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 

208. GETAUTĖ (Kungiai), Telšių raj., Vieš
vėnų apy!. 
Viešvės kair. krante, ilgos siauros kalvos 
viršūnėje yra piliakalnis. R ir V šlaitai 
statūs, iki 28 m aukščio, S ir P dalyje 
statūs, tik 6-8 m aukščio, toliau nuolai
desni. Aikštelė kiek iškiliu viduriu, 33 m 
ilgio S-P kryptimi; S galas apie 28 m 
pločio, P smailus, baigiasi nedideliu py
limėliu. Pylimo žymių yra ir S gale. Pa
stebimas kultūrinis sluoksnis. Rasta lip
dytos keramikos grublėtu paviršiumi. 
Į PR už slėnio - aukštuma, vadinama Go
jumi. 
1948 ir 1964 žv. II. Rad. TKM. 
Ut.: A. Kosarzewskis, 1923, 107. 

GIBISIAI (Gibischken Martin), Klaipė
dos raj ., žr. Laistai (Nr. 358). 
Minimi pylimai tapatūs su Laistų pilia
kalniu, kuris yra į R nuo buv. Gibišių 
(ar Gibiškių) vienkiemio. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 41; P . Tarasenka, 
1928, 133. 

209. GIKONYS, Kupiškio raj., Antašavos apy!. 
Į V nuo kaimo kapinių, dirbamame lauke 
buvo nedidelė kalvelė, vadinama piliakal
niu. Ji sunaikinta, kasant žvyrą. Duome
nų apie dydį ir formą neišliko. 
1969 žv. II. 
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210. GILAIČIAI, Plungės raj., Platelių apyl. 
Kaimo Š pakraštyje, šalia pelkės poros m 
aukščio kalvelė nuolaidžiais šlaitais va
dinama pila le. Jos Š galas remiasi i Beb
rę. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio ne
pastebėta. 
1964. žv. II. 

21 t. GILANDVIRŠIAI, Tauragės raj., Lauk
sargių apyl. 
Į V nuo kaimo kapinaičių žema, nuolai
džiais šlaitais kalvelė vadinama piliakal
niu. Aikštelė neiš-siskiria, kultūrinio sluoks
nio, itv.irtinimų nepastebėta. 
1963 žv. II. 
Ut.: J. Remeika, 1938, 85. 

GILANDlIAI , buv. Pagėgių apskr., žr. 
Oplankys (Greižėnai) (Nr. 489). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 133; H. erome, 
1938, 191; J. Remeika, 1938, 35-37, 85. 

212. GILUIČIAI, Alytaus raj., Simno apyl. 
Į V nuo Giluičio ež., Kriaušio kair. kran
te yra piliakalnis. Upelio slėnis juosia 
piliakalnį iš P, R ir Š. Šlaitai statūs, 
apie 10 maukščio. V jis siekia aukštu
mą. Nuo aukštumos supiltas pylimas, kuris 
nuo lauko 7 m, nuo aikštelės - 4 m aukš
čio. Jis lanku juosia apie 15 m skerso 
mens aikštelės V kraštą, kurioje pastebi· 
mas kultūrinis sluoksnis. Į šV nuo pilia
kalnio, lauke taip pat yra kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. Rasta keramikos brūkš
niuotu ir grublėtu paviršiumi. Piliakalnis 
sunaikintas, tiesiant plentą. 
1954 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: J . Radziukynas, 1909, 8; P. Tara
senka, 1928, 133; A. Kaminski, 1956, 214. 

GILVYČIAI, Šiaulių raj ., Kurtuvėnų apyl. 
Minimas piliakalnis. Tačiau dar XIX a. 
pabaigoje T. Daugirdas čia aptiko pilka
pių liekanų . Piliakalnio nerasta. Matyt, 
į F. Pokrovskio sudarytą žemėlapį jis pa
teko per klaidą. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 133; <1>. TIOKPOB

'CKHH:, 1899, 72 . 

213. GIMlIŠKIAI, Utenos raj., Kuktiškių apyl. 
Piliakalnis Vincelio ež. V krante. Iš visų 
pusių jį juosia daubos ir ežeras. Šlaitai 
11-15 m aukščio. Viršuje - apie 40 m 
ilgio Š-P kryptimi ir 30 m pločio aikš
telė; Š kraštas kiek aukštesnis. Aikšte
lės pakraščiais ir šlaituose bei pašlaitėje 
pastebimas kultūrinis sluoksnis. Rasta 

lipdytos keramikos brūkšniuotu ir lygiu 
paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad . IEM. 

214. GINAIČIAI (Kalniškiai), Raseinių raj ., 
Verėduvos apyl. 
Piliakalni iš R juosė Alėjos, iš Š ir V -
Dubysos slėniai, o P jo dalis siekė .aukš
tumą. Aikštelės dydis nežinomas, nes ji iš
tisai nunešta upių . Išliko P gale buv. 2 m 
aukščio pylimo dalis ir už jo apie 15 m 
ilgio griovio dalis . Šlaitai buvę 30-35 m 
aukščio. 
1967 žv. II. 
Ut.: T. Dowgird, 1909, 364; L. Krzywicki, 
1909, 27; P. Tarasenka, 1928, 132 (Ge
naičiai) . 
GINEIKIAI, KeLmės raj. ir apyl. 
Piliakalnis į ŠV nuo kaimo, vadinamas 
"Deimace", atsirado per klaidą. Tai 4-
5 m aukščio kalvelė, kurios viršus apie 
10 m ilgio ir 8 m pločio. Be kultūrinio 
sluoksnio, supilta nelaikoma, nėra apie 
ją jokių padavimų, vardas iškreiptas. Tik
rasis jos vardas - Devynmacė (nuo žo
lės, augančios ant kalvos, pavadinimo). 
1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 134. 

215. GINTALIŠKE, Plungės raj., Platelių apyl. 
Salanto deš. krante, santakoje su Kūlupiu, 
aukštumos kampe yra piliakalnis. Iš V 
jĮ juosia Salanto, iš Š ir R - Kūlupio 
slėniai. Šlaitai statūs, apie 10-14 m 
aukščio. Iš P supiltas puslankio formos 
57 m ilgio pylimas, 6 m aukščio išorėje 
ir 3,5 m nuo aikštelės . Aikštelė - netaisyk
lingas trikampis, 65 m ilgio PR-ŠV kryp
timi ir 60 m pločio PR. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 134. 

GINTEIKIŠKES, Kaišiadorių raj., Kruo
nio apyl. 
Piliakalniu vadinamas R nuo kaimo miške 
esąs 7,5 m skersmens ir 0,5 m aukščio 
pilkapis. 
1971 žv. II. 

216. GINUČIAI, Ignalinos raj., Palūšės apyl. 
Tarp Linkmeno ir Ūkojo ež. yra 2 pilia
kalniai, P - Ginučių, Š - Papiliakalnės 
kaime (žr. Nr. 539). 
Piliakalnis ilgoje siauroje kalvoje. Jo R 
ir V šlaitai statūs, 16- 20 m aukščio, ga
liniai nuolaidesni ir žemesni, su teraso
mis. Viršuje - ovali, 37 m ilgio Š-P 
kryptimi ir 26 m pločio aikštelė. S jos 
gale 2,5 m, P - 0,6 m aukščio pylimai. 
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V pašlaitėje yra kultūrinio sluoksnio pėd
sakų, rasta lipdytos brūkšniuotu ir grub
lėtu paviršiumi bei žiestos keramikos, 
puoštos lygiagrečių linijų ornamentu. 
Tarp 1860 m. ir 1870 m. aikštelę bandė ka
sinėti S. GimŽauskas. 
R. Batūros nuomone, šiame piliakalnyje 
stovėjusi Linkmenų pilis, kurią 1373 m. 
sunaikino kalavijuočiai. 
1958 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: M. Dowojna-Sylwestrowicz, 1890, 
214-215; P. Tarasenka, 1928, 205; R. Ba
tūra, 1966, 34-42; R. Rimantienė, 1966, 
17-18; <1>. rIOKPOBCKHH:, 1893,5'0. 

GIPBNAI, Zarasų raj., Antazavės apyl. 
Kartais piliakalniu norima laikyti smėlin
gą kalvą - Kepurės kalną - kaimo S da
lyje, prie Sartų ež. Ji 8-10 m aukščio, 
aikštelė labiau neišsiskiria, šlaitai nuolai
dūs, be kultūrinio sluoksnio. Vietiniai gy
ventojai supilta jos nelaiko. 
1949 ir 1972 žv. II. 

217. GIRAlTB, Lazdijų raj., Teizų apyl. 
Piliakalniu vadinama kalva i SV nuo kai
mo. Ji gana stačiais, 4-5 m aukščio šlai
tais, viršuje su apskrita, apie 25 m skers
mens ai·kštele. Kultūrinio sluoksnio ne
pastebėta. 
1954 žv. II. 
Ut.: J. Radziukynas, 1909, 7-8; P. Ta
rasenka, 1928, 134; A. Kaminski, 1956, 
214. 

GIRAITĖ, Varėnos raj., Nedingės apyl., 
žr. Mikniūnai (Nr. 444). 

218. GIRDENIAI, .skuodo raj ., Ylakių apyl. 
Veretos deš. Ikrante, slėnyje yra piliakal
nis. Iš R, P ir V jį juosia Vereta ir jos 
slėnis. Slaitai gana nuolaidūs, 4 m aukš
čio. S nuo gretimų aukštumų buvęs iš
kastas griovys ir supiltas apie 40 m ilgio 
pylimas, kuris ariant · išskleistas ir dabar 
pastebimas 14 m pločio, 0,8 m aukščio 
pakilimas. Aikštelė apie 45 m ilgio S-P 
kryptimi ir iki 35 m pločio, kiek iškiliu 
viduriu. Ariant aikštelę, apie 1930 m. bu
vęs rastas akmeninis kirvis. Radinys ne
išliko. 
1966 žv. II. 

219. GIREŽERIS, Varėnos raj. ir apyl. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva Derež
nyčios deš. krante. Iš V ją juosia Derež
nyčia, iš kitų pusių - daubos. Slaitai ga
na statūs, apie 10 m aukščio. Viršuje-

netaisyklinga . keturkampė, apie 140-
150 m ilgio SV-PR kryptimi aikštelė, ku
rios plotis SVapie 90 m, o PR - 100 m. 
Kultūrinio sluoksnio nerasta. 
1968 žv. MMT ir II. 

220. GIRGŽDOTB (Pagirgždūčio k.), Telšių 
raj. Varnių a py\. 
Aukščiausioje aukštumos viršūnėje, vadi
namoje Girgždūte, Girgždūtės kalnu, yra 
piliakalnis. Jam panaudotas PR kalvos 
galas statesniais šlaitais. Viršuje - beveik 
150 m ilgio PR-SV kryptimi aikštelė, 
kurios plotis PR iki 50 m. Vidurys iški
lus. Slaitai viršuje statūs, išlyginti. 3-
3,5 m žemiau aikštelės krašto supiltas 1 m 
aukščio pylimas. Išorinis jo šlaitas 2,5 m 
aukščio. Zemiau šlaitai nuolaidesni, na
tūralūs. Pylimas šlaite juosia beveik visą 
piliakalnį, išskyrus statesni jo SV kam
pą· 

Piliakalniui nepanaudota žemesnė kalvos 
dalis su nedidele dauba ir giliu mažyčiu 
ežerėliu. Spėjama čia buvus apeiginę vie
tą šalia piliakalnio. 
1948 ir 1969 žv. II. 
Ut.: M. · Brensztejn, 1899, 348-349; 
L. Krzywicki, 1906, 23-25, 27; K. Avi
žonis, 1927, 24-26; P. Tarasenka, 1928, 
198 (Pagirgždūtė); N. Vėlius, 1967, 179-
181; M. Valančius, 1972, 361, 379-380; 
<1>. nOKpOBCKHH:, 1,899, 146: 

221. GIRKANTAI (Jazdauskiškiai), . Plungės 
raj., Varduvos apy\. 
Bevardžio upelio slėnyje yra pilale vadi
nama kalva. Slaitai gana statūs, apie 10 m 
aukščio, aplink --=--- pelkė. Viršuje - maž
daug 25 m ilgid ir 10 m pločio iškiliu 
viduriu aikštelė nuolaidžiais šlaitais. Be 
kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1964 žv. II. 

GIRNIKAI, Kelmės raj., Užvenčio apy\. 
Piliakalniu pavadinta kalva iš tikrųjų vie
tos gyventojų vadinama Maušakalniu; pi
liakalniu nelaikoma, be jo požymių. 
Ut.': P. Tarasenka, 1928, 134. 

GIRNIKAI, Siaulių raj., Kurtuvėnų apyI. 
Kaime esanti didelė kalva, vadinama Gir
nikų kalnu, kartais ir skiriama piliakal
niams. Tačiau fi be piliakalnio požymių. 
Apie 1833 m. ją bandė kasinėti L. A. Ju
c·evičius. 

Ut.: L. A , Jucevičius, 1959, 566-567; 
P. Tarasenka, ·1928, 134. 

5-904 - 65-

----



GYSTĖNAI, Jurbarko raj., Veliuonos apy!. 
P. Tarasenka mini suardytą piliakalnį. 
Greičiausiai, tai Veliuonos pilaitės, esan
čios netoli Gystaus žiočių, tarp Gystėnų 
kaimo ir Veliuonos, nes kito suardyto pi
liakalnio ten nėra (žr. Veliuona, Nr. 804). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 135. 

222. GYVOLIAI, Akmenės raj., Viekšnių apy!. 
Piliakalnis Virvyčios deš. krante, prie san
takos su bevardžiu upeliu. Iš V jį juosia 
Virvyčia, iš S, SR, R - bevardžio upelio 
slėnis. Šlaitai statūs, apie 11 m aukščio. 
Viršuje - 40 m ilgio P - Š kryptimi ir 
30 m pločio aikštelė, kurios P gale nuo 
aukštumos supiltas 18 m ilgio pylimas, 
apardytas apkasų ir bulviarūsių. Nuo aikš
telės jis dabar tik 2 m aukščio, i šorėje-
4 m, nes čia yra 50 m ilgio ir 1,5 m gylio 
griovio žymės . Aikštelėje pastebimas 0,2-
0,4 m storio kultūrini s sluoksnis. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1948 ir 1966 
žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 31; P. Tarasenka, 
1928, 135. 

223. GOLUBISKĖS , Zarasų raj., Imbrado apy!. 
Apie 0,5 km i R nuo Avilių ež. ir į S nuo 
Rutu1iškių kaimo yra piliakalnis, beveik 
iš visų pusių juosiamas kiek atokiau esan
čių pelkių. PR, R ir S šlaitai gerai išlikę , 
statūs, rūpestingai išlyginti, 7-7,5 m 
aukščio. PV šlaitas apardytas ariant, nuo
laidus. ŠV galas, buvęs nuolaidesnis, su
stiprintas pylimėliais. Viršuje - beveik ke
turkampė, apie 50 m ilgio PR-SV kryp
timi ir 30 m pločio aikštelė, kurios SV 
galas kiek siauresnis. SV dalyje 2,5 m 
žemiau aikštelės krašto yra 7 m pločio te
rasa, jos išoriniame krašte - 30 m ilgio 
pylimėlis, 2 m žemiau - antra 3 m plo
čio terasa ir jo krašte - žemas 15 m il
gio pylimėlis, kurio išorinis šlaitas irgi 
2 m aukščio . Už jo - trečia nedidelė te
rasa, o žemiau - nuolaidus, natūralus 
šlaitas. 
Aikštelėje, S ir R pašlaitėje yra kultūri
nis sluoksnis. Daug lipdytos keramikos 
lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, šlako. Pa
sakojama, buvę rasta akmeninių kirvių , 
bet jie neišliko. 
1958 ir 1972 žv. II. VAK, 71/184-190. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 130; P . Gipiškis, 
1936,51; <1>. nOKpOBCKHH, 1899,43. 

GONDINGA, Plungės raj. , žr. Gandinga 
(Nr. 189). . 

224. GORIŠKIS (Šaukotas), Radviliškio raj., 
Saukoto apy!. 
Goriškių miške, netoli Gomertos ež . yra 
pelkėmis apjuosta maždaug 10 m aukščio 
pailga kalva, laikoma supilta. Jos viršu
je - apie 60 m ilgio ir 14- 15 m pločio 
aikštelė kiek aukštesniais galais . Kultūri
nio sluoksnio nepastebėta. 
1967 žv. II. 

225. 'GOR'IŠKIS, Radviliškio raj., Saukoto apy!. 
Salia kaimo, miško pakraštyje yra Bar
suko kalnu vadinama kalva, kuri laiko
ma supilta. Ji 8-12 m aukščio natūra
liais šlaitais, iš P ir PV ją juosia raistas, 
iš kitų pusių - dauba. Kalvos viršus apie 
vidurį kiek įdubęs. Kultūrinio sluoksnio 
nepastebėta. 
1967 žv. II. 

GRAUZAI , Kaišiadorių raj ., žr. Mūro 
Strėvininkai (Nr. 458). 

226. GRAUZIAI, Lazdijų raj., Zagarių apy!. 
Apie 250- 300 m į P nuo Dusios ež. yra 
didelė kalva, vadinama piliakalniu. Ją 
juosia pievos. Slaitai gana statūs, apie 
15 m aukščio. Kalvos viršus kiek įdubęs, 
SR-PV kryptimi 70 m ilgio ir apie 50 m 
pločio. Kalva nuo seno ariama. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959 žemė!. 

GREIZĖNAI, Tauragės raj. (buv. Pagė
gių apskr.) , žr. Oplankys (Nr. 489) . 
Lit.: E. Hollack, 1908, 1; P. Tarasenka, 
1928, 137. 

GRIAUZAI, Raseinių raj., žr. Molavėnai 
(Nr. 451). 

GRIBZINIAI, Klaipėdos raj., Gargž
dų apy!., žr. Antkainis (Nr. 30). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 137; <1>. nOKpOB
CKHH, 1899, 94. 

227. GRIEŠIAI (Rūdupis), Kapsuko raj ., Ga
valtuvos apy!. 
Griešių miško dalyje, vadinamoje Riaubiš
kės pelke, į S nuo Rūdupio kaimo yra 
0,5 km ilgio PR-SV kryptimi ožnuga
ris. Jo SV galas vadinamas piliakalniu. 
Ta dalis 4-6 m aukščio ir apie 10 m 
pločio viršuje. Iš P-PR ją juosia Riau
biškės pelkė, iš kitų pusių - lyguma. Vir
šuje įtvirtinimų pėdsakų ir kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta . . 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 
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228. 

229. 

230. 

GRIEZE, Mažeikių raj., Juodeikių apy!. 
Varduvos deš. krante, šalia malūno tven
kinio yra piliakalnis. Iš V, Š ir R jį 
juosia Varduvos slėnis ir jo krašto dau
bos, P nuo aukštumos saugo iškastas grio
vys ir supiltas pylimas. Šlaitai nuo upės 
ir daubų statūs, 10-12 maukščio. Viršu
je - netaisyklinga keturkampė aikštelė, 
apie 50 m ilgio Š-P kryptimi ir 40 m 
pločio P. Ji iškasinėta bulviarūsiais. P 
gale esąs pylimas 3 m aukščio nuo aikš
telės, a pardytas. Jame aiškiai matyti de
gėsių, suanglėjusių rąstų. Į PR laukuose 
pastebėta kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
XIX a. antrojoje pusėje buvo spėjama čia 
stovėjus Apuolės pilį. Bet, greičiausiai, 
čia buvusi 1263-1267 m. kalavijuočių su
naikinta Griežės pilis. 
1948 ir 1966 žv. II, 1971 žv. MMT. 
Ut.: J. Doring, 1884, 5, 8-24; S. Ličkū
nas, 1934, 50. 

GRIEZĖ , Mažeikių raj., Juodeikių apy!. 
Ventos kair. krante yra piliakalnis. Tai 
į slėnį Įsiterpusios ilgos siauros kalvos 
ŠR galas. ŠV, ŠR, PR šlaitai statūs, 17-
20 m aukščio. Iš PV į ŠR nuo aukštumos 
eina 10 m pločio ir apie 40 m ilgio pamažu 
aukštyn kylanti ketera, kurią aukščiausio
je vietoje kerta apie 0,5 m gylio griovys, 
už jo - 18 m ilgio ir 2 m aukščio pyli
mas. Už pylimo - beveik trikampė 27X 
X 25 m dydžio aikstelė. Jos ŠR gale yra 
20 m ilgio ir 1,8 m gylio griovys, už ku
rio eina 3,5 m aukščio pylimas. Už jo
antra aikštelė, nuo kurios pylimas tik 
1,6 m aukščio. Antra aikštelė 24 m ilgio 
ir PV 15 m, ŠR gale - 10 m pločio. Į V 
nuo piliakalnio, aukštumoje pastebėta kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1966 žv. II. 1971 žv. MMT. 

GRIGAICIAI, Plungės raj., Babrun
go apy!. 
Kaimo R pakraštyje, prie ribos su Babrun
gėnais yra pilale vadinama kalva. Ji apie ' 
8 m aukščio, gana stačiais natūraliais 
šlaitais, apvali, beveik iš visų pusių ap
juosta nedidele pelke. Viršuje aikštelė la
biau neišsiskiria, skersmuo 25-30 m. Kul
tūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų nepastebė
ta. 
1964 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 137. 

GRINAICIAI, Šakių raj., Kidulių apy!.. 
žr. Sudargas (Nr. 692, 693). 

GRUBLIAI, Šilalės raj., žr. Indija 
(Nr. 240). 

GRUOBYNAS, Mažeikių raj. (buv. Se
dos vlsč.), žr. Seda (Nr. 661). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 137. 

231. GUDELIAI, Kelmės raj., Stulgių apy!. 
Ančios kair. krante yra piliakalnis . Iš šR, 
Š, V ir PV jį juosia Ančios slėnis ir 
jo daubos, PR nuo aukštumos skiria ne
gili plati loma. Jos krašte buvęs griovys 
ir už jo pylimas ariant beveik sulygintas. 
Pylimas likęs tik 1,2 m aukščio . Už jo, 
ŠV - antras 3,5 m gylio ir 12 m pločio 
griovys ir 7 m aukščio antras pylimas. 
Jo ŠV šlaitas nuo aikštelės tik 3 m aukš
čio. Pylimo viršus apardytas, iškasinėtas 
duobėmis. Už pylimo - 12 m ilgio ir 7-
8 m pločio prie pylimo aikštelė kiek įdu
busiu viduriu. 3 m žemiau jos krašto ŠV 
šlaite yra 10 m ilgio ir 2 m pločio terasa, 
tarsi laiptas. 3,5 m žemiau terasos - 12 m 
ilgio siauras ožnugaris, atskirtas 1 m gy
lio ir 4 m pločio grioviu. Ožnugario ŠV 
gale, už 1,5 m gylio griovio - 8 m aukš
čiau Ančios slėnio - netaisyklinga tri
kampė 11 X5 m dydžio aikštelė . . Šoniniai 
piliakalnio šlaitai statūs, 12- 13 m aukš
čio. 
1964 žv. II. 
Ut.: K. Avižonis, 1927, 11 - 12; P. Tara
senka, 1928, 138. 

232. GUDIŠKES, Rokiškio raj ., Juodupės apy!. 
Netoli Cedaso ež., miške yra piliakalniu 

. vadinama apie 120 m ilgio siaura, pus
lankiu išlinkusi kalva. Šoniniai šlaitai ga
na statūs, 5-6 m aukščio, PR galas kiek 
aukštesnis. Be įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio. 
1949 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 113 (Cedasai) ir 
116 (Daliečiai) ; <1>. IloKpoBCKI1H, 1899,47, 
48. 

233. GUDZIONIAI, Jonavos raj., Beržų apy!. 
Pili akalnis Lokės deš. krante, aukštumos 
kampe prie santakos su Nerimi. Iš P Jį 
juosia Neries slėnis, šlaitas status, apie 
30 m aukščio, iš R ir Š - Lokės slėnis 
ir jo daubos. Šlaitai čia kiek žemesnio V 
piliakalnis siekia gretimą aukštumą, nuo 
kurios buvęs iškastas griovys ir supiltas 
pylimas; jis ariant nuskleistas ir dabar 
tik apie 2,5 m aukščio nuo griovio ir 
nuolaidus į aikštelę. Aikštelė apie 70 m 
ilgio R-V kryptimi ir 56 m pločio V. 
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Atrodo, būta kultūrinio sluoksnio, kurio 
nemaža dalis sunaikinta ariant. 
1971 žv. II. 

234. GUGIAI, Zarasų raj ., Zukliškių apyl. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva kaimo 
P pakraštyje. Ji nuo seno ariama, gana 
nuolaidžiais šlaitais, kiek statesniu ir 
aukštesniu (20 m) tik R šlaitu, kuris lei· 
džiasi į pelkėtą daubą. Aikštelė labiau 
neišsiskiria, galėjo būti apie 40 m ilgio 
S-P kryptimi ir 20 m pločio. Piliakalnis 
turėjęs kultūrinį sluoksnį, rasta akmeni
nių kirvių . Dabar kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų jau nematyti. 
1972 žv. II. VAI\, 71/32. Rad. RI\M, 5062. 

GULBINAI, Biržų raj ., Pabiržės apyl. 
Archeologinėje literatūroje minimas 4 m 
aukščio, 20 m ilgio ir 6 m pločio pilia
kalnis Upytės krante. 1968 m. nepavyko 
rasti nei jo, nei gyventojo, girdėjusio apie 
šį piliakalnį· 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 138; cĮ>. I10KPOB

CKI1H, 1899, 67. 

GUMBELIAI, Lazdijų raj., Rudami
no~ apyl.,- žr. Maišymai (Nr. 409). 

235. GUOGAI (Piliuona), I\auno raj., Taura
kiemio apyl. 
Piliakalnis buvo kair. Nemuno krante, 
aukštumos pakraštyje, netoli Guogų ir Pi
liuonos kaimų ribos . Jį beveik nuplovė Ne
munas. 1953 m. buvo likusi tik pylimo 
dalis, iš. kurios matyti, kad PR, R, SR 
jį juosė Nemuno slėnis, iš P-PV buvęs 
supiltas 4 m aukščio pylimas, kurio piū
vis padarytas 1956 m. Rasta lipdytos ke
ramikos brūkšniuotu ir grublėtu paviršiu
mi. 
Į S-SR ir SV nuo piliakalnio pastębima 
gyvenvietė . 1955-1956 m. II (vad . 
O. I\uncienė, A. Tautavičius) , ištyrė 
660 m2 plotą, rado 0,6-1 m storio kultū
rinį sluoksnį, kurio žemutinėje dalyje ras
ta lipdytos brūkšniuotosios ir grublėtosios 
keramikos, o viršutinėje - žiestos XVII
XIX a. keramikos. Be to, rasta gyvulių 
kaulų, šlako, verpstelių ir kitų dirbinių. 
1953 žv. II. 1955-1956 tyr. II. Rad. IEM, 
AR 225: 1-18. 
Lit.: O. Navickaitė, 1959 a, 89-101; 
R. Volkaitė-I\ulikauskienė, 1959, 135; 
P. I\ulikauskas, 1965, 234. 

GUOSTAGALIS, Pakruojo raj . 
Į V nuo kaimo, šalia pelkės yra apie 

300 m ilgio S-P kryptimi kalva 'nuolai
džiais, 6-8 rri aukščio šlaitais. Ji vadina
ma Prūskalniu. Nuo seno ariama, kultū
rinio sluoksnio ir įtvirtinimų nepastebėta . 
Literatūroje ji skiriama piliakalniams. 
1966 žv. J. Sliavas, 1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 132; J . Sliavas, 
1967,57; 1970, 121. 

GURAPOLIS, Anykščių raj., Skiemo
nių apyl. 
P. Tarasenka mini Svedkalniu vadinamą 

, piliakalnį Gurapolio dvare, Leliūnų vlsč. 
Iš tiesų toks dvaras buvęs tik Skiemonių 
vlsč. Dvaro parke yra apie 25 m ilgio ir 
3 m aukščio kalvelė, kartais vadinama pi
liakalniu. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 138. 

GURKIAI, Joniškio raj., žr. Kalnelis 
~ (Nr. 278). 

Lit.: P . Tarasenka, 1928, 138. 

GUSTONIAI, Pasvalio raj., Joniškio apyl. 
Minimas piliakalnis į literatūrą pateko 
1924-1925 m., Panevėžio mokytojų semi
narijos mokinių užrašytais duomenimis. 
Vėliau jo ieškota, bet nerasta. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 135 (Gistonių). 

236. GUTAUČIAI, Zarasų raj ., Antaliep
tės apyl. 
Piliakalnis netoli buv. Gutaučių ir Velei-

. kių kaimų ribos, atrodo, vadinamas dar 
ir Veleikių piliakalniu. Tai aukštesnė kal
va, kurią iš S ir R kiek atokiau juosia 
pelkės. Slaitai statūs, 8-10 m aukščio. 
Viršuje - 60 m ilgio R-V kryptimi ir 
25 m pločio aikštelė . Ji ilgai buvo ariama. 
F. Pokrovskis mini, kad XIX a. gale buvę 
aptinkama kirvių, peilių ir kitų radinių, 
bet jie neišliko. P ir V pašlaitėje žymus 
kultūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos kera
mikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, 
pentinis kirvis. 
1949 ir 1972 žv. II. Rad. IEM} RI\M ir 
privačiose kolekcij ose. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928; 139 ir 261 (Vė
laikiai) ; D. Zilėnienė ir A. Zilėnas, 1969, 
99-100; cĮ> . DOKPOBCKI1H, 1899, 40, 41 (Vė
leikiai) . 

IGNAČIA-I, Silutės apskr., turi būti Juk
naičiai (Nr. 263). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 140. 

ILČIONAI, I\upiškio raj., Subačiaus apyl. 
Minimas piliakalnis ir 2 pilkapiai. Iš tie-

- 68-



sų miške prie kaimo yra 2 pilkapių lieka
nos ir Lapkalniu vadinama kalva. Ji be 
Įtvirtinimų ir be piliakalnio požymių. Vie
tiniai jos nelaiko supilta. Piliakalniu ją 
užrašė Panevėžio mokytojų seminarijos 
mokinys. 
1968 žv. II . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 173 (korektūros 
klaida - išspausdinta Ličiūnai, bet J. Eli
son o - Ilčiūnai). 

ILGt:: (Ažuožeriai) Anykščių raj., Seimy
niškių apy\. 
Nurodomas piliakalpis Sventosios krante. 
Vietiniai taip vadinamos kalvos nežino. 
Sventosios deš. krante, santakoje su Ilgės 
upeliu yra tik Ramoškalnis. Aukštumos 
viršuje yra įvairaus dydžio ir formos su
pustytos kopos, aukščiausioje vietoje esan
ti didesnė kiek Įdubusiu viršumi kopa ir 
vadinama Ramoškalniu. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 140. 

237. IMBARt::, Kretingos raj. 
Salanto kair. krante, santakoje su Pilupiu 
yra piliakalnis. Iš PR, R, P, V ir SV jį 
juosia slėniai. Slaitai statūs, viršuje iš
lyginti ir paaukštinti aikštelės pakraščiais 
supilto pylimo, siekia 20 m. Pylimas aukš
čiausias SR - nuo aukštumos. Jo nėra tik 
PR krašte, kur šlaitas ypač status. Aikš
telė pailga S- P kryptimi, skersiniu py
limu padalyta Į 2 dalis. S dalis - netai
syklingas keturkampis, didesnė, 56 m il
gio S-P kryptimi ir 40 m pločio S bei 
35 m pločio P. S-SR kampe pylimas 
nuo aikštelės yra 4,5 m, išorėje 7,5 m aukš
čio, nes čia nuo aukštumos dar skiria 
apie 40 m ilgio griovys. Vartų būta prie 
R krašto vidurio. Aikštelės P dalyje yra 
6.X8 m dydžio tvenkinio žymių. Vidinis 
aikštelę dalijęs į 2 dalis pylimas 35 m 
ilgio, išskleistas, tik 1,8 m aukščio ir 20 m 
pločio. Už jo P aikštelės dalis 20X35 m 
dydžio. Jos V ir P kraštu eina 1,2-
1,5 m aukščio pylimas. Į SR nuo piliakal
nio, aukštumoje ir V pašlaitėje, slėnyje 
yra gyvenvietė. 
1898 m. piliakalnĮ bandė kasinėti J. Zio
gas. 1969 m. MMT ir II (vad. V. Daugu
dis ) ištyrė aikštelės SV krašte 40 m2 plo
tą. Rasta kultūrinio sluoksnio liekanų nuo 
I tūkst. pr. m. e. pabaigos iki XIII a. 
Aptikta stulpinės konstrukcijos pastatų 
pėdsa'kų, lipdytos nežymiai brūkšniuotu 
paviršiumi keramikos, lipdytos lygiu ir 

grublėtu paviršiumi bei žiestos keramikos, 
kiek suanglėjusių grūdų, taip pat įvairių 
dirbinių. Pylime rasta medinių konstruk· 
cijų pėdsakų. 
Slėnyje Į V nuo piliakalnio ištirti 7 plo
tai, 215 m2. Aptikta iki 2 m storio kultū
rinis sluoksnis su panašiais radiniais ir 
II-XIII a. pastatų pėdsakų. 
Greta aukštumoje žinomi 2 senkapiai, ku
riuos tyrinėjo T. Daugirdas ir J. Ziogas. 
1966 žv. II, 1969 tyr. MMT ir II. Rad. 
IEM, AR 523: 1-72, Kr. KM. 
Lit.: T. Dowgird, 1889, 380-389; P. Ta
rasenka, 1928,140; B. Przybilski, 1932, 5-
8; I. Jablonskis, 1969, 346-347; V. Dau
gudis, 1970, 29-36; M. Valančius, 1972, 
361 (Barzdžių pilis), 384-386 (Salantų 
pilis); eI> . flOKPOBCKI1H, 1899, 91-9~>'; 
f:I. )Korac, 1900, 41-47; B . .II.ayrY.ll.l1c, 
1970, 320-322. 

238. ĮPILTIS (Senoji Įpiltis), Kretingos raj., 
Laukžemės apy\. 
Juodupės deš. krante yra piliakalnis, kurį 
iš SR, P, PV juosia upė ir aikštelės pa
kraščiu žiedu einąs pylimas. Aikštelė ova
li, 60X40 m dydžio. S nuo aukštumos 
lanku eina 70 m ilgio ir 8-10 m aukščio 
pylimas. Jo viršuje - 3 m pločio ir 0,6 m 
gylio griovys. Iš kitų pusių juosia apie 
5 m aukščio pylimas, kurio išorinis šlai
tas maždaug 10 m aukščio. Į S ir V nuo 
piliakalnio dideliame plote yra gyvenvie
tės pėdsakų . 
1933 m. ir 1934 m. buv. Karo muziejus 
padarė S ir P pylimo piūvius. Ištyrė var
tų vietą ir padarė perkasą aikštelėje. Nu
statyta, kad Įtvirtinimai pradėti rengti pir
maisiais m. e. amžiais ir buvo aukština
mi iki XIII a. Pylimui naudoti akmenys, 
rąstai. Vartus iš pradžių sudarė pylime 
buvęs 8 m ilgio, 3 m pločio ir 1,8 m aukš
čio tunelis su ąžuolinių stulpų sienomis 

< ir lubomis. Sudegę vartai buvo užversti 
ir viršuje įrengti nauji. Aptikta lipdytos 
ir žiestos keramikos, strėlių antgalių, spi
ralinių lydinių lobis ir kitų radinių. 
Įpiltis minima 1253 m.; 1261 m. buvopuo
lama kalavijuočių, 1263 m. jos Įgula pa
sitraukė i Lietuvą. 
1948 ir 1966 žv. II. 1933-1934 tyr. buv. 
Karo muziejus. Rad. KVIM, 453: 1-40. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 232 '(Senoji Im
piltis); J. Puzinas, 1934, 388-391; 1938, 
294-297; P. Tarasenka, 1956, 72; R. Vol
kaitė- Kulikauskienė, 1958, 51-54; LAB, 
367-369; M. Valančius, 1972, 364; eI>. rIo
KPOHCKI1H, 1899, 84. 
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15 pav. Įpiltis (Nr. 238) 

239. {PILTIS (Senoji Įpiltis), Kretingos raj., 
Laukžemės apy!. 
Į S nuo kaimo, miške, Sventosios kair. 
krante yra piliakalnis, vadinamas Karo 
kalnu. Jo V 14 m aukščio šlaitas leidžiasi 
į Sventąją, P ir R - į slėnio daubas ir 
kiek žemesnio Piliakalnio S galas siekia 
aukštumą. Jo viršuje - 2 aikštelės. P ga
le - trikampė, 30 m ilgio S-P kryptimi 
ir 30 m pločio - S aikštelė. Jos S kran
te - 30 m ilgio ir 1,2 m aukščio pylimas; 
S šlaitas 1,6 m aukščio. Už šio pylimo
antra trapecinė aikštelė. Jos P galas 34 m, 
S - 55 m pločio. O ilgis S-P kryptimi 
tik 37 m. Antros aikštelės S gale - tie
sus 60 m ilgio, 1,2-1,4 m aukščio pyli
mas. 
1966 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 232 (Senoji Im
piltis); cI>. OOKPOBC'K'HH, 1899,85. 

240. INDIJA, Silalės raj., Jucaičių apy!. 
Akmenos deš. krante, slėnyje, prie pat 
vagos yra nuplauto piliakalnio kraštas. 
Atrodo, piliakalnis kadaise buvęs Akme-

nos ka ir. krante, Grublių kaime. Tik upei 
pakeitus vagą, atsidūrė deš., ir nemaža da
lis buvo nuplauta. Išliko jo PV kraštas, 
kurio S dalis griūva į upę, iš kitų pusių 
juosia platus pelkėtas slėnis. I šlikęs 2-
3 m pločio ir 15-20 m ilgio aikštelės
kraštas bei PR gale buv. pylimo kampas. 
Pylimas nuo aikštelės 4 m, išorėje - 7 m 
aukščio. Už jo - 2 m pločio ir 1 m gylio 
griovys, už' griovio - antro šlaite buv. že
mo pylimo 15 m ilgio dalis. 
1907 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 140. 

241. IŠORAI, Jonavos raj., Užusalių apy!. 
"Lysa gura", kitų piliakalniu vadinamas 
aukštumos kraštas į SR nuo vadinamojo 
Svedkalnio, Prancūzkapio. Jis kiek žemes
nis už gretimas aukštumas. Plotą nusta
tyti sunku, nes šis aukštumos kraštas be 
jokių įtvirtinimų, apaugęs krūmais ir me
džiais, kultūrinio sluoksnio nepastebėta . . 
Greičiausiai, tai jau visai sunaikinto pi
liakalnio vieta . 
1971 žv. II. 
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242. IVANGĖNAI , Tauragės raj., Skaudvi
lės apyl. 
Piliakalnis Suvirkštės kair. krante, netoli 
jos santakos su Ančia. Iš V jĮ juosia Su
virkštė, iš Š ir P - daubos. Nuo aukštu
mos, iš R - užslinkęs 10 m pločio ir 1,5 m 
gylio griovys, 4,5 m aukščio išorėje, ir 
3 m nuo aikštelės pylimas. Aikštelė R-V 
kryptimi 27 m ilgio, R · 17 m, V gale-
20 m pločio. 
Apie 150 m nuo piliakalnio į ŠV, Ančios 
slėnyje yra atskira didelė kalva, iš visų 
pusių apjuosta daubomis, taip pat vadi
nama piliakalniu. Ji be įtvirtinimų, be kul
tūrinio sluoksnio. 
1905 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 39; P. Tarasenka, 
1928, 141; <P. TIO KPOBCKMB:, 1899, 149. 

IVANKIAI, buv. Skaudvilės vlsč., žr. Si
mėnai (Nr. 666). 

243. IŽINIŠKIAI, Raseinių raj., Nemakš
čių apyl. 

. Šešuvies kair. krante yra piliakalnis. li
kusi nupiauto kūgio formos kalva, kurią 
iš PR, P ir PV juosia upės slėnis; šlaitai 
statūs, 7-9 m aukščio. Viršuje, Š krašte 
buvęs pylimas nulygintas. Todėl piliakal
nis prarado savo pirmykštį vaizdą. Dabar 
viršuje - beveik trikampė, 23 m ilgio Š
P kryptimi aikštelė, kurios plotis Š gale 
9 m. Pašlaitėje iš ŠV, Š-ŠR, t. y. iš 
labiau prieinamos pusės, per 19 m nuo 
piliakalnio lanku supiltas 86 m ilgio, 3-
5 m aukščio pylimas, apardytas bulviarū
sių. Už pylimo į Š-ŠR yra kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. Randama lipdytos ke
ramikos lygiu ir grublėtu paviršiumi, ap
degusio molio gabaiiukų ir akmenų, gy
vulių kaulų, šlako. 
1961 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 141. 

244. JADAGONIAI, Kauno raj., Altoniš-
kių apy!. 
Raguvos kalnu vadinamas piliakalnis Ne
muno kair. krante, aukštumos pakrašty
je. Iš V ir Š jĮ juosia Upio (Palendrio), 
iš R - Nemuno slėniai. Šlaitai statūs, 
15- 20 m aukščio. Iš P piliakalnis nuo 
aukštumų atskirtas grioviu ir žemu pyli
mėliu, už kurio buvo 10X 10 m dydžio 
priešpilio aikštelė. Jos Š gale - vėl pyli
mėlis ir už jo - antra 60 m ilgio Š-P 
kryptimi aikštelė, kurios R kraštas išgriu
vęs; likęs 2- 3 m pločio V kraštas. Š jos 
gale yra 1,5 m gylio griovys ir už jo-
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3 m aukščio pylimas. Už pylimo randame 
trečią, matyt, pagrindinę piliakalnio aikš
telę, kuri apie 40 m ilgio Š-P kryptimi 
ir 10 m pločio . Yra kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. 
1960 žv. II, 1972 žv. MMT. 
Lit.: A. Makarevičius, 1925 rugpiūčio 13; 
P . Tarasenka, 1928, 144 (Judagonys) ; 
A. Kamiiiski, 1956, 223. . 

JAKŠTAI , Tauragės raj., Vaidilų apy!. 
F. Pokrovskis ir P . Tarasenka mini pilia
kalnį Ančios deš. krante, šalia Skaudvi
lės. Jo ieškojo jau L. Krzywickis xx a. 
pradžioje. Nerasta nei 1935 m., nei 
1964 m. 
1964 žv. II. VAK, 51/122. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 124; <P. TIOKPOB

tCKl1B:, 1899, 148. 

245. JAKŠTAI ČIAI, Šiaulių raj., Kurtuvė
nų apy!. 
Spalvės kair. krante, slėnyje yra žema 
kalvelė, vadinama pilale. Iš Š, V ir P 
ją juosia upelio slėnis, nuo kurio ji pa
kyla apie 6 m, R nuo gretjmų aukštu
mų skiria platus natūralus įlinkis, nuo 
kurio ji pakyla 2,5 m. Kalvelė apie 45 m 
ilgio R- V kryptimi. Atrodo, V galo dalį 
nuplovė upelis. Įtvirtinimų nėra. 
1972 m . II (vad. V. Urbartavičius) . ištyrė 
kalvelės viršuje 52 m2 plotą. Kultūrinio 
sluoksnio nerasta. 
1'967 žv. II. 1972 tyr. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 146 (piliakalnį 
vadina Juškaičių piliakalniu, remdamasis 
L. Krzywickiu . Iš tiesų L. Krzywickiui 
buvo žinomas tik Juškaičių piliakalnis, 
Tauragės raj., žr. 272). 

246. JUNKONAI , Rokiškio raj., Obelių apyl. 
Piliakalnis buv. dvaro parko PR pakraš· 
tyje. Tai kalvos PR galas. Jos ŠR šlaitas 
status, aukštas, leidžiasi į slėni, kuriame 
telkšo ežerėlis. PV - apie 12 m aukščio. 
Jis nuolaidesnis, su 2 terasomis: žemes
nė, 2 m pločio apie 5 m žemiau aikštelės 
krašto ir antra - pora metrų aukščiau, 
5 m pločio. PR šlaitas žemiausias, 4,5 m 
aukščio. R kampe, kiek žemiau aikštelės, 
šlaite yra griovys ir žemas pylimėlis. šV 
dalis nuo aukštumos sutvirtinta aikštelės 
gale supiltu 0,5 m aukščio, apie 35 m 
ilgio pylimu, o už jo iškastas 2,5 m gylio 
griovys ir supiltas antras 80 m ilgio ir 
2 m aukščio pylimas, juosiąs piliakalnio 

. galą. Už antro pylimo yra antras 2,5 m 
gylio griovys ir trečias, išorinis, 1,7 m 



aukščio ir apie 60 m ilgio pylimas. Viršu
je - SV-PR kryptimi 70 m ilgio ir 40 m 
pločio aikštelė kiek iškiliu viduriu, su ryš
kiu kultūriniu sluoksniu. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Lit.: P. Ta,rasenka , 1928, 144 (Junkonys); 
<1>. TIOKJPOBCKHH, 1899, 44. 

247. JANONYS, Molėtų raj., Paąžuolių apy1. 
Piliakalnis miško V pakraštyje. Jo S, V 
ir P šlaitai statūs, 13 m aukščio, R nuo
laidesnis ir žemas. Viršuje - aikštelė 
46 m ilgio R-V kryptimi ir 25 m pločio. 
Galimas daiktas, jos R krašte buvęs py
limėlis. 
1970 žv. II. 

248. JANIONYS, Sirvintų raj., Ciobiškio apy1. 
Pikuolio kalnu vadinamas piliakalnis yra 
į PR nuo kaimo, Musės deš. krante, prie 
santakos su bevardžiu upeliu. Iš PV jį 
juosia Musės, iš R ir P - bevardžio upe
lio slėniai. Slaitai statūs, 15-35 m aukš
čio. SV piliakalnis siekia aukštumą. Vir
šuje - 20 m ilgio SV-PR kryptimi ir 
10 m pločio aikštelė. Jos P kraštas iš
griuvęs į upelį· SV krašte buvęs nedide
lis pylimas ir už jo - griovys. Pylimas 
išorėje apie 3,5 m aukščio, jame daug 
perdegusio molio. 
1971 žv. MMT, 1973 žv. II. 

JANULAICIAI, Siaulių raj. (buv. Kurtu
vėnų vlsč.), žr. Jonelaičiai (Sauginiai) 
(Nr. 258). 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 142. 

249. JAŠIŠKIS (Baltušava), Anykščių raj., 
Skiemonių apy1. 
Svedkalniu vadinamas piliakalnis, buv. 
Ba'ltušavos dvaro laukuose, atsidūrė J a
siškių kaime. Tai atskira 7 m aukščio nu
piauto kūgio formos kalva, kurios viršu
je -ovali, 20 m ilgio PV-SR kryptimi 
aikštelė . Ji 15 m pločio; 3-3,5 m žemiau 
aikštelės, aplink šlaite yra 7-8 m plo
čio terasa, kurios kra šte išlikusi 8 m il
gio ir 0,6 m aukščio pylimo dalis. Kitur 
pylimas, matyt, sunaikintas ariant. Pilia
kalnis turėjęs kultūrinį sluoksnį. Išartos 
trinamosios girnos yra privačioje kolek
cijoje. 
1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 142. 

250. JASNAGURKA, Kėdainių raj ., Kunio
nių apy1. 
F . Pokrovskio duomenimis, buv. dvaro pa-

statai statyti ant piliakalnio, kurio pyli
mas jau XIX a. gale buvęs sunaikintas. 
Dvaro pastatai yra deš. Sušvės krante; 
ties dvaru į upės slėnį , įsiterpia ketur
kampis aukštumos kampas . Tačiau nei 
įtvirtinimų, nei kultūrinio sluoksnio pėd
sakų nepastebėta. 
1971 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 142; <P. TIOKPOB

CKHH, 1899, 1QJ5. 

251. JAUCAKIAI, Kauno raj., Vilkijos apy1. 
Piliakalnis į PV nuo kaimo. Iš P ir S jį 
juosia gilios daubos, kuriomis teka bevar
džiai upeliai, susilieją į V nuo piliakal
nio ir teką į Nemuną . Slaitai statūs, 10-
12 m aukščio. Viršuje - pailga aikštelė, 
65X25 m dydžio R-V kryptimi. Jos P 
kraštas ir V galas kiek žemesnio Į R nuo 
piliakalnio lauke - iki 1 m storio kultū
rinis sluoksnis; rasta daug lipdytos grub
lėtu p-aviršiumi ir žiestos keramikos, šla
ko, apdegusio molio gabalų ir akmenų, 
akmeninių sviedinių, Faustinos moneta 
ir kt. Į P nuo piliakalnio, už upelio yra 
Svirnakalniu vadinama kalva. 
Spėjama, kad Jaučakių piliakalnyje sto
vėjo 1369 m. kryžiuočių sunaikinta Paštu=' . 
vos (Vilkijos) pilis. 
1960 žv. II. Rad. KVIM, IEM. 
Lit.: A. Makarevičius, 1925 liepos 9; 1969, 
98-100; P. Tarasenka, 1928, 142; 1956, 
48-49. 

252. JAURELĖS, Utenos raj ., Spitrėnų apy1. 
Piliakalnis į R nuo buv. Vaikutėnų dva
ro. Tai pailga, 11-13 m aukščio, gana 
stačiais šlaitais kalva, beveik iš visų pu
sių juosiama nedidelės pelkės . Viršuje
aikštelė, 75 m ilgio R-V kryptimi ir 
40 m pločio. Jos R galas kiek siauresnis. 
Aikštelė buvusi ariama, pastebima kultū
rinio sluoksnio pėdsakų. S ir P pašlaitėj{\ 
taip pat yra kultūrinio sluoksnio žymių . 
Dar apie 1935 m. buvę rasta akmeninių 
kirvių, kurie patekę į tuometinį Utenos 
muziejų . 
1970 žv. II. VAK, 63/179. 

253. JAUTAKIAI, Mažeikių raj ., Ukrinų apy1. 
Ventos ka ir. krante, prie santakos su Gil 
upiu ilgas, siauras aukštumos kraštas, ly
giagretus su Venta, vadinamas pilale. Pi
lalės P galą ir V šoną juosia Gilupio slė
nis, iš R - Venta, S galas aukščiausias 
ir jungiasi su gretima aukštuma, tačiau 
be jokio pylimo ar griovio, kuris skirtų 
nuo aukštumos. Pilale vadinama kalvos 
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dalis viršuje 45 m ilgio S-P kryptimi ir 
8-15 m pločio. Apie 1930 m. aukščiau· 
sioje jos vietoje, ant Ventos skardžio bu
vęs kūgio formos sampilas vadinamas Pi
lies kalnu. Greičiausiai, tai bus buv. pi
liakalnio pylimo dalis. Dabar, matyt, 
piliakalnį jau nuplovė Venta. Prie jo buv. 
aukštumai liko pilalės vardas. Salia, aria
mame lauke rasta šlako, apdegusio molio, 
žiestos keramikos. 
1966 žv. II, 1970 žv. MMT. VAK, 28/293. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 143; S. Ličkūnas, 
1934, 50; <1>. lloKpoB'cKHH:, 1899, 81. 

JAZDAI (Jazdaičiai), Kretingos raj., žr. 
Negarba (Nr. 460). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 128 (Ezdaičiai). 

254. JEDZIOTAI, Skuodo raj., Aleksandri
jos apyl. 
Kaimo P dalyje, Luobos deš. krante yra 
piliakalnis. Iš S, R ir P jį juosia upelio 
slėnis. Statūs šlaitai čia 15 m aukščio. 
V nuo aukštumos supilti 2 beveik lygia
gretūs lanko formos pylimai ir iškasti gfio
viai. Išorinis nuo lauko griovys tiesesnis, 
75 m ilgio, beveik yisai užslinkęs. Už jo 
į R yra 1,6 m aukščio nuo griovio pyli
mas. Jo R šlaitas tik 0,7 m aukščio. Ant
rasis, labiau išlenktas, griovys 56 m ilgio 
ir už jo - antras 2 m aukščio nuo grio
vio pylimas. Jis nuskleistas į aikštelę ir 
dabar tik 0,75 m aukščio. Aikštelė lygi, 
beveik trikampė, 43 m pločio V gale (prie 
pylimo) ir 43 m ilgio R-V kryptimi. Kul
tūrinio sluoksnio jau nematyti. Tačiau 
apie 1930-1935 m. buvę dar ariama, ras-

. ta pora akmeninių kirvių, žalvarinių dir
binių. Radiniai neišliko. 
1966 žv. II. VAK, 27/144. 

JERUBIŠKIAI, Jurbarko raj., Gir
džių apyl. (buv. Eržvilko vlsč.), žr. Bal
niai (Nr. 62). 
Piliakalnis, vadinamas Pilunėliu, grei
čiausiai, yra tas pats Balnių piliakalnis, 
nes niekas nežino daugiau greta vietos, 
kurią vadintų piliakalniu. 
1965 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 143. 

255. JOGINIŠKIAI, Sakių raj., Kriūkų apyl. 
Piliakalnis Jotulės ka ir. krante, santako
je su Strazdupiu. J o P šlaitas status, 
17 m aukščio, leidžiasi į Jotulę, R ir S -
į Strazdupio slėnį. Viršuje - trikampė, 
40 m ilgio ir 13 m pločio V gale aikštelė. 
V dalyje supiltas 20 m ilgio pylimas, ku-

ris nuo aikštelės 1,5 m, išorėje - 3,3 m 
aukščio. Už pylimo yra griovio žymių. 
1965 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1959, žemėl. 

JOGUCIAI, Klaipėdos raj., Sendva-
rio apyI. 
Minimi piliakalniai, pavadinti nesupran
tamais Kukūdros ir Pagonkūlės vardais. 
Iš tiesų Kukūdra buvo vadinama kalvelė 
prie kaimo PR kampo, prie Danės, į S 
nuo Laugširmių. Tačiau piliakalniu ji ne· 
vadinama. 
Pagonkūlė (greičiausiai, Pagonių kūlis
akmuo) buvo į PV nuo Jogučių, prie ke
lio į Klaipėdą, matyt, senovinė kulto vie· 
ta, taip pat ne piliakalnis. 
1963 m. žvalgant Danės krantus, nepa
vyko nustatyti, kuri kalvelė vadinama Ku
kūdra. 
ut.: C. Engel, 1931, 80; J . Remeika, 1938, 
84; H. Crome, 1939, 266-267. 

256. JOMANTAI, Silutės raj., Inkaklių apyl. 
Piliakalnis Ašvos ir Telšenos santakoje, 
prie ribos su Jurgaičių kaimu. Iš PY, V 
ir S jį juosia Telšenos, iš P - Ašvos slė
niai. R nuo aukštumų skiria apie 40-
50 m pločio slėnis. Slaitai statūs, apie 
7 m aukščio. Viršuje - 86 m ilgio PV
SR kryptimi ir 26 m pločio aikštelė. Jos 
R, P ir PV kraštą juosia 127 m ilgio py
limas. PV gale jis 2 m, kitur - 1,2-
1,5 m aukščio. Aikštelėje yra kultūrinis 
sluoksnis. 
Į R nuo piliakalnio už slėnio buvusi gy
venvietė ir Jurgaičių II-XII a. senkapis. 
Rasta lipdytos keramikos grublėtu pavir
šiumi. 
1963 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: L. Krzywicki i J. Szaulys, 1902; 
P. Tarasenka, 1928, 143. 

JONAICIAI, Mažeikių raj., Tirkšlių apyl. 
Pušyne minimas piliakalnis. Tačiau žinių 
apie jį rasti nepavyko. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 143. 

257. JONAUl(A, Utenos raj., Seimaties apyl. 
Buv. Jonaukos (Dabulos) vienkiemio že
mėje, dabar miške yra piliakalniu vadi
nama S-P kryptimi pailga, apie 6 m 
aukščio kalva, kurios 10 m aukščio S ga
las remiasi į pelkę. Slaitai nuolaidūs, vir
šus apie 35 m ilgio S-P kryptimi ir 5-
8 m pločio, bet aikštelė labiau neišsiski
ria, kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1970 žv. II. VAK, 60/60. 
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258. 

259. 

JONELAIČIAI (Sauginiai) , Siaulių raj., 
Kurtuvėnų apyl. 
Piliakalnis prie abiejų kaimų ribos, Jo
nelaičių ež. R pakrantėje. Iš P jĮ juosia 
ežeras, iš V ir S - pelkė, per kurią teka 
Spalvė. R jis siekia aukštumą. P ir V šlai- 261. 
tai gana statūs, apie 8 m aukščio, R-
tik 4 m. Viršuje - 28 m ilgio R-V kryp-
timi ir 20 m pločio aikštelė, kurios R ga-
le, atrodo, buvęs pylimėlis; R šlaite kas-
tas žvyras. 
1973 m. II (vad. V. Daugudis) ištyrė 
aikštelėje 350 m2 plotą, aptiktas 0,5-
0,8 m storio I tūkstantmečio pr. m. e. pa
baigos ir m. e. pradžios kultūrinis sluoks
nis . 
1903 žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II, 1973 
tyr. II. Rad. IEM. 262. 
Lit.: L. Krzyvicki, 1906, 39, 58; P. Tara-
senka, 1928, 142 (Janulaičiai) ; V. Dau-
gudis, J . Stankus, 1974, 10- 12. 

JONiŠKIS (Joniškiai), Molėtų raj ., žr. 
Malkėstas (Nr. 410). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 143. 

JOSKAUDAI, Kretingos raj., Darbė
mĮ apyl. 
Pilies kalnu, arba Alka vadinama kalva • 
miške, prie kaimo. Tai didelė PV-SR 
krypties pailga kalva, kurios šoniniai šlai
tai statūs, iki 19- 20 m aukščio. Galini ai 
žemesni ir nuolaidesni. Viršuje galuose 
yra 2 viršūnės, tarp jų - įdubusi apie 
30X35 m dydžio aikštelė, todėl kalva pri-
mena didelį balną. PV galo viršūnė 3,5!TI 263. 
aukštesnė už kalvos viduryje esančią 
aikštelę, o viršuje - apie 15X 15 m dydžio 
a ikšte lė . Jos PV šla itas 15 m aukščio. 
Viršūnė apardyta. Cia fašistai 1941 m. 
užkasė grupę sušaudytų tarybinių žmo-
nių. SR dalies viršūnė 4 m aukštesnė už 
aikštelę viduryje. Jos viršuje - 15 m 
skersmens aikštelė. 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 146 (Juskau
dai, iškraipytas ne tik kaimo vardas, bet 
ir nukeltas į Salantų vlsč. Iš tiesų jis į 
PV nuo Darbėnų) . 

lė. P ir R pašlaitėje yra kultūrinis sluoks
nis, rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu 
paviršiumi, tinklo svorelio dalis. 
1972 žv. II. VAK, 71/33. Rad. RKM, IEM. 

JOVAIŠIAI, Lazdijų raj., Leipalingio apyl. 
Piliakalniu vadinama R kaimo dalyje, 
Seiros deš . krante aukštumos viršūnė, vos 
porą m pakylanti virš laukų. Be įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio. 
1954 ir 1965 žv. II. 

JOVAIŠIAI, Raseinių raj., žr. Kalnujai 
(Nr. 285). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 144; <P. I10KPOB
CKIfH:, .1899, 151. 

JUCAIČIAI, Klaipėdos raj., Veiviržė
nų apyl. 
Pilale vadinama kalva Veiviržo kairo 
krante, prie santakos su Upita. Iš S ją 
juosia Upita, iš V - Veiviržas, iš kitų 
pusių - pelkė. Slaitai statūs, natūralūs, 
6-8 m aukščio. Viršuje - netaisyklinga 
apie 70 m ilgio S-P kryptimi ir 50 m 
pločio aikštelė . Jos R krašte - nedidelis 
pakilimas, tarsi išskleisto pylimo žymės. 
1963 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 144; cI> . I10KPOB
CKIfH:, 1899, 96, 97. 

JUDAGONYS, Kauno raj., žr. Jadagoniai 
(Nr. 244). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 144. 

JUKNAiČiAI, Silutės raj. ir apyl. 
nuo kaimo aukštumos viršūnėlė, va

dinama Alkos kalnu, seniau buvo apsupta 
prietaringa vietinių gyventojų pagarba. 
Senes nėje archeologinėje literatūroje ji 
skiriama piliakalniams. Ją labai suardė 
S ir P krašte kastos žvyrduobės. Išlikęs 
apie 30X25 m dydžio pora metrų aukš
tesnis už gretimą lauką pakilimas. Kul
tūrinio sluoksnio žymių nėra . 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Holla'ck, 1908, 64; P. Tarasenka, 
1928, 144 ir 140 (Ignačiai); C. Engel, 
1931, 80; H. Crome, 1939, 269 ir kt. 

260. JATKONIŠKES, Zarasų raj., Zukliš
kių apyl. 

264. JUKNf:NAI, Utenos raj., Daugailių ą.pyl. 

Piliakalnis į S nuo Jatkūniškių ež., tarp 
daubų esančios ilgos kalvos P gale. Jo 
S šlaitas žemia usias, tik 2 m aukščio, V 
status - 17 m, P ir R - 7 m aukščio. Jie 
kiek apardyti ariant. Viršuj e - 27 m il
gio R-V kryptimi ir 15 m pločio aikšte-
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Piliakalniu vadinama kalva kaimo PV pa
kraštyje, prie ribos su N arvydžiais (prie 
Slekiškių vienkiemio). Tai 6-7 m aukš
čio nuolaidžiais šlaitais kalva, nelygiu 
apie 30X40 m viršumi, be kultūrinio 
s luoksnio ir įtvirtinimų . 
1970 žv. II. 



JUNKONYS, Rokiškio raj. (buv. Obe
lių vlsč.), žr. Junkūnai (Nr. 246). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 144. 

265. JUODAUSIAI, Ukmergės raj., Lyduo
kių apy!. 
Piliakalnis Sventosios kair. krante, aukš
tumos kampe, prie santakos su Duburė
liu. Iš PV ir PR jį juosia Duburėlio, is 
SV - Sventosios slėniai. SR piliakalnis 
siekia aukštumą. Slaitai Į slėnĮ statūs, 
17 m aukščio, ,kiek nugriuvę Į Sventąją. 
Viršuje išlikus i 18 m ilgio R-V kryptimi 
ir 12- 13 m pločio aikštelės dalis. Jos SR 
gale yra 3,6 m aukščio pylimas. Išorėje 
jis 4,5 m aukščio. Už pylimo - negilus 
griovys, už jo - antras 25 m ilgio, 0,5 m 
aukščio pylimėlis. Toliau į R dirvoje yra 
kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta lip
dytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu · 
ir lygiu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 

JUODKALNIAI, Anykščių raj ., Svėda
sų apy!. 
Minimas supiltas kalnas. Iš tiesų kaime 
yra Juodkalnio kalvelė. Ji 5-6 m aukš
čio, apardyta bulviarūsių. Gyventojai jos 
piliakalniu nelaiko, be Įtvirtinimų. 
1951 žv. Anykščių kraštotyros muziejus. 
VAK,2/109. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 145. 

266. JUODONYS, Rokiškio raj., Kamajų apy!. 
Kaime yra piliakalnis, seniau vadintas 
"pečianyku". Tai Į pelkėtą slėnĮ Įsiterpu
sios kalvos aukštesnė dalis. Piliakalnio P 
šlaitas status, 13-14 m aukščio, V gale 
7-6 m žemiau aikštelės krašto yra že
mesnė kalvos dalis, o S šlaito viršuje-
6 m aukščio stati dalis. Zemiau eina na
tūralus, nuolaidesnis šlaitas, R nuo aukš
tumos tik 4,5 m aukščio. Cia aikštelės 
pakraštyje buvęs pylimas, kuris išskleistas, 
XIX a. pab.-XX a. pradžioje ariant pi
liakalnį . Aikštelė 45 m ilgio R-V kryp
timi ir 40 m pločio, su kultūriniu sluoks
niu. R ir P pašlaitėje yra gyvenvietė. 
1958 ir 1959 m. II ir RKM (vad. E. Bu
tėnienė) Į PR nuo piliakalhio gyvenvie
tėje ištyrė 220 m2 plotą. Rasta 0,3- 2 m 
storio kultūrinis sluoksnis iš I m. e. tūks
tantmečio ir II pradžios. Vyrauja lipdyta 
keramika grublėtu paviršiumi, mažiau ly
giu paviršiumi bei žiestos. Aptikta gyvu .. 
lių kaulų, šlako, kaulinių ir gelež inių įran
kių, ža lvarinių papuošalų. 

1949 ir 1972 žv. II. 1958 ir 1959 tyr. II 
ir RKM. Rad. RKM, 2597: 1-99, 3536: 
: 1-225. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 145; L. Nakaitė, 
1959, 138- 150; LAB, 276-277; P. Kuli
kauskas, 1965, 238-239; <1>. [lO~PO'BCKHH, 
1899, 104. 

267. JUODŽiAI (Seputaičiai) , Silutės raj., 
Z. Naumiesčio apy!. 
Pri~ Juodžių ir Seputaičių kaimų ribos 
yra piliakalnis. Iš SR, R ir P jĮ juosia 
klampus raistas. Slaitai statūs, 8-9 m 
aukščio. V~SV piliakalnis siekia aukštu
mą, nuo kurios saugo lanko formos 70 m 
ilgio ir 4 m aukščio pylimas; jis 2-
2,5 m aukščio virš aikštelės. Aikštelė ova
li, 60 m ilgio P-S kryptimi ir 35 m 
pločio. Yra kultūrinis sluoksnis. 
1963 žv. II. 
Ut.: <1>. [lOKPOBCKHH, 1899, 155. 

268. JURBARKAS. 
Bišpiliu, Višpi!iu, Viešpiliu, seni-au lr 
Didžp iliu vadinamas piliakalnis yra mies
to S pakraštyje, Imsrės kair. krante. Iš S, 
V ir P jį juosia upės slėnis ir jos pa
krančių daubos. R jis siekia aukštumą. 
Slaitų aukštis nuo slėnio siekia 17-20 m. 
Viršuje - 58 m ilgio R-V kryptimi ir 
28 m pločio aikštelė. Jos PV galas smai
lesnis; R dalyje yra 5 m aukščio pyli
mas, kurio žemesni galai juosia aikštelės 
SR ir PR kampus ir iš dalies P kraštą. 
Aikštelėje ir Į R nuo piliakalnio aptinka
ma žiestos keramikos, lanko ir arbaleto 
strėlių antgalių bei kitų radinių. XIX a. 
pabaigoje piliakalnĮ kasinėjęs vietos dva
rininkas. Minimi rasti sidabro ilgieji ly
diniai. 
1960 žv. II. Rad . KVIM, 1081 : 1-85. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 56; T. Dowgird, 
1909, 365; P . Tarasenka, 1928, 145; J. Mic
kevičius, 1937, 104- 105; L. Krzywicki, 
1957, 424; J. Basanavičius, 1970, 85; 
M. Valančius, 1972, 363; <1>. [lOKpoBCKHH, 
1899, 141; K. rYKOBCKHH, H. l.JepHblweB, 
1899, 85-87. 

269. JURGAICIAI (Domantai), Siaulių raj., 
Meškuičių apy!. 
Pilies, Kryžių kalnu vadinamas piliakal 
nis Kulpės kair. krante, juosiamas mažy
čio bevardžio jos intako. PiliakalnĮ iš P 
juosia Kulpės, iš R ir S - bevardžio upe
lio slėniai. Jis pailgas R- V kryptimi, su 
aukštesniais galais ir primena balną. P 
ir S šlaitai statūs, 8-10 m aukščio. Vir-
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šuje - ovali 25 m ilgio R-V kryptimi 
ir 20 m pločio aikštelė. R jos galą juosia 
13 m ilgio, 2,5 m aukščio pylimas, kurio 
išorinis šlaitas . su kalvos šlaitu - 8 m 
aukščio. V galą juosia 17 m ilgio ir 4 m 
aukščio nuo aikštelės pylimas. V dalis 
pašlaitėje nuo gretimos aukštumos atskiro 
ta 12-15 m pločio ir 1,5-2 m gylio 
grioviu. Sis šlaitas žemiausias, tik 7 m 
aukščio. Piliakalnio kultūrinis sluoksnis 
suardytas, ir pylimai kiek deformuoti, 
XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje statant 
kryžius, kurių čia buvę po keletą šimtų. 
V pašlaitėje žymu kultūrinis sluoksnis. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1968 žv. II. 
VAK,46/189-'222. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 9, 13, 21, 27, 39, 
58, 75; P. Butėnas, 1922, 593-595; P. Ta
rasenka, 1928, 145; <1>. TIOKPO'BCKHH, 1899, 
55. 

270. JURKAKALNIS, Zarasų raj., Smal-
vų apy!. 
Kaimo R dalyje, Mekšrinio ež. V krante 
yra ilga, didelė kalva. Jos R galas vadin
tas pilies kalnu. R dalies šlaitas leidžiasi 
į ežero pakrantę, S ir P statesni, apie 
8-9 m aukščio, leidžiasi į pelkėtą slėnį, 
V šlaitas - vos poros m aukščio, nežymus, 
nes kalva tęsiasi toliau į V. Kalva nuo 
seno ariama. Aikštelė ir šlaitai visai suar
dyti. Galima tik spėti, kad aikštelė bu
vusi apie 50 m ilgio R-V kryptimi ir 
apie 30 m pločio. Kultūrinio sluoksnio 
menkų pėdsakų pastebėta tik V šlaite, kur 
rasta smulkių lipdytos keramikos brūkš
niuotu paviršiumi šukelių. Pasakojama, 
kad buvę rasta akmeninių kirvių ir trina
mosios girnos, bet šie radiniai neišliko. 
1972 žv. II. VAK, 71/331. 

271. JURKAICIAI, Silutės raj., Svėkšnos apy!. 
Kaime buvo kalva, vadinama piliakalniu. 
Ją sunaikino žvyrduobės. Duomenų apie 
buv. kalvos formą ir dydį nėra. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 146. 

JUSKAUDAI, Kretingos raj., žr. Joskau
dai (Nr. 259). 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 146. 

JUSTINAVAS, Lazdijų raj., žr. Vaioeže
ris (sk. XVI-XVIII a . kariniai įtvirtini
mai). 

JUŠKAICIAI, Siaulių raj. (Kurtuvėnų 
vlsč.), žr. Jakštaičiai (Nr. 245). 

272. JUŠKAICIAI, Tauragės raj., Vaidilų apy!. 
Piliakalnis dabar primena nupiautą kūgį. 
Jis stačiais 4-5 m aukščio šlaitais, vir
šuje su ovalia, apie 35 m ilgio S-P kryp
timi ir 20 m pločio aikštele. Iš V, S ir R 
jį juosia nedidelė šaltiniuota pelkė. Pilia
kalnis buvo ilgai ariamas ir kiek apardy
tas. Dar 1924 m. jo aikštelė buvusi truputį 
įdubus. Galimas daiktas, aikštelę seniau 
bent iš P juosė pylimėlis. 
1961 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 39; P . Tarasen
ka, 1928, 146; <1>. nO~pOBCKHH, 1899, 149. 

273. KACAICIAI, Kretingos raj., Kartenos apy!. 
Braukliškio ir Mažosios Kartenalės santa
koje, apie 3 km nuo Minijos, kair. krante 
yra piliakalnis. Iš R, S ir V jį juosia upe
lių slėniai ir jų daubos. Slaitai statūs, 
22 m aukščio. Iš P-PR nuo aukštumos 
iškastas 48 m ilgio ir apie vidurį 2 m 
gylio griovys. Už jo lanku eina 36 m il
gio ir 4,5 m aukščio nuo griovio dugno 
pylimas. Jis smarkiai apardytas. Už jo-
23 m ilgio ir 10 m pločio lygiagrečiai su 
pylimu priešpilio aikštelė. Jos SV kraš
te yra 4- 5 m pločio ir 0,5 m gylio griovio 
žymių. Už griovio - 2,2 m aukščio tiesus, 
23 m ilgio pylimas. Jis išskleistas bulvia
rūsių, ir nuo aikštelės tėra apie 1 m aukš
čio. Aikštelė beveik trikampė. Ji PR gale. 
prie pylimo 14 m pločio ir apie 30 m 
ilgio. Pylimo bulviarūsiuose matyti degė
sių ir apdegusio molio 3 sluoksneliai. 
1966 žv. II. 

274. KACENIŠKE, Svenčionių raj., Bielio
nių apy!. 
Mergaežerio V krante yra piliakalnis. Iš 
S ir V jį juosia pelkės, iš R - ežeras. 
Slaitai statūs, nuo ežero 22-23 m, iš
griuvę. P ir S nuolaidesni, tik 5-6 m 
aukščio; S gale, 2 m žemiau aikštelės, 
šlaite yra apie 0,6 m aukščio pylimas. 
Aikštelė 66 m ilgio S-P kryptimi ir 10 m 
pločio. Išgriuvusiame R šlaite ryškus kul
tūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos kerami
kos brūkšniuotu paviršiumi. 
1958 žv. II. Rad. IEM. 

275. KACIONAI, Utenos raj ., Kuktiškių apy!. 
Kaimo R dalyje yra piliakalnis. Iš SR, 
R, P ir PV jį juosia platus pelkėtas Pro
šonos slėnis. Piliakalnio SV galas siekia 
aukštumą. Cia jo šlaitas status, tik 2,5 m 
aukščio. Kiti šlaitai - 10- 12 m aukščio, 
viršuje statesni. Viršuje - ovali, apie 
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60 m ilgio ir 35 m pločio aikštelė. Pilia
kalnis ilgai buvo ariamas ir kiek apardy
tas, kai kur išliko kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. PV pašlaitėje rasta lipdytos ke
ramikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1972 m. žv. UKM, 1973 m. žv. II. VAK, 
60/378-379. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 147; <P. ,J10KPOB

CKHH, 1893, 48-49. 

KAIMELĖ, Raseinių raj., Pagojukų apy!., 
žr. Padubysys (Nr. 501). 

276. KALĖNAI, Tauragės raj., Lauksar-
gių apy!. 
Kaimo S krašte, Jūros slėnio deš., V pa
kraštyje yra pilalės kalva. Ji įsiterpusi 
i slėnį, kiek žemesnė už toliau į V ei
nančią aukštumą, nuo kurios atskirta tarsi 
grioviu. Slaitai į slėnį statūs, 10 m aukš
čio, viršuje - apie 20-23 m skersmens 
aikštelė. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
250 m nuo pilalės į P - kita panaši į slė
nį įsiterpusi kalvelė, nuo aukštumos at
skirta nedideliu įdubimu, stačiais šlaitais 
ir apie 14 m skersmens išgaubtu viršumi. 
Ji vadinama Sarkos kalnu. Greičiausiai, 
tai apeiginė vieta. Kartais Kalėnuose 
(Traksėdžiuose) ieškoma Serekos (Sar
kos) pilies. Tačiau šios kalvelės negali 
būti XIII a. skalvių vado pilies vieta. Vie
nintęlė tos pilies vieta Jūros žemupio 
pakrantėse lieka gretimas Oplankio (Grei
žėnų) piliakalnis (žr. Nr. 489) . 
Lit.: E. Hollack, 1908, 11; P . Tarasenka, 
1928, 147 ir 249 (Traksėdžiai); C. Engel, 
1931,81; J. Remeika, 1935,88; H. Crome, 
1939, 269. 

277. KALNABERZĖ, Kėdainių raj., Surviliš
kio apy!. 
Piliakalnis ka ir. Kruosto krante, netoli jo 
santakos su Nevėžiu. Iš V jį juosia Kruos
to, iš P ir R - Nevėžio slėniai. Slaitai 
statūs, iki 9-10 m aukščio. S siekia 
aukštumą, nuo kurios buvęs iškastas grio
vys ir supiltas pylimas. Pylimas apardy
tas, išskleistas, apie 1 m aukščio. Mini
ma, kad jį XX a. pradžioje, ieškodami 
lobių, kasinėję valstiečiai. Už pylimo, vir
šuje yra 65 m ilgio R-V kryptimi ir 8-
10 m pločio aikštelė, pamažu nuolaidėjan
ti į P. Į S nuo piliakalnio, dirvoje pastebi
ma kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1968 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 58; L. Kšivickis, 
1928, 59; P. Tarasenka, 1928, 149. 

278. KALNELIS, Joniškio raj., Pociūnų apy!. 
Sidabros ir Vilkiaušio santakoje buv. pi
liakalnis sunaikintas, kasant žvyrą. Dau
giau duomenų apie jo dydį ir formą ne
išliko. Kasant žvyrą, buvę randama žies
tos keramikos šukelių, apdegusio molio, 
anglių, gyvulių kaulų. Spėjama, kad čia 
stovėjo žiemgalių pilis Sidabrė, kalavijuo
čių sunaikinta 1289-1290 m. 
Seniau Sidabrės pilies vieta buvo nuke
liama pora km toliau į S esančią kalvelę, 
kurioje XVI a. buvo pastatyta pirma Jo
niškio bažnytėlė ir prie jos įrengtos kapi
nės. Kalvelėje nepastebima XI-XIII a. 
pilių įtvirtinimų pėdsakų, nerasta buv. pi
lies ir kovų žymių. 
1966 žv. J. Sliavas, 1968 žv. II. 
Lit.: J. Doring, 1871, 65-70; 1882, 34-
35; A. Bielenst,ein, 1883, 118-119; P. Ta
rasenka, 1928, 138 (Gurkiai); J. Sliavas, 
1967, 54-56; 1969, 93-95. 

279. KALNĖNAI, Jurbarko raj., Jurbarkų apy!. 
Nemuno slėnyje, deš. krante, žemiau Mi
tuvos žiočių yra Bišpiliukais, kartais pi
liakalniais vadinami kalneliai. Jie pailgi 
R-V kryptimi, atskirti vienas nuo kito 
grioviu, stačiais, apie 8 m aukščio šlai
tais; iš P, arčiau Nemuno didesnis, viršu
je-su 26X14 m dydžio aikštele, antra
sis - su 34 m ilgio ir 7 m pločio aikštele. 
Tarp jų yra 4 m gylio griovys 6 m plo
čio dugnu. Kalnelius ir apie juos didesnĮ 
keturkampį plotą juosė gilus, platus grio· 
vys. Jis dar pastebimas į R ir SR nuo 
kalnelių. Jų viršuje ir aplinkui randama 
didelių plytų, akmenų, geležinių dirbinių . 
Spėjama, kad čia 1259 m. kalavijuočiai 
buvo pasistatę Georgenburgą, kurį vė1i.au 
kelis ..kartus lietuviai sunaikino ir atstatė 
kr'yžiuočiai. . 
1960 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 148; J. Micke
vičius, 1937, 102- 103; '<P. TIOKPOBCKHH, 

' 1899, 141. 

281. KALNINIAI MIJAUGONYS, Kaišiado
rių raj., Zaslių apy!. 
SV kaimo dalyje yra piliakalnis. Iš P, V 
ir S jį juosia gilesnės ,daubos, šlaitų aukš
tis - .iki 10-11 m. R siekia aukštumą , 
nuo kurios skiria tik nedidelis įdubimas. 
Slaitas 2.:......2,5 m· aukščio. Viršuje - 55 m 
ilgio PV-SR kryptimi ir 43 m pločio 
SR dalyje aikštelė; PV galas siauresnis, 
smailus. Aikštelės SR buvęs pylimas 
ariant išskleistas. Aikštelėje ir į S nuu 
piliakalnio yra kultūrinio sluoksnio pėd-
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sakų. Aptikta lipdytos keramikos šukių. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 185 (išspaus· 
dinta Mij angonys). 

282. KALNIŠKIAI (buv. Spakainasties dv.), 
Kelmės raj., Šaukėnų apy!. 
Biržės kalnu, Biržės pilimi vadinamas pi
liakalnis yra Ventos kair. krante, aukštu
mos krašte, į P nuo kaimo. Iš P, R ir Š 
jį juosia Ventos slėnis ir jo pakrančių 
daubos, šlaitai statūs, Ilm aukščio. 
V nuo aukštumos piliakalnis atskirtas 
40 m ilgio, 6 m pločio ir 1,5 m gylio 
grioviu, už kurio kyla 4,5 m aukščio py
limas . Jis nuo aikštelės 3 m aukščio ir 
juosia V jos galą . Aikštelė 34 m ilgio 
R- V kryptimi ir apie vidurį 22 m pločio. 
R jos gale - taip pat 1,5 m aukščio py
limas. 
1902· ir 1905 žv. L. Krzywiokis, 1967 žv. 
II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 16, 58; L. Kši
vickis, 1928, 59; P. Tarasenka, 1928, 237 
(Spakainastis); cĮ>. TIOKPOBCKHH, 1899, 71. 

KALNIŠKIAI , Klaipėda. 
Danės ka ir. krante XIX a. pirmoJoje pusė
je buvo aukų kalnelis ar pilkapis, kuris 
kartais skiriamas gynybiniams įrengi
niams (piliakalnio pylimas?). Todėl tarp 
piliakalnių kartais nurodomi ir Kalniškiai 
Klaipėdoje. Apie jo dydį ,ir formą neišliko 
jokių duo:menų . . 
Lit.: E. Hollack, 1908; P. Tarasenka, 1928, 
148; H. Crome, 1939, 270. 

283. KALNIŠKIAI, Kretingos raj., Kartenos 
apy!. 
Alanto kair. krante, slėnyje išlikęs pilale 

. vadinamas kalvos P kraštas. Kitą dalį 
nunešė upė. Pilalė stovėjusi Alanto ir be
vardžio upelio santakoje. Iš Š ją juosė 
Alantas, iš R ir P - mažas upelis, V pla· 
ti dauba skyrė nuo aukštumos. status Š 
šlaitas nuo Alanto 7 m, kiti nuolaidesni -
5 m aukščio. Viršuje aikštelės jau nėra. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
1966 žv. II. 

KALNIŠKIAI, Raseinių raj., Verėdu
vos apy!., žr. Bažavalė (Nr. 74). 

284. KALNIŠKIAI (Pakadūšis) , Šilalės raj., 
Poškos apy!. 
Ančios kair. krante, slėnyje yra pievomis 
apjuosta kalva, vadinama pilale. Jos V 
galas 5 m aukščio, remiasi į Ančią. Kiti 
šlaitai kiek žemesni ir nuolaidesni. Vir-

šus 60 m ilgio R-V kryptimi ir 10 m 
pločio. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
nepastebėta. 
1964 žv. II. 

285. KALNUJAI , Raseinių raj. 
Aukštumos šV krašte yra piliakalnis. Ka
daise jis priklausė Palendrių dvarui. Ša
lia piliakalnio XIX a . buvo mažas Jovai
šių kaimelis. Todėl tas pats piliakalnis 
vadinamas visais šiais vardais ir dar net 
Zieveliškės piliakalniu, bet laikomas skir
tingais paminklais. 
Piliakalnis su trikampe, apie 30 m ilgio 
ŠV- PR kryptimi ir 20 m pločio PR gale 
aikštele. PR gale nuo aukštumos -;2 m 
aukščio pylimas. Išorėje jis 4 m aukščio, 
nes už pylimo yra 2 m gylio ir 3 m plo
čio griovys, už jo - antras žemas išskleis
tas pylimas, kuris lanku juosia piliakalnio 
PR galą ir toliau eina aplink, maž
daug 3 m žemiau aikštelės, šlaite esan
čios 3 m pločio terasos pakraščiu . Ze
miau pylimo šlaitai nuolaidesni. 
XX a . pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 144 (Jovaišiai) , 
148 (Kalnujai), 202 (Palendriai); cĮ>. TI o
KPOBCKlfH, 1899, 151 (Jovaišiai) ir 150 
(Palendriai) . 

286. KALNOČIAI, Rokiškio raj., Obelių apy!. 
Piliakalnis yra aukščiausios apylinkėje 
kalvos viršūnėje. Iš šV, PV ir PR jį juo
sia gilus slėnis, kuriuo tekėjęs mažas upe
lis. Šlaitai statūs, suardyti ariant, 28 m 
aukščio. ŠR šlaitas nuolaidus, vos poros m 
aukščio, nes toliau tęsiasi aukštuma. Vir
šuje ovali aikštelė, 50 m ilgio PV-ŠR 
kryptimi ir 25 m pločio, taip pat buvusi 
ariama. Ji su kultūriniu sluoksniu. Ariant 
rasta akmeninių kirvių, lipdytos kerami
kos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, šla
ko. 
1948 žV. RKM, 1949 ir 1972 žv. II . Rad. 
IEM, KVIM, 1589: 1- 16, RKM, 139-142, 
144, 3356. 
Lit.: P. Višinskis, 1964, 400. 

KALTIN~NAI, Šilalės raj. 
Piliakalniai prie miestelio, pavadinti By
tauto kupra, Juoko kalnu, yra paprastos 
kalvos, be piliakalnių požymių ir į archeo
loginių paminklų sąrašą pateko XIX a. 
gale, nepažistant jų. Artimiausias prie 
Kaltinėnų piliakalnis yra i ŠV nuo mies
telio, jau Pilių kaimo lauke (žr. Nr. 577). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 148; cĮ>. TIO'KPOB
'CKHH, 1899, 195. 
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16 pav. Miegė (Nr. 287) 

287. KALVALIAI, Silalės raj., Upynos apy!. 
Miegės kalnu vadinamas piliakalnis
stačiais, 3-6 m aukščie šlaitais kalvos 
v:iršūnė, kurioje yra 50 m ilgio S-P kryp
timi ir 34 m pločio S gale aikštelė. S da
lyje yra apie 2 m aukščio pylimas. 
L. Krzywickis teigia, kad XX a. pradžioje 
aikštelėje buvusi ariama derlinga dirva. 
Dabar kultūrinio sluoksnio nepastebima. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 

288. KALVIAI, Skuodo raj., Lenkimų apy!. 
Sventosios kair. krante yra piliakalnis. Jo 
5 m aukščio R kraštas remiasi į $ven
tąją, S - į pelkę su upės senvage, iš P 
ir V juosia 102 m ilgio, smarkiai išlenk
tas, apie 1 m aukščio pylimas nuolai
džiais šlaitais. Pylimu ir upe apjuosta 
aikštelė 58 m ilgio S-P kryptimi ir 50 m 
pločio. 
1966 žv. II. 

289. KALVIAI, Utenos raj., Spitrėnų apy!. 
V kaimo pakraštyje, šalia pelkės yra pi
liakalnis. Tai didelė žema kalva, kurią 

iš P, R ir SR juosia pel\kė, iš kitų pusių
daubos. Jos V kraštas aukščiausias, ir šlai
tas 14 m aukščio. Kiti daug žemesni ir 
nuolaidesni. Viršuje yra beveik keturkam
pė, 75 X 80 m dydžio nelygi aikštelė. Jos 
žemesnėje vietoje dar žymu kultūrinis 
sluoksnis, kuriame aptikta lipdytos kera· 
mikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad . IEM. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 149. 

290. KAMPAI, Molėtų raj., Luokesos apy!. 
Į SR nuo kaimo, Dūrių ež. P krante Jūr
kampiu vadinama kalva laikoma supilta. 
Iš S ją juosia ežeras, iš visų kitų pusių -
pelkė. Slaitai 6-6,5 m aukščio, aikštelė 
labiau neišsiskiria, nes vidurys iškilus ir 
perėjimas į šlaitą neryškus. Kalvos vir
šus 30 m ilgio P-S kryptimi ir 10-
15 m pločio. Kultūrinio sluoksnio pėdsa
kų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

KAMPIŠKĖS, Kauno raj., Samylų apy!. 
Kaimo laukai žvalgyti 1953 m.- piliakal-
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nio nerasta. 1971 m. patikrinti ir Kam
piškiai Alšėnų apylinkėje, bet ir ten pi
liakalnio nėra. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 149; A. Kamins
ki, 1956, 224. 

KAMSA, Utenos raj., Tauragnų apyI. 
Kaime minimas piliakalnis. Iš tiesų yra 
tik BarsukaInis - kalva be kultūrinio 
sluoksnio ir Įtvirtinimų. Ji piliakalniu ne
laikoma. Dovydų kalnu vadinamas pilia
kalnis yra gretimame Papirčių kaime. 
VAK, 60/85. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 163 (Kumšiai) . 

291. KANIAVĖLĖ, Varėnos raj., Kania-
vos apyI. 
Į SV nuo Kaniavėlės, Sipetos upelio deš. 
krante yra piliakalnis. Iš V, S ir SR JĮ 
juosia upelio slėnis; šlaitai 6-7 m aukš
čio. Viršuje - beveik keturkampė, apie 
30 m ilgio SV-PR kryptimi ir 20 m plo
čio aikštelė. Jos PR kraštą lanku juosia 
pylimas, kuris nuo aikštelės 2 m, išorė
je - 3 m aukščio. Už pylimo pastebima 
užslinkusio griovio pėdsakų . 
1955 m. TSRS MA Archeologijos instituto 
Leningrado skyriaus ekspedicija aikštelės 
P pakraštyje, prie pylimo, aptiko Hpdytos 
keramikos brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi. 
1955 m. žv. II, 1955 m. tyr. TSRS MA 
Archeologijos instituto Leningrado sky
rius. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 149 (Kaniava); 
B. IIIYKeIHI'Ų, 1893, 98; <1>. TIOKPOBCl<iHH, 

1893, 106; <1> . ,U. fypeBHŲ, 1962, 154. 

KAPelAI, Tauragės raj. (buv. Sartinin
kų vlsč.), žr. Vilkų Laukas (Nr. 823). 
Minimas piliakalnis prie Kapčių kaimo, 
Jūros krante arba tarp Kapčių ir Stokai
čių, prie Jūros. Kapčių kaimo iš viso nei 
buv. Sartininkų vlsč., nei Jūros pakran
tėse nėra. Sprendžiant iš Stokaičių, mi
nimas Vilkų Lauko Kuplės piliakalnis, nes 
priešais ji. Jūros deš. krante yra Stokaičių 
kaimas. Iš Kuplės vardo F. Pokrovskiui 
atsirado Kapčių kaimas, o P. Tarasen
kai - dar ir Kuplių kaimas. 
Lit.: P. Tarasenka , 1928, 149; <1> . TIOKPOB

C'KHH, 1899, 145. 

KAPSUKAS, žr. Meškučiai, Kapsuko raj. 
(Nr. 436). 

292. KARALISKIAI, Molėtų raj., Alantos apyJ. 
Karklos deš. krante 7-8 m aukščio atski-

ra, kiek pailga kalvelė nuolaidžiais šIai·· 
tais vadinama piliakalniu. Ji be Įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
VAR, 62/142. 

KARALIONAI, Jonavos raj., Beržų apyJ. 
Minimas piliakalnis. Bet jau 1935 m. jo 
nerasta, aptiktas tik vėlyvas senkapis. 
VAK, 24/319-320. 

293. KARALKRĖSLIS (Stolaukis) , Vilkaviš
kio raj., Pajevonio apy!. 
Prie ribos su Stolaukiu yra kartais pilia
kalniu, kartais supilta laikoma kalvelė. Ji 
apie 5-6 m aukščio ir 50 m skersmens, 
pusrutulio formos, be kultūrinio sluoks
nio ir itvirtinimų. Aikštelė neišsiskiria. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka , 1959, žemė!. 

294. KAREIVONYS, Kaišiadorių raj., Kietaviš
kių apyJ. 
Kaimo laukų SV pakraštyje yra kelių ha 
kalva-miškas, vadinama pilakalniu. Ją iš 
S, R ir P juosia Kunigo ir Cigonės rais
tai. Iki šiol nepavyko nustatyti, kurioje 
kalvos dalyje iš tiesų buvęs piliakalnis. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 150. 

KARKLĖNISKIAI, Silutės raj. 
Kai kurie autoriai piliakalniu vadina Lap
kalni. Tai žema kalvelė pelkėse šalia kai
mo. 
Lit.: E. HoIIack, 1908, 65; P . Tarasenka, 
1928, 150; V. Bruožaitytė, 1937 vasario 
26; H . erome, 1939, 270. 

295. KARKLĖNAI, Kelmės raj. 
Apie 3 ha žema, nuo seno ariama kalva 
vadinama Pilies lauku. Įtvirtinimų pėdsa
kų nėra. 
VAK, 14/88. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 150. 

296. KARMĄZINAI, Vilniaus raj., Dūkštų apyI. 
Piliakalnis Dūkštos deš. krante, apie 
300 m nuo jos santakos su Nerimi. Tai 
žema, stačiais šlaitais kalva Dūkštos slė
nyje, apjuosta pelkėmis ir daubomis. 
Aukščiausias P šlaitas 12 m, žemiausias 
S - 7 m aukščio. Viršuje - ovali, 20 m 
ilgio R-V kryptimi ir 10 m pločio apie 
viduri aikštelė. R šlaite, 1 m žemiau aikš
telės krašto yra 4 m ilgio žemas pylimas, 
o V - 2 m žemiau aikštelės krašto paste
bimas 6 m ilgio, 0,5 m pločio pylimėlis. 
Abu -juos jungia S šlaite 1-2 m pločio 
ir 28 m ilgio terasa. 
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P pašlaitėje yra kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. 
1970 žv. MMT. 

297. KARMĖLAVA, Kauno raj. 
Pilimi vadinamas piliakalnis R kaimo da
lyje, aukštumoje, Neries slėnio krašte. Iš 
V, Š ir ŠR jį juosia i Neri tekančio mažo 

, upelio gilus slėnis . Šlaitai statūs, apie 
30 m aukščio. Iš PR nuo aukštumos pilia
kalnis atskirtas 110 m ilgio, 40 m pločio 
viršuje ir 4,5 m gylio grioviu. Už jo-
9 m aukščio nuo griovio dugno pylimas, 
kuris viršuje 6-8 m pločio, nuo aikšte
lės - 5 m aukščio. Zemesnė, 1-2 m aukš
čio pylimo dalis žiedu juosia visą apie 
70 m skersmens ' P-Š' kryptimi ir 60 m 
skersmens R-V kryptimi aikštelę. Pyli
mo ilgis - 230 m. 
1943 žv. P. Tarasenka, 1971 žv. II. 'VAK, 
13/59. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 150; 1956, 88. 

298. KARTENA, Kretingos raj. 
Minijos ka ir. krante yra piliakalnis. Š 
šlaitas nuo Minijos slėnio status, apie 
30 m aukščio, R, kiek žemesnis, leidžiasi 
Į slėni, kuriuo tekėjęs upelis, o V - i Mi
nijos slėnio dauną. -Viršl1je 6-7 m aukš
čio šlaitų dalis ypač stati" rūpestingai iš
lyginta. P piliakalnis siekia aukštumą· 
Cia nuo lauko buvęs platus griovys ir su
piltas apie 1,6 m aukščio pylimas, kuris 
ariant beveik visai sunaikintas. Išliko tik 
R galo dalis. Už šio pylimo buvęs antras, 
beveik užslinkęs, 18 m ilgio griovys. Nuo 
jo kyla 6-6,5 m aukščio piliakalnio P 
galas. Cia viršuje, aikštelės pakraštyje 
buvęs supiltas pylimas, kuris smarkiai nu
skleistas i aikštelę, dabar vos 2 m aukš
čio. Aikštelė 45-50 m ilgio P-Š krypti
mi ir 40 m pločio apie viduri. Jos pa
kraščius ir pylimą apardė apkasai. Buvo 
matyti suanglėjusių rąstų. Į P nuo pilia
kalnio, aukštumoje buv. gyvenvietė su
naikinta, ariant lauką. Likę tik menki kul
tūrinio sluoksnio pėdsakai - angliukai, 
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi 
smulkios šukelės. Spėjama, kad čia sto
vėjo Kartenos pilis, 1263 m. sunaikinta 
kalavijuočių. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 151; <1>. I101(JPOB

CKIH'1:, 1899, 93. 

299. KARTENA, Kretingos raj. 

6-904 

Alanto kair. krante, slėnyje yra pilale va
dinama kalva. Ji buvusi lygiagr'eti su 
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upe ir beveik visai nuplauta. Išliko PV 
šlaitas. Nuo upės kalva buvusi 12 m, o 
PV nuo laukų - tik 5 m aukščio, nes ji 
žemes nė už toliau i P slėnio pakraštyje 
esančias kalvas. Pilalės viršus PR-ŠV 
kryptimi 30 m ilgio. Įtvirtinimų ir kultū
rinio sluoksnio pėdsakų nerasta. 
1966 žv. II. 

I(ARTIŠKBS, Kelmės raj. (buv. Kra
žių vlsč.). 
Minimas piliakalnis. Tačiau tokio kaimo 
buv. Kražių vlsč. nėra, nenustatyta, ku
ris piliakalnis iš tikrųjų minimas. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 151; M. Valan

' čius, 1972, 362. 

KARTUPĖNAI, Jurbarko raj., Šilinės apyl. 
Nemuno deš. krante, slėnio krašte esan
čios aukštumos pakraštyje, Kartupio kair. 

, krante yra 'p.iliakalnis , Iš V ir Šjį- juosia 
upelio, iš P - Nemuno slėniai. Šlaitai sta
tūs, apie 30 m aukščio. R nuo aukštumos 
iškastas griovys, ir aikštelės kraštu su
piltas pylimas. Pylimas nuo griovio 8 m 
aukščio. , Už jo esanti , aikštelė 36 m ilgio 
R-V kryptimi ir 28 m pločio. Į R nuo 
piliakalnio pastebėta gyvenvietės pėdsa
kų. 
1960 žV . .II. 

KARUZAI, Varėnos raj., Nedingės apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva Amar
nios krante. Iš V ją juosia upelis, iš P 
ir R - daubos. Kalvos viršus beveik ly
gus, apie 1,5 ha ploto. Aukštesnė dalis 
nuo seno ariama, žemesnėje - kaimo ka
pinės. Įtvirtinimų pėdsakų ir kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. F. Pokrovskis mi
ni metalinius radinius, bet jie neišliko. 
1955 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 153; <1>. I10KPOB
CKI1H, 1893, 119. 

I(ASTRIŠI(BS, Alytaus raj., Nemunai
čio apy!. 
Remiantis F. Pokrovskiu, minimas pilia
kalnis ir vadinamas Perkūno kalnu, Per
kūnkalniu. Tačiau F. Pokrovskis tik nu
rodo, kad Perkūnkalnis panašus i pilia
kalni. Iš tiesų tai natūrali kalva nuolai
džiais krantais, be kultūrinio sluoksnio ir 
itvirtinimų, gyventojų supilta nelaikoma, 
piliakalniu nevadinama. 
1953 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 151; <1>. I10KPOB

'CKI1H, 1893, 120. 



KAŠTAUNALlAI, Šilalės raj., žr. Treigiai 
(Nr. 755). 
P. Tarasenka, remdamasis A. Kosarzews
kiu, nurodo kaime piliakalnĮ. Iš tikrųjų 
A. Kosarzewskis mini "pilĮ" šalia Kaš
taunalių kaimo, prie Virkulės ir Lokytės 
santakos. Šių upelių santakoje yra Trei
gių piliakalnis. 
Lit.: A. Kosarzewskis, 1923, 109; P. Tara
senka, 1928, 152. 

KATARŠKIŠKIAI, Kelmės raj., Užven
čio apy!. 
P. Tarasenka mini ešant Levu vadinamą 
piliakalnį. Iš tiesų į ŠR nuo' šio kaimo 
ir į PV nuo Kerbedėlių, prie abiejų kai
mų laukų ribos yra apie 8 ha ploto kalva, 
vadinama Levo kalnu. Į P nuo jos - La
būnavos ež. Kalvos šlaitai nuolaidūs, tik 
nuo ežero kiek statesni. Jokių Įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų nėra. Nei 
supiItu, nei piliakalniu nelaikomas. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 152. 

KATĖS (Kačiai) , Klaipėdos raj., Endrie
javo apy!., žr. Pauškės (Nr. 557). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 152. 

KATYČIAI, šilutės raj., (buv. Pagė
gių apskr.), žr. XVI-XVIII a. įtvirtinimų 
skyrelį· 
Lit.: E. Hollack, 1908, 22; P. Tarasenka, 
1928, 152; C. Engel, 1930, 80; J. Remei
ka, 1938, 88; H. Crome, 1939, 398. 

302. KAUKAI, Alytaus raj., Parėčėnų apy!. 
Iki I pasaulinio karo piliakalnis buvo Obe
lytės (Pranevičių) kaime ir vadinamas tuo 
vardu. Jis ka ir. Peršėkės krante, kuri juo
sia piliakalnį iš V, Š ir R. Šlaitai statūs, 
apie 10 m aukščio. P iš lengviau prieina
mos pusės buvęs 10-12 m pločio ir 1,5 m 
gylio griovys. Aikštelės P gale supiltas 
5 m aukščio pylimas, kurio žemesni galai 
juosia beveik visą apie 25 m skersmens 
aikštelę. Iš P-PR nuo piliakalnio, dirvo
je pastebimas kultūrinis sluoksnis. 
1967-1969 m. VVU Istorijos fakulteto 
Lietuvos TSR istorijos katedra (vad. 
P. Kulikauskas) ištyrė V aikštelės dalį 
(apie 250 m2 ) ir padarė P pylimo ir pa
šlaitės griovio piūvį (80 m2). Aikštelės 
žemutiniame 0,2-0,4 m storio sluoksnyje 
aptikta lipdytos keramikos grublėtu pavir
šiumi ir V-IX a. dirbinių, viršutiniame
žiestos keramikos, židinių, grūdų, gyvu
lių kaulų ir kitų radinių. Tyrinėtojai ŠĮ 
kultūrinį sluoksnį datuoja X-XIV a. Py-

lime skiriasi 3 ryškesni jasupylimo laiko-
tarpiai, pastebėta akmenų ir medinių su
stiprinimų pėdsakų. ' 
Į V nuo šio piliakalnio, Peršėkės deš. 
krante, aukštumoje yra Obelytės piliakal
nis (žr. Nr. 487). 
1954 žv. II, 1967-1969 tyr. VVU. Rad. 
IEM. AR 500 : 1-522. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 14-16; P. Ta
rasenka, 1928, 194 (Obelytė); A. Kamins
ki, 1956, 234; P. Kulikauskas, 1970, 23; 
1970 e, 15-22; ID. KYJIHKaycKac, 1968, 
266-267; 1970, 97-100; 
KAUNAS, žr. Aukštieji Šančiai (Nr. 43), 
Eiguliai (Nr. 171), Marvelė (Nr. 421), 
Pajiesys (Nr. 510), Veršvai (Nr. 816). 

303. KAUPOS (Skirmantiškės), Plungės raj., 
Tverų apy!. 
Piliakalniu, Kapkalnju (čia palaidoti vie
tos dvarininkai XIX a. pab.) vadinama 
pailga, apie 9 m aukščio kalva, kurios 
viršuje - maždaug 65 m ilgio ir 15 m 
pločio aikštelė. Įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 153; <P. HOKPOB
'CKHH:, 1899, 74 (mini čia esant ilgus pyli
mus, kurių nepasisekė rasti). 

304. KAUPIŠKIAI, Vilkaviškio raj., Višty
čio apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė, apie 16 m 
aukščio kalva. Ji kiek pailga ŠR-PV 
kryptimi, viršus iškilus, kiek apardyta 
ariant, taip pat ir apkasų; ŠR kraštą su
ardė žvyrduobė. Kalvos viršuje yra apie 
75 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir 16 m plo
čio aikštelė. J. Basanavičius mini XIX a. 

I pylimus. Dabar jų pėdsakų jau nėra. Aikš
telėje yra a'pie 0,3 ' m storio kultūrinis 
sluoksnis. Jis pastebimas ir V-PV pa
šlaitėje __ Rasta lipdytos keramikos grublė
tu ir lygiu paviršiumi. 
1965 žv. II, 1972 žv. MMT. 
Lit.: J. Basanavičius, 1970, 6, II, 58, 97. 

KAUŠAI, Šilalės raj., Kaltinėnų apy!. 
Kaime minimas piliakalnis ir juo norima 
laikyti aukščiausią kalvą - Aušrinę. Dar 
1904 m. L. Krzywickis apklausė senuo
sius kaimo gyventojus, bet niekas Aušri
nės kalno piliakalniu nevadina, supiltu 
nelaiko. Aukštumoje, šalia Aušrinės jis ra
dęs kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 1964 m. 
nepavyko nustatyti, kur buvo aptiktas kul-
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tūrinis sluoksnis ir kuriam laikotarpiui 
jis priklauso. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 153; <P . TIOKPOB

CKI1H:, 1899, 145. 

KAVARSKAS, Anykščių raj. 
Kavarske minImas piliakalnis su "švedų 
koplyčios" griuvėsiais yra į V nuo mies
telio, Kavarsko vienkiemių laukuose, Pie
nios deš. krante, slėnio pakraštyje. Tai 
koplyčkalniu vadinama kalva, gana sta
čiais šlaitais, apvaliu viršumi, kur iš tiesų 
dar matyti keturkampės XVI-XVII a. kop
lyčios pamatai, rūsiai. Aplink koplyčią bu
vusios kapinės, randama žmonių kaulų, 
XVI-XVII a. papuošalų, XVII a. mone
tų. Salia jos į S, prie Pienios buvęs XVI
XVII a. dvaras; rasta koklių. Piliakalnio 
pėdsakų nepastebėta. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 153. 

305. KAZOKAI, Silalės raj ., Obelyno apyl. 
Akmenos kair. krante, slėnio pakraštyje 
piliakalnis vadinamas Užpiliu. Iš SV, SR 
ir PR jį juosia daubos. Statūs SV ir PR 
šlaitai - iki 12- 15 m. Viršuje - trapeci
nė SR-,PV kryptimi 36 m ilgio į,dubusi 
aikštelė . Jos SR galas 22 m pločio. Kraštu 
eina 3 m aukščio pylimas; viršuje jis 
14 m ilgio ir 6 m pločio. Išorinis SR šlai
tas 8 m aukščio ir leidžiasi į 26 m ilgio 
ir 10 m pločio griovį, už kurio likęs že
mesnis kalvos smaigalys, nepanaudotas 
piliakalniui. Aikštelės PV gale yra 30 m 
ilgio ir 3,6 m aukščio pylimas, už kurio-
38 m ilgio ir 11 m pločio terasa, lygiagre
ti su pylimu. Terasos PV kraštu eina nuo 
lauko iškastas 5 m gylio, beveik 60 m 
ilgio griovys 13 m pločio dugnu . Griovio 
PV kra šte lyg būta nedidelio pylimo. 
1904 žv. L. Krzywickis , 1961 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 154. 

KEDERIŠKf::S, Alytaus raj., žr. Marga
ravas (Nr. 417). 

306. KEJf::NAI, Raseinių raj ., Girkalnio apy1. 
Kaukuru, Svedų bokštu vadinamas pilia
kalnis į PR nuo kaimo, Sventupio ka ir. 
krante, prie santakos su bevardžiu upe
liu, miške. Iš P jį juosia Sventupio, iš R 
ir S - bevardžio upelio slėniai. Šlaitai 
statūs, apie 14 m aukščio. V jie siekia 
aukštumą . Viršuje - trikampė, 16 m il
gio R--'-V kryptimi ir 18 m pločio V aikš
telė. V krašte supiltas 18 m ilgio, 2,5 m 
aukščio pylimais. Išorinis šlaitas 4 m 

aukščio, nes už pylimo iš lauko pusės-
38 m ilgio, apie 2 m gylio griovys. Jo 
išoriniame V krašte tarsi būta irgi žemo 
pylimėlio . 
Į V nuo piliakalnio yra II-IVa. pilka
pių, o toliau - X-XVII a. senkapis. 
1971 žv. II. 
Ut.: J. Antanavičius, 1972, 52. 

307. KEPURf::NAI , Plungės raj., 2libinų apy1. 
Kaimo laukuose yra didelė be įtvirtini
mų ir be kultūrinio sluoksnio kalva, va
dinama piliakalniu, pilale. 
1948 žv·. II. 

308. KERELIAI, Kupiškio raj., Puožo apyl. 
Piliakalnis Kupos kair. krante, pelkėmis 
apjuostoje kalvoje. Jis stačiais, 5-6 m 
aukščio šlaitais ir viršuje su 30 m ilgio 
SV-PR kryptimi bei 19 m pločio ketur- ' 
kampe aikštele. Kalvos galuose yra 1,2-
1,5 m aukščio pylimai, nes galiniai šlai
tai kiek žemesni. Aikštelėje ir šlaituose 
kultūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos kera
mikos lygiu, brūkšniuotu ir grublėtu pa
viršiumi. 
1969 žv. II. Rad. IEM, KVIM, 904 : 1-6. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 155; <P. HO'KPOB

CKI1H:, 1899, 64. 

KERĖZIAI, Akmenės raj., Vegerių apy1., 
žr. Lokava (Nr. 396) . 
P . Tarasenka, 1928, 155; <P . TIOKPOBCKI1H: , 

1899, 80. 

309. KERNAVf::, Širvintų raj. 
Neries slėnio pakraštyje, miestelio Pyra 
4 piliakalniai. Barščių, Aukuro, Sventu 
kalnu ir panašiais vardais vadinamas nu
piauto kūgio formos kalnas, nuo gretimų 
aukštumų atskirtas giliomis daubomis. Jis 
stačiais šlaitais: P nuo Neries slėnio-
18 m, S nuo aukštumos - 13 m aukščio. 
Viršuje - 53 m ilgio R-V kryptimi ir 
20 m pločio aikštelė, skersai perkirsta 
apkasu ar kitu grioviu. 1857 m. jį bandė 
kasinėti K. Tiškevičius. 
1970 žv. II. 
Lit.: W. Syrokomla, 1860, 107-109; 
K. Tyszkiewicz, 1871, 221-229, 237-238; 
P . Tarasenka, 1922, 580; 1928, 155; 1956, 
65-66; R. Salūga, 1960; J. Basanavi
čius, 1970, 85; M. Valančius, 1972, 364; 
A. Tautavičius, 1972, 33-40; <P. TIOKPOB

CKlfH:, 1893, 73. 

310. KERNAVf::, Sirvintų raj. 
Smailakalniu, Lizdeikos kalnu vadinamas 
piliakalnis yra į R nuo aulkščiau minimo. 
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prie Kriveikiškių kaimo ribos. Iš Š ir V 
jį juosia gilios daubos, iš P - Neries slė. 
nis. Šlaitai statūs, 25- 30 m aukščio . 
Viršuje - 27 m ilgio R- V kryptimi ir 
12 m pločio aikštelė. Š jos kraštas išgriu
vęs, R gale - 4,5 m aukščio kūgio for
mos pylimas. Išorinis jo šlaitas 6 m aukš
čio. Už pylimo ariamame lauke aptikta 
gyvenvietės pėdsakų . 
ut.: žr. Nr. 309; be to, at rodo, kad P. Ta 
rasenka š į pil iaka lnį dar žym i kaip atski
rą Kriveikiškių piliakalnį. (Zr. P. Tarasen
ka, 1928, 161.) 

311. KERNAVĖ, Širvintų raj . 
Pilies kalnu, Mindaugo sostu vadinamas 
piliakalnis yra į Š nuo Aukuro kalno 
(Nr. 309). Iš V, P ir R jį juosia gilūs 
slėniai, Š siekia aukštumą. Šlaitai statūs, 
20- 22 m aukščio. Viršuje - 57 m ilgio 
S- P kryptimi ir 17 m pločio aikštelė. 
Jos Š gale yra nupiauto kūgio formos, 
5 m aukščio pylimas, kurio viršus - 4 X 
5 m dydžio aikštelė. Išorinis šlaitas 15 m 
aukščio, nes piliakalnį nuo aukštumos čia 
skiria gilus, platus griovys. Atrodo, 
1860 m. jį bandė kasinėti V. Sirokomlė
Kondratavičius. 
Ut.: žr. Nr. 309. 

312. KERNAVĖ, Sirvintų raj. 
Pilies, Įgulos kalnu vadinamas piliakal
nis - į SV nuo Aukuro ir į V nuo Min
daugo kalnų. Iš PV, P jį juosia Neries 
slėnis. Slaitai statūs, iki 30 m aukščio, 
R - gilus slėnis. Šlaitas šaltiniuotas, 
25 m aukščio. Viršuje - netaisyklinga 
180 m ilgio R-V kryptimi ir apie 100 m 
pločio aikštelė. Iš Š ir šV ją lanku juosė 
pylimas ir išorėje iškastas griovys. Pyli
mo ir griovio liko tik dalys. Iš jų matyti, 
kad pylimas buvęs apie 150 m ilgio ir 
bent 3,5 m aukščio nuo aikštelės bei 5,5-
6 m aukščio .išorėje, nes už pylimo buvęs 
griovys 20- 25 m pločio viršuje, 2,7-3 m 
gylio. 
Galima spėti, kad čia stovėjo XIII-XIV a. 
Kernavės pilis, kurią XVI a. metraščiai 
vaizduoja, kaip pirmąją Lietuvos sostinę. 
Minima ji 1365 m., 1390 m . 
Ut.: žr. Nr. 309. 

313. KERTUOJA, Molėtų raj., Inturkės apyl. 
Piliakalnis Kertuojų ež. R pakrantėje, į 
PR nuo kaimo. V šlaitas nuo ežero sta
tus, 12 m aukščio, kiti - žemesni. Viršu
je - 55 m ilgio P-Š kryptimi ir apie 
20 m pločio ties viduriu, kiek aukštesniu, 

aikštelė. Jos P gale aptikta apie 15 m 
ilgio pylimėlio pėdsakų. Aikštelė buvusi 
ariama, buvę randama puodų šukių, ras
tos trinamosios girnos. Radiniai neišliko. 
1970 žv. II. 

314. KIAUKLIAI, Širvintų raj., Zibalų apyl. 
Į šV nuo kaimo ir į Š nuo Kiauklių ež ., 
miško pakraštyje yra piliakalniu vadina
ma kalva, įsiterpusi į pelkę. Tik ŠV ji 
siekia aukštumą. Šlaitai gana statūs, nuo 
pelkės apie 9 m aukščio. Viršus iškilus, 
pailgas ŠV-PR kryptimi; 30X 10 m dy
džio aikštelė labiau neišsiskiria. 
1970 žv. II. 

315. KIAULĖKAI, Šalčininkų raj., Pabac 

rės apyl. 
Piliakalnis į R nuo kaimo, Beržūnos deš. 
krante, iš Š, R ir V juosiamas jos pelkė
to slėnio. Tik PV siekia sausumą. Slaitai 
nuo pelkės statūs, 4-6 m aukščio. Viršu
je - 26 m ilgio šR-PV kryptimi ir 8 m 
pločio apie vidurį aikštelė . Slaitų viršu
tinėje dalyje pastebimas kultūrinis sluoks
nis. 
1969 žv. IEM. 

KIDARAI, Šalčininkų raj ., Daučiūnų apyl. 
P . Tarasenka mini kaime piliakalnį ir ša
lia jo pilkapyną ir nurodo, kad duome
nys yra F. Pokrovskio. Pastarasis mini 
tik kaime esant nedidelių kalnelių, ku
riuose ieškoma ginklų, o piliakalnio iš 
viso nemini. 1955 m . teirautasi kaime pi
liakalnio, bet rasti nepavyko. 
1955 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 162; <P. TIOKPOB
CKI1H:, 1893, 115. 

316. KIELIŠKAS, Prienų raj., Mackių apyl. 
Į Š nuo kaimo, prie ribos su Putriškėmis, 
Peršėkės deš. krante yra piliakalnis. Jis 
pailgas PR-ŠV kryptimi. Iš PV juosia 
dauba, ŠV galas remiasi į upelį. Šlaitai 
nuo upelio ir daubos statesni, 9-10 m 
aukščio. Viršuje ŠV-PR kryptimi-
28 m ilgio ir 17 m pločio apie vidurį aikš
telė, kurios PR, ŠR, Š krašte yra pylimo 
pėdsakų, PR gale pylimas iki 1 m aukš
čio. Aikštelėje pastebimas kultūrinis 
sluoksnis. PR ir šV pašlaitė apardyta 
bulviarūsių. 
1954 žv. II. 
Ut.: J. Radziukynas, 1909, 13; P. Tara
senka, 1928, 156; A. Kaminski, 1956, 225. 

317. KIEMIONYS, Zarasų raj., Bikėnų apyl. 
Ligajų ež. Š krante, netoli jo R galo yra 
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piliakalnis. Status P šlaitas nuo ežero 
14 m, S - 9 m aukščio. R šlaitas apar
dytas ariant, nuolaidus. V šlaite yra 2 te
rasos, juosiančios piliakalnio galą . Viršu
je - 50 m ilgio ir 22 m pločio apie vidurį 
aikštelė. 1958 m . piliakalnio R pašlaitėje 
pastebėta gyvenvietės pėdsakų, rasta lip
dytos keramikos, šlako. 
1958 ir 1972 žv. II. 
Ut.: P . Gipiškis, 1936, 57-58. 

KILONIAI, Kelmės raj., žr. Papilalis 
(Nr. 532). 
Piliakalnis, va.dinamas Papilalio kalnu, 
yra Papilalio kaime . Dalis prie piliakalnio 
buv. sklypų dar 1935 m. priklausė greti
mo Kilonių kaimo gyventojams. Todėl tas 
pats piliakalnis kartais priskiriamas ir 
Kilonių kaimui. 
VAK, 15/259. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 156. 

318. KINDERIAI, Kupiškio raj., Simonių apy!. 
Kaime, šalia nedidelės pelkės yra pilale 
vadinama nuo seno ariama kalva. Ji 7-
8 m aukščio, iš S ir R ją juosia pelkė, iš 
kitų pusių nedideli slėniai skiria nuo gre
timų aukštesnių kalvų. Viršus iškilus, apie 
30 X 10 m dydžio, aikštelė neišsiskiria . 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 156. 

319. KINTAI, Silutės raj. 
. Miške i S nuo kaimo yra didelė natūrali 
smėlio kalva, vadinama piliakalniu. Įtvir
tinimų ir kultūrinio sluoksnio nepastebė
ta. 
1963 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 68; P . Tarasenika, 
1928, 157; C. Engel, 1931, 80; V. Bruožai
tytė, 1937 vasario 26; J. Remeika, 1938, 
85; H. Crome, 1939, 272. 

KIRKLIAI, Utenos raj., Sudeikių apy!. 
Kaime nurodomas piliakalnis. Yra tik kal
velė, vadinama Varnakalniu. Ji nelaikoma 
supilta, be piliakalnio požymių. 
1970 žv. II . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 156. 

319a. KIRSONIAI, Biržų ra j., Pabiržės apy!. 
Tatulos deš. krante apie 3 m aukščio kal
velė vadinama piliakalniu. Ją juosia pel
kė ir upės senvagė. Atrodo, kad tai buv. 
piliakalnio pylimo dalis, o likusią bus nu
plovusi upė. 
1969 žv. II. 

KISIELIŠKĖS, Prienų raj. (buv. Jiez
no vlsč.), žr. Paverkniai (Nr. 560). 
P . Tarasenka, sekdamas F. Pokrovskiu, 
nurodo esant piliakalnį. F. Pokrovskis iš 
tiesų mini kūgio' formos piliakalnį prie 
Verknės . Kisieliškių kaimas - deš. Verk
nės krante, priešais piliakalnį. Todėl ne
abejotina, kad čia minimas Paverknių pi
liakalnis. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 157; <P. nOKpOB
CKIiH:, 1893, 127. 

320. KIOCIAI, Panevėžio raj., Skaistgi-
rių apy!. 
Kaime, kair. Lėvens krante yra Minakal
niu vadinama kalva. Ji 5-6 m aukščio 
nuo Lėvens ir 3-4 m - nuo gretimų lau
kų. Viršuje gana lygi, apie 100 m ilgio 
S- P kryptimi ir 40 m pločio aik štelė , 
kurioje buvusios kaimo kapinės. Pakraš
čiai kiek apardyti žvyrduobės ir kai kur 
buvo matyti tarsi kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. 
1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 157, 174 (Lino
nys) . 

321. KIUKIŠKIAI, Tauragės raj ., Gaurės apy!. 
Įkojo deš. krante, .miško pakraštyje yra 
piliakalnis. Iš P, V ir S jį juosia upelio 
slėnis. Slaitai i upelį statūs, 9 m aukščio. R 
nuo aukštumos jį skiria apie 14 m pločio ir 
2,3 m gylio griovys bei supiltas 5 m aukš
čio nuo griovio ir 3 m nuo aikštelės pyli
mas , lanku juosi ąs aikštelės galą. Aikš
telė 36 m ilgio R-V kryptimi. Jos V 
gale taip pat yra 1 m aukščio pylimas. 
1964 žv. II. 

322. KIVYLIAI, Skuodo raj., Aleksandrijos 
apy!. 
Apšės kair. krante, slėnio pakraštyje yra 
į jį įsiterpusi nedidelė kalvelė, vadinama 
pilale. Iš V, S ir R ją juosia slėnio pel
kės, nuo kurių š laitai gana nuolaidūs, 
,4 m aukščio. P nuo aukštumos ją skiria 
nedidelis įlinkis, tarsi platesnis 1- 1,5 m 
gylio griovys. Ji žemesnė už toli au į P 
esančią aukštumą. Pilalės viršuje - oval i, 
23 m ilgio S-P kryptimi ir 16 m pločio 
aikštelė. Kultūrinio sluoksnio nepastebė· 
ta. Pilalės P kraštas apardytas 1944 m . 
1966 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 162 (Kuineliai); 
<P . nOKpO~CKIiH:, 1899,84. 

323. KLABINIAI, Molėtų raj., Paąžuolių apy!. 
Į R nuo buv. dvaro, deš. Virintos krante, 
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santakoje su bevardžiu upeliu yra pilia
kalnis. Iš P jį juosia Virinta, iš R ir Š -
bevardžio upelio slėnis. Šlaitai statūs, 
15-17 m aukščio. Viršuje - 45 m ilgio 
R-V kryptimi ir 15 m pločio aikštelė, 
kurios dalis P krašte gali būti nuslinkusi 
į Virintą· V aikštelės gale yra 1 m aukš
čio pylimas, už kurio - 3 m gylio ir 10-
15 m ilgio griovys. Toliau eina antras 
pylimas, 2,2 m aukščio nuo griovio dug
no, už jo - antras 30 m ilgio ir 4,5 m 
gylio griovys. Aikštelėje ir P pašlaitėje 
pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. II. VAK, 
62/160. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 157. 

KLAIPĖDA, žr. Kalniškiai. 

324. KLAUSUČIAI, Biržų raj . ir apy!. 
Kaimo šV dalyje gana didelė kalva va
dinama piliakalniu. Ji juosiama pelkės, 
3-4 m aukščio nuolaidžiais šlaitais, vir
šuje - apie 70 m ilgio R-V kryptimi ir 
40 m pločio aikštelė. Kalva buvusi aria
ma. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nepastebėta. 
1969 žv. II. 

325. KLEBIŠKIS, Prienų raj., Šilavoto apy!. 
Kiauliškės deš. krante yra išlikęs buv. 
piliakalnio pylimas ir jį nuo lauko sky
ręs griovys. Į V nuo pylimo buv. aikšte
lė nuslinkusi į upelį. Pylimas 7 m aukš
čio nuo griovio. Jo viršus 20 m vit:š upe
lio. Taigi šlaitai į upelį buvę apie 14 m 
aukščio. Aikštelės dydis nežinomas. Ji tu' 
rėjusi kultūrinį sluoksnį. R pašlaitėje yra 
gyvenvietės pėdsakų. Rasta lipdytos lygiu, 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, taip 
pat žiestos keramikos, šlako. 
J. Basanavičius spėjo čia buvus Vaigu
vos pilį. 
1953 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: A. Polujanski, 1859, 340; J. Radziu
kynas, 1909, 16; P. Tarasenka, 1928, 157 
ir 200 (Pakiauliškis); A. Kaminski, 1956, 
238; J. Basanavičius, 1970, 93. 

KLEBONIŠKIS, Kaunas. 
P . Tarasenka, sekdamas M. Valančiumi, 
nurodo piliakalnį. M. Valančius jį nurodo 
tik alpytikriai - deš. Neries krante, prie
šais Karmėlavą, greičiausiai, turėdamas 
omeny Lentainius (Nr. 377). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 157; M. Valan
čius, 1972, 36. 

326. KLEPAI, Šakių raj., Būbelių apy!. 
Novos deš. krante yra piliakalniu vadi
nama kalva. Iš Š, V ir P ją juosia upelio 
slėnis ir jo daubos, R siekia gretimą aukš
tumą. Šlaitai nuo upelio 6-7 m aukščio. 
Viršuje kalva apie 60 m ilgio R-V kryp
timi ir 40 m pločio V gale. Galimas daik
tas, R krašte buvęs nedidelis pylimas. Pi
liakalnis ariamas, buvę randama anglių, 
apdegusio molio. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

KLlVĖNAI (iš tikrųjų dabar Klevėnai), 
buv. Skiemonių vlsč., žr. Buivydai, Anykš
čių raj. (Nr. 105). 
P. Tarasenka, remdamasis savo korespon
dento A. Pakalnio pranešimu, nurodo Kli
vėnuose esant piliakalnį. Iš laiško matyti, 
kad kalbama apie šalia Klevėnų, Buivy
duose esantį piliakalnį. . 
VAK, 60/531 (1925.IX.l7 A. Pakalnio laiš
kas) . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 158. 

327. KLYKIAI, Utenos raj., Spitrėnų apyL 
Kaimo ŠV dalyje yra piliakalnis. Iš Š 
ir R jį juosia bevardžio upelio slėnis, iš 
kitų pusių nedidelės daubos skiria nuo 
gretimų aukštumų . R ir Š šlaitų 5-6 m 
aukščio viršutinė dalis išlyginta, stati, že
miau nuolaidesnė, šlaitas apie 10 m aukš
čio. P ir V šlaituose, 2-2,5 m žemiau 
aikštelės, 2 m pločio griovio krašte yra 
1,2 m aukščio ir 40 m ilgio pylimas, ku
rio išorinis šlaitas 3,5 m aukščio. Viršu
je - netaisyklinga apie 46 m ilgio R-V 
kryptimi ir 42 m pločio aikštelė. Š šlaite 
pastebimas kultūrinis sluoksnis. 
1970 žv. II. 

328. KREIVĖNAI, Taura.gės raj., Lauksar
gių apy!. 
Kaimo Š dalyje, Vilkės kair. krante yra 
piliakalnis. Iš šR, Š ir PV jį juosia upe
lio slėnio daubos, statūs šlaitai iki 15 m 
aukščio, kai kur paplauti upelio, pradeda 
griūti. PR galas remiasi i aukštumą. Nuo 
jos buVęs atskirtas baigiančiu užslinkti 
grioviu. Virš jo iškyla status 8 m aukš
čio galinis šlaitas. Viršuje - PR-ŠV 
kryptimi 60 m ilgio ir 36 m pločio PR bei 
18-19 m pločio šV gale aikštelė. Jos 
PR ir PV kraštą juosia pylimas, kuris PR 
7,5 m aukščio. 
I P nuo piliakalnio pastebima gyvenvie
tės pėdsakų. 
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Piliakalnis kartais dar vadinamas greti
mų Kulmėnų ir Užkulnių kaimų vardu. 
1963 žv. II. 
Ut.: J. Remeika, 1938, 50-51; H. ero
rrie, 1939, 280. 

329. KREIVIAI, Šilalės raj ., Jucaičių apy1. 
Pile vadinama rdidelė kalva Akmenos kair. 
krante, prie Skrodupio žiočių . Įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų nepaste
bėta. 
1961 ir 1964 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 160. 

330. KRETINGSODIS, Kretingos raj., Rūdai
čių apy1. 
Kaime išlikusi dalis apie 3-4 m aukščio 
kalvelės, vadinamos pilale. Ji iš dalies 
sunaikinta, XIX a. antrojoje pusėje tie
siant geležinkelį ir kelius. Kultūrinio 
sluoksnio ir gyvenvietės pėdsakų nepaste
bėta. 
1966 žv .. II. 
ut.: . P. Tarasenka, 1928, 160. 

331. KRIKLI NIAI (Moliūnai) , Pasvalio raj. 
Į R nuo kaimo, miške, Pyvesos deš. kran
te yra piliakalnis. Iš P, V ir Š jį juosia 
pelkėta žemuma. Tai gana taisyklinga ke
turkampė aikštelė, iš visų pusių apjuos
ta dvigubu pylimu ir 2 grioviais tarp jų. 
Vidinis pylimas aikštelės V gale 26 m, 
P krašte - 22 m ir R - 27 m ilgio. Jo 
aukštis nuo aikštelės 0,8- 1,2 m, išorė
je - 2-2,2 m. Išorinis pylimas V ir P 
krašte apie 40 m, R - 30 m ir Š - 45 m 
ilgio. Jo aukštis nuo griovio 1,5 m, išorė
je - iki 5 m. Gana taisyklinga, kiek ne
įprasta forma leidžia spėti, kad tai gali 
būti XV-XVI a. gynybinis įrenginys. 
1968 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 178 (Moliūnai) 
ir 212 (Piliakalnis). 

332. KRIKŠTONYS, Lazdijų raj., Noragė
lių apy1. 
Piliakalnis į Š nuo kaimo, Angos kair. 
krante. Iš ŠR ir P jį juosia daubos, čia 
šlaitai statūs, 14-15 m aukščio. V nuo 
aukštumų piliakalnį skyrė griovys ir 4~ 
5 m aukščio kūgio formos pylimas . . Jo 
galai iš dalies juosia apie 25X20 m dy
džio aikštelės V galą . Į . V nuo piliakal
nio yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų . Ras
ta lipdytos keramikos brūkšniuotu ir grub
lėtu paviršiumi, šlako. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
ut.: Z. Gloger, 1888, 257; J . Radziuky-

nas, 1909, 25; P . Tarasenka, 1928, 161; 
A. Kami6ski, 1956, 226 ; P. Kulikauskas, 
1959, 83-84. 

333. KRIŠTAPIŠKĖS, Alytaus raj ., Raitininkų 
apy1. 
Piliakalniu vadinama kalva į P nuo Rū
želio ež. Iš visų pusių ją juosia pelkė. 
Kalva nuolaidžiais šlaitais, aikštelė la
biau neišsiskiria, nes kalvos vidurys iš
kilus. Jos viršus apie 30 m ilgio P-Š 
kryptimi ir 20 m pločio. Kalva buvusi 
ariama, kultūrinio sluoksnio 'pėdsakų ne
pastebėta. 
1955 žv. II. 

KRIŠTOPIŠKĖS (Krištapiškės), buv. 
Aukštadvario vlsč. , žr. Lepelionys 
(Nr. 379). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 161; <1>. ITOKPOB

CKHH, 1893, 125. 

KRIVEIKIŠKIS, Širvintų raj. (buv. Mus
ninkų vlsč.), žr. Kernavė (Nr. 310) . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928; 161. 

334. KRIVITIŠKIAI, Molėtų raj ., Ciulėnų apyl. 
Į Š nuo Dūrių ež. kalva vadinama piiia
kalniu. Jos viršuje - apie 40 m ilgio R
V kryptimi ir 5-6 m pločio ketera, ku
rios P šlaitas status, 12 m aukščio, kiti
nuolaidesni ir žemesnio Įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

KRYZBARKAS, Kelmės raj. ir apyl. 
Minima pelkėse esanti didelė kalva va
dinama piliakalniu. Jo ieškota jau 1935 m., 
bet nerasta . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 161. 

335. KROMINIAI, Varėnos raj., Matuizų apyl. 
Piliakalnis kaimo PV dalyje, Versekos 
deš. krante. Iš V jį juosia Verseka, iš ŠV, 
PV bei R - jos slėnio daubos. Statūs šlai
tai iki 11 - 12 m aukščio . Viršuje-tri
kampė PR- ŠV kryptimi 40 m ilgio ir 
apie 30 m pločio aikštelė . Jos PR krašte 
yra 2 m aukščio apardyto pylimo lieka
nų. ŠV šlaite, 5 m žemiau aikštelės-
30 m ilgio ir 4-6 m pločio griovys, už 
jo - 1,5 m aukščio pylimas. Aikštelėje 
pastebėtas 0,6 m storio kultūrinis sluoks
nis. Aptikta lipdytos keramikos brūkšniuo
tu ir grublėtu pav,iršiumi ir kitų radi
nių. Į R nuo piliakalnio yra gyvenvietės 
pėdsakų . Rasta lipdytos . brūkšniuotu ir 
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grublėtu paviršiumi bei žiestos kerami
kos, šlako. 
1955 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 161 ; cĮ>. IloKpoB
,CKHH, 1893, 114. 

KRUONIS, Kaišiadorių raj. 
P. Tarasenka mini apie 1 km nuo mieste
lio esant piliakalnį. Greičiausiai, tai Mi
gonių piliakalnis, nes ten minimi ir pil
kapiai, esantys netoli piliakalnio. Tik at
stumas nuo Kruonio nurodytas netikslus. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 162. 

336. KRUZIONAI, Alytaus raj., Punios apy!. 
Kaimo .R dalyje, Punelės deš. krante yra 
piliakalnis. Iš P, V, S ir SR jį juosia 
upelis ir jo slėnio daubos. Slaitai sta
tūs, apie 12 m aukščio. R-PR piliakal
nis siekia aukštumą, šlaitas čia tik 5 m 
aukščio. Viršuje buvęs pylimas nuskleis · 
tas į keturkampę 25 X 30 m dydžio aikšte
lę. Į PR nuo piliakalnio, lauke pastebima 
kultūrinio sluoksnio pėdsakų, rasta lip
dytos keramikos smulkių šukelių, tarp jų 
ir grublėtu paviršiumi. 
1972 žv. II. 

337. KUBELIAI (Piliakalnis), Siaulių raj., 
Kuršėnų apy!. 
Į V nuo kaimo buvo piliakalnis i~ šalia 
jo - Pilkalnio vienkiemis. Iš S jį juosė 
pelkė, iš SV - pelkėtas Taurupio slėnis. 
Kalva buvusi apskrita, gana aukšta, 
1925-1928 m. kasant žvyrą, j i sunaikin
ta. Duomenų apie formą ir dydį neišli
ko. 
1972 žv. MMT. VAK, 17/54. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 162 ir 214 (Pil
kalnis) . 

338. KUBILIAI (Papušynis) , Kelmės raj., Ty
tuvėnų apy!. 
Birutkalniu vadinamas piliakalnis Duby
sos kair. krante, santakoje su Gryžuva. 
Iš P jį juosia Gryžuvos, iš V - Dubysos 
slėniai, iš kitų pusių - daubos. Slaitai ga
na statūs, natūralūs, nuo Dubysos slėnio 
iki 24 m aukščio. Viršuje - ne visai lygi, 
70 m ilgio P-S kryptimi ir 50 m pločio 
aikštelė. Ji buvusi ariama. R krašte apie 
80 m ilgio buvęs pylimas ariant išskleis
tas, vos pastebimas. SV kampe taip pat 
buvęs pylimėlis. Aikštelėje yra kultūrinis 
sluoksnis. 
1967 žv. II. 

KUBILIAI, Sakių raj., žr. Šilvėnai 
(Nr. 731) . 

339. KUBILIAI, Utenos raj., Daugailių apy!. 
Piliakalnis kaimo SV pakraštyje, prie ri
bos su Juknėnais. Tai didelė kalva, P 
kraštu ji remiasi į bevardžio upelio slė
nį, iš kitų pusių juosiama daubų. P šlai
tas aukščiausias - 20 m, S - žemiausias, 
8 m aukščio. Kalvos viršus ' ne visai . ly
gus, 120 m ilgio Š-tP kryptimi ir 85-
90 m pločio, ariamas. Kultūrinio sluoks
nio ir įtvirtinimų pėdsakų : nępastebėta. 
1970 žv. II. 

341. KUDINAI (Kalnai), Radviliškio raj ., 
Siaulėnų apy!. . 
Siaulės kalnu vadinamas pi1i'akalnis - at
skira stačiašlaitė, daubų juosiama kal
va. Slaitai 12-18 m aukščio. Viršuje
beveik apvali, 36-38 m skersmens aikš' 
telė smarkiai iškiliu viduriu. Jos P kraš
tas 1,5 m, S - 2,2 m, V -, 3,3 m, R net 
6 m žemesnis už centrą. P ir S aikštelės 
pakraščiu eina apie 1 m aukščio pylimas. 
V pašlaitėje pastebėta kultūrinio sluoks
nio pėdsakų. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II. 
VAK,74/190-220. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 12, 13, 15, 40; 
P. Tarasenka, 1928, 162 ir 243 (Siaulė
nai) ; M. Valančius, 1972, 365. 

342. KUDIRKOS NAUMIESTIS, Sakių raj. 
Piliakalnis į PV nuo miestelio, Sirvintos 
deš . krante, jos slėnyje, santakoje su ma
žu upeliu. Iš , visų pusių jį juosia pelkėtos 
daubos. Slaffaigana statūs, apie 6 m 
aukščio. Tik PR 4 m aukščio, ir piliakal
nio kraštas arčiausiai sausumos. Vliršuje
kiek iškiliu viduriu aikštelė. Ji apie 100 m 
ilgio PR-SV kryptimi. SV gale ji 45 m, 
PR - 50 m pločio. PR ir .SV krašte yra 
pylimo pėdsakų. Aikštelė ariama, pylimas 
išskleistas. Pastebimas plonas kultūrinis 
sluoksnis. Rasta lipdytos keramikos grub
lėtu paviršiumi. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

KUlNELIAI, Skuodo raj ., žr. Kivyliai 
(Nr. 322). 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 162; cĮ>. !IlOKPOB
CKHH, 1899, 84. 

343. KUKLIAI, . Lazdijų raj. ir apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva, kurios 
S galas remiasi Į raistą. Slaitai statūs, 
natūralūs; Pgalas nuo durpyno-raisto 
kiek aukštesnis, S žemesnis ir platesnis. 
Aikštelė neišsiskiria . Kalvos viršus apie 
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60 m ilgio Š-P kryptimi ir 35 m pločio 
Š. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 

344. KUKLIAI, Zarasų raj., Imbrado apy!. 
Piliakalniu vadinama kalvelė į R nuo 
kaimo, aukštumos R krašte. Iš Š, R ir 
P ją juosia nedidelė pelkė . Šlaitai natū
ralūs, nuo pelkės 7 m, V nuo gretimų 
aukštumų nuolaidūs, poros metrų aukš
čio. Aikštelė neišsiskiria, viršus 15 m 
skersmens. Ji apardyta, ilgai ariant. Kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų nep·astebėta. 
1972 žv. II. VAK, 71/207. 

345. KUKTIŠKĖS, Utenos raj. 
Piliakalnis į ŠV nuo miestelio. Tai pail
ga PR-ŠV kryptimi kalva, iš V, P ir R 
juosiama gilių daubų. Šlaitai statūs, iki 
15-18 m aukščio. Jos Š galas s iekia gre
timą aukštumą, todėl šlaitas čia žemas, 
nuolaidus. Viršuje - apie 80 ill ilgio PR
ŠV kryptimi ir 60-65 m pločio aikštelė. 
Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio pėdsa 
kų nepastebėta . 
1970 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka. 1928. 162; <1>. IloKpoB
CKI1H, 1893, 48-49. 

346. KULAI, Skuodo raj. ir apy!. 
Bartuvos kair. krante, į V nuo kapinių, 
aukštumos pakraštyje buvo kalva, vadi
nama pilale. Ji sunaikinta XX a. pra džio
.ie, kasant žvyrą. Duomenų apie dydį ir 
formą neišliko. 
1966 žv. II. 

347. KULIONYS, Molėtų raj ., Ciulėnų apy!. 
Piliakalnis kaimo l aukų ŠV pakraštyje, 
Zelvų ež. PR krante. Iš V ir Š jį juosia 
Zelvų, iš R - Trinktinio ež. Šlaitai nuo 
ežero statūs, apie 30 m aukščio. Jų vir
šutine 3-4 m ~ukšč io dalis išlyginta. Be
veik keturkampė a ikštelė kiek iškiliu vi
duriu, apie. 75 m ilgio Š-P kryptimi ir 
60 m pločio. Jos Š krašte pastebima že
mo pylimo pėdsakų, P krašte - 22 m il
gio, 1,2 m aukščio nuo aikštelės pylimas. 
Jo išorėje, šlaite, 5,5 m žemiau yra ant
ras 92 m ilgio, 1,2 m aukščio pylimas. 
Zemiau šlaitas natūralus. 
1931 m. P. Tarasenka aikštelės PR dalyje 
iškasė 10 X 1 m dydžio perkasą ir aptiko 
0,5 m storio kultūrinį sluoksnį. Rasta lip
dytos brū'kšniuotu paviršiumi ir kiek žies
tos keramikos, puoštos banguotomis lini
jomis. 
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1970 žv. II, 1931 tyr. P . Tarasenka. VAK, 
62/45. Rad. KVIM. 
Ut.: . LAB, 9. 

KULMENAI, Šilutės raj., žr. Kreivėnai, 
Tauragės raj. (Nr. 328). 

348. KOLSODIS, Kretingos raj ., Kūlupė-
nų apy!. 
Pile, pilale vadinamas aukštas status 
Blendžiavos kair. krantas prie santakos 
su Kubrio upeliu . Tai ilgas lygus aukštu
mos kampas, iš P juosiamas Kubrio, iš 
V - Blendžiavos. Šlaitai statūs, 15-16 m 
aukščio, bė įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks
nio. Gal santakoje buv. piliakalnį upeliai 
jau nuplovė. 
1948 ir 1966 žv. II. 

KULŠĖNAI, Mažeikių raj., Sedos apy!., 
žr. Rimoliai (Nr. 634). 
Užpilio piliakalnis yra Rimolių kaimo 
lauke greta Kulšėnų. VAK, 28/175-186. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 163. ' 

KULŠIŠKIAI, Telšių raj., Varnių apy!., žr. 
Vembūtai (Nr. 809). 

'-

349. KUMELIONYS, Kapsuko raj ., Liudvina
vo apy!. 
Piliakalnis Šešupės kair. krante. Iš P ir 
R jį juosia Šešupė ir jos slėnio daubos, 
iš Š --.-:. gilus Uosupėlio slėnis. V galas 
siekė aukštumas. Nuo upės šlaitai statūs, 
apie 15-16 m aukščio. R galas rėmėsi 
į Šešupės vagą. Upė pamažu nuplovė ne
mažą piliakalnio dalį . 1954 m. buvo išli
kęs tik V aikštelės kraštas ir apardytas 
pylimas . Likusios dalies ilgis Š-P kryp
timi 38 m, plotis - 6,5 m. Jos V kraštą 
juosia 45 m ilgio, 3 m aukščio pylimas, 
už kurio yra 35 m ilgio ir 1,5-2 m gylio 
griovys. Į V nuo piliakalnio, 2-3 ha plo
te rasta gyvenvietės pėdsakų. 
1968 m. II ir MMT (vad. V. Daugudis) 
likusioje aikštelės dalyje ištyrė 48 m2 plo
tą ir apt iko 0,6- 0,8 m storio kultūrinį 
sluoksnį, kuriame skir iami 3 sluoksniai: 
1) žemutinis iš pirmųjų m. e. amžių su 
lipdyta keramika lygiu, grublėtu ir nežy
miai brūkšniuotu paviršiumi, 2) sluoks
nis iš IV-IX a. su grublėta keramika ir 
3) X-XI a. sluoksnis su vėlyvąja lipdy
ta ir žiesta keramika bei kitais radiniais. 
Pylime iškastas .5X25 m perkasas, piūvy
je matyti 3 panašūs sl).lOksniai. Pylimas 
plūktas iš molio, sutvirtintas r ąstais, ak
menimis. Gyvenvietėje ištirtas 50 m2 plo-



tas, ariant aptiktas suardytas III-XI a. 
kultūrinis sluoksnis. Rasta lipdytos ir 
žiestos keramikos, gyvulių kaulų, šlako, 
geležies lydymo krosnelės liekanų. 
1954 žv. II, 1968 tyr. II ir MMT. Rad. 
IEM, AR 501 : 1-10. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 163; A. Kamins
ki, 1956, 227; V. Daugudis, 1970 a, 24-
27; P. Kulikauskas, 1970, 20-21; B. JI.ay
ry.zr:l1c, 1969, 358~359; TI. KYJIHKaycKa,c, 
1970, 95-96. 

KUNCAI (Kunzen Hans), Klaipėdos raj., 
Sendvario apyl., žr. Žardė (Nr. 846). 
Minimi Kuncų pylimai yra piliakalnis tarp 
Zardės, Kuncų bei Prautniškių kaimelių 
(jie 1896 m. Įjungti į Rimkus). 
Lit.: E. Hollack, 1908, 80; P. Tarasenka, 
1928, 163; C. Engel, 1931, 80; H. Crome, 
1939, 281. 

KUNGIAI, Telšių raj., Viešvėnų apyl., žr. 
Getautė (Nr. 208). 

Į PR nuo piliakalnio gyvenvietėje ištir
tas 400 m2 plotas, rasta židinių pėdsakų, 
ūkinių duobių, lipdytos keramiko~ lygiu, 
gludintu ir grublėtu paviršiumi, šlako. 
Paminklas datuojamas II-IVa. 
1962 žv. II, 1963 ir 1964 tyr. YVU ir II. 
Rad. IEM, AR 405 : 1-75. 
Lit.: A. Polujanski, 1859, 315; J. Radziu
kynas, 1909, 31; P. Tarasenka, 1928, 199 
(Pajevoni's); A. Kaminski, 1956, 238; 
P. Kulikauskas, 1970, 19-20; J. Basana
vičius, 1970, 89; TI. KYJII1KaycKac, 1966, 
18; 1966 a, 74-77; 1968 a, 303-309; 
A. TaYTaBI1ŲYc, 1970,226. 

KUOSIAI, Rokiškio raj., Kamajų apyl. 
P. Tarasenka Trakų miškelyje nurodė pi
liakalnį. Iš tiesų čia tarp Kuosių ir Skfe
biškio, miške yra koplyčkalnis, kurį kai 
kas laikė piliakalniu. Tai didelė natūrali 
,kalva, be įtvdrtinimų,su koplyčios pamatų 
pėdsakais. 
1949 žv. II, 1968 žv. RKM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 164. 350. KUNIGIŠKIAI (Lileikėnai), Silalės raj., 

Piliakalnio apyl. 
Jūros deš. krante yra piliakalnis. Iš PR 
ir SV jį juosia gilios, šaltiniuotos daubos, 
PV galas remiasi į Jūrą. Slaitai statūs, 
viršutinė 4 m aukščio dalis išlyginta , S
SR galas siekia aukštumą. Nuo jos iškas- . 
tas griovys ir supiltas poros m aukščio, 
9 m skersmens pylimas. Aikštelė - 23 m 
ilgio PV-SR kryptimi ir 11 m pločio. 
1961 žv. II. 

352. KUPIŠKIS (Aukštupėnai). 

351. KUNIGIŠKIAI (Pajevonys), Vilkaviš-
kio raj ., Pajevonio apyl. . 
Pilia~alnis Jevonio ir Eglupio santakoje. 
Iš R, S ir V jį juosia gilūs upelių slė
niai. Slaitai statūs. Iš P nuo aukštumos 
pašlaitėje buvę iškasti 2 grioviai ir su
pilti 2 pylimai, iš kurių išliko tik vienas 
1- 1,5 m aukščio, apardytas. Viršuje
SR-PV kryptimi 150 m ilgio ir apie 
90-100 m pločio aikštelė, apjuosta py
limu. Iš lengviau prieinamos V pusės py
limas siekė apie 4 m, iš kitų - apie 1 m 
aukščio. 
1963 m. ir 1964 m. YVU ir II (vad. P. Ku
likauskas) aikštelėje ištyrė 900 m 2 plotą . 
Centre kultūrinio sluoksnio beveik neras
ta, pakraščiais jis iki 0,8 m storio . Aptik
ta pastatų pėdsakų, lipdytos keramikos ly
giu, grublėtu ir truputis brūkšniuotu pa
virš iumi, Romos moneta ir kitų radinių . 
Aikštelės V ir P krašte padaryti pylimo 
piūviai. 
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Piliakalnis į S nuo miesto, buv. miesto 
laukuose, vėliau Aukštupėnų kaimo lau
kuose, Lėvens kair. krante. Iš S jį juosia 
Aukštupio, iš V - Lėvens slėniai, iš R ~ 
dauba, P siekia aukštumą. Viršuje -
110 m ilgio S-P kryptimi ir apie 40 m 
pločio aikštelė. Jos P gale pastebima py
limo pėdsakų, šlaito aukštis tik 5 m. 4-
4,5 m žemiau aikštelės krašto, S, R ir 
P šlaite yra apie 280 m ilgio ir 1,8 m 
aukščio pylimas. Tik V šlaite tarp pyli
mo galų lieka apie 50 m tal'pas; čia pa
stebima nedidelė terasa, žemiau kurios 
šlaitas nuolaidesnis, natūralus, o aukščiau 
jos išlygintas, status. R ir P pašlaitėje 
yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta 
lipdytos grublėtu paviršiumi ir žiestos ke
ramikos. 
Piliakalnio aikštelė XIX a. gale buvo aria· 
mao Joj e ryškus kulturinis sluoksnis . 
1915-1916 m . piliakalnio aikštelė ir R 
šlaitas apardyti apkasų. 
1943 žv. P . Tarasenka, 1968, žv. MMT, 
1969 žv. II. VAK, 22/36. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 16, 18,23; P. Ma
tulionis, 1921, 77-78; P. Tarasenka, 1928, 
98 (Aukštupėnai), 163; (Kupiškis); M. Va
lančius, 1972, 363;cI>. I10KPOBCroI1H, 1899,63. 

,KUPLIAI, Silalės raj ., žr. Vilkų Lauko 
Kuplės pqiak. (Nr. 823). 



Kaimo vardas padarytas iš Kuplės kal
no-piliakalnio, esančio Vilkų Lauko . kai
me. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 163. 

KURKLIAI, Anykščių raj., žr. Buteikiai 
(Nr. 117). 
P. Tarasenka kiek perfrazavęs pakartojo 
K. Zebrio girdėtą ir paskęlbtą žinią, kad 
prie Virintos, netoli santakos su Nevėža, 
esą "perkasai, supylimai versto ilgumo" . . 
Išėjo, kad prie Kurklių yra 1 ha ploto 
piliakalnis-aikštė, apjuosta 6 m aukščio 
pylimu. Iš tikrųjų prie Nevėžos upelio 
yra tik nedidelis Buteikių piliakalnis. Jo
kio kito prie Kurklių 1969 m. nerasta. 
Ut.: K. Zebrys, 1909; P. Tarasenka, 1928, 
164; <1>. DOKPOBCKHH:, 1899, 106. 

353. KURMAICIAI, Kretingos raj. 
Pilale buvo vadinamas vienas iš didesnių 
pilkapių Akmenos deš. krante. Tačiau tik
rasis piliakalnis - kaimo S dalyje, Akme
nos kair. krante, santakoje su Pilsupiu. 
Jo V šlaitas leIdžiasi į Akmeną, S ir SR
i Pilsupį· Slaitai statūs, 10-12 m aukš
čio. P nuo aukštumos buvęs kiek išl,enk
tas 60 m ilgio Ipylima's, kuris galais rėmė
si į upių slėnius. Jis išskleistas ariant, 
tik apie 1,5 m aukščio. Už pylimo.,..- 60 m 
ilgio R-V kryptimi ir 35 m pločio aikš
telė. Jos PV dalyje ir pylime prikasinėta 
apkasų. Kultūrinio sluoksnio . nepastebė
ta. 
1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 164; <1>. DOKPOB
CKHH:, 1899, 87. 

354. KURMELIONYS, Salčininkų raj .. , Akme
nynės apy1. 
Piliakalnis kaimo PV krašte. Tai daubų 
juosiamos kalvos viršūnė. Slaitai statūs, 
8-9 m aukščio. Viršuje - ovali, 60 m il
gio S-P kryptimi ir 40 m pločio aikšte
lė. Jos vidurys kiek iškilus, P ir S gale 
pakraščiu eina 5- 6 m pločio ir .1 m gylio 
griovys, už kurio yra 1 m . aukščio pyli
mas. Aikštelėje ir PR pašlaitėje - ryškus 
kultūrinis sluoksnis. Aptikta lipdytos ke
ramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, 
šlako. 
Ant piliakalnio minimi pilies griuvėsiai
prasimanymas. 
1955 žv. II, 1968 žv. MMT. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1968, 164. 

355. KURTUVBNAI, Siaulių raj. 
Miestelio V pakraštyje esanti kalva, ku-

nOJe yra senosios kapinės ir iš pra.džių 
stovėjo bažnyčia, seniau buvo vadinama 
piliakalniu. Dabar ji a,pardyta. Iš P, PR 
ir PV ją juosia pelkė. Slaitai dar gana 
statūs, 4-5 m aukščio, viršuje - apie 
50 m ilgio ir 30 m pločio aikštelė. 
1967 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 9, 12; P. Tara
senka, 1928, 165; P. Višinskis, 1964, 401; 
M. Valančius, 1972, 362. 

KULSBNAI, Mažeikių raj. 
Kaimo PV dalyje yra kelių ha ploto aukš
tuma, vadinama pilimi. Įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų nėra. 
1966 žv. II. 

KUTURIAI, Tauragės raj., Pagraman
čio apy1., žr. ·Naujininkai (Nr. 467). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 166. 

356. KVBDARNA (Padievaitis), Silalės raj. 
Jūros kair. krante, santakoje su Vėžos · 
(Druskio) upeliu yra piliakalnis, kartais 
vadinamas Padievaičio kalnu. Iš PV jį 
juosia Jūra, iš P ir R - Vėžos (Druskio) 
slėnis. Slaitai statūs, 12-16 m aukščio. 
S nuo aukštumos - 8 m pločio ir 1,5 m 
gylio griovio žymės ir supiltas 7 m aukš
čio nuo griovio dugno pylimas. Virš aikš
telės jis 4,5 m aukščio. Už pylimo yra 
55 m ilgio S-R kryptimi aikštelė, kurios 
išliko tik R 8-10 m pločio kraštas, PV 
kartu su pylimo V galu nuslinkęs, nu
griuvęs į Jūrą. Aikštelėje yra kultūrinis 
sluoksnis. XX a. pradžioje L. Krzywickis 
griūvančiame šlaite pastebėjo daug degė
sių, apdegusio molio. 
Į S nuo piliakalnio, už pašlaitėje esan
čio griovio, tarp Jūros ir Druskio slėnių 
yra buv. priešpilio aikštelė, kuri piliakal
nio pašlaitėje, P krašte 50 m pločio. To
liau į S ji platėja, S kraštas 90 m ilgio. 
Jos ilgis S-P kryptimi - 77 m. Prieš
pilio aikštelė maždaug 2 m aukštesnė už 
gretimus laukus; iš PV ir R ją juosia 
upių slėniai, iš S - apie 90 m ilgio grio
vys. Priešpilio aikštelė nuo seno buvo aria
ma. XX a. pradžioje iš aplinkinių laukų 
išsiskyrė ryškiai juoda žeme. Į S nuo 
priešpilio ir į R nuo piliakalnio, kair. Vė
ŽOS (Druskio) krante pastebima gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos grublėtu 
paviršiumi bei žiestos keramikos. 
Spėjama, kad čia stovėjo Kvėdarnos pi
lis, kurią 1329 m sunaikino kryžiuočiai. 
Prie piliakalnio, slėnyje, Vėžos (Druskio) 
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ka ir. krante yra Velnio sostu vadinamas 
akmuo. 
1902 žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. Rad. 
IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 17,21,86; P. Ta
rasenka, 1928, 167 (Kvėdarna) ir 197 
(Padievaitis) ; M. Valančius, 1972, 363; 
ct>. DOKPOBCKIIH, 1899, 143. 

LAIBGALIAI, Rokiškio raj., Ragelių apy!. 
Minimas piliakalnis, vadinamas Stadal
viete. Iš tikrųjų taip vadinama ilga siau
ra kalva - ožnugaris, be piliakalnio po
žymių, ir vietos gyventojų taip nevadina
ma . Ten būta tik senkapio. 
1949 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 167. 

358. LAISTAI, Klaipėdos raj., Dovilų apy!. 
Kaimo P dalyje, Smeltalės kair. krante 
yra piliakalnis. Jis į R nuo buv. Liliškių. 
Todėl kartais vadinamas tuo, taip pat Gi
bišių, net Piliališkių vardu. Piliakalnis su 
beveik apskrita, 40-42 m skersmens aikš
tele, kurią iš R, S ir V lanku juosia pyli
mas. P 10 m aukščio šlaitas leidžiasi į 
SmeltaLės slėnį. Pylimas 2,5 m aukščio 
nuo aikštelės ir 5 m riuo lauko. Aikštelė 
ir pylimas apardyti apkasų. Pastebimas 
kultūrinis sluoksnis. 
Salia piliakalnio iš S ir SR yra gyven
vietės pėdsakų, rasta lipdytos keramikos 
lygiu ir grublėtu paviršiumi. Toliau į R 
yra VIII-XIII a. senkapis. 
1963 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 89~90; P. Tara
senka, 1928, 168, 133 (Gibišiai) ir 173 
(Liliškiai); C. Engel, 1931, 80; V. Bruo
žaitytė, 1937 vasario 26; H. erome, 1939, 
287. 

359. LAIVIAI, Kretingos raj., Imbarės apy!. 
Salanto ir Bubino kair. krante yra pilia
kalnis. Jo statūs, apie 8 m aukščio PR, 
R, S ir SV šlaitai leidžiasi į Bubino 
slėnį. PV nuo aukštumos iškastas griovys 
ir supiltas lanko formos 49 m ilgio pyli
mas. Išorėje jis apie 2 m, nuo a.ikštelės -
1,5 m aukščio. Aikštelė trikampė, a pie 
50 m ilgio PV-SR kryptimi ir 45 m 
pločio PV krašte. Kultūrinio sluoksnio 
joje ir šalia dirvoje nepastebėta. Apie 

' 1 km į R nuo piliakalnio - didelis IV
XIII a. senkapis. 
1948 žv. II. 

360. LAKINSKAI, Kapsuko raj ., Naujienos 
apy!. 

Piliakalnis Sešupės deš. krante. Iš V ji 
saugo Sešupė. Slaitas status, 15- 16 III 

aukščio, iš R ir V - Sėšupės slėnio dau
bos, nuo kurių šlaitai 8-9 m aukščio. PR 
jis siekia aukštumą. Viršuje - S-P kryp
timi 60 m ilgio ir 30 m pločio aikštelė. 
kurios S gale 1,5 m, P - 4 m aukščio 
pylimas. Zemesni jų galai iš dalies juosia 
aikštelės R kraštą. Jos viduryje - vadi
namasis aukuro akmuo. Sį vardą išplatin
ti daug padėjo J . Basanavičius, rašęs, jog 
šalia akmens radęs daug degėsių. Aikš
telėje pastebimas kultūrinis ,sluoksnis. Į 
PR nuo piliakalnio rasta lipdytos kerami
kos brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi. 
J.. Basanavičius spėja, kad čia buv. pilį 
kryžiuočiai 1381 m. sudeginę, A. Kamins
kis nurodo šalia buvus Piliakalnių kai
mą· 
1954 žv. II, Rad. IEM. 
Lit.: A. Palujanski, 1859, 303; L. Krzy
wicki, 1906, 6; J. Totoraitis, 1908, 188---
189; J. Radziukynas, 1909, 11; P. Tara
senka, 1928, 168; A. Kaminski, 1956, 228. 

LAPAINIA, Kaišiadorių raj., žr. Palapai
nė (Nr. 519). 

LAPAINIA, Kaišiadorių raj., žr. Varkališ
kės (Nr. 789). 

LAPALIAI, Silutės raj., Žr. Aukštumalai 
(Nr. 44). 

361. LAPIAI, Klaipėdos raj. 
Pilalė Zyelsos deš . krante, slėnyje. Tai 
atskira kalva stačiais, 6-9 m aukščio šlai
tais. Viršuje - ovali apie 70 m ilgio SR
PV kryptimi ir 35 m pločio aikštelė, ku
rios P kraštas nuo upelio aukštesnis . Kul-, 
tūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų pėdsakų 
nepastebėta. 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 168. 

362. LAPUŠIŠKE, Ignalinos raj., Rimšės apyI. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva į S nuo 
kaimo ir į P nuo Visagino ež. Ji pailga 
S- P kryptimi, kiek įdubusiu viduriu, 
nuo seno ariama. Kultūrinio sluoksnio ;r 
įtvirtinimų nepastebėta . 
1958 žv. II. 
Lit.: J . Ziogas, 1909, 324; P . Tarasenka, 
1928, 169. 

LAŠAPILIS, Rokiškio raj . (Jūž intų vlsč.). 
P. Tarasenka, spręsdamas iš kaimo vardo, 
nurodo ten piliakalnį . Apgyventų vietų są-
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rašuose taip vadinamo kaimo nerandame 
nei Jūžintų vlsč., nei buv. Rokiškio ir Bir
žų apskrityse. Greičiausiai, čia korektū
ros klaida: supainiota su Lašapievio vien
kiemiu Obelių apylinkėje. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 169. 

363. LAŠINIAI , Kaišiadorių raj., Rumšiš
kių apy!. 
Piliakalnis kaimo PV pakraštyje, Strėvos 
deš. krante. Iš ŠR, R, P ir PV jį juosia 
Strėva ir jos slėnio daubos. Šlaitai statūs, 
20-30 m aukščio. ŠV piliakalnis siekia 
aukštumą, nuo kurios atskirtas 3 m gy
lio grioviu ir 9 m aukščio nuo griovio 
dugno pylimu. Nuo aikštelės pylimas 
5,5 m aukščio. Aikštelė keturkampė, apie 
35 m ilgio PR-ŠV kryptimi ir 18 m plo
čio ŠV. 
Į ŠV nuo piliakalnio pastebima gyvenvie
tės pėdsakų. 
1953 ir 1971 žv. II. 

364. LATVIAI, Trakų raj., Kazokiškių apy!. 
Pilies kalnas miške į PV nuo kaimo, Suk
ros deš. intako krante. Iš R ir V jį juosia 
gilūs bevardžių upelių slėniai. Upeliai 
prie piliakalnio Š galo suteka ir toliau 
teka į Sukrą. P piliakalnis siekia aukštu
mą. Šlaitai nuo upelių statūs, iki 17 m 
aukščio. Š kiek nuolaidesnis, ir 5 m že
miau aikštelės yra 0,5 m aukščio pylimas. 
P nuo aukštumos iškasti 3 grioviai ir su
pilti 3 tiesūs pylimai. Išorinis griovys 
0,9 m gylio. Už jo - pylimas. Toliau ei
na 2,2 m gylio nuo jo viršaus griovys ir 
antras pylimas. Už jo - vėl 2 m gylio 
griovys ir už jo - 3 m aukščio pylimas. 
Virš aikštelės jis pakyla tik 0,5 m . Aikš
telė trikampė, 25-28 . m pločio P krašte 
ir 58 m ilgio Š-P kryptimi. Joje pastebi
mas kultūrinis sluoksnis. Rasta smulkių 
lipdytos keramikos brūkšniuotu pavliršiu
mi šukių. 
1971 žv. II. 

365. LAUKAGALIAI, Jonavos raj., Beržų apy!. 
Milžinų kalnu vadinamas piliakalnis į PV 
nuo kaimo, Neries deš. krante, aukštu
mos pakraštyje. Iš R jį juosia gilus be
vardžio upelio, iš R ir P - Neries slė
niai, Š siekia aukštumą. Nuo slėnio šlai
tai statūs, 16 m aukščio. Nuo gretimų 
laukų iš Š kyla status, 3 m aukščio šlai
tas . Viršus smarkiai apardytas apkasų, 

. apie 6 m pločio ir 10 m ilgio Š-P kryp
timi, aukštesniu Š kraštu. Iš archyvo 
nuotraukos matyti, kad iki karo Š · kraš-

te buvo 'pylimas; .dabar jis visiškai su
ardytas 
1971 žv. II. VAK, 11 /38. 

366. LAUKAGALIS, Kaišiadorių raj., Zas
lių apy!. 
Piliakalnis kaimo ŠV pakraštyje, prie ri
bos su Prūdnikų kaimo laukais. Jis šalia 
pelkės, per kurią toliau teka Gamanta. 
Tai nupiauto kūgio formos kalva, kurią 
beveik iš visų pusių juosia pelkė. Jos šlai
tai apie 8 m aukščio, viršuje - apie 10 m 
skersmens kiek iškiliu viduriu aikštelė. Ji 
žemesnė už toliau į P ir R esančią aukš
tumą . Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1971 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 169. 

367. LAUKAGALIS, Kaišiadorių raj., Zas
lių apy!. 
Piliakalniu vadinama nedidelė kalvelė kai
mo R ,dalyje. Ji apie 5 m aukščio ir 28 m 
skersmens pagrindu, kiek pailga ŠV-PR 
kryptimi. Viršuje aikštelė labiau neišsi
skiria. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1971 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 169. 

LAUKESA, . Zarasų raj., žr. Uaudiškiai 
(Nr. 382). 

LAUKSTĖNAI, Šilutės raj., žr. Žakainiai 
(Nr. 844). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 169 (Laukcėnai); 
<P. I10KP OIB'CKI1H, 1899, 155. 

LAUKUPĖNAI, Rokiškio raj., žr. Moškė
nai (Nr. 456). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 170. 

LAUKŽEME, Kretingos raj. 
Dvaro parke minima pilalė ne archeolo
ginis paminklas, ne piliakalnis, bet alta
nai supilta maža, apskrita kalvelė. 
1966 žv. II. 

. Ut.: P. Tarasenka, 1928, 170. 

LAUMENA, buv. Kaltinėnų vlsč. (Lau
mėnai?, Šilalės raj.). 
J. Spruogio skelbtuose XVI a. dokumen
tuose nurodoma Laumenos laukuose 
esanti Gaidžių pilalė. Kur buvo toks kai
mas, nenustatyta. Greičiausiai, tai Lau
mėnai į PV nuo Medvėgalio. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 170 . 

368. LAUŽIŠKIS, Širvintų raj., Zibalų apy!. 
Širvintos kair. krante yra piliakalnis. Iš 
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S jį juosia upė, iš V ir P - gili dauba, 
R siekia aukštumą . Nuo upės šlaitas sta
tus, 13 In aukščio, griūva, nuo daubų kiek 
žemesnis, taip pat status. R nuo aukštu
mos 15 m pločio ir· 3,5 m gylio griovys ir 
7,5 m aukščio nuo jo dugno ir 3 m aukš
čio nuo aikštelės pylimas, juosiąs 30 m 
pločio aikštelės galą. Ji keturkampė, 32 m 
ilgio R-V kryptimi. Į R nuo piliakalnio 
pastebima kultūri'nio sluoksnio pėdsakų . 
1970 žv. II. 

369. LAVARISKĖS, Trakų raj., Aukštadva
rio apyl. 
Piliakalnis kaimo SV dalyje. Tai prie dau
bos krašto stačiašlaitė, nupiauto kūgio 
formos kalva, kurios viršuje - aikštelė, 
apjuosta pylimu, Slaitai statūs, 7-13 m 
aukščio. Viršuje - 8-10 m skersmens 
aikštelė. Pylimas nuo aikštelės - iki 3 m 
aukščio. Į PV yra gyvenvietės pėdsakų. 
1955 m. II (vad. A. Tautavičius) ištyrė 
60 m2 plotą aikštelėje ir pylime padarė 
4 X 18 m dydžio piūvį. Aptikta lipdytos 
daugiausia grublėtu paviršiumi ir XIII
XIV a. žiestos keramikos. 
1955 žv. ir tyr. II. VAK, 58/80. Rad. IEM, 
AR 222: 1-4. 
Lit.: Wl. Sokolowski, 1890, 453-454; 
R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1959, 130-
131; LAB, 274-276; P. Kulikauskas, 1965, 
234; <P. nOKpOBCKHH, 1893, 125. 

370. LAVORISKĖS, Vilniaus raj. 
Piliakalnis buvo miestelio PV pakrašty
je, Vilnios deš. krante, santakoje su be
vardžiu upeliu. Iš R jį juosė bevardžio 
upelio, iš P - Vilnios slėniai, iš kitų pu
sių siekė aukštumą. Jo SR dalis sunai
kinta 1904-1905 lT.., statant bažnyčią, li· 
kusi - 1934-1936 m., kasant žvyrą. Iš
liko tik PR šlaito dalis ir pašlaitėje buv. 
gyvenvietės pėdsakų. 
1965 m. II (vad. V. Daugudis) gyvenvie
tėje ištyrė 116 m2 plotą; aptikta Q,3-
0,8 m storio sluoksnis su lipdyta kera
mika, daugiausia grublėtu paviršiumi, lr 
mažiau brūkšniuotos ios keramikos, taip 
pat šlako, geležies lydymo krosnelės da
lių. 
1965 tyr. II. Rad. IEM, AR 416: 1. 
Lit.: B. UayrY.lI.HC, 1965,7-8; A. TaYTa
BHQYC, 1970, 226. 

LAZDIJAI, žr. Palazdijai (Nr. 520). 
Prie Diviliškių ež. minimas piliakalnis 
yra Palazdijų kaime. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 170. 

371. LAZDUONĖNAI, Silutės raj., Vainu
to apy!. 
Lazduonos deš. krante, santakoje su be
vardžiu upeliu yra pilaitė. Iš R, P ir PV 
ją juosia upelių slėniai, į kuriuos lei
džiasi statūs, 14 m aukščio šlaitai. Viršu
je aikštelę beveik iš visų pusių žiedu juo
sia apie 100 m ilgio pylimas. Jis iš S
SV išorėje 9 m, nuo aikštelės - 8,5 m 
aukščio. Iš kitų pusių žemesnis, 1-1,5 m 
aukščio. Didžiojo pylimo išorėje, už 8 m 
pločio griovio išliko antro 75 m ilgio py
limo dalių. Aikštelė ovali, 55 m ilgio 
SR-PV kryptimi ir 33 m pločio. Dar iki 
1935-1936 m. buvo ariama. 
1963 žv. II. VAK, 52/245. 

. Lit.: P. Tarasenka, 1928, 171; H. erome, 
1938, 102; <P. nOKpOBCKHH, 1899, 1,54. 

372. LECKAVA, Mažeikių raj., Reivyčių apy!. 
Į SR nuo miestelio, Vadaksties kair. kran
te, prie Gilupio žiočių yra piliakalnis. Iš 
V, S ir R juosia statūs, į upelius nusi
leidžią 12 m aukščio šlaitai. P-PV nuo 
aukštumos iškasti lanku 2 grioviai ir su
pilti 2 pylimai. Išorinio pylimo išliko 
tik 2-2,5 m aukščio galai. Jis buvęs apie 
80 m ilgio. Už pylimo griovys vos pa
stebimas, užsklei'stas ,pylimo žemėmis. 
Už jo eina antras 3 m aukščio ir 55 m 
ilgio pylimas, už kurio išlikęs tik buv. 
aikštelės kraštas. Į P-PV nuo piliakal
nio pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsa 
kų. 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 171 (nurod.omas 
piliakalnis prie Ventos, kurios krantai čia 
žemi); S. Ličkūnas, 1934, 49. 

LEIBISKĖS, Plungės raj ., Tverų _apy!., 
žr. Lopaičiai (Nr. 399). 
P. Tarasenka, remdamasis L. Krzywickiu, 
nurodo piliakalnį buv. Surviliškio vlsč. 
(Kėdainių raj.). Iš tikrųjų jis mini Lei
biškes netoli Tverų, šalia vieškelio į Var
nius. Taip bų.vo vadinamas XX a. pra
džioje šalia vieškelio stovėjęs vandens 
malūnas. Piliakalnis iš tiesų yra Lopaičių 
kaimo laukuose. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 40, 4 pav.; P. Ta
rasenka, 1928, 171. 

LEIPALINGIS, Lazdijų raj., žr. Cernia'us
kai (Nr. 122). 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 26; P. Tara
senka, 1928, 171. 
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373. LEKEMĖ, Plungės raj., Stalgėnų apyl. 
Minijos deš. krante yra piliakalnis. Iš P, 
PV, V ir Š jĮ juosia Minijos slėnio dau
bos; šlaitai statūs, 20-25 m aukščio. R 
nuo aukštumos skyrė lanku einąs 35 m 
ilgio gerokai užslinkęs griovys, pastebimas 
tik 4-5 m pločio ir 0,5 m gylio idubi
mas. Už griovio yra 5 m aukščio išorė
je ir 3,5 m nuo aikštelės pylimas. Aikšte
lė prie pylimo, R gale 20 m pločio ir 30 m 
ilgio R-V kryptimi. Į R nuo piliakalnio, 
lauke yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1963 žv. II. 

374. LEKIAI, Silutės raj., Svėkšnos apyl. 
Šalpės kair. krante, slėnyje yra kalva, 
vadinama pilale. Iš Š, R ir PR ją juosia 
Šaipė, iš PV ir V - klampi pelkė. Šlai
tai statūs, apie 12 m aukščio. Aikštelė ly
gi, trikampė, aukštesniu ŠR smaigaliu. 
Ji 54 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir 20 m 
pločio PV. Kultūrinio sluoksnio nepaste
bėta. 
1963 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, J . Szaulys, 1902, IV; 
P. Tarasenka, 1928, 171. 

LĖLIAI, Molėtų raj., Luokesos apyl. 
Grabupio kair. krante Kūgio kalnas, Kū
gailis archeologinėj e literatūroje vadina
mas piliakalniu. Tačiau vietiniai supiltu 
jo nelaiko, piliakalniu nevadina. Iš i šorės 
i piliakalni jis nepanašus, nes nuolaidžiais 
šlaitais, aikštelė viršuje neišsiskiria, kul 
tūrinio sluoksnio pėdsakų nėra. 
1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928; 171. 

LIELIAUS ež. pakrantė (buv. Stakliškių 
vlsč.), Prienų raj., žr. Lepelionys 
(Nr. 379). 
Lieliaus ež. apylinkėse yra tik Lepelionių 
piliakalnis. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 171; <P. HOKPOB 

CKHH, 1893, 126. 

375. LELIONYS, Alytaus raj., Domantonių 
apyl. 
Piliakalniu vadinama aukšta, nuolaidžiais 
šlaitais kalva, teisingiau - aukštumos vir
šūnė . Ji kiek pailga R- V kryptimi, ap
ardyta bulviarūsių ir smėlio duobių, sta
tybų. Aikštelė neišsiskiria, viršus apie 
40 m ilgio ir 20-30 m pločio. ŠR pašlai
tėje yra raistas. 
1972 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 171. 

376. LENCIAI, Raseinių raj., Ariogalos apyl. 
Kaimo P dalyje, prie ribos su Negirvos 
kaimu buvo kalnelis, vadinamas Viešpiliu. 
Jis buvęs šalia nedidelės pelkės, apie 3 m 
aukščio ir užėmęs apie 20 a plotą. Buvo 
pasakojama, kad jis supiltas. Iš kalne
lio buvo kasamas smėlis, o vėliau duobė 
užlygirita kalvos likučiais. Kasdami smė
lį, rasdavę kaulų ir karstų liekanų. Ma
tyt, piliakalnyje XVI-XVII a. buvo kai
mo kapinės. 
1967 žv. II. VAK, 23/93. 

377. LENTAINIAI, Kaunas. 
Piliakalnis Neries deš. krante, aukštumos 
pakraštyje. Iš Š, R ir P jį juosia Neries 
slėnio daubos. Šla itai nuo slėnio statūs, 
apie 30 m aukščio. PR šlaite, 8 m že
miau aikštelės yra trikampė 23 X 25 m 
dydžio terasa. ŠV nuo aukštumos pilia
kalni skiria apie 30 m pločio idubimas
griovys . 
ŠV piliakalnio gale buvęs supiltas pylimas 
ir už jo - maždaug 40 m ilgio ŠV-PR 
kryptimi bei 15 m pločio apie viduri aikš
telė. Jos viduryje 1915 m. statytas bunke
ris, sunaikinta nemažai aikštelės, o jam 
užpiIti panaudota didelė pylimo dalis. 
Buv. pylimo aukštis nežinomas. Š ir P 
pašlaitėje yra kultūrinis sluoksnis . Rasta 
lipdytos grublėtu paviršiumi bei žiestos 
keramikos. 
1942 žv. P. Tarasenka, 1971 žv. II. VAK, 
11/193. Rad. KVIM, IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1958 rugsėjo 20 ; 
M. Valančius, 1972, 363 (prie Kleboniš
kio) . 

378. LEONIŠKĖ, Vilniaus raj., Šumsko apyl. 
Pilies kalnu vadinamas piliakalnis i ŠV 
nuo kaimo, miške, Kuosinės deš. krante. 
Tai nupiauto kūgio formos kalva states
niu ir aukštesniu Š šlaitu . Jo aukštis-
22 m. 8-10 m aukščio šlaitų viršutinė da
lis nulyginta . Aikštelė ovali, 40 m ilgio 
PV- ŠR kryptimi ir 25 m pločio, kiek 
iškiliu viduriu. 
1971 žv. II. 

379. LEPELIONYS, Prienų raj ., Lielioriių apyl. 
Piliakalnis, seniau va.dintas Balnakalniu, 
vėliau Napoleono kepure, plačiai žinomas 
ir kartais dar priskiriamas Krištapiškių 
kaimui arba Lieliaus ež. pakrantei. Jis nu
piautos keturkampės piramidės formos. Iš 
P, Š ir V juosia pelkėta žemuma, kuri 
tęsiasi iki toliau esančio ežero, R siekia 

' aukštumą. Šlaitai statūs: V - 15 m, R-

- 95-



17 pav. Lepelionys (Nr. 379) 

7,5 m aukščio. Viršuje - 24 m ilgio R-V 
kryptimi ir 18 m pločio aikštelė. Jos R 
krašte išskleistas pylimas, aikštelės kraš
tas kiek aukštesnis. Seniau, matyt, . pyli
mas buvo aukštesnis ir kalnas priminė 
balną. Tai rodo jo senasis vardas. Į R 
ir Š nuo piliakalnio randama lipdytos ke
ramikos lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1955 ir 1971 žv. II. 
Lit.: W. Syrokomla, 1857, 126; W!. Soko
lowski, 1890, 454; P. Tarasenka, 1928, 161 
(I(rištapiškės), 168 (Lapelonys), 171 
(Lieliaus ež. pakrantė); M. Valančius, 
1972, 365; <P. fIOKIPOBCKHH, 1893, 125 
(I(rišta piškės ir Balnakalnis), 126 (Lie
liaus ež. pakr.). 

380. LEPšIŠI(IAI, I(auno raj., Lapių apy1. 

apardytas, 2,8 m aukščio pylimas. Jį nuo 
aukštumos skiria 1,5 m gylio griovys. 
Aikštelėje pastebimas kultūrinis sluoks
nis . 
1942 žv. P. Tarasenka, 1971 ·žv. II. VAI(, 
11/188. 

LĖVANIŠI(ĖS (Levaniškiai), Anykš
čių raj. (buv. Raguvos v.lsč.), žr. Pilia
kalnis (Nr. 583). 
F. Pokrovskis mini piliakalnį Lėvaniškėse, 
Raguvos vlsč. P. Tarasenka jį nukėlė į 
Subačiaus vlsč. Dabar jis yra šalia nuo 
Levaniškių atsiskyrusio Piliakalnio vien
kiemio, Traupio apyl., Anykščių raj. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 172; <P. fIOKPOB

CKHH, 1899, llS. 

Batarėja , vadinamas piliakalnis Neries 
slėnio pakraštyje, įsiterpęs į slėnio dau
bas, Iš Š, R ir P jį juosia daubos, šlaitai 
statūs, iki 23 m aukščio. Piliakalnio V 
galas siekia aukštumą. Viršuje - 18 m 
ilgio ŠR-PV kryptimi ir 8 ill pločio aikš
telė. Jos PV gale yra kūgio formos kiek 

381. LEVIŠI(IAI, Šilalės raj. ir apyl. 
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Lyties deš. krante, netoli santakos su Lo
kysta, slėnyje yra pilalė. Ją apardė žvyr
duobės ir bulviarūsiai. Išliko į upelio slė
nį įsilerpusi 20 m ilgio R-V kryptimi 
ir 8 m pločio viršuje kalva, kurios V galas 



6 m aukščio. Įtviirtinimų ir kultūrinio 
sluok,snio nepastebėta. 
1964 žv. II. 

LlALlSKIAI, Silalės raj. (?) 
XVI a. buv. Liališkių dvare, kuris pri
klausęs Kaltinėnų vlsč., pagal J. Spruogį, 
minima Valapilė. Taip vadinamo pilia
kalnio dabar nežinome. 1923 m. duome
nimis, nėra ir tokio kaimo Kaltinėnų vlsč. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 172. 

LlASOGURA, Varėnos raj., Nedin-
gės apy!., žr. Mikniūnai (Nr. 444). 
Piliakalnis Mikniūnų kaime, šalia buv. 
Liesagurų dvaro laukų. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 172; <1>. HOKPOB

,CKI1H, 1893, 119. 

382. LIAUDISKIAI (Laukesa) , Zarasų raj., 
Kavoliškių apy!. 
Iš buv. Laukesos dvaro laukų dalies su
sidariusiame Liaudiškių kaime yra pilia
kalnis, kartais vadinamas Laukesos var
du. Jis į V nuo kaimo. R ir V šlaitai 
statūs, 10-11 m aukščio, P kiek nuo
laidesnis, SV - tik 4,5-5 m aukščio, nes 
toliau į S eina likusi žemesnė kalvos da
lis. Viršuje - 60 m ilgio SV-PR kryptimi 
ir 35 m pločio keturkampė aikštelė. Jos pa
kraščiai ir viršutinė šlaitų dalis 1915-
1917 m. išvagota apkasais ir įtvirtinimais. 
Aikštelėje ir PV bei SR pašlaitėje dide
liame plote pastebėta kultūrinio sluoks
nio. Aptinkama daug lipdytos keramikos 
lygiu, brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
šlako, gyvulių kaulų ir kitų radinių. 
1972 žv. II. Rad. IEM, RKM. 

LIČIONAI (I1čiūnai), buv. Panevėžio 
apskr., Subačiaus vlsč. 
P. Tarasenka, sekdamas J. Elisonu, mini 
ten piliakalnį, bet spausdinant iškreiptas 
kaimo pavadinimas - sukeistos pirmosios 
dvi raidės, turi būti I1čiūnai, Kupiškio raj., 
Subačiaus apy!. . 
Lit.: P . . Tarasenka, 1928, 173. 

383. LYDUVĖNAI, Raseinių raj., Siluvos apy!. 
Prie miestelio yra 2 piliakalniai. 
Piliakalnis yra i PV nuo miestelio, miš
ko pakraštyje, Lyduvos deš. krante, prie 
jos žiočių. Iš SV, SR ' ir PR jį juosia Ly
duvos ir Dubysos slėnis, šlaitai statūs, 
daugiau kaip 10 m aukščio. Piliakalnio 
PV galas siekia aukštumą ir iš šios pusės 
su nedideliu priešpiliu. Nuo aukštumos 
jį skiria 12 m ilgio ir 10 m pločio bei 

0,7 m gylio griovys ir uz JO supiltas že
mas pylimas. Už jo, toliau i SR yra pla
tėjanti lygi aikštelė. Ji 14 m ilgio PV
SR kryptimi. V kraštas 13 m, SR - 18 m 
ilgio. Priešpilio aikštelės SR krašte yra 
0,5 m gylio griovys ir už jo - 4 m aukš
čio nuo griovio pylimas. Jis 1 m aukščio 
nuo pagrindinės piliakalnio aikštelės, ku
ri 47 m ilgio SR-PV kryptimi ir 24 m 
pločio S,R gale bei 10 m pločio PY. 
1967 žv. ,II. 

384. LYDUVĖNAI, Raseinių raj. Siluvos apy!. 
Barsukainiu vadinamas antras piliakalnis 
yra miške, apie 0,5 km į V nuo Nr. 383, 
Lyduvos kair. krante. Iš SV. SR ir PR -jį 
juosia jos slėnio daubos. Slaitų aukštis 
iki 18 m, nuolaidesnis SR. Piliakalnio PV 
galas siekia aukštųmą ii- nuo jos atskir
tas 10 m pločio ir 1,3 m gylio grioviu, 
už kurio yra 2,5 m aukščio nuo griovio 
dugno ir 1 m aukščio nuo aikštelės 14 m 
ilgio pylimas. Aikštelė nelygi, apie 42 m 
ilgio, nuo 5 iki 20 m pločio. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1967 žv. II. 

385. LIEPLAUKALĖ, Plungės raj., Babrungo 
apy!. 
Kaime yra pilale vadinama kalvelė. Ji 
prie nedidelės pelkės, iš kurios teka Liep
upė (Babrupgo intakas). Pelkė juosia kal
velę iš V, P ir R. Ji apardyta bulviarū
sių ir ariant. Dabar šlaitai nuolaidūs, aikš
telė neišsiskiria. Kalvos aukštis apie 6-
7 m, jos pagrindo skersmuo - 55-60 m. 
Kultūrinio sluoksnio ir itvirtinimo pėdsa
kų nepastebėta. 
1964 žv. II. 
Lit.: L. Kumšlytis, 1934, 186-187. 

LIEPLAUKĖ, Telšių raj. ir apy!. 
F. Pokrovskis čia mini 2 piliakalnius, bet 
jau 1931 m. K. Si,deravičiui taip vadina
mos kalvos rasti nepavyko. Nepavyko jos 
rasti ir 1948 m. II. Į R nuo kaimo yra 
iš SR, R ir P bei V pelkės juosiama apie 
6 m aukščio kalva, vadinama Preibuto 
kalnu. Ją tik siauras žemesnis ožnugaris 
jungia su sausuma. Slaitai nuolaidūs, 
aikštelė neišsiskiria. Ji kiek primena anks
tyvąjį piliakalnį. 
Lit.: <1>. TIOKPOBCKI1H, 1899, 82. 

386. L1ESĖNAI (Bendriai) , Molėtų raj., Vi
deniškių apy!. 
Piliakalnis buvo Bendrių dvaro lauke, vė
liau atsidūrė Liesėnų kaimo žemėje, todėl 
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žinomas abiem vardais ir kartais minimas 
kaip 2 skirtingi. Tai stačiašlaitė kalva, 
kurios R šlaitas aukščiausias (16,5 m), 
P - tik apie 5 m aukščio. Pašlaitėje yra 
7 m pločio ir 1 m gylio griovys ir už jo-
30 m ilgio žemas pylimas. Viršuje ovali, 
38 m ilgio ir 34 m pločio aikštelė, kurios 
P krašte pastebima pylimo pėdsakų. V ir 
S pašlaitėje yra gyvenvietės pėdsakų. Ras
ta lipdytos keramikos lygiu, brūkšniuotu 
ir grublėtu paviršiumi, šlako. 
1969 žv. MMT, 1970 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 104 (Bendriai) 
ir 173 (Liesenos). 

387. LYGAMIŠKIS, Utenos raj., Užpalių apyJ. 
Geniupio kalnu vadinamas piliakalnis yra 
Sventosios ir jos intako Geniupio deš. 
krante. Iš S jį juosia Geniupio, iš R
PR - Sventosios slėniai. Slaitai statūs, 
8-10 m aukščio. Viršuje aikštelę iš V 
ir PV lanku juosia 90 m ilgio pylimas, 
kuris nuo aikštelės 1,3 m ir išorėje 1,6 m 
aukščio. Aikštelė apie 70 m ilgio SR-PV 
kryptimi ir 60 m pločio. Bent nuo XIX a. 
antrosios pusės buvo ariama. S ir R pa
šlaitėje yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų, 
rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu ir 
grublėtu paviršiumi. 
1958 ir 1970 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 253 (Užpaliai); 
<1>. o OK·p,QB,CKHH , 1899, 98. 

LIGONIAI (Ligai), Zarasų raj . 
F. Pokrovskis mini piliakalnĮ Į S nuo li
gų kaimo, buv. Degučių vlsč. P. Tarasen
ka piliakalnĮ nurodo jau Ligoniuose. Iš 
tikrųjų tokių vietų buv. Degučių vlsč. nė
ra. Greičiausiai, šiuo vardu pavadintas 
Užėniškių piliakalnis prie Ligajų ež. (Za
rasų raj., Bai'bių a:py!.). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 173; <1>. nOKpOB
CKHH, 1899, 37. 

388. LIKALAUKIAI (Astravai), Kupiškio raj., 
Antašavos a py!. 
Kaimo R pakraštyje, prie ribos su Astra
vų kaimu, netoli Pyvesos ir Didžprūdžio 
santakos yra Sipsale vadinamas piliakal
nis. Tai apskrita, apie 30 m skersmens 
aikštelė, apjuosta maždaug 1 m aukščio 
pylimu, kurio išorinis šlaitas apie 2 m 
aukščio. Minima, jog buvęs ariamas, ras
ta anglių, akmenų. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 173; <1> . nOKpOB
CKHH, 1899, 63. 

LIKTĖNAI, Raseinių raj., Betygalos apyl. 
P. Tarasenka čia nurodė piliakalnĮ. Zval
gant nepavyko rasti gyventojų, kurie bū
tų ką nors girdėję apie piliakalnĮ savo 
kaime. Sio kaimo laukai siekia Betygalos 
kapines ir prie jų esantĮ Betygalos pilia
kalnĮ (Nr. 83). Greičiausiai tas pats pi
liakalnis nurodomas dar kartą, kaip ki
tas. 
1967 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 173. 

389. LIKANČiAI, Utenos raj., Užpalių apy!. 
Piliakalnis kaimo R dalyje, netoli ribos 
su Vaiskūnais, Pilašiaus ež. R krante. Tai 
aukštumos krašte esanti kalvos viršūnė. 
Iš PY, V ir S piliakalnĮ juosia ežeras. R 
ir PR jis siekia žemesnę kalvos dali, ku
rią toliau juosia pelkėtas slėnis. Nuo eže
ro šlaitai statesni ir aukštesni, iki 15 m, 
R nuolaidesnis, tik 5,5 m aukščio. Vir
šuje - ovali iškilesniu viduriu aikštelė. Ji 
27 m ilgio R-V kryptimi ir 17 m pločio. 
Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio neDaste
bėta . PR pašlaitėje pastebima gyvenvietės 
pėdsakų. 
1958 ir 1970 žv. II. 

LILIŠKIAI, Klaipėdos raj., žr. Laistai 
(Nr. 358). 
Minimas piliakalnis į R nuo buv. Liliš
kių ir Į P nuo Laistų. Todėl tas pats pilia
kalnis dažnai nurodomas kaip 2 skirtin
gi. 
Lit.: E. Holl ack, 1908, 90; P. Tarasenka, 
1928, 173. 

390. LINKMENYS, Ignalinos raj. 
Piliaka lnis į R nuo miestelio . Tai nupiau
to kūgio formos kalva 8-10 m aukščio, 
gana stačiais šlaitais, apjuosta pelkėto
mis daubomis. Viršuje - ovali 30 m ilgio 
SV-PR kryptimi ir 25 m pločio aikštelė. 
P ir R pašlaitėje rasta lipdytos kerami
kos brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
šlako. 
1958 žv. II. 
Lit.: R. Rimantienė, 1966, 16-17. 

LINONIAI , Panevėžio raj., žr. Kiūčiai 
(Nr. 320). . 
Minakalnis prie abiejų kaimų ribos, ir 
J. Elisonui vienas mokinys užrašė jĮ vie
name kaime, kitas, matyt, kitame. Vėliau, 
remdamasis J . EHsonu, P. Tarasenka ir 
nurodė kaip 2 skirtingus. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 174 ir 157 (Kiu
čiai) . 
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LIOGAILIŠKIAI, Kėdainių raj., Pelėdna-
gių apyl. " 
Kartais piliakalniu norima laikyti koplyč
kalriį Serkšnio deš. krante. Tačiau ši kal
velė be piliakalnio požymių, vietinių gy
ventojų supilta nelaikoma. 

LIOLIAI, Kelmės raj., žr. Gaučiškė 
(Nr. 195). 
Vainike vadinama kalva netoli Liolių, bet 
Gaučiškės kaimo lauke. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 174; $. I10KPOB
CKlfl1, 1899, 129. 

391. LIŠKIAVA, Varėnos raj., Kibyšių apyl. 
Į PV nuo miestelio, Nemuno kair. krante 
yra Pilies kalnas su mūrinės pilies griu
vėsiais. Tai stačiašlaitė kalva, kurios be
veik 30 m aukščio P-PR šlaitas leidžiasi 
į Nemuną, R gale 17 m gylio dauba skiria 
nuo gretimo Bažnyčios kalno. S panaši 
dauba, V-py šlaitas tik 6-7 m aukščio, 
nuolaidesnis, apardytas, statant bokštus. 
Atrodo, čia šlaite buvęs nedidelis pylimas, 
saugojęs nuo aukštumos toliau į V. Vir
šuje - apie 100 m ilgio R-V kryptimi 
ir 45-50 m pločio aikštelė kiek smailes
niu R galu. Aikštelėje yra kultūrinis 
sluoksnis. 
SR, S pašlaitėje buvusi didelė gyvenvietė. 
Pastebimas kultūrinis sluoksnis. Rasta lip
dytos keramikos brūkšniuotu ir grublėtu 
paviršiumi, akmeninis kirvis, kaulinių ir 
metalinių dirbinių. 

1962 m. Paminklų konservavimo institu
tas (vad. K. Mekas) tyrinėjo griuvėsius 
ir nustatė, kad mūrinė pilis buvo pradė
ta statyti apleistame piliakalnyje. Statyti 
pradėta nuo kampini"ų bokštų piliakalnio 
V, kasti grioviai gynybinėms sienoms. 
Spėjama, kad mūrinė pilis buvo statoma 
XV a. pradžioje, ir statyba nutrūko, lai
mėjus Zalgirio mūšį. Senesnėje literatū
roje pilies griuvėsiai datuojami XIII a., 
buvo spėliojimų, kad čia buvus Mindaugo 
sostinė, kad pilis sunaikinta 1387m. 
1954 ir 1962 žv. II, 1962 kasin. Paminklų 
konservavimo institutas. Rad. IEM ir Pa
minklų konservavimo insitute. 
Lit.: Z. Gloger, 1888, 76-79; J. Jodkows
ki, 1906, 73-74; J. Totoraitis, 1908 a, 
204-208; J. Radziukynas, 1909, 27-28; 
P. Tarasenka, 1928, 174; E. Sneideris, 
1934, 167 -173; A. Kaminski, 1956, 230; 
J. Basanavičius, 1970, 90; K. Mekas, 1971, 
241-244. 

392. LIUCINAVAS, Kapsuko raj ., Liudvina~ 
vo apyl. 
Dvaro sode, Sešupės ka ir. krante buvusi 
kalvelė, kurią vadinę piliakalniu. Duome
nų apie jos dydį ir formą neišliko, ji su
naikinta XIX a. gale, statant dvaro tro
besius. 
1965 žv. II. 
Lit.: J. Totoraitis, 1908, 189; P. Tarasen
ka, 1928, 174; 1959, žemėl. 

393. LIUDIŠKIAI (Anykščiai), Anykščių raj . 
ir apyl. . 
Tarp Anykščių vk. laukų ir Liudiškių kai
mo yra nupiauto kūgio formos kalva, va
dinama piliakalniu. Jos šlaitai statūs, 
aukštesni P ir S, kur pašlaitėje yra nedi
delės daubos. Aikštelė išlyginta ir padi
dinta 1953 m., kai čia palaidoti rašytojo 
J. Biliūno palaikai ir ant kapo pastatytas 
architekto V. Gabriūno paminklas. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 94 (Anykščiai); 
$. I10Kpo.BCKHH:, 1899, 105. 

394. LIUDVINAVAS, Kapsuko raj. 
Piliakalnis, kartais vadinamas dar Lap
kalniu, į PV nuo miestelio, Sūduonios deš. 
krante. Iš S ir R jį juosia pelkės ir 
upelio slėnis, iš V - nedidelė dauba, PR 
siekia aukštesnius laukus. S, R ir V šlai
tai statesni ir aukštesni, 5-7 m, PR nuo~ 
laidžiausias, tik 4 m aukščio. Atrodo, kad 
šlaite buvęs pylimas. Aikštelė apie 25-
30 m ilgio ir 15 m pločio, aukštesniu SV 
galu. Joje pastebimas kultūrinis sluoks
nis, rasta lipdytos keramikos grublėtu pa
viršiumi. 
1964 ir 1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 213 (Piliakal
nis); 1959, žemėl. 

395. LIlIAI, Tauragės raj. ir apyl. 
Į PV nuo kaimo, Jūros ir Sešuvies san
taka vadinama piliakalniu, nors vieta že
ma ir jau XIX a. antrojoje pusėje ten 
nebuvo jokios kalvelės. Matyt, piliakalnį 
jau seniai nunešė upės. 
1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 174; $. nOKpOB
CKHH:, 1899, 147. 

396. LOKAVA (Kerėžiai), Akmenės raj., Vege
rių apyl. 
Lokavos kąlnu, kartais Kerėžių kaimelio 
vardu vadinamas piliakalnis yra pelkėmis 
apjuostos aukštumos SR pakraštyje, dar 
XX a. pradžioje smark}ai apardytas žvyr-
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duobių. S šlaitas status, iki 20 m aųkš
čio, V ir R suardyti žvyrduobės . Viršuje 
išliko apie 60 m ilgio R-V kryptimi ir 
16- 18 m pločio aikštelės dalis. Jos S 
krašte dar pastebima pylimo žymių. Aikš
telėje yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
V bei S pašlaitėje kai kur taip pat dar 
pastebima jo pėdsakų. Toliau į V, jau Ke
rėžių kaimo lauke buvo senkapis, irgi su
naikintas žvyrduobės. 
1966 žv. II. 
Ut.: E. Kri.iger, 1883, 51-53; P. Tarasen:
ka, 1928, 155 (Kerėžiai); CI>. nO!{'pOHC~HH, 
1899, 80. 

397. LOI(ENELlAI, Jonavos raj., Beržų apy1. 
Kartais Zvalgakalniu vadinamas piliakal
nis yra deš. Neries krante ir jos intako 
Lokio kair. krante, aukštumoje. Iš S ir P 
jį juosia upių slėniai, R siekia aukštumą, 
nuo kurios buvo iškastas griovys ir supil
tas pylimas. Išliko tik 6 m aukščio nuo 
lauko pylimo dalis. Visa aikštelė ir dalis 
pylimo, Lokio paplauti, nugriuvo. Duo
menų apie buv. aikštelės dydį nėra. Slai
tų aukštis nuo upelio - apie 30 m. 
1971 žv. II. 

LOI(INE, Ukmergės raj., žr. Lukinė. 

398. LOMEII(ISI(IAI, Kėdainių raj., Surviliš
kio a pyl. 
Piliakal·niu vadinama kalva yra Nevėžio 
deš. krante, slėnyje. Iš R ir PR. ją juosia 
senvagė, iš V - mažo bevardžio upelio 
slėnis, iš S - negili dauba. Kalva suar
dyta ariant; jos šlaita i 4-6 m aukščio. 
Viršuje yra apie 40 m ilgio S-P krypti
mi ir 10 m pločio aikštelė. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1968 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 58; L. Kšivickis, 
1928, 59; P . Tarasenka, 1928, 168. 

399. LOPAICIAI, Plungės raj., Tverų apyl. 
Aitros deš. krante, netoli santakos su Ker
muše, miške yra piliakalnis. Jis nuo slė
nyje stovėjusio malūno kartais buvo va· 
dinamas Leibiške arba net Tverų pilia
kalniu. R šlaitas nuo upelio apie 27 m 
aukščio. Viršuje - 20 m ilgio · S-R kryp
timi ir 12 m pločio aukštesniu S galu 
aikštelė, kurią lanku juosia 50 m ilgio 
ir ,4 m aukščio nuo aikštelės pylimas. Iš
orinis jo šlaitas apie 5-6 m aukščio. 
1901 žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. . 
Ut.: L. Krzywicki, 1906',40,4 pav.; P. Ta-

~ :,. rasenka , 1928, 171 (Leibiškis) ir 251 (Tve-

rai); R. Batūra. 1964. 117; M. Valančius, 
1972, 362 (Tverai). 

LUI(INE (Lokinė) , Ukmergės raj., Siesi
kų apyl. 
Kry tos ež. krante kalvelė vadinama Krit
kalniu, ją norima laikyti piliakalniu. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 175. 

400. LUI(SIAI, Jonavos raj., Beržų apyl. 
Kaimo R dalyje kalva vadinama piliakal
niu. Ji pailga S-P kryptimi, nuolaidžiais, 
tik 4-5 m aukščio š laitais. Jos viršus apie 
40 m ilgio S-P kryptimi ir 25 m pločio. 
Slaitai ir P galas apardyti bulviarūsių, 
taip pat statant trobesius. Kultūrinio 
sluoksnio ir įtvirtinimų pėdsakų nėra. Pa
sakoja, jog kalnas supiltas kepurėmis; ka
sant duobes, randama žmonių kaulų, kars
tų liekanų. Matyt, XVI-XVIII a. kalvoje 
buvo kapinės. 
1971 žv. II. VAK, 11/48. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 175. 

401. LUI(STAI , Rokiškio raj. 
Į P nuo kaimo, gilaus pelkėto slėnio R 
pakraštyje yra piliakalnis. Iš S, V ir P 
jį juosia daubos, V šlaitas, aukščiausias, 
siekia 15 m, kiti žemesnio Viršutinė jo 
dalis statesnė, nulyginta. Viršuje - 45 .m 
ilgio R-V kryptimi ir 30 m pločio aikš
telė, kurios SR kraštas kiek aukštesnis. 
Gal čia buvęs pylimas. Už jo yra 0,7 m 
gylio griovys, už griovio - vėlI ,2 m aukš· 
čio ir 35 m ilgio lanku einąs pylimas. Jo 
išorinis šlaitas 1,7 m aukščio. Aikštelė bu
vusi ariama, iškasinėta bulviarūsiais. Į R 
nuo pi1ia~alnio buvusi gyvenvietė, rasta 
smulkių lipdytos keramikos šukių. 
1972 žv. II. Rad. RKM. 

402. LUPONIAI, Siaulių raj., Kužių apyl. 
Kartais Perkūnkalniu vadinamas piliakal
nis yra kaimo viduryj e, juosiamas l ygumų , 
atokiau iš PV tekėj ęs nedidelis upelis. 
SR, PR šlaitai statūs, 8-9 m aukščio. 
PV šlaitas panašaus aukščio, kiek apar
dytas, tiesiant kelią. SV šlaitas žemiau
sias, nes čia žemesnis piliakalniui nepa
naudotas kalvos galas sudaro apie 30X 
X35 m dydžio terasą, kuri apie 5 m aukš
čiau gretimų laukų ir apie 4 m žemiau 
aikštelės krašto. Todėl aikštelės SV gale 
supiltas 22 m ilgio ir 3 m aukščio pyli
mas smarkiai apardytas duobių. PR gale 
buvęs žemas pylimas išskleistas ariant. 
Aikštelė 45 m ilgio PR-SV kryptimi ir 
33 m pločio, buvusi ariama. Į PR-R nuo 
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18 pav. Luponiai (Nr. 402) 

piliakalnio ariamame lauke dar yra buv. 
gyvenvietės pėdsakų .. Rasta lipdytos grub
lėtu paviršiumi ir ž iestos keramikos. 
1900 ir 1901 žv. L. Krzywickis, 1968 žv. 
II. Rad. IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 22, 40, 58, 81; 
P. Tarasenka, 1928, 176; L. Kšivickis, 
1928, 22,41, 59; <P. ITOKPOBCKIIl'i:, 1899, 
54-55. 

403. LOZAI, Zarasų raj., Antalieptės apyl. 
Piliakalnis Savašos kail. krante, miško 
pakraštyje. Iš R, P, PV jĮ juosia upelio 
slėnis, iš SV - į jį nuolaidėjanti lyguma. 
SR piliakalnis siekia aukštumą. Slaitai 
nuo slėnio 10- 15 m aukščio, viršuje sta
tesni, aplyginti; SR nuo likusios aukštu
mos tik 6 m aukščio, status. Viršuje
ovali 40 m ilgio SR-PV kryptimi aikštelė, 
kurios plotis apie vidurį tik 20 m. SR 
jos kraštas aukštesnis. 1958 m. rasta lip
dytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1958 ir 1972 žv. II. 
Lit.: P. Gipiškis, 1936, 28. 

404. MACIUICIAI, Klaipėdos raj., Vėžai
čių apyl. 

Minijos kail. krante, slėnio pakraštyje yra 
pilale vadinama kalva. Ji pailga S'-P 
kryptimi, nuo gretimų kalvų atskirta siau
ra dauba, gana stačiais 5-6 m aukščio 
šlaitais. Aikštelė neišsiskiria, viršus apie 
50 m ilgio ir 20 m pločio. Kalva dar vadi
nama markapiais. Tai rodytų XVIIe
XVIII a. čia buvus kapinaites . 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 177; <P. ITO"KPOB

CKI1H, 1899, 94. 

405. MACIONAI, Prienų raj., Ašmintos apyl. 
Piliakalnis Nemuno ir Morkūnupio kair. 
krante. R jo dalis apardyta, statant pa
status, ir iš dalies, tiesiant Kauno-Prie
nų plentą. Iš V ir PV jį juosia Morkūn
upio, iš PR, R - Nemuno slėniai, SR ne
didelė loma skiria nuo toliau esančios 
aukštumos. Soniniai šlaitai statūs, 12 m 
aukščio, PV ir SR galai nuolaidesni. Vir
šuje buvusi apie 20 m ilgio ir 10 m plo
čio aikštelė su nedideliais iki 1 m aukščio 
pylimais galuose. 
1953 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 176; A. Kamiiis
ki, 1956, 231. 
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MACKĖNAI, Utenos raj., žr. Mockėnai. 

406. MAISIEJONAI, Kaišiadorių raj., Kruo
nio apy!. 
Piliakalnis į SR nuo kaimo, prie ribos su 
Surgantiškėmis , Strėvos kair. krante, 
aukštumos pakraštyje. Tai keturkampė, 
PV-SR kryptimi pailga kalva. S- SV ją 
siekia Strėvos slėnio kraštas, P yra ne
didelis klonis-pelkė, SR jis siekia aukš
tumą. Slaitai statūs, iki 12-14 m aukš
čio. Zemiausias SR - 8 m aukščio. Viršu
je - keturkampė, 38 m ilgio PV-SR 
kryptimi ir 15 m pločio aikštelė, kurios 
SR gale buvęs pylimas. S- SV pašlaitėje 
yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta 
lipdytos kėramikos brūkšniuotu, grublėtu 
ir lygiu paviršiumi, šlako, dvejos trinamo
sios girnos. 
Apie 100 m į V-SV nuo piliakalnio yra 
žema, nuolaidžiais šlaitais, 5-6 m aukš
čio be įtvirtinimų ir be kultūrinio sluoks
nio kalvelė, vadinama piliakalniu. 
1953 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 177; 1956, 50-
51. 

407. MAIŠIAKULĖ, Molėtų raj., Alantos apy!. 
Piliakalnis Vastapos kair. krante, aukš
toje kalvoje, tarp upelio ir Suojo ež. S ir 
R jo šlaitai statūs, apie 24 m aukščio nuo 
upelio. Iš kitų pusių iškastas apie 18 m 
pločio, dabar dar 2,3 m gylio griovys ir 
supiltas pylimėlis. Pylimas iš V ir P juosė 
ovalią, apie 23X20 m dydžio aikštelę . 
Pylimas beveik visai išskleistas, skiriasi 
tik aukštesni aikštelės pakraščiai. 
1970 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 177; .<1>. DOKPOB
CKHH, 1899, 106. 

408. MAiŠIAGALA, Vilniaus raj. 
Miestelio PV pakraštyje, Dūkštos deš. 
krante yra piliakalnis. Iš PR, P ir PV jį 
juosia upelio slėnis, SR-S nuo aukštu
mos atskirtas apie 9 m gylio grioviu . 
Pašlaitėje nuo upelio slėnio ir aukštumos 
krašte už griovio supiltas pylimas, išorė
je dar apie 3 m aukščio. Pylime dvi -
15 ir 60 m 'pločio s'pragos, o išlikusių 
dalių ilgis - 270 m. Už pylimo aplink 
piliakalnį eina griovys. Slaitai nuo grio
vio statūs, iki 18 m aukščio P - PV kraš
te ir 14 m S. Viršuje - ovali, 65 m ilgio 
R- V kryptimi ir 40 m pločio aikštelė . 
Todėl piliakalnis primena nupiautą kūgį . 
Aikštelė ~ ~ pab. perkirsta grioviu , 
vėliau iškasinėta duobėmis. Manoma, kad 

cia stovėjo 1365 m. ir 1390 m. minima 
medinė Maišiagalos pilis. 
1971-1973 m. II kartu su YVU (vad. 
R. Kulikauskienė) ištyrė aikštelėje 382 m2 

plotą. Aptiktas iki 5,4 m storio kultūrinis 
sluoksnis. Jo viršutinėje dalyje pastebėta 
žiestos keramikos, sudegusių pastatų, su
anglėj usių grūdų, gyvulių kaulų, žemdir
bystės įrankių ir kitų radinių, tyrinėtojų 
datuojamų XIII- XVI a. Zemutinis sluoks
nis su lipdyta brūkšniuotąja keramika pri
klauso pirmiesiems m. e. amžiams. 
1971 žv. II, 1971-1973 tyr. II ir YVU. 
Rad . IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 177; J . Basana
vičius, 1970, 87; R. Kulikauskienė, 1972, 
22-25; 1974,23-29;<1>. DOKPOBCKHH, 1893, 
69; P . BOJIKaHTe-KYJIHKaycKeHe, 1972, 
418-419. 

409. MAiŠYMAI (Gumbeliai), Lazdijų raj., 
Rudaminos apyl. 
Piliakalnis kaimo SR pakraštyje, prie ri
bos su Gumbelių kaimu. Tai aukštumos 
pakraštyje kalvos viršūnė, kiek primenan
ti nupiautą kūgį . Piliakalnio V šlaitas 
aukščiausias, daugiau kaip . 20 m, kiti
tik 7-9 m aukščio. Nuolaidžiausias ir že
miausias S. Slaitai viršuje buvę išlyginti, 
statesni. Aikštelė ovali, apie 25 m ilgio 
SR-PV kryptimi ir 20 m pločio. Jos P 
kraštas kiek žemesnis. 
1954 ir 1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 177; 1959, že
mėl. 

MAKAUSKAI (Makovščyzna), Kapsu-
ko raj ., žr. Papiliakalniai (Nr. 540). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 177. 

MAKNIONAI, Alytaus raj., žr. Piliakalnis. 
(Nr. 582). 

MALIO NAI (Moliūnai) , Pasvalio raj., žr. 
Krikliniai (Nr. 331) . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 177. 

410. MALI(ĖSTAS , Molėtų raj., Mindūnų apy!. 
Piliakalniu vadinama iš P į ežerą įsiter
pusi žema kalva, kurios tik P galas da
bar susisiekia su krantu; anksčiau galėjo 
būti salelė netoli kranto. Tik 3 m aukščio 
nuo vandens. Viršuje - 27 m ilgio P-S 
kryptimi ir 13 m pločio aikštelė be ryš
kesnio kultūrinio sluoksnio. Pasakojama, 
jog čia rastas akmeninis kirvis su skyle 
kotui. 
Kadangi greta pakrantėje buvo Janiškio 
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vienkiemis, piliakalnis kartais vadinamas 
ir J aniškio. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 143 (Joniškis). 

411. MANCIONAI, Kaišiadorių raj., Zaslių 
apy1. 
Piliakalnis Laukystos deš. krante, netoli 
ribos su Papartėlių kaimu. Iš R, P ir V 
jį juosia upės slėnis, Š piliakalnis siekia 
aukštumą. Šlaitai nuo upės gana nuolai
dūs, apardyti, ariant piliakalnĮ. Jų aukš
tis - 12-13 m. Viršuje aikštelė labiau 
neišsiskiria . Ji apie 75 m ilgio Š-P kryp
timi ir 30 m pločio Š. Š 'kraštu puslankiu 
eina pylimas, kuris išskleistas ariant ir 
nuo aikštelės 0,6 m, išorėje - 1,5 m aukš
č io. Už pylimo yra užslinkusio griovio 
pėdsakų. Aikštelėje kai kur yra kultūrinio 
sluoksnio žymių. 
1971 žv. II. 

412. MANCIUŠĖNAI, Širvintų raj., Gelvo
nų apy!. 
Piliakalnis Širvintos deš. krante, atokiau 
nuo jos vagos, plataus slėnio pakrašty
je. Iš P ir V jį juosia Širvintos slėnis, 
Š skiria gili siaura dauba, R galas sie
kia aukštumą. Šlaitai nuo slėnio gana sta
tūs, 16 m aukščio, bet apardyti žvyrduo
bės ir ariant. Viršuje - maždaug 38 m 
ilgio R-V kryptimi ir apie 15 m pločio 
aikštelė. Jos R gale buvęs pylimas iš· 
skleistas ariant, 1,3 m aukščio nuo aikš
telės ir 2,5 m išorėje. 
Slėnyje, į P nuo piliakalnio esama sen
kapio. 
1970 žv. II. 

413. MANEICIAI, Utenos raj. Sudeikių apy!. 
Piliakalnis kaimo PV pakraštyje, Alau
šo ež. R krante. Iš Š ir V juosia ežero 
slėnis, iš R - dauba. Tik P piliakalnis 
siekia aukštumą. Jis ilgai buvo ariamas, 
gerokai apardytas. Šlaitai dar gana sta
tūs, ypač V ir R (šoniniai). Jų aukštis 
nuo slėnio apie 10 m, P nuo aukštumos-
4 m. Dabar viršuje - apie 30 m ilgio Š
P kryptimi ir 14-15 m pločio aikštelė 
siauresniu Š galu. P gale dar pastebima 
išskleisto pylimo žymių, Š jų jau nėra. 
P gale, 4 m žemiau aikštelės esanti te
rasa jungia piliakalnį su gretima aukštu
ma. Cia apie 10 m į P nuo piliakalnio 
galo pastebimi du 0,5-0,6 m aukščio iš
skleisti pylimai ir griovys tarp jų. Taigi 
iš P būta nedidelio priešpilio. Kultūrinis 
sluoksnis aikštelėje jau sunaikintas, pa
stebima jo dar šlaituose ir V-py pašlai-

tėje. Rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu 
ir grublėtu paviršiumi. 
1958 ir 1970 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 239 (Sudeikiai); 
<P. DOKPOIBCKHH, 1899, 101 (Sudeikiai, nu
rodo, kad piliakalnis apie 3 km nuo Su
deikių, prie Alaušo ež., mini piliakalnį 
turint pylimus, kultūrinį sluoksnĮ, jau tuo 
metu buvus ariamą). 

414. MANIULIŠI(ES, Zarasų raj ., Sama
nių apy1. 
Piliakalnis aukštumos pakraštyje. Iš PV, 
PR, ŠR jį juosia daubos; šlaitai statūs, 
iki 14 m aukščio. ŠV gale, nuo aukštu
mos supiltas pylimas. Išorėje jis 5 m, o 
nuo aikštelės - 2 m aukščio. Aikštelė apie 
50 m ilgio ŠV-PR kryptimi ir maždaug 
25 m pločio, siauresniu ŠV galu. Aikšte
lėje, šlaituose · ir pašlaitėse pastebima kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų, randama lip
dytos keramikos brūkšniuotu ir grublėtu 
paviršiumi, šlako. 
1933 m. P. Tarasenka įvairiose aikštelės 
vietose iškasė 3 perkasus: 1) 10 X 1 m, 
2) 8X2 m ir 3) 2 X 1 m. Aikštelės pa
kraščiuose aptikta iki 0,8 m storio kul
tūrinis sluoksnis, rasta lipdytos keramikos 
daugiausia brūkšniuotu, mažiau grublėtu 
paviršiumi, taip pat kitų radinių iš I m. e. 
tūkstantmečio. 
1949 ir 1972 žv. II, 1933 tyr. P. Tarasen
ka. Tyrinėjimų rado KVIM, atsitiktiniai
IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 178; Gipiškis, 
1936, 31-32; <P. HOKPOBCKHH, 1899,43. 

MANTVILIŠI(IS, Kėdainių raj. 
P. Tarasenka mini piliakalnį netoli gele
žinkelio. Nepavyko nustatyti, kuris tai pi
liakalnis. Greičiausiai, tai Naujaupis (Pi
lioniai) (Nr. 465). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 178. 

415. MARCIONIŠI(ES, Zarasų raj ., Zukliš
kių apy!. 
Piliakalnis, vadinamas Palatviškio sala, 
yra Latviškio ež. PR krante, pelkėje, prie 
Malatinėlės upelio žiočių. Iš V jį juosia 
ežeras, iš kitų pusių - pelkė . Šlaitai apie 
7 m aukščio, viršus iškilus, apie 30 m il
gio R-V kryptimi ir 15 m pločio, aikšte
lė neišsiskiria. Įtvirtinimų pėdsakų nėra. 
Kalva buvo ariama. Ariant apie 1937 m. 
buvo rasta lipdytų puodų šukių, 2 akmeni
niai įtveriamieji ir 1 su skyle kotui kir
viai bei ŠR pašlaitėje rastos trinamosios 
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girnos, tais pacIaIs metais patekusios 
Dusetų muziejėlį. Radiniai neišliko. 
1972 žv. II. VAK, 71/39/43. 

416. MARDASAVAS, Varėnos raj., Merki
nės apy!. 
Piliakalniu vadinama smėlio kalva miš
ke, į PV nuo kaimo. Ji vos 2-3 m aukš
čio ir apie 30 m skersmens, viršuje, V 
krašte su IS m ilgio liežuviu. Viršus nely
gus. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų nepaste
bėta. 
1955 žv. II. 

417. MARGARAVAS (Dubiai, Kederiškės), Aly
taus raj., Dubėnų apy!. 
Raudonkalniu vadinamas piliakalnis Ne
muno kair. krante, prie Dubenėlės žiočių. 
Iš PR ir P jį juosia Dubenėlė, iš V
Nemuno slėnis. S-SR nuo aukštumos jį 
lanku juosė ,pyILmas tir už jo - griovys. 
Griovys apie 15 m pločio; pylimas virš 
griovio iškyla 4-6 m ir viršuje yra 18 m 
ilgio. Pylime iškastose duobėse matyti su
degusio molio. Aikštelė neišlikusi. Duome
nų apie jos dydį ir formą nėra. Į S ir SR 
nuo piliakalnio lauke pastebima kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. Rasta lipdytos kerami
kos grublėtu paviršiumi. 
1953 žv. II. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 18; P. Tarasen
ka, 1928, 179; A. Kamiiiski, 1956, 231. 

418. MARIJAMPOLIS (Piktagalys), Anykš
čių raj., Kavarsko apy!. 
Piliakalnis Pienios kair. krante, prie ribos 
su Pikta galio kaimo laukais. Iš P ir PV 
jį juosia Pienia, iš R, SR - slėnis, ku
riuo teka mažytis šalti niuotas upelis, S V 
siekė aukštumą. Slaitai nuo Pienios kiek 
statesni, apie 16 m, S ~ 10 m aukščio. 
Viršuje - ovali, apie 37 m ilgio PR-SV 
kryptimi ir apie 28 m pločio aikštelė. Jos 
P kraštas 3,5 m žemesnis už S. R, S 
ir V kraštą juosia 80 m ilgio pylimas. 
SV gale beveik 4 m gylio ir 3- 4 m plo
čio dugne griovys skiria piliakalnį nuo 
aukštumos. Už griovio dar supiltas 4 m 
aukščio, 40 m ilgio pylimas, kurio galai 
pasuka į PV ir SR, pamažu žemėja ir 
virsta piliakalnio šlaito terasa apie 3 m 
žemiau aikštelės krašto. S šlaite - 65 m 
ilgio ir R šlaite - 70 m ilgio terasa. Pi
liakalnio PR gale, terasos krašte - že
mas 20 m ilgio pylimas. SV gale už pyli
mo - dar 50 m ilgio griovys. Aikštelėje 
yra kultūrinis sluoksnis. 

Į R-SR nuo piliakalnio už daubos yr~ 
XIII-XVII a. senkapis. 
1969 žv. II. 

419. MARTYNAIČiAI, Kretingos raj., Karte
nos apy!. 
Minijos kair. krante, santakoje su mažu 
Pilės upeliu yra piliakalnis. Jo V šlaitas . 
leidžiasi į Minijos, S ir R - į Pil ės slėnius. 
P, PV piliakalnis siekia aukštumą. Slai
tai į slėnius iki 25 m aukščio. Nuo aukš
tumos atskirtas 2 pylimais . Išorinis pyli
mas nuo lauko atskirtas tiesiu 60 m il
gio, 8 m pločio ir 1 m gylio grioviu. 
Už jo - 1 m aukščio pylimas ir antras 
0,5 m gylio griovys ir 3,5 m aukščio nuo 
jo dugno pylimas, kuris nuo aikštelės 
apie 2 m aukščio. Aikštelė trikampė, prie 
pylimo 40 m pločio, maždaug 60 m ilgio_ 
Jos S galas ne tik siauresnis, bet ir že
mesnis. Į P nuo piliakalnio ariamame 
lauke yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
Rasta smulkių lipdytos keramikos trupi
nių. 
1966 žv. II. 

420. MARTINISKĖNAI (Martyniškiai) , Roki š
kio raj. ir apy!. 
Apie 40 m skersmens kalvelė vos poros m 
aukščio, iš P juosiama pelkės, nuo seno 
vadinama piliakalniu. Kultūrinio sluoks
nio ir įtvirtinimų pėdsakų nepastebėta. 
1949 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 180; <P . TIOKPOB

CKHH, 1899, 50. 

421. MARVELĖ, Kaunas. 
Nemuno ir Marvelės ka ir. krante, aukš
tumos pakraštyje yra piliakalnis. R, S ir 
V šlaitai statūs, iki 20 m aukščio. P nuo 
gretimos aukštumos jį skiria 0,5 m aukš
čio pylimas ir 8 m pločio bei 1,5 m gylio 
griovys ir antras 2 m aukščio pylimas 
aikštelės P krašte. Aikštelė beveik apskri
ta, apie 12 m skersmens. 
Pašlaitėje, Nemuno slėnyje yra statybų 
apardyta ir iš dalies Nemuno nuplauta 
gyvenvietė . Rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, šlako, 
apdegusio molio gabalų. 
1972 žv. MMT. Rad. KVIM, 2009. 
Lit.: P. Tarasenka, 1958 lapkričio 12; 
1959, žemė!.; K. Bartkus, 1963, 110- 112. 

422. MASALISKĖS, Varėnos raj. , Merki
nės apy!. 
Sarūno kalnu, kartais piliakalniu vadina
ma kalva yra Straujos deš. krante, jos 
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slėnyje, PV galu remiasi į upelį, SR ga 
las kiek aukštesnis. Soniniai šlaitai sta
tesni, 5-7 m, PV nuo upelio - 12 m 
aukščio. Viršus apie 50 m ilgio ir 10-
15 m pločio, aikštelė neišsiskiria. Kultū
rinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. PR 
pašlaitėje yra dvarvietės žymių. 
1955 žv. II. 
Lit.: A. Navarackas, 1972, 121-126. 

MASTALTAVICIAI, Prienų raj., žr. Geru
liai (Nr. 207). 
Lit.: <P. TIOKPOBCKI1H, 189.3, 126. 

423. MAšTAICIAI (Norkūnai) , Sakių raj., Ki
dulių apy\. 
Nemuno kair. krante, tarp 2 bevardžių 
upelių , aukštumoje yra piliakalnis ir 2 
įtvirtinti pa piliai. 
Plliakalnis komplekso R kampe, aukšta
me Nemuno krante. Jo S šlaitas status, 
daugiau kaip ' 30 m aukščio, leidžiasi į 
Nemuną, P-PR - į bevardžio upelio slė
nį ir yra apie 25 m aukščio. PV nuo greti
mos aukštumos jis atskirtas 26 m pločio 
ir 6-7 m gylio grioviu, kurio vidurys dar 
gilesnis, virtęs apie 30 m ilgio ir 8 m plo
čio tvenkiniu. Aikštelė apie 60 m ilgio ir 
30-35 m pločio, aukštesniu PV kraštu, 
kur, greičiausiai, yra išskleistas pylimas . 
Į PV nuo minėto griovio yra pirmas prieš
pilis. Jis su trikampe aikštele, kurios 70 m 
P pločio kraštas nuo aukštumos atskirtas 
apie 1 m gylio grioviu ir 2-3 m aukščio 
pylimu. Aikštelė apie 90 m ilgio S-P 
kryptimi. Priešpilio V kraštą saugo apie 
20 m gylio antro upelio slėnis. Priešpilio 
S galas poros m gylio, nuolaidžiais š lai
tais, grioviu atskirtas nuo antro priešpi
lio - toliau į S ųetaisyklingos trikampės 
aikštelės. Ji ap'ie 50 m ilgio SV
PR kryptimi ir 60 m iš SR į PY. Jos P 
krašte yra žemo pylimo pėdsakų, V, S ir 
SR šlaitai leidžiasi į upelio ir Nemuno 
slėnius, statūs, 25- 30 m aukščio. PR 
kampą nuo aukščiau esančios piliakalnio 
aikštelės skiria poros m gylio ' griovys. 
Nemuno slėnyje prie piliakalnio žymu nuo 
jo vagos i krantą 70 m ilgio ir 20 m plo
čio kanalas, kurio kraštuose suversti 3-
4 m aukščio iškastos žemės pylimai. At
rodo, jis iškastas XIX a. 
Priešpilio ir piliakalnio aikštelėse kai kur 
yra plytų . Į P nuo jų, dirbamame lauke 
pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
1960 žv. II. 
Lit.: A. Polujanski, 1859, 188; P. Tara-
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senka, 1928, 180 ir 189 (Narkūnai); 
J. Mickevičius, 1937, 105-106; A. Ka
minski, 1956, 231. 

MATAICIAI, Klaipėdos raj., žr. Norgėlai 
(Nr. 478). 

MATARNAI, Vilkaviškio raj., žr. Remen
tiškiai (Nr. 632). 

MATEIKlŠKIAI, Ukmergės raj., Zel
vos apy\., žr. Pi1ionys (Nr. 588) 

424. MATIŠKIAI, Tauragės raj ., Pagraman
čio apy\. 
Į P nuo kaimo, Jūros deš. krante yra ap
ardytas piliakalnis. Jo P ir PV šlaitas re
miasi į upę, paplautas, išgriuvęs, 12 m 
aukščio. S nuo aukštumos buvęs iškastas 

. apie 1 m gylio ir 5 m pločio griovys. Iš
liko 32 m ilgio jo dalis. Už griovio yra 
4,5 m aukščio nuo jo dugno ir 2,5 m aukš
čio nuo aikštelės pylimas, kurio išliko SR 
galas, PV dalis nuslinko į Jūrą. Prie py
limo liko 23 m ilgio ir 3-4 m pločio aikš
telės kraštas. 
1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 180; <P. TIOKPOB

CKIfH, 1899, 145. (Mini, kad piliakalnis įdu
busiu viršumi. Matyt, pylimas lanku juo
sė aikštelę.) 

MAZORIŠKIAI (Mazuren Jakob), Klai
pėdos raj., Sendvario apy\. 
Kaime, prie Smeltės minimi pylimai ("pil
tinn"). Sis kaimelis 1896 m. ijungtas į 
Sudmantus. 1963 m. nepavyko Sudman
tuose prie Smeltės rasti pylimų žymių. 
Neaišku, ar tai buvo piliakalnis, ar vėlyvi 
pylimai, sunaikinti dar XIX a. pabaigoje 
ar XX a. pradžioje. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 98; P. Tarasenka, 
1928, 180; C. Engel, 1931 , 81; V. Bruo
žaitytė, 1937 vasario 26. 

MAZIEJI BURBIŠKIAI, Telšių raj ., žr. 
Burbiškiai (Nr. 113). 

425. MAZOJI RIEŠ~, Vilniaus raj ., Avižie
nių apy\. 
Batarėja vadinamas piliakalnis Riešės 
ka ir. krante, slėnio ,pakraštyje. Iš P ir V jį 
juosia Riešės slėnis, šlaitai daugiau kaip 
20 m aukščio, statesni tik viršuje. S ir R 
nuo aukštumos skiria nedidelės daubos, 
šlaitai tik 4-5 m aukščio . Viršuje - netai
syklinga ovali aikštelė, 42 m ilgio SR-PV 
kryptimi, 50 m pločio SR gale ir 26 m PY. 



Jos SR pakraščiu yra buv. 65 m ilgio py
limo pėdsakų. Pylimas išskleistas, a pie 
1 m aukščio. Ą.ikštelė ir šlaitai ilgai bu
vo ariami. 
1971 žv. II. 

426. MAZULONYS, Ignalinos raj., Zuikų apy!. 
Piliakalnis į R nuo Vėlio (Velionių) ež., 
apjuostas daubomis, nupiauto kūgio for 
mos, įdubusiu viršumi. S ir R šlaitai 11-
12 m aukščio, iš P - iki 20 m. Viršuje
apie 38 m ilgio R-V kryptimi ir 30 m 
pločio aikštelė, juosiama 1,5-2 m aukš
čio pylimo. R pašlaitėje pastebėtas kul
tūrinis sluoksnis, rasta lipdytos keramikos 
lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi. 
1907 m. ir 1908 m. Archeologinės komisijos 
iš P etrapilio atsiųstas V. Kaširskis S ir 
SR aikštelės dalyje ištyrė daugiau kaip 
100 m2 plotą. Centre kultūrinis sluoksnis 
0,2-0,3 m, pakraštyje - iki 5 m storio. 
Aptikta medinių pastatų liekanų, rasta lip-
dytos brūkšniuotu paviršiumi ir žiestos 429. 
keramikos, įvairių XI-XIII a. dirbinių. 
1958 žv. II, 1907- 1908 tyr. V. Kaširs-
kis. Rad . VE 789: 1-310, 790: 1-136. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 181; 1956, 57-
58; R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1958, 54-
55; V. Daugudis, 1961, 16- 40; LAB, 
49- 50; <P. I1o~poBCK,ln1:, 1893, 51; OTŲh 
I1M'I1epaTOpCKOH: ApxeoJIo.fl1'tĮecKoH: KOMI1C-
CI1I1 3a 1907 r., C. I1eTep6ypr, 1910, np. 
106-107; OTųeT H MnepaTOpCKOH: Apxeo- • 
JIo,rl1'ŲeC~OH: KOMI1CCI1'I1 3a 1908 r., rC. J1e
Tep6ypr, 1912, 'CTp. 161-163; A. CnI1UhIH, 
1925, 165- 166. 

427. MAZUTIŠKIAI (Migdoliškiai), Biržų raj. , 
Medeikių apy!. 
Prie ribos su Migdoliškių kaimu, pelkėto 
slėnio pakraštyje buvo kalva, vadinama 
piliakalniu. Ją sunaikino žvyrduobės. Buv. 
kalvos dydis ir forma nežinoma. 
1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 181; <P. JlOKP O'B
CKiHH:, 1899, '512. 

428. MECIONAI, Lazdijų raj., Kapčiamiesčio 
apy!. 
Į R nuo kaimo, Ančios ež . V krante yra 
didelė :kalva, va dinama piliaka lniu. Iš Š, 
R ir PR ją juosia ežeras. V ir VP nuo 
aukštumų kalvą skiria apie 150 m ilgio, 
gana tiesus, sausu dugnu, apie 15 m gy
lio slėnis. Nuo ežero šlaitai 25 m aukš
čio. Viršuje - netaisyklinga, ne visai lygi, 
apie 20 X25 m dydžio aikštelė, o 3-4 m 
žemiau jos - didelė terasa. Įtvirtinimų 
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pėdsakų ir kultūrinio sluoksnio nepaste
bėta. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

MEDEKŠIAI, Kėdainių raj., Pelėdnagių 
apy!. 
P. Tarasenka mini kaime piliakalnį. Iki 
šiol nenustatyta, ar jis yra ir kaip atro-
do. . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 181. 

MEDĖNAI, buv. Jiezno vlsč., žr. Medžio
nys, Prienų raj. (Nr. 430). 
P . Tarasenka mini piliakalnį ir kaip šalti
nį nurodo F. Pokrovskio žemėlapį . Pasta 
rasis iš tiesų mini piliakalnį prie Vir
kiaus upelio. Medėnų kaime nėra Virkiaus 
upelio ir piliakalnio. Jie yra Medžionyse. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 181; <P. f.!OKPOB
ClmH:, 1893,127. 

MEDVĖGALIS, Silalės raj., Laukuvos 
apy!. 
Piliakalnis į PR nuo Medvėgalio kalno. 
Tai pailga SV-PR kryptimi kalva sta
čiais, 25-26 m aukščio SR ir PV šlai
tais . Galiniai kiek nuolaidesni, PR šlaitas 
sustiprintas; apie 16 m žemiau aikštelės 
yra ' pylimėlis, juosiąs piliakalnio galą· 
SV, apie 10-11 m žemiau aikštelės yra 
maždaug 30X50 m dydžio terasa, o 5 m 
žemiau jos - antroji, puslankio formos, 
iki 15 m pločio apie vidurį . Viršuje yra 
apie 110 m .ilgio ir 20- 22 m pločio aikš
telė, kurios galuose buvę nedideli pyli
mėliai dabar nuskleisti, vos žymūs. Aikš
tel ėje ir PV ' pašlaitėje pasteb imas kultū
rinis sluoksnis, rasta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi. Į S- SR nuo pilia 
kalnio pelkėje esanti kūlgrinda. Į V-py 
nuo jos yra kalva, vadinama Alka. 
Medvėgalio pilis (Medovaglė ir pan.) mi
nima 1316 m., o 1329.1 1.1 d. kryžiuočiai 
su talkininkais iš Vokietijos, Cekijos ir 
Anglijos po atkaklios kovos privertė įgu
lą pasiduoti; pilis buvo sudeginta. J. Ba
sanavičius Medvėgalio pilį buvo sutapa
tinęs su Medininkais ir nukėlęs į Var
nius. 
1948, 1961 ir 1964 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 16, 39,40, 42, 47, 
50, 54, 56, 66 jr kt.; L. Kšivickis, 1928; 
P. Tarasenka, 1928, 182; A. Vaičiutaitis, 
1939, 178-182; P . Tarasenka, 1956, 76-
77; J. B asan avičius, 1970, 87; M. Valan
čius, 1972,382-384; <P . I10KPOB'CKHH:, 1899, 
146. 



430. MEDZIONYS, Prienų raj., Stakliškių apy!. 
Piliakalnis kaimo S dalyje, deš. Virkiaus 
krante, santakoje su bevardžiu upeliu, i 
sv nuo kaimo kapinių. Iš P ir PR jį 
juosia Virkiaus, iš S ir SV - bevardžio 
upelio slėniai. Upeliai suteka V gale. Slai
tai į upelių slėnius statūs, nuolaidžiau
sias ir žemiausias - V, 15 m aukščio. R 
nuo aukštumos iškastas 60 m ilgio. iš
lenktas griovys ir ' supiltas 8,5 ' m aukšč.io 
nuo griovio ir beveik 7 m nuo aikštelės py
limas. Piliakalnio aikštelė 44 m Hgio PV
SR kryptimi ir 25 m pločio SR gale, prie 
pylimo. Aikštelės PV gale - 16 m ilgio 
ir 0,8 m aukščio pylimas. 
Į S ii- R nuo piliakalnio pastebimas kul
tūrinis sluoksnis. Aptikta lipdytos kera
mikos grublėtu paviršiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 171 (Medėnai) ; 
<P. DOKPOB<CKI1H, 1893, 127. 

MEIRĖS, Silalės raj., Kaltinėnų apy!. 
M. Valančius mini prie Meiros upelio, ne
toli Kaltinėnų piliakalnį . P. Tarasenka 
jį nukėlė tiesiog į Meirių kaimą. Atrodo, 
tai Gedminiškių piliakalnis. Meirių kai
me jau 1935 m. rasti tik senkapiai. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 182; M. Valan
čius, 1972, 361. 

431. MELĖNAI, Anykščių raj., Skiemonių apy!. 
Pilele, Pilies kalnu vadinama į PV nuo 
Skiemonių kalva nuolaidžiais, 10-12 m 
aukščio šlaitais, iš V apjuosta nedidele 
pelke, iš kitų pusių nedideliais slėniais 
atskirta nuo gretimų kalvų. Ji nuo seno 
ariama, aikštelė neišsiskiria, viršus iški
lus, kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1970 žv. II. 

MELĖNAI, Biržų raj. (buv. Nemunėlio 
Radviliškio vlsč.). 
P. Tarasenka, sekdamas J. Elisonu, nu
rodo ten piliakalnį. Iš tiesų J. Elisonas 
mini piliakalnį esant Mieliūnuose, buv. 
Salų apylinkėje, kur iki šiol jo nerasta . 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 182. 

432. MENKUPIAI, Kapsuko raj., Jurgeže
rių apy!. 
Piliakalnis į V nuo kaimo, prie bevar
džio upelio slėnio. Slėnis ir daubos juo
sia piliakalnį iš R, P ir V. Slaitai sta
tūs, 11 - 12 m aukščio. S- SV piliakalnis 
siekia aukštumą, nuo kurios aikštelės pa
kraščiu buvęs supiltas pylimas. Išorėje jis 
3 m, nuo aikštelės - 1-1,5 m aukščio. 
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Aikštelė keturkampė, apie 50X35 m dy
džio. Piliakalnis buvo ariamas, pylimas 
iš dalies išskleistas, iškasinėtas apkasais. 
Aikštelėje dar yra kultūrinio sluoksnio. Į 
S ir SV nuo piliakalnio rasta lipdytos ke
ramikos grublėtu paviršiumi. 
1954 ir 1965 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 182; A. Kamiiis
ki, 1956, 232. 

MERGEZERIS, Varėnos raj. ir apy!. 
Į P nuo kaimo, miške Palocių kalnu va
dinama kalva kartais laikoma piliakalniu. 
Bet kalva be piliakalnio bruožų, senesni 
vietiniai gyventoj ai supilta nelaiko. 

434. MERKINĖ, Varėnos raj. 
Piliakalnis deš. Neries krante, į V nuo 
Merkio žiočių, Stangės kair. krante. Iš 
R ir P jį juosia Nemuno, iš V - Stangės 
slėniai, S gili dauba skiria nuo aukštumų. 
Nemaža jo dalis, paplauta Stangės, nu
griuvo. Slaitai statūs, nuo Nemuno sie
kia 30 m aukščio. S žemiausias šlaitas 
apie 12 m aukščio. Viršuje išliko tik 7 m 
ilgio S- P kryptimi ir 5 m pločio aikšte
lės dalis ir P bei R krašte apardyto py
limo žymių. Jo aukštis nuo aikštelės apie 
1,5 m. Į SR nuo piliakalnio, ant greti
mos kalvos yra gyvenvietės pėdsakų. 
1971 m. IEM (vad. D. Balčiūnaitė) V šlai
te ištyrė 9 m2, V pylimo kampe 3 m2, V 
pašlaitėje - 40 m2 plotą. Pylime yra 
3,2 m, šlaite - 0,5 m, V pašlaitėje - 2 m 
storio kultūrinis sluoksnis. Aptikta žies
tos keramikos ir kitų XI-XVII a. radi
nių. 
Pilis nuo 1377 m. kelis kartus minima 
kryžiuočių kaip Merkenpil, Merkenpille. 
1391 m. lapkričio 30 d. ji buvo paimta, 
ir 1394 m. pati įgula atsitraukdama su
degino. 1403 m. dar kartą sudegino kry
žiuočiai. 
1971 tyr. IEM. Rad. IEM. 
Lit.: Z. Gloger, 1888, 247-248; J . Radziu
kynas, 1909, 33-34; P. Tarasenka, 1928, 
183; J . Basanavičius, 1970, 87; R. Batūra, 
1970, 28-35; L. Nakaitė, 1970, 25-27; 
A. Navarackas, 1970, 195-197. 

435. MEŠKININKAI, Jurbarko raj., Jurbar
kų apy!. 
Kaimo V pakraštyje, Mituvos kair. ir Va
jotos deš. krante yra piliakalnis, kartais 
vadinamas Bišpiliuku. Jo S šlaitas sta
tus, išgriuvęs į Mituvą, P leidžiasi į Va
jotos slėni, V šlaitas, upelių santakoje, 
nuolaidžiausias. Slaitų aukštis 12-13 m. 



R nuo aukštumos yra 10 m pločio ir 2 m 
gylio griovys, už jo - lygiagretus su grio
viu lanko formos pylimas, kuris nuo grio
vio dugno 3-3,5 m, nuo aikštelės - 2 m 
aukščio. Pylimas 44 m ilgio, atstumas 
tarp galų - 30 m. Aikštelė - ilgas ir siau-. 
ras trikampis išlenktu pagrindu. Ji 45 m 
ilgio R-V kryptimi ir 30 m pločio R. 
Dalis nugriuvusi į Mituvą. Aikštelėje pa
stebimas kultūrinis sluoksnis. Griūvančia
me krašte rasta lipdytos keramikos grub
lėtu paviršiumi. 
1965 žv. II. Rad. Jurbarko kraštotyros 
muziejuje. 

436. MEŠKUCIAI (Kapsukas) , Kapsuko raj. 
Piliakalnis, kartais vadinamas MarcinkaI
niu, buvo Šešupės kair. krante ir beveik 
visiškai jos nuplautas. Išliko 20 m ilgio 
ŠV šlaito dalis, nuo gretimos aukštumos 
atskirta grioviu. V gale piliakalnis turė-

. jęs pylimą· 
1968 m. II ir MMT (vad. V. Daugudis) 
iškasė 2 šurfus ir aptiko 1,5 m storio kul
tūrinį sluoksnį, kurio žemutinėje dalyje yra 
lipdytos keramikos nežymiai brūkšniuo
tu ir grublėtu paviršiumi. Viršutiniame 
sluoksnyje rasta akmenų grindinių, apde
gusio molio ir lipdytos keramikos grub
lėtu bei lygiu paviršiumi. 
Į SV nuo piliakalnio, apie 1,5 ha plote 
pastebima gyvenvietės kultūrinio sluoks
nio pėdsakų. Jos centre ištirtas 11 m2 

perkasas ir rastas 0,7 m storio kultūrinis 
sluoksnis su lipdyta keramika grublėtu ir 
lygiu paviršiumi. 
1965 žv. II. 1968 tyr. II ir MMT. 
Lit.: V. Daugudis, 1970 a, 28-29; P. Ku
likauskas, 1970, 21; B. JJ.ayrY.II.l1c, 1969, 
358-359; n. KYJHIKaycKac, 1970, 96. 

437. MICIONAI , Rokiškio raj., Jūžintų apy!. 
Piliakalniu vadinama kalva nuo seno 
ariama, apardyta bulviarūsių. Aikštelė vir
šuje neišsiskiria. Kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nepast~bėta. 
1949 žv. II. 

438. MICIONAI, Rokiškio raj ., Kriaunų apy!. 
Į SR nuo Mielėnų piliakalnio yra vieta, 
vadinama piliakalniu. Tai gretimos kal
vos viršuje maždaug 40 m ilgio S-P 
kryptimi ir apie 25-30 m pločio aikštelė, 
kurios R šlaitas statesnis, kiti - nuolaidūs. 
R kraštu eina nedidelis pakilimas, tarsi 
pylimas, 90 m, kuris tęsiasi toliau į S. 
Sis ožnugaris vadinamas Milžino kapu. 
Ariant aikštelę, buvęs pastebimas juodos 

žemės sluoksnis. Dabar kultūrinio sluoks
nio neaptinkama. 
1972 žv. II. 

439. MIELĖNAI, Rokiškio raj ., Kriaunų apyl. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva kaimo 
S dalyje. Salia buvo Piliakalnio vienkie
mis. Beveik iš visų pusių kalvą juosia 
daubos, V - nedidelis raistas. Kalvos PV 
galas' aukštesnis, šlaitai apardyti ariant, 
gana statūs, apie 23 m aukščio; žemuti
nė dalis nuolaidesnė. SR šlaitas žemas
tik 2-3 ITI aukščio. Viršuje - apie 30X 
X 25 m dydžio aikštelė. SR žemesnėje kal
vos dalyje yra apie 60 X30 m dydžio 
aikštelė, kurioje taip pat pastebimas kul
tūrinis sluoksnis; yra jo ir š laituose. 
1933 m. P. Tarasenka iškasė aikštelės S 
pakraštyje ir šlaite 20 X 2 m dyd žio perka
są ir nustatė, kad pakraščiuose kultūrinis 
sluoksnis 0,6-1,8 m storio, o SR pašlai
tėje nuo likusios ka lvos dalies piliakalnis 
buvęs atskirtas 2 In gylio ir 6 m pločio da
bar visiškai užslinkusiu grioviu. Rastas 
a'kmeninis įtveriamasis kirvis ir kito dalis. 
lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi 
daugiausia, lygiu ir grublėtu - mažiau, . 
taip pat šlako. R pašlaitėje rastos akme
ninės trin amosios girnos. 
1949 ir 1972 žv. II, 1933 tyr. P . Tarasen
ka. Rad. KVIM, 1660, 1661, IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 212 (Piliakalnis); 
1934 a, 85- 87. 

440. MIGONYS , Kai šiadorių raj., Vilūnų apy!. 
Piliakalnis kaimo S dalyje, Kruonės kair. 
krante. Iš V, S ir R jį juosia slėnio dau
·bos, P siekia kiek .žemesnę aukštumą, nuo 
kurios supiltas pylimas. Slaitai į slėnį sta
t lis , 11 -- 16 m aukščio. Viršuje - apie 
15 m skersmens aikštelė, kurios P kraš
te supiltas 4 m aukščio pylimas. Jo išori
nis šlaitas apie 8 m aukščio. Apie pilia
kal"į nemaž ame plote pastebima kultūri
nio 3luoksnio pėdsakų . 
1926 m. ar 1927 m. V pašlaitėje, dirvoje 
rasta žalvarinė masyvi m. e. pradžios apy
rankė, o 1932 m.- Maximino I (235- 238) 
moneta su skylute pakraštyje. 
1954-1955 m. ir 1957 m. YVU ir II (vad. 
R. Kulikauskienė) aikštelėje ištyrė 100 m2 

plotą ir padarė pylimo bei P šlaito 16X 
5 m dydžio piūvį. Aikštelėje aptiktas 2,8 m 
storio kultūrinis sluoksnis su lipdyta ke
ramika brūkšniuotu paviršiumi. Skiriami 
4 pylimo statybos etapai. Įvairiose gy
venvietės vietose ištirtas 480 m2 plotas, 
aptiktas kultūrinis sluoksnis su lipčyta 
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keramika brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi. 
1943 m. žv. P. Tarasenka, 1953 ir 1971 
žv. II, 1954, 1955 ir 1957 tyr. YVU ir II. 
Rad. IEM, AR 223; 1-27; KVIM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 184; 1956, 46; 
R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1958, 33-37; 
1958 a, 44-57; 1959, 125-128; P. Kuli
kauskas, 1960, 46-47; LAB, 149-155; 
P. Kulikauskas, 1965, 234-235; E. Da
nilaitė, 1967, 41-42;<1>. TIOKPOBCKilH, 1893, 
127; K. TIaarsep, 1965, 41. 

MIGONIAI, Pasvalio raj., žr. Šimoniai 
(Nr. 732). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 184; <1>. TIOKPOB
CKHH, 1899, 66-67. 

MIJAUGONYS, Kaišiadorių raj., žr. Kal
niniai Mijaugonys (Nr. 281). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 185. 

441. MIKYCIAI, Lazdijų raj., Šventežerio apy!. 
Piliakalniu vadinama kaimo V dalyje, ne· 
toli" Trako miško kalva, apjuosta nedidelė
mis daubomis. Šlaitai nuolaidūs, states
nis tik Š, 8-10 m aukščio. Viršuje - apie 
30 m skersmens apvalaina aikštelė iški
liu , viduriu. Kalva kiek apardyta žvyr
duobės, buvo ariama. šV ir R pašlaitėje 
pastebėta tamsesnės žemės. 
1954 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

442. MIKYTAI, Skuodo raj., Notėnų apy!. 
Kaimo Š dalyje, prie ribos su Šliktinės 
ir Kruopių kaimais, Šatos deš. krante, prie 
mažo bevardžio upelio yra Pilies kalnas. 
Iš PR, P ir PV jį juosia upelių slėniai; 
šlaitai statūs, apie 11 m aukščio. ŠR nuo 
aukštumos kalnas buvęs atskirtas grio
viais ir pylimais. Aikštelė beveik trikam
pė, 25 m ilgio PV-ŠR kryptimi ir 26 m 
pločio šR. PV gale, smaigalyje - 8 m 
ilgio išlenktas 0,7 m aukščio pylimas; ŠR 
galą lanku , juosia 40 m ilgio ir 3 m aukš
čio pylimas. Išorinis šlaitas, nusileidžiąs į 
30 m ilgio griovį, 6 m aukščio, už kurio yra 
antras 4,5 m aukščio nuo griovio ir 1,5 m 
nuo lauko pylimas. Už jo buvęs antras 
griovys vos pastebimas, užslinkęs. Pasa
kojama' kad keliolika metrų toliau į R
ŠR buvęs trečias pylimas, bet jis sulygin
tas, ariant lauką. Atrodo, tai buvęs prieš
pilis. 
Apie 300 m į Š, Šatos slėnyje 1938 m. 
buvo rastas X-XI a. papuošalų ir ginklų 
lobis, 1971 m.- antras panašus IX-X a. 
1966 žv. II. 

443. MIKYTAI, Šakių raj., Lekėčių apy!. 
Smailakalniu vadinamas piliakalnis Ne
muno ka ir. krante, tarp gilių daubų, ku
rios kartu su Nemuno slėniu jį juosia iš 
P, V ir Š. Šlaitai statūs, aukšti. Viršuje
ovali, 20 m ilgio R- V kryptimi ir 12 m 
pločio aikštelė; V jos galas kiek žemes
nis. Aikštelės R gale yra apie 0,8 m aukš
čio pylimas. Jo išorinis šlaitas maždaug 
1,5 m aukščio ariant išskleistas. Į R nuo 
piliakalnio ariamame lauke rasta lipdy
tos keramikos grublėtu paviršiumi. 
1960 žv. II. 

444. MIKNIONAI (Giraitė), Varėnos raj., Ne
dingės apy!. 
Piliakalnis, vadinamas Zomkakalniu, vra 
prie ribos su Giraitės kaimu ir žinomas 
abiem šiais, taip pat Lesagūrų dvaro var
du. Tai kūgio formos, įdubusiu viršumi 
kalva. Apie 15 m ilgio ir 7 m pločio aikš
telė iš visų pusių apjuosta pylimu, kuris 
R gale iki 3 m, V - iki 4,5 m aukščio; 
išoriniai šlaitai 11-13 m aukščio. Aikšte
lėje žymu kultūrinis sluoksnis. Jo yra ir 
V pašlaitėje. Rasta lipdytos lygiu ir grub
lėtu paviršiumi bei žiestos keramikos. 
1955 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 172 (Liasogu
rai); <1>. TIO~po.BCKilH, 1893, 119 (Liaso
gurai) . 

445. MINEII(IŠI(J::S, Zarasų raj., Ežerėnų apy!. 
Piliakalnis Nikajaus kair. krante. Tai 
15-16 m aukščio, gana nuolaidžiais šlai
tais kalva, kurią iš P ir PR juosia pel
kėtas Nikajaus slėnis, iš R, Š ir ŠV
pelkės. Viršuje - netaisyklinga, apie 60 m 
ilgio ŠR-PV kryptimi ir 40 m pločio 
aikštelė. Jos ' pakraščiuose ir šlaitų viršu
tinėje dalyje pastebimas kultūrinis sluoks
nis. Aptikta keletas akmeninių įtveriamų
jų ir su skyle kotui kirvių bei jų dalių, 
kaulinių įrankių, lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir truputis lygiu paviršiumi. 
Kalva daug metų ariama, suardyta. 
1949 ir 1972 žv. II. Rad. RKM, 9889-
9900, 9948-9955. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 186; P. Gipiškis, 
1936, 37. 

MIRABELIS, Kupiškio raj., žr. XVI
XVIII a. įtvirtinimų skyrių. 

MIROSLAVAS, Alytaus raj. 
Literatūroje minimas' piliakalnis yra tas 
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pats šalia miestelio Bendrių kaime - Uo
lakaI nis be piliakalnio požymių. 
1954 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 186; A. Kamiiis
ki, 1956, 206. 

446. MISIONAI, Sakių raj ., Kriūkų apy!. 
Piliakalnis Į P nuo buv. dvaro, Nykutės 
kair. krante, miške, ilgos siauros kalvos 
PR gale. Iš R ir S jĮ juosia gilios dau
bos, šlaitai gana statūs, iki 30 m aukš
čio. Viršuje - apie 20 X 10 m dydžio aikš
telė, SV pasiekiama ilga siaura ketera. 
Kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų nepa
stebėta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 186; A. Kamiiis
ki, 1956, 282; J. Basanavičius, 1923, 347. 

447. MISVIECIAI, Vilkaviškio raj., Alvito apy!. 
Piliakalnis Brideikio kair. krante kartais 
vadinamas Kapkiemiu, nes ten buvo se
nos kaimo kapinės. Iš SV, V ir P jĮ juo
sia gilus upelio slėnis; šlaitai statūs, apie 
12 m aukščio nuo slėnio dugno. R nuo 
aukštumos yra puslankio formos, 35 m 
ilgio pylimas ir už jo užslinkęs griovys. 
Pylimas nuo aikštelės 1,7 m, išorėje-
2,2 m aukščio, jo viršus plokščias, 3 m 
pločio. Aikštelė trikampė, V dalis kiek že
mesnė. Prie pylimo R gale ji 27 m plo
čio, R-V kryptimi 20 m ilgio. Į R nuo 
piliakalnio yra tarsi seno kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

448_ MISUCIAI, Kretingos raj., Zalgirio apy!. 
Minijos ka ir. krante, santakoje su bevar
džiu upeliu yra piliakalnis. Jo status 26 m 
aukščio V šlaitas leidžiasi į platų Minijos 
slėnį. Prie S galo - gili dauba, o iš R
upelio slėnis. Slaitas status, tik 3-9 m 
aukščio. Iš P buvę iškasti grioviai ir su
pilti pylimai, kurie ariant išskleisti. Aikš
telė ovali, apie 50 m ilgio S-P kryp
timi ir apie 40 m pločio . Jos P krašte 
pastebimas išskleistas pylimas 1,5 m aukš
čio nuo aikštelės ir 2 m - išorėje. Lygia
grečiai su py]įmu, už jo yra apie 40 m 
ilgio ir 17 m pločio tarsi priešpilio aikš
telė ir jos krašte - antras vos pastebimas 
pylimas. Aikštelės pakraščiuose - kultū
rinis sluoksnis. 
1966 žv. II. 

MLOD~NAI, Kėdainių raj. (buv. Kra-
kių vlsč.) . " 

P. Tarasenka, sekdamas K Gukowskiu, 
čia mini piliakalnį. Tačiau tokio kaimo 
buv. Krakių vlsč. nėra. Neaišku, apie kokį 
piliakalnį iš tikrųjų kalbama. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 187. 

449. MOCI(AICIAI (Siuraičiai) , Klaipėdos raj. , 
Veiviržėnų apy!. 
Piliakalnis Veiviržo kair. krante, santa
koje su Kuisiu, greta Siuraičių kaimo. Iš 
P ir V jĮ juosia upės slėnis. Slaitai sta
tūs, apie 20 m aukščio, leidžiasi i šalti
niuotą slėnį. Nuo aukštumos iš S ir R 
taisyklingu lanku supiltas 80 ID ilgio py
limas ir jo išorėje iškastas dabar vos žy
mus griovys; pylimas 1,6 m aukščio nuo 
jo ir apie 1 m aukščio nuo aikštelės. Ji 
ovali, 65 m ilgio PV- SR kryptimi ir 
apie 45 m pločio. Nei kultūrinio sluoks
nio, nei gyvenvietės pėdsakų nepastebė
ta. Apie 300 m į SR nuo piliakalnio yra 
II- XII a. senkapis. 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 187; L. Krzywic
ki i J. Szaulys, 1902; <P. TIOKPOBCKHH:, 1899 
96. ' 

450. MOCI(AICIAI (Johampolis), Kelmės raj., 
Kiaunorių apy!. 
Į P nuo buv. Johampolio dvaro yra pail
ga, kapukais vadinama kalva. Ji aukštu
moje, šlaitai apardyti, geriausiai išlikęs 
R - 3,5 m aukščio. Viršuje - apie 50 m 
ilgio ir 10 m pločio aikštelė, kurios ga
luose yra dar 0,5-0,6 m aukščio pylimų 
žymių. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1967, žv. II. 
Lit.: <P. TIOKPOBCKHH, 1899, 96. 

MOCI(~NAI (Mackėnai), Utenos raj. 
P. Tarasenka, remdamasis vietinio kores
pondento pranešimu, nurodo prie Duo- ' 
bio ež. piliakalnį, vadinamą Stugurkal
niu. Siame kaime nei tokio ežero, nei kai
no nėra. Stugurkalnis iš tikrųjų Duobio ež. 
S krante, Stanėnų kaime, prie ribos su 
Monėnais . Tačiau šis kalnas be piliakal
nio požymių, vietiniai supiItu jo nelaiko. 
VAK, 63/295. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 176 (Mackėnai). 

451. MOLAVt::NAI (Griaužai), Raseinių raj., 
Nemakščių apy!. 
Kauprėmis vadinamas piliakalnis Sešu
vies deš. krante, prie ribos su Griaužų 
kaimu. Iš SR, PR ir PV jĮ juosia Sešuvies 
slėnis, SV siekia aukštumą. Piliakalnis 
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su 3 pylimais ir grioviais atskirtomis įvai
riame aukštyje ir žemai slėnyje aikštelė
mis, dar tarsi su papiliu. Pirma aikštelė 
SV galu siekia aukštumą. Ji 25 m ilgio 
SV -PR kryptimi, SV nuo aukštumos at
skirta 14 m ilgio grioviu ir 2,5 m aukš 
čio nuo lauko bei 3,5 m nuo aikštelės py
limu. Soniniai šlaitai statūs, 18 m aukš
čio. PR galas status, 3,5 m aukščio . Cia, 
žemiau pirmos aikštelės tarsi terasa yra 
toliau į PR einanti 28 m ilgio ir apie 
10 m pločio aikštelė stačiais šoniniais šlai
tais. Jos PR gale yra 5 m gylio griovys, 
skiriąs nuo kiek žemesnės 29 m ilgio tre
čios aikštelės. Pastaroji tik 3- 5 m pločio, 
nes dalis, slenkant šlaitams, išgriuvusi Į 
šonus. Jos galuose - žemi pylimai. PR 
yra 5,5 m gylio ir 9 m ilgio griovys, už 
jo - 4,5 m aukščio pylimas ir antras grio
vys, už kurio apie 120 m ilgio ir 45 m plo
čio aikštė - papilys, lanku juosiamas 
upės, maždaug 5 m aukščiau jos. Taigi 
visos 3 aikštelės ir Įtvirtinimai tarp jų 
užima apie 170 m ilgio Į upės slėnĮ įsi
terpusią kalvą. 
1967 žv. II. 

MOLIŪNAI, Pasvalio raj., žr. Krikliniai 
(Nr. 331) . 

MONTORIšKf:S, Joniškio raj., 2agarės 
apy!. 
F. Pokrovskis ir, juo sekdamas, P. Tara
senka nurodo kaime 6 m aukščio ir 600 m 
ilgio pylimą, kuriame randama žmonių 
kaulų ir senienų. Iš tiesų į P nuo kaimo, 
miško pakraštyje, šalia pelkės buvusi pa
ilga R-V kryptimi didelė kalva, kurioje 
buvo randama kažkokių senienų, kai kur 
apdegusio molio gabaliukų, anglių. Kal
va sunąikinta, vežant žvyrą; išsamesnių 
duomenų apie jos formą ir radinius -ne
išliko. Piliakalniu nevadinama, todėl var
gu ar ji laikytina buv. piliakalniu. 
1968 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 188; J. Sliavas, 
1969,93; cĮ>. nOKpOHclmi%, 1899, 70. 

452. MANTVYDAI, Mažeikių raj., Reivy-
čių apy!. 
Pila le vadinama kalva Ventos slėnio pa
kraštyje, į V nuo kaimo kapinių. V jos 
šlaitas leidžiasi Į Ventos slėnį, S ir R 
kraštus juosia mažo bevardžio upelio slė
nis. P nuo laukų pilalę skiria nedidelis 
įdubimas. SIai-tai į slėnius nuolaidūs, 4-
6 m aukščio. Viršus apie 160 m ilgio S-

P kryptimi ir 50 m pločio P gale. Kultū
rinio sluoksnio nepastebėta. 
1966 žv. II. 
Ut.: S. Ličkūnas, 1934, 49. 

453. MORKAI, Sakių raj., Kriūkų apy!. 
Pilia·kalniu va,dinamas Nykos deš. krante 
aukštumos kraštas, iš P ir R juosiamas 
upės, vos apie porą metrų aukštesnis už 
gretimus laukus. Jis nuo seno ariamas, 
be kultūrinio sluoksnio. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

454. MORKŪNAI, Zarasų raj., 2ukliškių apy!. 
Piliakalniu vadinama nuo seno ariama 
nedidelė kūgio formos kalvelė, beveik iš 
visų pusių apjuosta pelke. Slaitai nuolai
dūs, 7-8 m aukščio; aikštelė neišsiskiria, 
viršus apie 10 m skersmens. Be kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1949 žv. II. 

455. MOSf:DIS, Skuodo raj. 
Miestelio PR pakraštyje, Bartuvos kair. 
krante buvęs piliakalnis. Iš S ir R jį 
juosė Bartuva ir jos slėnio daubos, šlai
tai statūs, 10-11 m aukščio . P ir V pi
liakalnis siekė aukštumą, nuo kurios bu
vęs atskirtas lanku ėjusiu grioviu ir aikš
telės pakraščiu supiltu apie 150 m ilgio 
pylimu. Tėra apie 50 m ilgio SR griovio 
dalis, likusi ir pylimas sunaikinti XVI
XVII a., kai čia buvo įsikūręs dvaras, o 
vėliau statyti kiti pastatai. Aikštelė - ne
taisyklingas ovalas, apie 100 m ilgio S-P 
kryptimi ir 55-60 m pločio. Aptikta lip
dytos ir vėlyvos žiestos keramikos. Į P 
nuo piliakalnio buvusi gyvenvietė, rastos 
dvejos trinamosios girnos. 
1971 žv. I. Jablonskis (Kretinga). Rad. 
V. Into rinkinyje Mosėdyje. 

456. MOŠKf:NAI (Laukupėnai) , Rokiškio raj . 
ir apy!. 
Piliakalnis Laukupės kair. krante, prie 
Moškėnų ir Laukupėnų kaimų ribos. Jo 
R dalis priklausė Moškėnams, . V - Lau
kupėnams . Tai didelė kalva stačiais, 20-
30 m aukščio šlaitais. R ir S aukštesni, 
nes leidžiasi į Laukupio slėni. Viršuje
beveik keturkampė, apie 50 m ilgio PR
SV kryptimi ir 38 m pločio aikštelė kiek 
aukštesniais pakraščiais. 3-3,5 m žemiau 
aikštelės krašto šlaite yra apie 210 m il
gio ir 1,8 m aukščio pylimas. Jo išori
nis šlaitas apie 3,5 m aukščio, ir čia pa
šlaitėje eina antras 2-2,5 m aukščio iš 
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vidaus pylimas. Jo išorinis šlaitas apie 
4 m aukščio. Pylimas žiedu juosia ViSą 
piliakalnį ir yra 275 m ilgio. Zemiau jo
nuolaidesni, natūralūs kalvos šlaitai. Pa
šlaitėje iš visų pusių yra gyvenvietės pėd
sakų, pastebima juodos žemės, lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi, šlako, gyvulių kaulų ir kitų radi
nių. 
1909 m. ir 1910 m. L. Krzywickis ištyrė 
beveik visą aikštelę. Kultūrinis sluoksnis 
jos centre siekė 0,2- 0,3 m, pakraščiais
iki 1 m 'storio. Kultūriniame sluoksnyje 
rasta lipdytos keramikos, akmenų grin
dinių, akmeninių kirvių, 411 kaulo ir rago 
dirbinių (smeigtukų, ylų, adiklių ir kt.), 
taip pat geležinių peilių, ietigalių, pjau
tuvėlių ir kt., žalvarinių papuošalų. Kul
tūrinis sluoksnis priklauso I tūkstantme
čiui pr. m . e. ir I-VII m . e. a. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Radiniai yra KVIM, 1501 : 1- 365 (išsky
rus keramiką ir gyvulių kaulus), atsitik
tiniai radiniai iš gyvenvietės - IEM, RKM 
57, 58, 145, 2662, 7835, 7836, 9492. 
Lit.: L. Krzywicki, 1917, 1-42, XIII lenL ; 
P. Tarasenka, 1928, 170 (Laukupėnai) ; 
1956, 28; 

MOTERAITIS, Moteraičio kalnas, žr. Bur
biškiai (Nr. 113). 

457. MORININKAI, Vilniaus raj., Zemaitėlių 
apyl. 
Piliakalnis - Kinės kair. krante. Iš R, S ir 
V jį juosia upelio slėnis ir daubos, P-PV 
siekia gretimos aukštumos kraštą. Slaitai 
statūs, R aukščiausias , apie 9 m, kiti-
6-7 m aukščio. Viršuje - beveik ketur
kampė, 70 m ilgio SR-PV kryptimi ir 
30 m pločio aikštelė. S, V ir P pakraštyje 
vos žymūs buv. pylimo pėdsakai, nes aikš
telė ilgai "buvo ariama . Aikštelėje ir V 
bei P pašlaitėje yra kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. Rasta lipdytos keramikos grub-
lėtu ir lygiu paviršiumi. ' 
1955 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 188 (Mūrinė), 
227 (Rūkainiai); <1> . rIO'KPOBCKIIH, 1893, 
59 (taip pat 2 piliakalniai - Rūkainių ir 
Mūrinės) . 

458. MORO STRĖVININKAI, Kaišiadorių raj., 
Ziežmarių apyl. " 
Piliakalnis --...:. į S nuo kaimo, Strėvos kair. 
krante, slėnyje. Iš S, R ir P jį juosia 
Strėvos slėnis; šlaitai statūs, api~ 15 m 

aukščio. PV piliakalnis siekė aukštumą, 
nuo kurios atskirtas grioviu ir pylimu (?) . 
Tačiau ši jo dalis sunaikinta. Statant hid
roelektrinę, čia iškastas naujas gilus ka
nalas, pakeitęs ir piliakalnio PV galą. 
Viršuje liko ovali, 28 m ilgio ir 10 m plo
čio aikštelė, kurios PV gale dar žyniu 
buv. pylimo kraštelis . Į V nuo piliakal
nio pastebėta kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. 

1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 238 (Stravinin
kai) . 

459. MUSTENIAI, Trakų raj., Rusakalnio 
apyl. 
Kaimo SV yra kalva, vadinama piliakal
niu. Ji beveik pasagos formos; P, V lr 
S šlaitai statūs, 11 m aukščio, leidžiasi 
į pelkę pašlaitėje. Viršuje - apie 50 m 
pločio įdubimas, pamažu nuolaidėjąs į R 
,ir susiliejąs su gretimais laukais. Be 
įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio pėdsa
kų. 

1971 žv. II. 

460. NEGARBA .(Jazdai, Senkai), Kretingos 
raj ., Rūdaičių apyl. 
Piliakalnis Tenžės deš. krante. Jis žino
mas kaip Senkų, Jazdų, Jazdaičių pilia
kalnis, nes šalia buvo Jazdų dvaras, o 
kitoje Tenžės pusėje - Senkų kaimas, ir 
kaip Negarbos kalnas, Bliūdkalnis, nes 

' forma kiek primena "bliūdą". Jis su be
veik apskrita, 47-50 m skersmens aikš
tele, kurią žiedu juosia pylimas. V ir S 
nuo aukštumos 140 ill ilgio pylimo dalis 
yra 7 m aukščio nuo lauko ir 6 m plo
čio viršuje. 
Likusi 100 m ilgio dalis iš R ir P, nuo 
upės slėnio tik apie 2,2 m aukščio nuo 
aikštelės ir 13 m i šorėje. 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 128 (Ezdaičiai), 
231 (Senkai); M. Valančius, 1972, 361 
(Bliūdkalnis), 365-367 (Senkų kalnas); 
<1>. rIOKPOBCKIIH, 1899,85 (Jėzgaičiai). 

461. NAIKIAI, Mažeikių raj. ir apyl. 
Ventos deš. krante, prie Vaidmino kalva 
vadinama piliakalniu . Jos PV šlaitas lei
džiasi į Ventos slėnį, V ir S - į daubą, 
kuria teka Vaidminas. Slaitai nuolaidūs, 
6-10 m- aukščio. Aikštelė apie 60 m ilgio 
ir 25 m pločio, labiau neišsiskiria, be to, 
apardyta" bulviarūsių ir 1915 m., 1941 m., 
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1944 m. apkasų, bunkerių duobių. Be kul
tūrinio sluoksnio. 
1%6 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 189; S. Ličkū
nas, 1934, 49. 

462. NARKYČIAI, Zarasų raj., Zukliškių apyl. 
Piliakalnis, vadinamas Juoduoju kalnu, 
prie Jotkūniškių ež. PV kampo. Tai ilgos 
didelės kalvos P aukštesnis galas, smar
kiai apardytas ariant. Aikštelė galėjo bū
ti apie 50X30 m dydžio, pailga R-V 
kryptimi; V, R ir P šlaitai statūs, 
15-20 m, S vos žymus, 1,5-2 m aukš
čio. Galimas daiktas, čia būta pylimo. 
Aikštelėje ir šlaituose ryškus juodos že
mės sluoksnis . . 
1971 žv. II. 

NAUJAMIESTIS, Panevėžio raj. 
P. Tarasenka, remdamasis J. Elisonu, nu
rodo prie Nauj amiesčio Ruda pilio kalną 
ir žemėlapyje žymi piliakalnį. Iš tikrųjų 
J . Elisonas prie Naujamiesčio mini Rud
upėlio kalną, iš kurio pašlaitės išteka šal
tiniai, o kalne randama žmonių kaulų. Tai 
vėlyvas senkapis, o ne pj1iakalnis. 
Lit.: J . Elisonas, 1925, 328; P. Tarasenka, 
1928, 191. 

463. NAUJASODIS, Prienų raj., Silavoto apyl. 
Piliakalnis Lašašos deš. krante. Jo PR ir 
SR šlaitai gana statūs, leidžiasi į upelio 
slėnį ir yra 15-16 m aukščio, V ir P
tik 4-5 m aukščio. Viršuje - apie 20 m 
ilgio ir 10-12 m pločio aikštelė, pailga 
PV-SR kryptimi. Be įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio. 
1954 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemėl. 

464. NAUJASODIS, Trakų raj., Aukštadvario 
apyl. 
Kazokų kalnu vadinamas piliakalnis Mo
šios deš. krante, miške, aukštumos . pa
kraštyje. Iš S ir R jį juosia upelio slė
nis, iš P - žemuma, V siekia aukštumą. 
Aikštelė 15 m ilgio P-S kryptimi ir apie 
10 m pločio. J ą žiedu juosia pylimas, ku
ris V nuo aukštumos 5 m, išorinis šlai
tas apie 7 m aukščio. Nuo aukštumos iš
kastas 37 m ilgio ir 7 m gylio griovys. 
Kitur pylimas 1-2 m aukščio, nes S šlai
tas apie 20 m aukščio, o R, 6 m žemiau 
pylimo viršaus, šlaite yra antras 1,6 m 
aukščio pylimas. Į P nuo piliakalnio ap
tikta lipdytos keramikos grublėtu pavir-

šiumi, dar toliau būta nedidelės pilkapių 
grupės. 
1971 žv. II. 
Lit.: R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1959, 135. 

465. NAUJAUPIS (Pilioniai), Kėdainių raj., 
Mantviliškio apyl. 
Piliakalnis Dotnuvėlės kair. krante, prie 
santakos su Grioviuku. Iš V jį juosia 
Dotnuvėlė, iš R - Grioviukas, iš S ir P -
daubos. Slaitai gana statūs, 5-7 m aukš
čio . Viršuje - 2 aikštelės . P žemes nė, apie 
40 m ilgio ir 30 m pločio. Jos S dalyje 
1934 m. pastatyta mūrinė 10 X 10 m dy
džio koplyčia. Statant rasta anglių, puo-

, dų šukių, gyvulių kaulų, bet radiniai ne
išliko. SR aikštelės krašte yra 3 m aukš
čio status šlaitas ir viršuje antra 27 m 
ilgio R-V kryptimi ir 17 m pločio aikš
telė. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 191 ir 209 (Pele· 
nai); 4>. DOKPOBCKH H, 1899, 119. 

466. NAUJIENt::LĖ, Kapsuko raj., Jurgeže
rių apyl. 
Kaime, šalia buv. dvaro yra piliakalnis, 
vadinamas Aukštakalniu, Kovakalniu. Iš 
R, P ir V jį juosia daubos ir platūs slė
niai, šlaitai gana statūs, 12-20 m aukš
čio. Aukščiausia~ - V, ntisileidžiąs į ne
didelį raistą. Slaitai smarkiai apardyti 
ariant, atrodo, kad viršutinė dalis buvusi 
išlyginta, labai stati. S nuo likusios kal
vos dalies buvęs iškastas griovys ir su
piltas apie 18 m ilgio pylimas. Jis apar
dytas ariant, taip pat statant topografinį 
bokštą. Pylimas 1,5 m aukščio nuo buv. 
griovio ir 0,6-0,8 m nuo aikštelės, kuri 
buvusi apie 30 milgio S-P kryptimi ir 
15 m pločio. Ji taip pat apardyta ariant 
ir smarkiai sužalota apkasų. 
1972 žv. II. 
Lit.: A. Osipowicz, 1867, 64; A. KamiiIski, 
1956, 234; J. Basanavičius, 1970, 6. 

467. NAUJININKAI (Kuturiai), Tauragės raj., 
Pagramančio apyl. 
Akmenos deš. krante yra piliakalnis. Iš 
SR, PR ir PV jį juosia Akmenos slėnis; 
šlaitai statūs, daugiau kaip 10 In aukš
čio. SV nuo aukštumos iškastas griovys 
ir už jo supiltas 25 m ilgio pylimas, da
bar · tik 2,5 m aukščio nuo griovio dugno 
ir 1,5 m nuo aikštelės. Aikštelė prie pyli
mo apie 20 m pločio ir 40 m ilgio SV-PR 
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468. 

469. 

470. 

kryptimi. Pylimas ir griovys apardyti, 
ariant piliakalnĮ . 
1961 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 166 (Kuturiai) . 

NAUJOJI RĖVA, Vilniaus raj ., Sudervės 
apy!. "-
Rusų bažnyčia vadinamas piliakalnis yra 
Į SV nuo kaimo, Neries deš. kra rite. Iš SV, 
PV ir PR jĮ juosia Neries slėnio daubos, 
šlaitai statūs, 27-30 m aukščio . Nuo aukš
tumos SR jĮ skiria apie 6 m gylio ir 25 m 
pločio Įdubimas, tarsi griovys, kuris tik 
14 m ilgio. Nuo griovio aukštyn kyla sta
tus, 7,5 m aukščio galinis piliakalnio šlai 
tas, kurio viršuje - kūgio formos pylimas. 
Jis nuo aikštelės tik 2 m aukščio . Aikštelė 
prie pylimo, SR 15 m pločio ir apie 40 m 
ilgio. Jos PV galas žemesnis ir siauresnis. 
1972 žv. II. 

NAUJOKAI, Jurbarko raj ., žr. Antkalnė 
(Nr. 29). . 

NAUKAIMIS, Raseinių raj ., žr. Gabrie- , 
liškės (Nr. 178). 

NAVININKAI, Kapsuko raj :,' ' Sangrūdos 
apy!. 
Kaimo P pakraštyje, Saltinio deš. krante 
yra piliakalnio liekanų , Išlikusi 8 m aukš
čio V- SV dalis, kurios viršuje yra 10 X 
X 15 m dydžio aikštelė. Kita dalis nukasta 
ir nuvežta Į geležinkelio sampilą. 
1965 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1959, žemė!. 

NEMAJONAI, Prienų raj., Birštono apy!. 
Pilale, šlėktų kapeliais vadinama kalva į 
S nuo miestelio, Nemuno kranto viršuti
nės terasos pakraštyje. Tai gana stačiais, 
apie 10 m aukščio šlaitais kalva su be
veik apskrita, 25-30 m skersmens aikšte
le. Kultūrinio sluoksnio ir Įtvirtinimų ne
pastebėta. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 192 (duomenys 
supainioti su Nemunaičio duomenimis, kur 
minimas piliakalnis ir prie jo XVI a. sen
kapis, kaip nurodė F. Pokrovskis ir žurna
las "Wisla"). 

471. NEMEIKSCIAI, Utenos raj ., Mockėnų 
apy!. 
Piliakalniu vadinama kalva R kaimo da
lyje, upelio kair. krante. S šlaitas leidžia
si Į upelio slėni, R ir V - į daubas, P sie
kia aukštumą. Slaitai nuolaidūs, iki 15 m 

aukščio, tik P 1)UO aukštumos žemas. Aikš
telė neišsiskiria, be kultūrinio sluoksnio 
ir Įtvirtinimų pėdsakų. 
1970 žv. II. 

472. NEMENCINĖ (Piliakalnis), Vilniaus raj . 
Piliakalnis Nemenčinėlės deš. krante, prie 
santakos su bevardžiu upeliu. Iš R jĮ 
juosia Nemenčinėlė, iš V - bevardis upe
lis, P - jų santaka, S siekia aukštumą. 
Slaitai Į slėnius statūs, 9-12 m aukščio, 
vietomis apgriuvę, S nuo aukštumos iškas
tas griovys ir supiltas 45 m ilgio pylimas, 
kuris nuo aikštelės 5 m aukščio. Aikštelė 
trikampė, 45 m pločio S gale ir apie 90 m 
ilgio S-P kryptimi, beveik apie vidurį 
perkirsta 20 m ilgio ·ir 2 m gylio grioviu . 
Į V nuo piliakalnio, už upelio pastebima 
kultūrinio sluoksnio liekanų, rasta lipdytos 
keramikos grublėtu ir lygiu paviršiumi bei 
šlako. 
1952-1954 m. II ir YVU (vad. P. ' Kuli
kau.skas, R. Kulikauskienė) padarė pilia
kalnio pylimo, aikštę dalij ančio griovio. 
piūvius, i štyrė į P nuo griovio esa nčią 

, aikštelės d alį, taip pat dalĮ aikštel ės S, V 
šlaito ir plotą V pašlaitėje prie bevardžio 
upelio. Ištirtas apie 1500 m2 plotas. Vie
tomis aptiktas iki 1,5 m · storio kultūri
nis sluoksnis su akmenų grindiniais, ži
diniais ir. kitais radiniais. I-IVa. kul
tūriniame sluoksnyje pastebėta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir lygiu paviršiu
mi, Dij akovo tipo svorelių, šlako, trina
mųjų girnų, geležinių įrankių ir žalva
rinių papuošalų. V-X a. sluoksnio ne
rasta. XI-XIV a. sluoksnyje rasta žies
tos keramikos, strėlių antgalių, sukamo
sios girnos, grūdų ir kt. 
1952-1954 tyr. II ir YVU. Rad. IEM, AR 

. 226: 1- 271. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 213 (Piliakalnis, 
Nemenčinės vlsč.); P. Kulikauskas, 1955, 
79; P. Tarasenka, 1956, 58; P. Kuli
kauskas, 1958, 20-43; R .. Volkaitė-Kuli
kauskienė, 1958,47- 51; P. Kulikaus
kas, 1960, 43-45; LAB, 144-148, 372-
375; K Paaver, P. Kulikauskas, 1965, 261; 
I. Mulevičienė, 1970, 139; <1>. DOKPOBCKHM, 
1893, 56; K DaaBep, 1965,42. 

473. NEMUNAITIS, Alytaus raj. 
Piliakalniu vadinamas aukštas status Ne
muno krantas prie Liūno upelio. Piliakal
nio žymių čia jau nėra, likęs tik vardas 
buvusio ir į Nemuną nugriuvusio pilia-
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19 pav. Nemenčinė (Nr. 472) 

kalnio, kurio XIX a. pab. dar buvo pyli
mas . 
1953 ir 1962 žv. II. . 
Lit.: Wisla, 1889, 898-809; P. Tarasenka, 

- 1928, 192; eP . TIOKPOBCKIiH, 1893, 121. 

474. NEVIERIŠKĖ, Švenčionių raj., Bielionių 
apyl. 
Ponų kalneliu vadinamas piliakalnis P 
kaimo laukų dalyje. Tai apie 7 m aukščio, 
nuolaidžiais š laitais kalvelė, apjuosta pel
kėtomis daubomis. Viršuje yra apie 60 m 
ilgio PV- ŠR kryptimi ir 50 m pločio 
aikštelė nuolaidžiais pakraščiais. Kalva 
nuo seno ariama. Įtvirtinimų pėdsakų jau 
nėra. Pastebimas kultūrinis sluoksnis. Dir
voje aptikta keletas akmeninių įtveria
mųjų kirvių, išgrąžų, lipdytos keramikos 
brūkšniuotu paviršiumi, molinių svorelių 
ir kitų radinių. 
1971 žv. II. Rad. šKM, IEM. 

475. NEVOCIAI, Šilalės raj. ir apyl. 
Miežupio krante yra pilale vadinama kal
va . Ją juosia upelis ir iš dalies Markalės 
pelkė. Kalva apardyta, kasant žvyrą. Be 

įtvirtinimų. Aikštelė labiau neišsiskiria. 
1932 m. rastas akmeninis kirvis su skyle 
kotui. 
J. Mickevičiaus (Kretinga) duomenys. 

476. NOLĖNAI, Utenos raj ., 'Vyžuonų apyl. 
Piliakalniu vadinamas kaimo R dalyje 
a ukštos kalvos ' V galas, kurį iš Š juosia 
mažo upelio, iš P - pe)kėtas slėniai, iš 
V - dauba . Kalva ilgai buvo ariama, sta
čiais, 15~ 18 m aukščio šlaitais. Aikštelė 
neišsiskiria, neai šku, kurią kalvos dalį ji 
užėmė. Kalva tęsiasi apie 200 m į R ir su
silieja su aukštuma. Įtvirtinimų ir kultū
rinio sluoksnio pėdsakų jau nepastebėta. 
Anksčiau buvo rasta lipdytos keramikos 
lygiu pavirš iumi. 
1970 žv. II. Rad. UKM. 
Lit:: 'P : Tarasenka, 1928, 189; M. Valan
čius, 1972, 363. 

477. NOREIKIŠKĖS, Prienų raj., Stakli škių 
apyl. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Guzeliu, 
yra į R nuo Pieštuvėnų - Alšios ež., AI
šios upelio slėnio P krašte. Iš V, Š ir R 
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JĮ Juosia upelio slėnis, P nuo aukštumos 
skiria 30 m ilgio ir ~2 m gylio griovys. 
Nuo slėnio šlaitai statūs, 15 m aukščio. 
Viršuje - ovali, 5-6 m skersmens aikš
telė, kurios P kraštą juosia 1,8 m aukš
čio pylimas. 200 m į PR nuo piliakalnio, 
aukštumoje yra kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. Rasta lipdytos keramikos grublėtu 
paviršiumi. 
1971 žv. II. 

NOREIKONIAI, Pakruojo raj. ir apy!. 
Kaime minir:ųas piliakalnis. Vietiniai gy
ventojai savo kaimo laukuose taip vadi
namos vietos nežino. Pasakojama, Kruo
jos ka ir. krante, kaimo PV dalyje, buvusi 
nedidelė kalvelė, kuri nustumta į re
konstruojamą kelią. Bet ir šios' kalvelės . 
piliakalniu nevadindavę. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 193; <1>. JIOKP0.B
CKHH:, 1899, 56. 

478. NORGĖLAI (Mataičiai) , Klaipėdos raj., 
Judrėnų apy!. 
Piliakalnis prie Salpalės ir Vytauto san
takos kartais vadinamas Vytauto kalnu. 
Iš R ir P jį juosia Salpalės, iš V - Vy
tauto slėniai. Slaitai statūs, 15 m aukščio, 
S nuo aukštumų piliakalnis atskirtas 2 py
limais ir grioviu. ' Nuo lauko yra 0,7-
0,8 m aukščio pylimas, už jo - 1,7 m gy
lio griovys ir 6 m nu" jo dugno bei 4 m 
aukščio nuo aikštelės 26 m ilgio pylimas. 
Aikštelė trikampė, S gale 26 m pločio ir 
36 m ilgio S-P kryptimi. Pastebima kul
tūrinio sluoksnio žymių. Pylime iškastos 
kelios duobės. F. Pokrovskis mini, kad pi
liakalnį XIX a. antrojoje pusėje kasinėjo 
kunigo Oginskis. Gal tai jo kasinėjimų 
žymės. Norgėlų senkapis apie 0,5 km į S 
nuo piliakalnio. 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 189; <1>. ITOKPOO
CKHH, 1899, 96. 

479. NORKONAI, Prienų raj., Balbieriškio 
apy!. 
Kaime yra 2 piliakalniai, apie 0,5 km 
vienas nuo kito. Pirmas Mikasos deš. 
krante, apie 0,5 km nuo Nemuno. Tai į 
upelio slėnį įsiterpusi ir iš P, V ir S jo 
juosiama kalva. R nuo aukštumos atskir
ta 15 m pločio ir 2,5 m gylio grioviu bei 
aikštelės pakraštyje supiltu 1,5 m aukščio 
pylimu. Slaitai nuo upelio statūs, dau
giau kaip 20 m aukščio. Didesnė pylimo 

dalis nuslinkusi upelį; išliko apie 
15X20 m. 
1965 m. II (vad. V. Daugudis) ištyrė 
220 m2 plotą. Aptiktas 0,15-0,3 m storio 
m. e. pradžios kultūrinis sluoksnis su lip
dyta keramika brūkšniuotu ir grublėtu 
paviršiumi. Jis suardytas, XVI ir XVII a. 
piliakalnyje laidojant mirusiuosius. Ap
tikti 34 kapai. 
Į PR nuo piliakalnio, 0,5 ha plote paste
bima kultūrinio sluoksnio žymių. Ištirtas 
80 m 2 plotas, aptiktas · ariant suardytas 
sluoksnis su lipdyta keramika brūkšniuo
tu ir grublėtu paviršiumi. 
1953 žv. II. 1965 tyr. II. Rad. IEM, AR 
424: 1-24. 
Lit.: P. Kulikauskas, 1970, 17; B. LI.ay;ry
.l1.HC, 1966, 5; IT. KYJI:HKaycKac, 1966, 17; 
1966 a, 77; A. TaYTa'BHtIIOC, 1970, 224-
225. 

480. NORKONAI; Prienų raj., Balbieriškio 
apy!. 
Antras piliakalnis į R nuo pirmo, prie 
Nemuno ir Skardupio santakos, kail'. kran
te. Jis buvo įsiterpęs į Skardupio slėnį, V 
nuoaukštumqs atskirtas 45 m ilgio ir 5 m 
aukščio nuo lauko pylimu, kuris tik ir iš
liko. Visa aikštelė jau nunešta. 
1964 m. ir 1965 m. II (vad. V. Daugudis) 
padarė pylimo piūvį apie jo vidurį ir R 
gale. Išryškėjo keli jo statybos etapai, ap
tikta medinių konstrukcijų ir akmenų 
grindinių. Į S ir V nuo piliakalnio, beveik 
1,5 ha plote yra gyvenvietė. Joje ištirtas 
530 m2 plotas. Aptiktas suardytas 0,5 m 
storio kultūrinis sluoksnis. Rasta ūkinių 
duobių, židinių, lipdytos keramikos 
brūkšniuotu, lygiu ir grublėtu paviršiumi, 
šlako, trinamosios girnos, dalgis ir kitų 
radinių iš III-VIlIa. 
1953 žv. II. 1964-1965 tyr. II. Rad. IEM, 
AR 423: 1-25. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 19; P. Tara
senka, 1928, 189; P. Kulikauskas, 1970, 
17-18; B. LI.ayrY.l1.H'c, 1966, 6-7; IT. Ky
JIHKaycKac, 1966, 18; 1966 a, 79; A. Tay
TaBHtIIOC, 1970,225. 

NORKONAI, Sakių raj., žr. Maštaičiai 
(Nr. 423). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 189. 

481. NARKONAI, Utenos raj., Pakalnių apy!. 
Utenio pilimi ir kapu vadinamas piliakal
nis su priešpiliu yra 3 km į PV nuo Ute
nos, Utenėlės kair. krante. Tai pailga 
S-P kryptimi kalva, kurios R ir P šlaitai 
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leidžiasi į Utenėlės slėnį, V - į šio slė
nio krašto daubą. Slaitai statūs, 13-14 m 
aukščio. Viršuje beveik trikampė, 55 m 
ilgio S-P kryptimi ir 35 m pločio S gale 
aikštelė. Jos S krašte - išskleistas, bet 
dar 1,7 m aukščio pylimas; aikštelėje ryš
kus kultūrinis sluoksnis. S galą nuo aukš
tumos kerta tiesus 60 m ilgio ir 13 m gy
lio bei 3-4 m pločio dugne griovys. Už 
griovio - priešpilis. Jis su 15 m ilgio 
S-P kryptimi ir 25 m pločio (palei grio
vį) aikštele, kurią iš V, S ir R juosia 
2,5 m aukščio (išorėje 4 m), apie 60 m 
ilgio pylimas. V pašlaitėje yra kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų, randama lipdytos ke
ramikos brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi. 
1835 m. piliakalnį kasinėjo P. Wilczyits
kis. Aikštelėje aptiko storą kultūrini 
sluoksnį su apdegusio molio gabalais, 
puodų šukėmis, gyvulių kaulais ir kitais 
radiniais. 1959 m. V pašlaitę kasinėjo 
Utenos kraštotyros muziejus (vad. V. Va
luckytė). Ištyrė kultūrinio sluoksnio lie
kanas. Rado lipdytos keramikos brūkš
niuotu ir lygiu paviršiumi. 
1970 žv. II. 1835 kasin. P. Wilczyitskis, 
1959 V pašlaitę tyr. UKM. Rad. UKM. 
Ut.: F. Wi1czyitskf, 1836, 559-560; P. Ta
rasenka, 1928, 189- 190; LAB, 10, 22; 
M. Valančius, 1972, 364. 

482. NORMANČiAI, Siaulių raj., Pakapės 
apy!. 
Bauskėspilimi vadinamas piliakalnis į 
SR nuo Pakapės. Tai 4-5 m pakilusi lau
kuose kalvelė, kurios tik R - aukščiau
sias - šlaitas iki 7 m . Slaitai gana nuo
laidūs, apardyti ariant. '.p gale, apie 2 m 
žemiau viršaus, šlaite yra 9X17 m dydžio 
terasa. Viršuje ovali, apie 30 m ilgio 
S-P kryptimi ir 12 m pločio aikštelė. Jos 
P gale išlikęs 0,5 m aukščio pylimėlis. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
1967 žv. II. VAK, 47/253-260. 

483. NARVAIŠiAI, Plungės raj., Alksnėnų 
apy!. 
Pilale vadinamas Varlupio krante, slėny
je 2-3 m aukščio kalnelis. Jo viršus apie 
10-12 m ilgio, plotis - 5-6 m. Tai tarsi 
piliakalnio liekanos . 
1964 žv. II. 

484. NOSAIČIAI, Tauragės raj., Skaudvilės 
apy!. 
Į SR nuo Skaudvilės yra didelė Papila
kalniu vadinama kalva. Iš visų pusių ją 
juosia nedidelė pelkė. Kalva gana sta-

čiais, apie 8 m aukščio šlaitais. Viršuje-
75 m ilgio ·R-V kryptimi ir 50 m pločio, 
aukštesniu viduriu aikštelė. Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1964 žv. II. 

485. NUGARIAI, Plungės raj., Paukštakių 
apyl. 
Pilale vadinama tarp pelkių, Dirnupio 
kair. krante išlikusi piliakalnio dalis. Pi
liakalnis buvęs įsiterpęs į upelio slėnį ir 
beveik visai nuplautas; V, S ir R krašte 
dar žymu šlaitų griuvimo pėdsakų. Pilia
kalnį nuo sausumos iš P saugojo status, 
4,5 m aukščio . pylimas, kurio išliko 20 m. 
1948 ir 1964 žv. II. 

486. OBELIJA, Alytaus raj., Miroslavo apy!. 
Piliakalnis Obelijos ež. R krante esan
čios kalvos S gale vadinamas Strupakal
niu. Jo V status šlaitas leidžiasi į ežero 
slėnį ir yra 15-16 m aukščio, R 8-9 m 
aukščio - į bevardžio upelio slėnį. Viršu
je - 40 m ilgio S-P kryptimi ir 20 m 
pločio aikštelė, kurios galuose išli
kę pylimai, nes galiniai š laitai nuolai
desni. P gale pylimas apie 2 m, išorinis 
šlaitas - 7 m aukščio; S gale - apie 1 m 
aukščio pylimas. Todėl kalnas primena 
balną. Aikštelė apardyta duobių; yra ak
menų, pastebimas kultūrinis sluoksnis. 
1954 žv. II. 
Ut.: J. Radziukynas, 1909, 22; P. Tara
senka, 1928, 194; A. Kamiitski, 1956, 234. 

487. OBELYTE, Alytaus raj., Parėčėnų apy!. 
Piliakalnis aukštame deš. Peršėkės kran
te, i V nuo Kaukų piliakalnio. Tai aukš
tumos kampas, kurį iš R, P ir V juosia 
Peršėkės slėnis. Slaitai statūs, 9-10 m 
aukščio. S nuo laukų piliakalnis buvęs 
apsaugotas daugiau kaip 80 m ilgio. 
ariant laukus, išskleistu pylimu. Pylimo 
ir upės juosiama aikštelė apie 70 m ilgio 
R-V kryptimi ir 60-65 m pločio. Jos 
PR kampe, ant paties skardžio yra 2-
3 m aukščio, apie 20 m ilgio ir 14 m plo
čio kalvelė . Ji iškasinėta duobėmis. 
Aikštelės dalis užstatyta pastatais, užso
dinta sodu. 
1968 ir 1969 m. YVU (vad. P. Kulikaus
kas) pylimo R gale ištyrė 32 m 2 plotą 
ir aptiko kultūrinį sluoksnį su lipdyta 
keramika brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi. Kalvelėje, kampe ištirtas 22 m 2 plo
tas. Aptikta daug apdegusio molio gaba
lų, pastebėta vienur 2, kitur 3 sluoksniai 
degėsių. Rasta ir lipdytos keramikos 
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brūkšniuotu bei grublėtu pavlrslUmi. Pi
liakalnis datuojamas m. · e. pradžia - iki 
V---~-VI a. 
1954 žv. II. 1968 ir 1969 tyr. VVU. Rad. 
IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 15; P. Tara
senka, 1928, 194; P. Kulikauskas, 1970, 
22-23, 1970 c, 12-15; I. Mulevičienė, 
1970, 138; D. KYJnlKaycKac, 1970,96-97. 

488. OBONYS, Kupiškio raj., Puožo a·py!. 
Piliakalnis kaimo SR pakraštyje, pelkė. ' 
jeo Tai žema kalva, tarsi sala. Jos viršu
je - kiek pailga S-P kryptimi, 25-30 m 
skersmens aikštelė, kurios pakraščiais 
pastebima žemo pylimo pėdsakų. 3 m 
žemiau jo, aplink pašlaitėje, žiedu eina 
140 m ilgio, 0,6-0,8 m aukščio pylimė
lis . Aikštelė apardyta bulviarūsių, kultū
rinio sluoksnio nepastebėta. 
Atrodo, tą patį piliakalnį P. Tarasenka, 
sekdamas J. Elisonu, vadina gretimo Zū
biškių kaimo piliakalniu. 

489. OPLANKYS (Greižėnai), Tauragės raj., 
Lauksargių apy!. . 
Piliakalnis į S nuo Oplankio, prie Grei
žėnų kaimo ribos, aukštame deš. Jūros 
krante. Piliakalnį iš R, P ir V juosia Jū
ros slėnio krašto daubos. PR šlaitas
iki 25 m aukščio, kiti kiek žemesni, statūs. 
S nuo laukų iškastas apie 2 m gylio ir 
20 m pločio griovys. Nuo jo dugno kyla 
7,5 m aukščio pylimas. Jis nuo aikštelės 
5,5 m aukščio ir lanku juosia jos S kraš
tą. Aikštėlė beveik apskrita, apie 30 m 
skersmens. ' Pasteqimas kultūrinis sluoks
nis. Į S ir V nuo piliakalnio, dideliame 
plote randama lipdytos keramikos grub
lėtu paviršiumi. Į S už 200 m - Greižė
nų senkapis. 
1963 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: A.Bezzenberger, 1900, 135-136; 
E. Hollack, 1908, 1; P. · Tarasenka, 1928, 
137 (Greižėnai); C. Engel, 1931, 7, 56; 
J. Remeika, 1938; 85; H. Crome, 1938, 
191. 

490. OPLANKYS (Gilandžiai), Tauragės raj., 
Lauksargių apy!. 
Piliakalnis buvo Gilandžių kaimo žemė
je, į PV nuo Oplankio, dabar - Oplan
kio kaime. Jis vadintas Papilkainiu, Svent
kainiu. Piliakalnis - bevardžio upelio deš. 
krante, prie Oplankio vandens malūno 
tvenkinio. S ir SV šlaitai leidžiasi į upe
lį ir yra apie 12 m aukščio. Iš R ir PR 

jį juosia upelio slėnio dat1ba, PV nuo 
aukštumų buv,ęs iškastas griovys, už ku
rio kyla 7 m aukščio pylimas. Jis 3,5 m 
aukščio nuo aikštelės ir 17 m ilgio. Aikš
telė PV gale 17 m pločio ir iki 45 m il
gio PV-SR kryptimi. 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 133 (Gilandžiai); 
V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26; H. Cro
me, 1938, 191; J. Remeika, 1938, 35-37, 
85. 

491. OPS1AINIAI, Silutės raj. Vilkyškių apy!. 
Opste, Apste vadinamas piliakalnis kai
mo P pakraštyje. Jis stovi mažo bevar
džio upelio deš. krante, kuris su drėg
nomis pievomis ii juosia iš R, S ir V. P 
apie 30 m pločio sausesnis slėnis skiria 
nuo gretimų kalvų. Piliakalnio šlaitai ga
na statūs, žemi. Nuo upelio ir pelkės šlai
tai 7-8 m, P - tik 4 m aukščio. Viršuje 
beveik apskrita, 20-22 m skersmens aikš
telė a ukš tes niu P kraštu. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 1; P. Tarasenka, 
1928, 96 (Apstainiai); C. Engel, 1931, 80; 
V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26; H. Cro
me, 1938, 192; J. Remeika, 23-28, 85. 

492. PABAISKAS, Ukmergės raj. 
Į PR nuo miestelio yra Kovakalniu va
dinama kalva. Beveik iš visų pusių ją 
juosia nedidelė pelkė. Slaitai 6-7 m 
aukščio, viršus apie 40 m ilgio ir 6-7 m 
pločio, bet aikštelė neišsiskiria. Kalva nuo 
seno ariama, kultūrinio sluoksnio pėdsa
kų nepastebėta. 
1970 žv. II. 

493. PABALCIAI, Raseinių raj., Nemakš
čių apy!. 
Balčios kair. krante yra piliakalnis. Sa
lia jo seniau buvęs Papilio vienkiemis. 
Iš P ir V piliakalnį juosia upė, į kurią 
leidžiasi statūs, daugiau kaip 10 m aukš
čio šlaitai. R kalvos pašlaitėje lanku iš
kastas dabar yos žymus griovys. Nuo 
griovio V krašto kyla 3 m aukščio status 
šlaitas, kuris baigiasi 7,5 m pločio pus
mėnulio formos terasa. Jos V-P krašte 
taip pat yra lanko formos, 60 m ilgio 
pylimas; jo galai dar 5-6 m virš aikšte
tės. Pylimas iš dalies nukastas, iš dalies 
sunaikintas daugybės bulviarūsių, kurie 
čia kasti kelis dešimtmečius. Už pylimo 
lieka trikampė išgaubtu pagrindu aikš
telė. Ji 26 m pločio R gale (prie pylimo) 
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20 pav. Opstainiai (Nr. 491) 

ir tik 22 m ilgio R-V kryptimi. XIX a. 
pirmojoje ,pusėje ir viduryje buvo ariama, 
su kultūriniu sluoksniu. Pasakojama, kad, 
kasant bulviarūsius, buvo aptikta pusė 
girnų, piautuvas ir kitų radinių, bet jie 
neišliko. Gyvenvietės pėdsakų pastebėta 
į R nuo piliakalnio. Rasta šlako, lipdy
tos keramikos. 
Spėjama čia buvus Milžuvėnų pili, ku
rios piliakalnis minimas 1385 m., 1386 m. 
(Milsove), nes greta už upės yra Milžu
vėnų kaimas. 
1961 žv. II. 
ut.: K. Avižonis, 1927, 10-11; P. Tara
senka, 1928, 196; M. Valančius, 1972, 
362; <1>. TIoKpoBclmH, 1899, 1'27-128. 

494. PABALIAI, :Kauno raj., Daugeliškių apy1. 
Buvo kalva, vadinama piliakalniu. Ją iš 
visų pusių juosė pelkė. Kalva sunaikinta 
XX a. pr., ėmus kasti žvyrą. Duomenų 
apie dydį ir formą neišliko. Pasakojama, 
kad, kasant žvyrą, buvo randama kaulų 
ir karstų pėdsakų. Matyt, piliakalnyje 
XVII-XVIII a. buvo kaimo kapinės. 
1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 196 ir 252 (UŽ
baliai) . 

495. PABERZ':, Jonavos raj., Beržų apy1. 
Piliakalnis Beržankos kair. krante. Iš SV, 
py ir P jį juosia Beržankos pelkėto slė
nio kraštas. Slaitai - iki 7 m aukščio. 
SR galas siekia aukštumą. Viršuje - įdu
busi, 12 m ilgio PV-SR kryptimi ir 8-
9 m pločio aikštelė. SR gale yra 1,8 m 
aukščio pylimėlis. Jo išorinis šlaitas lei
džiasi į pašlaitėje esantį 19 m ilgio grio
vį, už kurio - 14 m ilgio, pamažu į SR 
kylanti aikštelė. Jos SR gale yra 0,6 m 
aukščio ir 15 m ilgio pylimėlis. Taigi 
piliakalnio SR gale yra įtvirtintas papi
lys. 
1971 žv. II. 

PABERZIAI, Pasvalio raj., žr. Simoniai 
(Nr. 732). 
Mūšos krante minimas piliakalnis yra Si
monių kaime. Paberžiai - gretimas kai
mas. ir ten piliakalnio nėra. 
1969 žv. II. 
Ut.: J. Elisonas, 1925, 441; P. Tarasenka, 
1928, 196. 

496. ' PABRASČIAI, Prienų raj., Balbieriš
kio apy1. 
Giliame Ringio slėnyje, kair. jo krante, 
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santakoje su Brasčia yra piliakalnio lie
kanų. Piliakalnį iš PV ir P juosė Rin
gis, iš R ir PR - Brasčia. SV jis siekė 
sausumą. Išlikęs piliakalnio kraštas SV 
nuo gretimo lauko pakyla 5 m. Viršuje 
yra 3X8 m dydžio aikštelė, greičiausiai, 
pylimo viršus. Visa likusi dalis nugriu
vusi į upelius. Nuo jų yra status 11 m 
aukščio šlaitas. 
1972 žv. II. 

497. PAČIUDIŠKIAI, Prienų raj., Išlaužo apyl. 
Piliakalnis pelkėto Morkūnupio slėnio pa
kraštyje, kair. jo krante. Iš SV, S ir R 
jį . juosia pelkė. Slaitai nuo pelkės apie 
9 m, nuo gretimo lauko, iš P-PV - tik 
3 m aukščio. Viršus apie 20 m skers
mens. iškilus, aikštelė labiau · neišsiski
ria. Kalva buvo ariama. Kultūrinio sluoks
nio pėdsakų pastebėta piliakalnio SV šlai
te. 
1971 žv. II. 

498. PADAIGAI, Jonavos raj., Upninkų apyl. 
Smailiakalniu vadinamas piliakalnis kai
mo V dalyje, Neries deš. kranto slėnio 
pakraštyje. Iš V jį juosia Neries slėnis, 
iš S ir P - pelkėtos daubos, R piliakal
nis siekia aukštumą. Slaitai nuo Neries 
slėnio ir daubų statūs, 13-15 m aukš
čio. Riškastas 16 m ilgio ir 1 m gylio 
grioyys, skiriąs piliakalnį nuo jam nepa
naudotos kalvos dalies. Nuo griovio kyla 
4,5 m, o nuo aikštelės tik 1,5 m aukščio 
pylimas. Aikštelė ovali, 12 m ilgio R-V 
kryptimi ir 8 m pločio R. Pylimas apar
dytas apkasų. Kultūrinio sluoksnio nepa
stebėta. 
1971 žv. II. 

PADIEVAITlS, Silalės raj., Kvėdarnos 
apyl., žr. Kvėdarna (Nr. 356). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 197. 

499. PADIEVYTlS, Silalės raj. 
Dievyčio ež. P krante apie 20 m aukščio 
kalva vadinama Dievyčio kalnu. Iš S kal
ną juosia ežeras, iš V - Sventupio slė
nis, R siekia Ežervyčio pelkę, per kurią 
į piliakalnį veda kūlgrinda. Slaitai sta
tūs, natūralūs, apie 15 m aukščio, S
nedidelė terasa. Viršuje - netaisyklinga 
keturkampė aikštelė kiek žemesniu P kraš
tu. Ji apie 40X30 m dydžio. 
1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 10-20; P. Tara
senka, 1928, 197; M. Valančius, 1972, 
364; <P. OOKPOBCKH:H:, 1899, 144. 

500. PADOVINYS, Kapsuko raj. 
Piliakalnis į SV nuo kaimo. Tai pailga 
SR-PV kryptimi kalva. Soniniai šlaitai 
ir PV galas statesni, 9-11 m aukščio. 
SR šlaitas tik 3 m aukščio, todėl čia vir
šuje, aikštelės gale, supiltas dar apie 1 m 
aukščio pylimas. Aikštelė apie 25 m il
gio ir beveik 15 m pločio. SR gale, maž· 
daug 3 m žemiau aikštelės - apie 30 m 
ilgio ir 25 m pločio terasa su 5-6 m 
aukščio šlaitais, tik jie kiek nuolaidesni, 
negu piliakalnio. Nuolaidžiausias SR 
kraštas, kuriame, atrodo, buvęs pylimas. 
Aikštelėje, terasoje ir laukuose apie pi
liakalnį pastebimas kultūrinis sluoksnis, 
rasta lipdytos keramikos lygiu, brūkšniuo
tu ir grublėtu paviršiumi. XX a. pradžioje 
į buv. Lietuvių mokslo draugijos rinki
nius pateko iš šio piliakalnio sidabrinė 
lankinė žieduota segė ir kt. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM, AR 
65: 1-6. 
Lit.: J. Totoraitis, 1908, 183; P. Tarasen
ka, 1928, 196; A. Kaminski, 1956, 237. 

501. PADUBYSYS (Kairnelė) , Raseinių raj., 
Pagojukų apy1. 
Kaukuro kalnu vadinamas piliak'alnis deš. 
Dubysos krante, prie ribos su Kaimele. Iš 
dviejų pusių jį juosia bevardžiai upeliai, 
iš trečios - Dubysos slėnis. Slaitai sta
tūs, apie 30 m aukščio. SV kraštas sie
kia aukštumą. Nuo jos 'atskirtas 18 m 
ilgio grioviu ir už jo supiItu apie 3 m 
aukščio nuo griovio ir 2 m nuo aikštelės 
pylimu. Aikštelė netaisyklinga, apie 60 m 
ilgio SV-PR kryptimi ir nuo 10 iki 
27 m pločio. Jos PR pakraštyje pastebi
ma buv. pylimo žymių. Aikštelė buvusi 
ariama, SV dalis apardyta bulviarūsių. 
1967 žv. II. 

PADUBYSYS (Bazilioniai), . Siaulių raj. 
XX a. pradžioje buvo ariamas piliakalnis 
be aiškesnįų įtvirtinimų. Tik;;lesnė jo pa
dėtis nenurodyta. Iki šiol nenustatyta jo 
vieta, nėra kitų duomenų. 

Lit.: L. Krzywicki, 190.6, 9; P. Tarasenka, 
1928, 197. 

PADUBRINAI, Silutės raj., Svėkšnos apyl. 
F. Pokrovskis pakartojo ne visai tikslią 
iš K Gukowskio paimtą žinią, kad į SV 
nuo Padubrėnų kaimo, aukštumoje yra ap
skritas, apie 1600 m2 dydžio piliakalnis, 
ant kurio esančios kapinės. Vėliau tai 
kartoja kiti autoriai. Kaiino kapinės iš 
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tiesų yra aukštumoje, tačiau ji piliakal
niu nevadinama ir be jo požymių. 
1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 196; <1>. nO'KpOB
'CKHH:, 1899, 97. 

PADVARNINKAI, Šilalės raj ., Kaltinė
nų apyl. . 
F. Pokrovskis, vėliau ir kiti autoriai kar
toja iš K. Gukowskio paimtą žinią, kad 
prie Kaltinėnų, Padvarninkuose esąs pi
liakalnis . Jau 1935 m. jo ieškota ir ne
rasta nei šiame, nei gretimo buv. Skaud
vilės valsčiaus Padvarninkų kaime. 
VAK, 49/222, 224, 227. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 197; <1>. TIOKPOB
CKHH:, 1899, 145. 

502. PADVARIEČiAI, Biržų raj ., Nemunėlio 
Radviliškio apyl. 
Aukštas ir status Nemunėlio krantas va
dinamas Velniapiliu . Įtvirtinimų ir kultū
rinio sluoksnio nepastebėta . Gal buv. pi
liakalnĮ jau nuplovė upė? 
1969 žv. II. 

503. PAEŽERIAI, Pakruojo raj ., Rozali-
mo apyl. 
Į ŠR nuo buv. dvaro, pelkėtame Ežerėlės 
slėnyje kalva vadinama piliakalniu, ko
plyčkalniu . Ji iš visų pusių apjuosta pel
ke.; šlaitai statūs, natūralūs, apie 4-5 m 
aukščio . Viršus iškilus, aikštelė neišsiski
ria. Kalvos skersmuo - apie 70- 80 m. 
Nei kultūrinio sluoksnio pėdsakų, nei kop 
lyčios žymių nėra. 
1968 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 197. 

PAEŽERIS, Šilalės raj., žr. Gegužės 
(Nr. 200). 
Gegužka lniu vadinamas piliakalnis yra ne 
Paežerio, bet Gegužių kaime, Upynos apyl. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 197; <1>. TIOKPOB
CKHH:, 1899, 145. 

PAEŽERĖ, Kapsuko raj. 
P. Tarasenka, remdamasis Geografiniu 
žodynu, mini piliakalnĮ . Tačiau šiame lei
dinyje piliakalnis iš tikrųjų neminimas. 
Jo nerasta . ir 1954 m. žvalgant kaimo 
laukus . 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 198. 

PAGAIČPILlS, Panevėžio raj., Smil
gių apyl. 
J. Elisonas, vėliau P. Tarasenka mml 
80X20 m dydžio ir 6 m aukščio piliakal
nĮ. Bet jau 1938 m. kaime niekas negalė-
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jo nurodyti piliakalniu vadinamo kalno . 
Nepavyko jo rasti ir 1968 m. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 198. 

504. PAGARŠVYS, Prienų raj., Pakuonio apyl. 
Piliakalnis Nemuno kair. kranto slėnio 
pakraštyje. Iš R, Š ir P jį juosia Nemu
no slėnis ir jo krašto daubos, nuo aukš
tumos V- SV atskirtas 6-8 m gylio dau
ba. Nuo slėnio šlaitai statūs, 12-13 m 
aukščio. Viršuje - ovali, apie 25 m ilgio 
PR-SV kryptimi ir 20 m pločio aikštelė, 
kurią žiedu juosia pylimas. Jis aukščiau
sias V-SV pusėje, kur išorinis šlaitas 
žemiausias. Pylimo aukštis čia beveik 5 m, 
iš kitų pusių - 1- 1,5 m. Aikštelėje ir PR 
šlaite yra kultūrinis sluoksnis. R-PR pa
šlaitėje randama lipdytos lygiu, brūkš 
niuotu ir grublėtu paviršiumi, taip pat 
žiestos keramikos. 
1953 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 207 (Pašvėnis) . 

505. PAGĖGIAI (Birštoniškiai, Būbliškė), Si
lutės raj. 
Piliakalnis Pagėgių PR pakraštyje, buv. 
Būbliškės dvaro žemėje, šalia Birštoniš
kių kaimo. Todėl žinomas keliais vardais, 
dažnai laikomas skirtingais paminklais. Jis 
stovi Nemuno slėnio aukštumos pakraš
tyje. R ir P šlaitai leidžiasi Į Nemuno 
slėnĮ . V pašlaitė apardyta dvaro tvenki
nio, S apie 20 m pločio dauba, tarsi buv. 
griovys skiria piliakalnĮ nuo aukštumos. 
Šlaitai nuo Nemuno slėnio apie 15 m, Š 
ir SV - tik 3- 6 m aukščio. Aikštelė be
veik; apskrita, apie 45- 50 m skersmens, 
aukštesniu R ir SR kraštu; smarkiai ap
ardyta bunkerių, apkasų 1944 m. Atrodo, 
aikštelės S krašte buvęs pylimas. 
1963 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 13 ir 15; P. Tara
senka, 1928, 107 (Birštoniškiai) ir 110 
(Bubliškės); C. Engel, 1931, 80. 

PAGIRGŽDOTIS, Telšių raj., Varnių apyl., 
žr. Girgždūtė (Nr. 220) . 
Girgždūtės kalne plačiai žinomas pilia
kalnis ir vadinamas Girgždūte. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 198 ir kt. 

506. PAGIRGŽDO.IlS., Telšių raj., Varnių apyl. 
• pie 1,5 km Į Š nuo Girgždūtės kalno, 
aukštumos pakraštyje yra Į pelkėtą Alk
upio slėnĮ Įsiterpęs piliakalnis. Iš Š, R 
ir P jĮ juosia slėnis. Slaitai statūs, apie 
16 m aukščio. Atrodo, viršutinė jų dalis 
buvusi išlyginta, statesnė. V galas remiasi 



i aukštumą· Griovio žymių paviršiuje nė
ra. Pylimas nuo lauko 5 m, nuo aikšte
lės- 3 m aukščio, apardytas bulviarūsių. 
Aikštelė trapecinė, 18 m pločio V gale, 
prie pylimo, ir 20 m pločio R, 25 m il
gio. Į V nuo piliakalnio ariamame lauke 
yra kultūrinio sluoksnio pėdsakų. Rasta 
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi. 
1964 žv. II. Rad. IEM, AR 470. 

507. PAGRAMANTIS, Tauragės raj. 
Akmenos kair. krante, prie santakos su 
Gramančia yra piliakalnis . Jo V šlaitas 
leidžiasi Į Akmenos, P ir R - i Graman
čios slėnius. Jie statūs, daugiau kaip 
20 m aukščio. S nuo aukštumos supiltas 
pylimas, kuris nuo lauko 5 m, nuo aikš
telės - 3 m aukščio. Viršuje - S-R kryp
timi 75 m ilgio aikštelė; jos S galas 25 m, 
P - 40 m pločio. Į S nuo piliakalnio, 
aukštumoje yra kultūrinio sluoksnio pėd
sakų, rasta lipdytos keramikos grublėtu 
paviršiumi, apdegusio molio gabaliukų. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. Rad. 
IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1909, 38; P. Tarasen
ka, 1928, 198. 

508. PAGRYBIS, Silalės raj., Kaltinėnų apy!. 
Akmenos kair. krante, kaimo SR pakraš
tyje, prie ribos su Paskuburlės kaimu yra 
Skuburlės kalnu vadinamas piliakalnis. 
Tai nupiauto kūgio formos kalvos viršū
nė aukštumos krašte. Jos R ir S šlaitai 
statūs, aukštesni, leidžiasi i Akmėnos slė
nį, iki 16-20 m aukščio. P ir V žemesni, 
tik 8-9 m aukščio, taip pat statūs. Viršu
je - beveik apskrita, 20- 22 m >skersmens 
aikštelė, kurią XIX a. gale kasinėjęs dva
rininkas Volmaras. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1961 žv. iI. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 206 (Paskubur
lė); L. Krzywicki, 1957, 423-424; M. Va
lančius, 1972, 365; <P. I10KPOBCKHH, 1899, 
146; <P. CKo6HŲ, 1900, 52-53. 

509. PAGRY2UVIS, Kelmės raj., Tytuvėnų 
apy!. 
Kalvinų kalnu vadinamas piliakalnis
Gryžuvos kair. krante. Iš SV, S, R ir PR 
jĮ juosia upės slėnis; šlaitai statūs, 12-
13 m aukščio. PV siekia aukštumą, nuo 
kurios būta griovio ir supiltas 4,5 m aukš
čio nuo lauko bei 3,5 m nuo aikštelės 
pylimas. Aikštelė netaisyklinga, ketur
kampė, apie 15 m pločio ir 24 m ilgio 
PV-SR kryptimi. . 
1967 žv. II. 

PAGURIAI, Rokiškio raj. (buv. Pandė
lio vlsč.), žr. skyrių apie XVI-XVIIIa. 
itvirtinimus. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 198. 

PAJEVONYS, .Vilkaviškio raj., žr. Kuni
giškiai (Nr : 351). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199. 

510. PAJIESYS, Kaunas 
Piliakalnis, daugiausia vadinamas Napo
leono kalnu, yra Jiesios ir Nemuno san
takoje. Tai kalva gana stačiais, iki 35 m 
aukščio šlaitais, su aiškiai lygintais šlai
tais viršuje. Aikštelė lygi, beveik apskri
ta, 35-40 m skersmens. Kultūrinio 
sluoksnio joje nepastebėta. Pašlaitėje ras
ta lipdytos - grublėtu paviršiumi ir žiestos 
keramikos. 
1953 žv. II. Rad. KVIM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199; 1956, 58-
59; 1958 rugsėjo 22 d. 

PAJUODENĖ (Ziezdrelė), Utenos raj., 
Saldutiškio apy!. 
F. Pokrovskis Pajuodinyje, prie ežero nu
rodo Karalienės kalną. P. Tarasenka jĮ 
pavadino piliakalniu (knygoje Pajuo
dinio vardas iškraipytas - Pidienis). Iš 
tikrųjų greta Pajuodinio, Ziezdrelės ež. 
PV pakrantėje kalva vadinama Karalie
nės kalnu. Ji be piliakalnio požymių. 
1972 žv. UKM, 1973 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,211; <P. I10KPOB-

• CKHH, 1893,50. 

PAJORIS, Snalės raj., žr. Pakisys 
(Nr. 516). 
P. Tarasenka, sekdamas F. Pokrovskiu, 
nurodo piliakalni ir žemėlapyje žymi ka ir. 
Jūros krante. Iš tiesų F. Pokrovskis pi~ 
liakalni mini priešais Pajūrio miestelį, ' 
t. y. iš tikrųjų esanti Pakisio kaime. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199; <P. I10KPOB

'CKH H, 1899, 155. 

PAJORIS, Tauragės raj., Dauglau-
kio apy!. 
P. Tarasenka, paėmęs ne visai aiškias 
F. Pokrovskio žinias apie piliakalnį, nu
rodo jĮ Pajūryje ir žemėlapyje žymi kair. 
Jūros krante, žemiau santakos su Sešu
viu. Tačiau niekur ten 1964 m. piliakal
nio nerasta, ir tokio kaimo nėra. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199; <P. I10KPOB-
CKHH, 1899, 147. . 
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PAJORISI(IAI, Šilutės raj., žr. Dapkiškė, 
Šilalės raj. (Nr. 130) . 
Piliakalnis prie abiejų kaimų ribos, deš. 
Jūros krante. 

511. PAI(AčINĖS (Dembai), Zarasų raj ., An
tazavės apyl. 
P iliakalnis miške, į P nuo Pakačinių kai
mo ir į R nuo Dembų vienkiemio. Iš R, 
P ir V jį juosia daubos. Šlaitai statūs, 
10-11 m aukščio. Š jis siekia žemesnę 
kalvos dalį, Š šlaitas tik 3,5 m aukščio. 
Pašlaitėje buvęs iškastas 20 m ilgio grio
vys, kurio nemaža dalis užslinkusi. Vir
šuje - beveik apskrita, kiek iškiliu vidu
riu, apie 35 m skersmens anksčiau buvu
si ariama aikštelė . ' 
1933 m . P . Tarasenka aikštelės V pakraš
tyje iškasė kelis perkasus: du 8X 1 m, 
vieną 10 X 1 m ir vieną 4 XI m dydžio. 
Aikštelės pakraščiu aptiktas iki 1,5 m sto
rio kultūrinis sluoksnis. Rasta akmeninis 
kirvis su skyle kotui ir Įtveriamasis kirve
lis , kaulinių dirbinių, lipdytos keramikos 
daugiausia brūkšniuotu ir mažiau lygiu 
bei gludintu paviršiumi, taip pat keletas 
šukių grublėtu paviršiumi, šlako ir kt. 
1949 ir 1972 žv. II. 1933 tyr. P. Tarasen
ka. Rad. KVIM, 1659. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199; '1934, 415; 
P. Gipiškis, 1936, 3Q-31; <P. J10KPOBCKHH, 
1899, 43; IT. TapaceHKo, 1952, 89-90; 
E. )J,aHHJIaHTe, 1970, 47. 

PAI(ADOšIS, Šilalės raj., žr. I(alniškiai 
(Nr. 284). 

512. PAI(ALNIAI, Utenos raj. 
Piliakalnis į ŠV nuo miestelio, Vidinks
to ež. PV krante. Tai didelė kalva, juo
siama ' daubų. Šlaitų aukštis - iki 23-
25 m. Viršutinė 3-4 m šlaitų dalis sta
ti, išlyginta, žemiau nuolaidesni, natūra- . 
lūs šlaitai. Aikštelė beveik kvadratinė, 
56 m ilgio Š-P kryptimi ir 53 m pločio . 
Joj e it R š laite pastebimas kultūrinis 
sluoksnis. Rasta lipdytos keramikos brūkš
niuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi. 
M. Stryjkowskis spėjo čia buvus legen-

. dinio kunigaikščio Utenio pilį . 1835 m. 
aikštelės pakraščius kasinėjo P. Wil
czynskis; aptiko įvairaus storio kultūrinį 
sluoksnį, mini radęs Romos monetą. 
1970 žv. II. 1835 kasin. P. Wilczynskis. 
Lit.: F. Wilczynski, 1836, 560; M. Stryj
kowski, 1846, I, 248; P . Tarasenka, 1928. 
199 ir 259 (Veteikiai); M. Valančius, 1972, 
364; <P. J10KPOBCKHH, 1899, 101. 

513. PAI(ALNIšI(IAI , Kauno raj., Rokų apyl. 
Piliakalnis Nemuno kair. krante, įsiter
pęs į Nemuno slėnį · Iš ŠV, Š, R ir PR jį 
juosia slėnis, į jį leidžiasi statūs, iki 25-
27 m aukščio šlaitai. PV nuo aukštumos 
yra apie 20 m pločio ir 40 m ilgio bei 
3 m gylio griovys ir aikštelės krašte su
piltas 4 m aukščio nuo griovio bei 3 m 
nuo aikštelės pylimas. Aikštelė PV gale, 
prie pylimo apie 20 m pločio ir 35 m il
gio PV-ŠR kryptimi. ŠR galas siaures
nis. Aikštelės pakraščiai ir pylimo ŠV 
galas apardyti apkasų; joje pastebimas 
kultūrinis sluoksnis. Griovio i šorėje, į PV 
nuo piliakalnio yra apie 25 m skersmens, 
žiedo formos, 4 m aukščio . pylimas. 
Jis juosia apie 5 m skersmens aikš
telę, nuo kurios pakilęs apie 1,5 m . Š is 
savotiškas įtvirtintas priešpilis, tarsi bokš
tas, kartais laikomas atskiru piliakalniu. 
Slėnyje, pašlaitėje buvo aptikta lipdytos 
lygiu paviršiumi ir ž iestos keramikos. 
1943 žv. P. Tarasenka, 1953 žv. II , 1972 žv. 
MMT. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 200; 1956, 84-
85; A. Kaminski, 1956, 238; P. Tarasen
ka, 1958 rugsėjo 23. 

514. PAI(ALNIšl(IAI (Gedminaičiai) , Klaipė-
dos raj., Judrėnų apyl. , 
Pilė buvo Gedminaičių dvaro laukuose, 
vėliau atsidūrė Pakalniškiuose, prie ri
bos su Kančaičių .ir Užbūdžių kaimais. 
Todėl tas pats piliakalnis kartais mini
mas keliais skirtingais vardais, kaip ne 
tas pats paminklas. Taip vadinama kalva 
yra Graumenos deš . krante, slėnyje, ap
juosta klampia pelke. Dabar ji apie 100 m 
nuo upelio vagos, stačiais, 6-7 m aukš
čio šlaitais, viršuje su trikampe aikštele. 
Aikštelė R- V kryptimi 50 m ilgio ir V 
gale 40 m pločio. Buvo ariama. Kultūri
nio sluoksnio nepastebėta. 
1963 žv. II. VAK, 53/309-311. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 131 (Geaininai
čiai).: 

515. PAI(ALNIŠI(IAI, Zarasų raj., Smal
vų apyl. , 
Piliakalnis Ramio ež. krante, jo ŠV kam
pe. Iš S, R ir P jį juosia ežeras ir pa
krančių pelkės, V siekia sausą žemumą. 
Kalvos šlaitai apie 8-10 m aukščio, aikš
telė labiau neišsiskiria, nes kalvos vidu
rys iškilus ir perėjimas į šlaitus neryš
kus. Ji galėjo būti apie 20-25 m skers
mens. Kalva ilgai buvo ariama. Įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta. V 
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pašlaitėje, dirvoje yra kultūrinio 
nio žymių . 
1971 žv. RKM, 1972 žv. II. 
Lit.: P. Gipiškis, 1936,62. 

PAKIAULIŠKIS, Prienų raj., žr. 
kis (Nr. 325). 

\ 
Piliakalnis prie kaimų ribos. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 200; A. 
ki, 1956, 238. . 

sluoks-

Klebiš-

Kamins-

516. PAKISYS (Pajūris), Silalės raj., Pilia
kalnio apyl. 
Jūros deš. krante,. santakoje su Kise (ir 
jos deš. krante), priešais Pajūrio mies
teli yra piliakalnis. Jūra ii juosia iš PR 
ir P, Kisė - iš R ir S. Slaitai nuo upelio 
statūs, 5- 7 m aukščio. PV nuo aukštu
mos piliakalnĮ skiria lanku einąs griovys 
ir už jo supiltas pylimas, kurio šlaitas 
nuo griovio dugno 11 m, o nuo aikšte
lės - 5 m aukščio. Zemesni pylimo ga
lai lanku juosia V aikštelės galą. Aikš
telė ovali, 43 m ilgio R-V kryptimi ir 
30 m pločio. Į V nuo piliakalnio, lauke 
už griovio randama lipdytos ir žiestos 
keramikos, apdegusio molio. 
200 . ;ill į S nuo piliakalnio, Kisės kair. 
krante yra aukuro · akmuo. 
1908 žv. L. Krzywickis, 1961 , žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 199 (Pajūris); 
<P. TIoKiPOBCKHll:, 1899, 155,. 

PAKLEVIS, Pakruojo raj. 
F. Pokrovskis ir, juo sekdamas, P. Tara
senka čia mini piliakalnĮ. Tačiau kaimo 
gyventojai tokio paminklo savo laukuose 
nežino. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 200; <P. TIOKPOB
CKHll:, 1899, 55. 

PAKRASTAI (Pakruostė?), Kėdainių raj. 
(buv. Surviliškio vlsč.) 
Atrodo, kad tai Pakruostės kaimas šalia 
Bakainių iš V. Galimas daiktas, P. Ta
rasenka dar kartą mini tą patį Bakainių 
(Nr. 56) piliakalnį. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,201. 

PAKRAUŠIS, Radviliškio raj. (buv. Bai
sogalos vlsč.). 
P. Tarasenka, remdamasis J. Spruogio 
skelbtais XVI a. duomenimis: mini pilia
kalnį. Iki šiol nepavyko išsiaiškinti, ko
kie kaimai XVI a. priklausė Pakraušio dva
rui ir koks piliakalnis iš tikrųjų minimas. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,201. 

PAKRUOJIS 
F. Pokrovskis tarp kalvų, kurios gali būti 
piliakalniai, prie Pakruojo mini Puzino 
kalną. P. Tarasenka tiesiog nurodo ten 
piliakalnį. Puzino kalnu vadinama aukš
tuma miške į SV nuo Pakruojo, Kruojos 
kair. krante, be piliakalnio žymių. Mini
ma, jog rasta žmonių kaulų, ginklų. At
rodo, čia galėjo būti senkapis ar pilka
piai. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,201; <P. TIOKPOB
CKHll:, 1899, 56-57. 

517. PAKUTUVĖNAI, Plungės raj., Alksnė
nų apyl. 
Minijos ka ir. krante, slėnyje, išliko buv. 
piliakalnio pylimas. Aikštelę, buvusią į V-:
SV nuo pylimo, visai nuplovė upė. Buv. 
dydis ir forma neaiški. Pylimas pailgas 
PV-SR kryptimi, apie 25 m ilgio viršu
je ir maždaug 45 m prie pagrindo, aukš
tis nuo upės - 9 m. 
1964 žv. II. 

518. PALANGA 
1425 m. minimas piliakalnis, kurį norėjo 
gauti kryžiuočiai ir statytis pilį. Greičiau
siai, tai dabartinis Naglio kalnas šalia 
Senosios Palangos. Jis pustytas vėjo, vė
liau 'a'pardytas, be piliakalnio požymių. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 201; A. Salys, 
1930, 186. 

PALANGA 
Minimi 2 pylimai priklauso XVI-XVIIa. 
Įtvirtinimams (žr. .skyrelį apie XVI
XVIII a. įtvirtinimus) . 

519. PALAPAINĖ (Lapainia) , Kaišiadorių raj. , 
Vilūnų apyl. 
Lapainios deš. krante išliko piliakalnio 
pylimas. Piliakalnis buvo įsiterpęs į La
painios slėnį, ir dalis jo su aikštele nu
plauta. P nuo aukštumos išliko buvęs nuo 
lauko 5 m aukščio piliakalnio pylimas. 
Į P nuo piliakalnio, lauke rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi. 
1943 žv. P . Tarasenka, 1953 ir 1971 žv. II. 

520. PALAZDIJAI, Lazdijų raj. ir apyJ. 
Piliakalnis S kaimo dalyje, prie ribos su 
Katkuškių kaimu, BaItajo (Dievuliškių, 
Diviliškių) ež. SR krante ir vadinamas 
Įvairiais vardais. Tai stačiašlaitė kalva, 
kurios V, S ir R 9- 12 m aukščio šlai
tai leidžiasi į ežero slėnio daubas. P jis 
siekia aukštumą, nuo kurios skiria siau-
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ras klonis, ir šlaitas čia kiek žemesnis. 
Todėl viršuje beveik apskrita, apie 20-
25 m skersmens aikštelė P krašte turi 
maždaug 2,5 m aukščio pylimą; iš kitų 
pusių jis 1-1,5 m aukščio . Todėl aikš
telė atrodo įdubusi, piliakalnio siluetas 
primena balną. R pašlaitėje rasta lipdy
tos keramikos grublėtu paviršiumi. Pilia
kalnio ŠV kampą suardė didžiulė bunke
rio duobė. 
1954 ir 1962 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 170 (Lazdijų). 

PALENDRIAI, Raseinių raj ., žr. Kalnujai 
(Nr. 285). 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 202 (neteisingai 
nukeltas į · Kelmės vlsč.); <P. f10KPO:a'CKHH, 

1899, 140. 

PALE:VENE:, Kupiškio raj., Noriūnų apy!., 
- žr. Stirniškiai (Nr. 688). 
VAK, 22/253. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 201. 

521. PALlECIAI , Pakruojo raj. ir apy!. 
Palos slėnio pakraštyje yra stačiašlaitė 
kalva, atskirta nuo gretimų aukštumų 
siaura dauba. Ji 4-6 m aukščio šlaitais 
ir apie 20-30 m skersmens iškil.iu vidu
riu aikštelė. XVIII- XIX a. kalvos viršuje 
buvo kaimo kapeliai, todėl ji vadinama 
kapeliais. Pasakojama, kad supilta. Kul
tūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1968 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,201; <P. f10KPOB

CKHH, 1899, 56. 

522. PALIONAI, Lazdijų raj., Šlavantų apy!. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva į R 
nuo kaimo. Ji nuolaidžiais šlaitais, apie 
10 m aukščio, pailga R-V kryptimi. Aikš
telė neišsiskiria, viršus apie 60 m ilgio 
R-V kryptimi ir iki 30 m pločio. Iš ŠV 

---iLSR ją juosia nedildelė pelkė. P pašlai
tėje rasta šlako ir pora šukelių. 
1954 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

523. PALUOBE:, Skuodo raj., Ylakių apy!. 
Luobos deš. krante išliko piliakalnio da
lis. Atrodo, kad jis kadaise buvo kair. 
krante, bet, upei keičiant vagą, dalis nu
plauta, o paskui, išgraužus naują vagą, 
atsidūrė kitoje upės pusėje. Piliakalnio 
liekanas juosia upė, jos senvagė ir pie
va. Išlikusi dalis viršuje 20 m ilgio ŠR
PV kryptimi ir 2-3 m pločio. PR šlai
tas 3,5 m, ŠV - 4,5 m aukščio. PV galas 

status, išgriuvęs į upelio vagą. Atrodo, 
kad tai buv. piliakalnio pylimas, plūktas 
iš molio. Berods, jį P. Tarasenka mini 
kaip Urvių kaimo piliakalnį. 
1966 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 252 (Urviai) . 

524. PAMiŠKE: (Piliakalnis), Trakų raj ., Ubiš
kių apy!. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Aukštuoju 
kalnu, yra į R nuo kaimo; šalia buvo 
Piliakalnio vienkiemis. Tai apylinkėje do
minuojanti kalva apie 20 m aukščio sta
čiais šlaitais, kurių viršus, 3,5 m aukš
čio, buvo išlygintas. Aikštelė ovali, apie 
50 m ilgio R-V kryptimi ir 45 m pločio. 
Jos ·kraštai ir šlaitai kiek apardyti, ariant 
kalną. Aikštelėje ir šlaitų viršutinėje da
lyje pastebima kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. Rasta lipdytos keramikos brūkšniuo
tu ir grublėtu paviršiumi. 
1971 žv. II. VAK, 58/98-99. Rad. IEM. 

525. PANYKIAI, Šakių raj., Plokščių apy1. 
Nykos ka ir. krante buvo kalvelė, vadina
ma piliakalniu. Ji sunaikinta statybų. 
Duomenų apie piliakalnio formą ir dydį 
neišliko. 
1965 žv. II . . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 202; 1959, žemė!. 

PANEMUNE:LlS, Rokiškio raj ., žr. XVI
XVIII a. įtvirtinimų skyrių. 

PANERIAI, Trakų raj., Balceriškių apy!., 
žr. Velniakampis (Nr. 807). 
Neries deš. krante, priešais buv. dvarą 
minimi pylimai yra Velniakampio pilia
kalnis, Vilniaus raj., šalia kurio buvo Py
limų vienkiemis. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,203; <P. HOKPOB

CKHH, 1893, 69. 

526. PANEVE:ZYS. 
Nevėžio ir Sirupio santakoje stovėjo kal
va, kurios viršu je buvusi lygi aikštelė, 
apjuosta 1,5-2 m aukščio pylimu. Ji su
naikinta dar XIX a. pirmojoje pusėje ar 
viduryje. Daugiau duomenų apie jos dydį, 
aukštį ir formą neišliko. 
Ut.: Iš Panevėžio miesto istorijos.-"Pa
nevėžio balsas", 1926 vasario 4, p. 2-3; 
1931 liepos 21. 

527. PAPARCIAI, Kaišiadorių raj. 
Zydkapiu vadinamas piliakalnis į PR nuo 
kaimo, Žiežmaros kairo krante. Jo PR ga-
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las remiasi į upelį, ir nemaža piliakalnio 
dalis nuplauta. Iš P ir S jį juosia upelio 
slėnio daubos, šlaitai statūs, nors apar
dyti ariant, apie 15 m aukščio. V nuo 
aukštumos suplūktas 24 m ilgio ir 5,5 m 
aukščio nuo lauko bei 3,5 m nuo aikštelės 
pylimas. Aikštelė 20 m pločio V gale 
(prie pylimo). Išliko tik 6 m pločio ruo
žas, kita dalis nuplauta. 
1971 žv. II. 
Lit.: K. Avižonis, 1927, 26-27; P. Ta
rasenka, 1928,204. 

528. PAPARČIAI, Kaišiadorių raj. 
Pilies kalnu vadinamas aukštumos kam
pas Ziežmaros deš. krante, į PV nuo 2yd
kapio (Nr. 527). SV, S ir R šlaitai 27--
28 m ' aukščio, statūs. Viršus lygus, aria
mas, susilieja su aukštuma toliau į P 
ir PY. Įtv,irtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nepastebėta. Pilies kalno vardas 
davė pretekstą senesnėje literatūroje kal
bėti apie Paparčių pilies griuvėsius, ku
rių čia ir pėdsakų nėra. 
1971 žv. II. 
Lit.: M. Balinski, 1846, 350-351; P. Ta
rasenka, 1928, 204; J. Basanavičius, 1970, 
90 (pilį nukelia į Neries krantą netoli 
Kernavės); <1> . IloKpO:B,ėKHl1, 1893, 74. 

529. PAPARČIAI, Skuodo raj., Barstyčių apy!. 
Varduvos kair. krante yra Svedų kalnu, 
Aukštakalniu vadinama kalva . Iš P ir V 
ją juosia Varduvos slėnio pelkės , iš kitų 
pusių negilios daubos skiria nuo aukštu
mų. Ji pailga PV-SR kryptimi, kiek 
aukštesniu PV galu ir įdubusiu viduriu, 
nuo seno ariama. Slaitų aukštis iki 10-
11 m, viršus apie 70 m ilgio ir iki 30 m 
pločio. Aikštelė neišsiskiria. Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 204; <1>. IloKpo'B
CKJHH, 1899, 83. 

530. PAPARTĖLIAI, Kaišiadorių raj., Zas
lių apy!. 
Piliakalnis kaimo PV pakraštyje, Laukys
tos deš. krante. Tai buvusi pailga S-P 
kryptimi kalva, kurią iš S juosia toliau 
tekančios Laukystos slėnis, iš R ir PR
daubos. Statūs šlaitai apie 3-4 m aukš
čio nuo lauko . Viršuje galėjo būti apie 
50 m ilgio S-P kryptimi ir iki 30 m 
pločio aikštelė. Piliakalnis beveik sunai
kintas žvyrduobių. Kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nerasta. 

Atrodo, jį P. Tarasenka vadina Paparčių 
dvaro piliakalniu. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 204. 

531. PAPĖČIAI, Alytaus raj., Parėčėnų apyl. 
Piliakalniu vadinama kalva kaimo R da
lyje, į S nuo Metelių ež. ~i · pailga S-p 
kryptimi, nuolaidžiais, 7-10 IIi aukščio 
šlaitais, ilgai buvusi ariama; aikštelė ne
išsiskiria, jos viršus apie 45 m ilgio ir 
25 m pločio. Įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1954 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

532. 'PAPILALIS, Kelmės raj.,Yaiguvos apyl. 
Pilimi, pilale vadinamas piliakalnis yra 
pelkės, vadintos Pilies ežeru, SV pakraš
tyje. Iš R ir P piliakalnį juosia pelkė, iš 
PV - bevardžio upelio . slėnis. Slaitai čia 
statūs, 11 m aukščio. SR ir SV siekia 
žemesnę kalvos dalį, šlaitas či~ tik 5-
6. m aukščio. Viršuje ovali, 42 m ilgio ir 
apie 30 m pločio aikštelė, kurios S kraštą 
juosia 28 m ilgio ir 1,3 m aukščio nuo 
aikštelės pylimas. Aikštelėje tamsi, juo
da žemė. Piliakalnio S-SR pašlaitėje yra 
likęs piliakalniui nepanaudotas 36 m plo
čio kalvos ' kraštas, sudarąs tarsi papilį, 
nes jį juosia nedidelė dauba. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 205 ir 156 (Ki
l€mys; dalis piliakalnio priklausė greti
mame Kilonių kaime gyvenančiam vals
tiečiui); P. Višinskis, 1964, 398-399. 

533. PAPILĖ, Akmenės raj. 
Piliakalnis Ventos kair. krante, santakoje 
su bevardžiu upeliu. Iš R ir PR jį juosia 
Venta, iš V ir SV - bevardis upelis. Slai
tai statūs, nuo Ventos 20 m, nuo upe
lio - iki 15 m aukščio. P-PV jis siekia 
aukštumą, nuo kurios atskirtas grioviu ir 
aikštelės P krašte supiltu 9,5 m aukščio 
nuo lauko ir 5,5 m nuo aikštelės pyli
mu. Aikštelė apie 55 m ilgio S-P krypti
mi ir 25 m pločio P-PV gale (prie py
limo). Aikštelę ir iš dalies šlaitus sunai
kino miestelio kapinės. 
1966 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 40, 58 ir kt.; 
L. Kšivickis, 1928, 41, 59; P. Tarasenka, 
1928, 204; P . Višinskis, 1964, 401-402; 
M. Valančius, 1972, 362; <1>. IloKpOB<cK'HH, 
1899,74. 
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534. PAPILI?, Akmenės raj. 
Antras piliakalnis mažiau žinomas, labiau 
suardytas. Jis apie 1 km nuo Nr. 533 
į R, šalia senųjų kapinių, Ventos deš. 
krante. Atrodo, seniau buvo vadinamas 
Pašalpos kalnu. Iš P jį juosia Venta, 
iš S ir V - bevardis upelis. Slaitai sta
tūs, nuo Ventos 13- m aukščio, nuo upe
lio kiek žemesni. Santakoje, aukštumos 
smaigalyje išliko 20 m · ilgio R-V kryp
timi ir 13 m pločio R gale aikštelės dalis. 
Likusi nuplauta Ventos. Aikštelės R kraš
te nuo aukštumos yra 28 m ilgio ir 2 m 
aukščio išorėje pylimas. Už jo - tarsi 
priešpilio aikštelė, 39 m ilgio R-V kryp
timi ir 28 in pločio R gale. Cia buvęs 
supiltas pylim?-s, kuris ariant išskleistas, 
tik P galas dar siekia apie 1 m aukščio. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1966 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 204; M. Valan
čius, 1972«, 362. 

535. PAPILIAI, Anykščių raj., Surdegio apy\. 
Piliakalnis Papilio (Vašuokos) deš. kran
te prie Viešintos slėnio P krašto, prie
šais kaimo kapines, žemesnis už kalvas 

" į V. Iš S jį juosia Viešintos slėnis, iš 
V ir P - Papilio upelis. Slaitai gana nuo
laidūs, tik V kiek statesnis, iki 5 m aukš
čio. R siekia gretimą aukštumą, nuo ku
rios buvęs ats~irtas, greičiausiai, grioviu 
ir P-PR krašte supiItu pylimu. Pylimas 
ariant išskleistas, apardytas, kaip ir aikš
telė bei - šlaitai. Aikštelė apie 32 m ilgio 
R-V kryptimi ir maždaug 25 m pločio, 
pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsakų. 
Piliakalnio PR pašlaitėje rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1938 ŽiV. VDKM, 1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 204. 

536. PAPILIAI, Kelmės raj., Pakražančio apy\. 
Piliakalnis Kražantės deš. krante, aukš
tumoje. Iš SR, R, PR jį juosia gilus 
upės slėnis, iš kitų pusių - mažesni klo
niai. Slaitai nuo upės slėnio daugiau kaip 
20 m, iš kitų pusių - 7-8 m aukščio. 
Viršuje - ovali, 65 m ilgio PV-SR kryp- " 
timi ir 45 ųl pločio aikštelė. Jos vidurys 
ir SR dalis iškilę, PY, V ir SV kraštą 
juosia 120 m ilgio, apie 1 m aukščio kiek 
apardytas pylimas. Aikštelėje palei pyli
mą pastebimas kultūrinis sluoksnis . Ap
tikta lipdytos grublėtu paviršiumi ir žies
tos keramikos . Spėjama, XIII a. viduryje 

537. 

538. 

539. 
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čia buvus žemaičių kunigaikščio Vykinto 
pilį - Tviremetę· 
1967 žv. II. 
Lit.: K. Avižonis, 1927, 12-14; P . Ta
rasenka, 1928, 205; R. Batūra , 1964, 119-
130; <1>. IlOKPOBCKlI:H:, 1899, 127. 

PAPILIAI, Kupiškio raj., Aukštupėnų 
apy\. 
Pilimi vadinama didelė apylinkėje domi
nuojanti kalva, SR kraštu besiremianti 
į nedidelę pelkę, iš kitų pusių apjuosta 
žemesniais laukais. S ir R šlaitai statūs, 
iki 17 m aukščio, P ir PV kiek nuolaides
ni, ariami. Viršuje - 52 m ilgio PR-SV 
kryptimi ir 35 m pločio aikštelė buvusi 
ariama, P šlaite pastebima kultūrinio 
sluoksnio pėds akų. Rasta lipdytos kera
mikos ir šlako. 1969 m. aikštelėje aptik
ta lipdytos keramikos brūkšniuotu, grub· 
lėtu ir gludintu paviršiumi. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1943 žv. P. Tara· 
senka, 1969 žv. II. Rad. Kup. KM. VAK, 
22/269. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,204; <1>. IloKpoB
CKlI:H:, 1899, 64. 

PAPILIAI, Rokiškio raj., Obelių apy\. 
Kaimo V pakraštyje, Kriaunos slėnio V 
krašte yra nupiautos keturkampės pira
midės formos piliakalnis. Slaitai statūs, 
išlyginti, 5-6 m aukščio; žemiau į dau
bas leidžiasi natūralus šlaitas. Viršuje
lygi keturkampė aikštelė, 50 m ilgio R-V 
kryptimi ir 35 m pločio R bei 40 m V 
gale. Aikštelė buvo ilgai ariama, su kul
tūriniu sluoksniu. Rasta lipdytos kerami
kos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, šla
ko. 

"1949 ir 1972 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,204; <1>. nOKpOB
CKlIH, 1899, 44. 

PAPILIAKALNI?, Ignalinos raj., Palū
šės apy\. 
Piliakalnis - apie "100 m į S nuo Ginu
čių (Nr. 216) piliakalnio, aukštumoje tarp 
Okojo ir Linkmeno ež. Iš S jį juosia 
Linkmeno, iš R ir P - Okojo slėniai. SR
R ir V šlaitai statūs, iki 20 m aukščio, 
P-PR vos 3 m aukščio. Cia apie 20 m 
ilgio ir 120 m pločio terasa - že
mes nė kalvos dalis. Viršuje - apie 45 m 
ilgio S-P kryptimi ir 25 m pločio apie 
vidurį aikštelė. Jos P gale randama že
mo pylimo pėdsakų . . SR pašlaitėje aptik-



ta lipdytos keramikos brūkšniuotu pavir
šiumi ir šlako. 
1958 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 205; R. Riman
tienė, 1966, 18- 19; cĮ>. HOKP013CKIIH, 1893, 
50. 

540. PAPILIAKALNIAI (Pavyžupys), Kapsu
ko raj ., Liubavo apyl. 
Piliakalnis žinomas ir gretimų Makaus
kų bei Pavyžupio kaimų vardu. Jis Pa
piliakalnių kaimo SV dalyje, aukščiau
sios apylinkėje kalvos R gale, kuris 
remiasi į Vyžupio deš. krantą, netoli san· 
takos su Sešupe. Piliakalnio P šlaitas 
leidžiasi į Sešupės slėnio kraštą, S ir R 
remiasi į Vyžupį . Jie statūs, apie 22 m 
aukščio. V siekia aukštumą, nuo kurios 
skyrė griovys ir aikštelės V gale supiltas 
pylimas. Jie ariant beveik sulyginti, vos 
žymūs. Aikštelė R-V kryptimi 60 m il
gio ir 35 m pločio. Kultūrinio sluoksnio 
nepastebėta . 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 177 (Makaus
kai) ,213 (Piliakalnis); A. KamiI'lski, 1956, 
231. 

PAPILlAKALNIS, . utenos raj., Taurag
nų apyl., žr. Papirčiai (Nr. 541). 

541. PAPIRČIAI (Kamša), Utenos raj., Tau
ragnų apyl. . 
Piliakalnis, kartais vadinamas Dovydų 
kalnu, kaimo S dalyje, netoli ribos su 
Kamšos kaimu. Salia jo buvo Papiliakal
nio ir Piliakalnio vienkiemiai. Todėl lite
ratūroje jis kartais minimas keliais var
dais. Tai aukšta, apylinkėje dominuojan~i 
kalva, v,jršuje statesniais, natūraliais šlai
tais. Vtiršuje - ovali, 50.m ilgio S-P .kryp · 
timi ir 40 m pločio aikštelė. Jos PV kraš
te pastebima kultūrinio sluoksnio pėdsa
kų. Aikštelė buvo ariama ir dabar yra miš
ke. 
1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 163 (Kumšiai). 
214 (Piliakalnis). 

PAPIŠKĖS, Salčininkų raj., žr. Tetervi
nai (Uta) (Nr. 751). 

542. PAPIŠKĖS (Rudamina), Vilniaus raj., 
Rudaminos apyl. 
Piliakalnis kaimo V pakraštyje. Iš SR, 
R, PR jĮ juosia gilus pelkėtas slėnis, iš 
PY, V ir SV - kiek žemesni laukai. Slai
tai nuo slėnio - 10 m, iš kitų pusių-
3-5 m aukščio. Viršuje - ovali, apie 50 m 

ilgio SR-PV kryptimi ir 30 m pločio kiek 
iškiliu viršumi aikštelė. Aikštelė ir šlaitai 
ilgai buvo ariami, smarkiai apardyti, vė
liau sužaloti žvyrduobių. SR jos gale kul
tūrinis sluoksnis apie 0,7 m storio. Aptik
ta lipdytos keramikos lygiu ir brūkšniuotu 
paviršiumi bei Dijakovo svorelio dalis. 
Literatūroje ,minimi mūrinės pilies griu
vėsiai ant piliakalnio. Pilies pėdsakų iš 
tikrųjų nėra. 
1951, 1955 ir 1971 žv. II. Rad. IEM, AR 
219: 1-2. 
Lit.: P. Tarasenka, 192.8, 226 (Rudami
na) . 

543.PAPLlENIJA, TelšilĮ raj., Zarėnų apyl. 
Kaimo P dalyje, Minijos deš. krante, jos 
kilpoje yra piliakalnis . Iš R, P ir V jĮ 
juosia Minija, plaunanti V šlaitą, iš kitų 
pusių tekanti kiek atokiau. Slaitainuo 
upės ir slėnio statūs, 25 m aukščio. S 
nuo aukštumos iškastas griovys ir supiltas 
lanko formos, 100 m ilgfo pylimas. Jis 
labai apardytas, išskleistas, tik PR galas 
dar 7,5 m aukščio nuo griovio. P pyli
mo pusėje buvęs nedidelis griovys ir nuo 
jo aukš1Yn kyla status, dar beveik 13 m 
aukščio Sš-Iaitas; viršuje, aikštelės S kraš
te yra apie 30 m ilgio ir 1,5 m aukščio 
pylimas. Aikštelė S gale 25 m pločio ir 
S-P kryptimi 40 m ilgio. P gale, 8 m 
žemiau aikštelės krašto, yra likęs 80 m 
ilgio žemesnis kalvos smaigalys, kurio 
gale yra dar trikampė, 13X 10 m dydžio 
aikštelė; jos P krašte - 5 m gylio grio
vys ir už jo - 12 m ilgio ir 1 m aukščio 
pylimas. Ant pylimo' guli didelis akmuo. 
Si žemesnė aikštelė beveik 18 m aukš
čiau Jūros slėnio. 
I S nuo piliakalnio, aukštumoje yra gy
venvietė. 1959-1962 m. TKM (vad. V. Va
latka) ištyrė 525 m2 plotą ir rado iki 
1 m storio kultūrinį sluoksnį. Zemutinė 
dalis priklauso I tūkstantmečio pr. m. e. 
viduriui; rasta ankstyvosios lipdytos kera
mikos brūkšniuotu paviršiumi, titnaginis 
šlifuotas kirvis . Didžioji kultūrinio sluoks
nio dalis priklauso laikotarpiui nuo III
IVa. iki X a. Rasta lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi, šlako, trinamosios 
girnos ir kt. Viršutinė kultūrinio sluoks
nio dalis su XI-XIII a . žiesta keramika, 
ariant lauką, sunaikinta. 
1964 žv. II, 1959-1962 tyr. TKM. Rad. 
TKM, 9378-9468, 9631-9708, 1022-1092. 
VAK, 56/509. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 267 (Zarėnai); 
R. Batūra, 1964, 118-119; E. Danilaitė, 
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1964, 23-38; 1967, 36-37; V. Valatka, 547. 
1967,76; 1967 a, 171-173; 1967 b, 173-
175; M. Valančius, 1972,361; A. TaYTaBH-
ŲIOC, 1970, 2Q6. 

544. PAPUŠIAI, Panevėžio raj ., Berčiūnų apy!. 
Į Š nuo kalno, Nevėžio ka ir. krante yra 
piliakalnis, kurio išliko 3 lITl aukščio PV 
šlaito dalis. Iš jos matyti, kad piliakalnį 
'iš šV juosė Nevėžis , iš šR - jo senva-
gė, P-PV jis siekė aukštesnį lauką, nuo 
kurio buvęs iškastas griovys. Viršuje tu-
rėjo būti apie 30-35 m skersmens aikš-
telė. Viršus suardytas žvyrduobės. F. Po
krovskis teigia, kad piliakalnis su pyli- 548 
mu, o aikštelė įdubusi'. . 
1938 žv. VDKM, 1968 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 205; <1>. ITo
KPOBCKHH, 1899, 117. 

545. PARAUDINĖ, Molėtų raj ., Paąžuolių 
apy!. 
Piliakalnis į Š nuo buv. dvaro, prie ri-
bos su šunakojų kaimu, Virintos kairo 549. 
krante, netoli santakos su Raudinės (Rū
dynės) upeliu. Iš Š ir V piliakalnį juo-
sia Virintos, iš R - Raudinės (Rūdynės) 
slėniai. T-+k--P j is siekia sausesnius lau-
kus. Šlaitai nuo pelkėto slėnio gana sta-
tūs, 10--12 m aukščio. P nuo aukštumos 
iškastas gana tiesus 60 m ilgio ir 1,3 m 
gylio griovys. Nuo jo aukštyn kyla 6 m 
aukščio pylimas, kurio viršus 34 m il-
gio ir 2,5 m aukščio nuo aikštelės. Aikš-
telė 40 m ilgio Š- P kryptimi ir 30 m 
pločio. R pašlaitėje aptikta lipdytos ke
ramikos lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1970, žv. II. VAK, 
62/201. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 205. 

546. PASODNINKAI, Širvintų raj., Gelvom! 
apy!. 
Batarėja vadinamas piliakalnis kaimo P 
dalyje, Širvintos deš. krante. Iš P jį juo
sia širvintos, iš R ir Š - bevardžio upe
lio slėniai. Šlaitai nuo slėnio statūs, iki 
20 m aukščio. V siekia aukštumą· Nuo 
aukštumos supiltas 3,5 m aukščio pyli
mas; nuo aikštelės paviršiaus jis 4,5 m 
aukščio. Aikštelė 10 m pločio V gale ir 
15 m ilgio. 
1970 žv. II. 

PAsAKURINĖS dv., Kelmės raj., fr. Pa
šakarnis (Nr. 550). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 206. 

PASAMANĖ (Ceberakai), Ignalinos raj ., 
Gaidės apy!. 
Į PV nuo Ceberakų ir į ŠR nuo Pasarna
nės kaimo, miške yra didelė kalva, va
dinama piliakalniu. Jo Š šlaitas states
nis, iš P ir PV jį juosia pelkė, R nuo 
aukštumos skiria siaura dauba. Kultūri
nio sluoksnio nepastebėta . 
1958 žv. II. 
Lit.: J. Ziogas, 1909, 326-327; P. Tara
senka, 1928, 113 (Ceberakai). 

PASAMANĖ, Trakų raj., žr. Pipiriškės 
(Nr. 593) . 

PASERNINKAI, Lazdijų raj., Seirijų apy!. 
Piliakalniu vadinama atskira apvali, 8-
9 m aukščio kalva, iš Š ir V juosiama 
raisto ir daubos. Viršuje - maŽdaug 25 m 
skersmens aikštelė. Įtvirtinimų ir kultūri
nio sluoksnio pėdsakų · nepastebėta. Tik P 
ir R pašlaitėje rasta šlako. 
1954 žv. II. 

PASKUBĖTIŠKIAI, Molėtų raj ., Ciulė
nų apy!. 
Dūrių ež. Š krante yra nedidelis kyšulys, 
vadinamas Jurgiakampiu. Iš PR, P, V ir 
šV jį juosia ežeras, R siekia dirbamus 
laukus. Šlaitai nuolaidūs, 5-6 m aukš
čio. Viršuje - apie 30 m skersmens aikš
telė . Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio 
nepastebėta; pasakojama, jog čia . buvo ras
tas akmeninis kirvis. Atrodo, seniau ši vie
ta buvo vadinama piliakalniu. 
1970 žv. II. 

PASKUBURLĖ, Šilalės raj ., Kaltinėnų 
apy!., žr. Pagrybis (Nr. 508). 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,206. 

PASPĄSTIS, Kelmės raj., Karklėnų apy!. 
Apie Spąsčio ir Spąsčiuko kalvas pasako
jama daug padavimų. Bet tos kalvos nei 
piliakalniais, nei supiltomis nelaikomos. 
Be piliakalnių požymių. Greičiausiai, tai 
a peiginės vietos. 
1967 žv. II. 
Lit.: K. Avižonis, 1927, 22-23; P. Tara
senka, 1928, 206. 

PASVALYS 
Mieste ar į Š nuo jo, prie Mi:išos mlm
mas piliakalnis, bet jo pėdsakų iki šiol 
nerasta. Artimiausias žinomas piliakal
nis - Šimonių (Migonių) kaime, prie Mū
šos. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 206; <1>. I10KPOB
CKHH, 1899, 66. 
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550. PASAKARNIS, Kelmės raj., Tytuvė
nų apy!. 
Į SR nuo buv. dvaro, miško pakraštyje 
yra nuolaidžiais šlaitais, 6-8 m aukščio 
kalva, vadinama pile. Kalvos viršuje
apie 70-80 m ilgio šV-PR kryptimi ir 
25-30 m pločio nuolaidžiais pakraščiais 
aikštelė, kurioje kultūrinio sluoksnio pėd
sakų nepastebėta. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 206 (Pasakuri
nė) ; M. Valančius, 1972,364. 

PASALTEIKIAI (Diegliai, Dvyliai), Klai
pėdos raj., Agluonėnų apy!. 
Literatūroje kaime minimas pi.liakalnis 
vadinamas Ragokalniu. Pašalteikių 'kaime
lis 1894 m. buvo įjungtas į Dvylius; Dvy
liuose arba Diegliuose iš tikrųjų yra vė
lyvų pylimų (žr. XYI-XVIII ·a. įtvirti
nimų skyrelį), kurių kampuose buvę kaž
kokių paaukštinimų, ragų. Be to, H. Cro
me nurodo, kad Ragokalniu buvo vadi
nilmas Skomantų piliakalnis. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 25, 111; P. Tara
senka, 1928, 206; V. Bruožaitytė, 1937 va
sario 26; H. Crome, 1939, 301. 

PAšATRIJA, Telšių raj., Luokės apy!., žr. 
Šatrija (Nr. 715). 

551. PASILIAI , Jurbarko raj., Armeniškių 
apy!. 
Piliakalnis Dubysos deš. krante. Iš P ir 
Š jį juosia 2 mažyčių upelių gilūs slė
niai, iš 'R - Dubysos slėnis, šlaitai sta
tūs, daugiau kaip 20 m aukščio. V nuo 
aukštumos iškastas 25 m ilgio griovys, ir 
aikštelės V gale supiltas 16 m ilgio ir 
4,5 m aukščio pylimas. Aikštelė apie 60 m 
ilgio R-V kryptimi ir 16 m pločio, kiek ' 
iškiliu viduriu. Pylimas apardytas kelių 
gilių duobių, kurias 1936 m. iškasė lobių 
ieškotoj.ai. 
1967 žv. II. 

/l 
PAŠIMŠĖ, Kelmės raj., Kiaunorių apy!. 
Buv. dvare yra Skambalu vadinamas kal
nas. Greičiausiai, tai dvarininko iniciaty
va padarytas įrenginys (žr. XVI-XVIII a. 
įtvirtinimų skyrių). 

552. PAŠLAVANTYS, Prienų raj., Šilavoto 
apy!. 
Kaime yra piliakalnis. Tai stačiašlaitės 
kalvos viršūnė 10-12 m aukščio šlaitais . 
Viršuje - apie 35-40 m skersmens aikš
telė kiek žemesniu V kraštu. Iš visų pusių 
ją juosia pylimas, kuris PR krašte 2 m 
ir šV - 1 m aukščio, o kitur - tik 0,5 m. 

Todėl piliakalnis kiek primena balną, tik 
viršus įdubęs. Aikštelėje pastebimas kul
tūrinis sluoksnis. Pylimas ir aikštelė ap
ardyti duobių. Piliakalnio pašlaitėje ap
tinkama lipdytos keramikos brūkšniuotu, 
grublėtu ir lygiu paviršiumi, taip pat šla
ko, molinių verpstelių ir kitų radinių. 
1954 žv. II. Rad . IEM, AR 187: 1-2, 
KVIM, 960 : 1-5. 
Lit.: A. PolujaiIski, 1859, 345; A. Bu
dziiIski, 1882, 276; J. Radziukynas, 1909, 
31; P . Tarasenka, 1928, 207; A. Kaminski, 
1956, 239. 

PAšVĖNIS, Prienų raj., Pakuonicr apy-I. 
(buv. Ašmintos vlsč .) , žr. Pagaršvys 
(Nr. 504). . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 207. 

553. PAšVENTUPYS, Prienų raj., Pakuonio 
apy!. . 
Kaime yra 2 piliakalniai. Vienas - Ne
muno kair. kranto slėnio pakraštyje, 
Sventupės deš. krante. Iš ŠR, R, V ir PV 
jį juosia slėnių daubos. Šlaitai statūs, 
10- 12 m aukščio. šV jis siekia aukštu
mą; nuo . jos atskirtas puslankio formos 
pylimu, kuris ilpie vidurį 6 m aukščio, 
galai žemesni. Pylimas juosia aikštelės 
V kraštą. Ji nedidelė, tik apie 20 m ilgio 
ir 10- 12 m pločio. Jos R kraštas žemes
nis. R pašlaitėje rasta lipdytos grublėtu 
paviršiumi ir žiestos keramikos. 
Greta Vangų kaimas. Todėl pi1ial)alnis 
kartais priskiriamas ir šiam kaimui. 
1953 žv. II. Rad . IEM. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 207 ir 256 (Van
gai); A. KamiiIski, 1956, 239. 

554. PAŠVENTUPYS, Prienų raj., Pakuonio 
apyI. 
PiliakaLnis apie 0,5 km į Š nuo pirmo 
(Nr. 553), taip pat Nemuno slėnio pa
kraštyje, daubų apjuostoje kalvoje. Jo sta
tūs šlaitai nuo daubų apie 20 m aukščio. 
Tik R nuo aukštumos supiltas 8-10 m 
ilgio ir beveik 4 m aukščio pylimas, už 
kurio į PR lieka tarsi maža aikštelė, nuo
laidėjanti į slėnio pusę . 
1953 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka , 1928, 207; A. Kamiiis
ki, 1956, 239. 

555. PAUKŠČIAI (Dukurnonys, Steponiškės, 
Vilkai), Prienų raj., Būdos apyI. 
Kartais Bobų kalnu vadinamas piliakal
nis yra Dukurnonių (Surmiaus ež.) PV 
krante, prie 4 kaimų ribos ir minimas 
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!VamalS vardais. Jo R šlaitas leidžiasi 
į ežero pakrantę, iš P ir Š juosia dau
bos, PV galas remiasi ! aukštumą. Nuo 
ežero šlaitų aukštis 14 m, o žemiausias 
PV - 8,5 m. šlaitai statūs. Viršuje - be
veik apvali, 8- 10 m skersmens aikštelė, 
kurią kone iš visų pusių juosia pylimas. 
Aukščiausias jis PV - 4,5 m aukščio, to
liau, eidamas PR šlaitu, žemėja ir R-ŠR 
krašte tik 1 m aukščio. P ir PV pašlaitė
je rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu, 
grublėtu ir lygiu paviršiumi. 
1953 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 261 (Vilkai); 
1956, 47-48; cĮ:> . ITOKPQB.CKllH, 1893, 127. 

556. PAULAICIAI, šilutės raj ., Inkaklių apyl. 
Kaimo S dalyje, Ašvos kair. krante, san-
takoje su Beržupiu yra piliakalnis. Iš R ir 
ŠR jį juosia Beržupio, iš Š ir ŠV - Ašvos 
slėniai. Šlaitai statūs, 9 m aukščio. P nuo 559. 
aukštumos iškastas grio~ys ir supiltas 
lanku 50 m ilgio ir 5 m aukščio pylimas. 
Aikštelė lygi, beveik apskrita, 31-32 m 
skersmens, su kultūriniu sluoksniu. Į R 
nuo piliakalnio, gretimoje kalvoje - Zio-
gų kalne - yra II- XII a. senkapis. 
1948 ir 1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 208; cĮ:>. TIOKPOB
CKllH, 1899, 97. 

557. PAUšKf:.S (Kačiai) , Plungės raj ., Bubė
nų apyl. 
Miške esančio Aukštojo Tyro R dalyje 
yra pilale vadinama ilga, siaura kalva 
sala pelkėje. Jos 42 m ilgio dalis eina 
iš PV į šR, pasuka i P-PR ir dar 50 m 
ilgio. Jos galas 2-3 m aukštesnis ir yra • 
30 m ilgio bei 20 m pločio. Likusi kalvos 
dalis apie 10 m pločio ir tik 1-1,5 m 
aukščio virš pelkės. Nuo jos per 65 m 
! PR yra antra 65 m ilgio, 2 m aukščio 
ir apie 20 m pločio kalvelė ir prie jos-
50 m ilgio žemas, siauras sausumos ruo
želis. Šios pelkės kalvelės - pilalės - la
bai primena Galvydiškių pilales. 
1964 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 152 (Katės). 

PAVANDENf:., Telšių raj. 
P. Tarasenkos prie Pavandenės minimi 
Sprūdės ir Moteraičio piliakalniai yra 
Šaukštelio (Nr. 717) ir Burbiškių ' 
(Nr. 113) kaimuose. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,208. 

558. PAVANDEN_f:., Molėtų raj., Arnionų apyl. 
Piliakalnis į P nuo Pravalo ež., durpyno 
pakraštyje. Tai atskira, beveik ištisai pel-
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ke apjuosta kalva. Į R nuo jos per pel
kes iš ežero teka nedidelis upelis. Sau
suma piliakalnį siekia tik iš P siauru 
ruožu. Šlaitai statūs, 5 m aukščio. Vir
šuje - beveik apskrita, 37-38 m skers
mens iškiliu viduriu aikštelė. Ji ilgai bu
vusi ariama. Aikštelėje ir šlaituose pa
stebimas kultūrinis sluoksnis, aptikta tri
namosios girnos, lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, šla
ko, gyvulių kaulų. P ir PR gretimose kal
velėse buvo ryškus gyvenvietės kultūri
nis sluoksnis su lipdyta keramika brūkš
niuotu ir daugiausia grublėtu paviršiumi. 
Gyvenvietė sunaikinta, įrengiant tvenki
nius. 
1965 ir 1970 žv. II. Rad. IEM, AR 467: 
: 1-2. 
Ut.: V. Bernotas ir kiti, 1970, 110-113. 

PAVEISININKAI, Lazdijų raj ., Kapčia
miesčio apyl. 
Piliakalnis į S nuo kaim'o, Veisiejo ež. P 
krante aukštoje, beveik iš visų pusių eže
ru apjuostoje kalvoje. Piliakalnis PV kal
vos pakraštyje, apie 25- 30 m skersmens, 
beveik apskrita aikštele, kurią žiedu juo
sia pylimas. ŠR pakraštyje jis apie 3 m, 
kitur - 1- 2 m aukščio. Išorinis šlaitas 
4-5 maukščio. 
1962 in. II (vad. P . Kulikauskas) ištyrė 
ŠR aikštelės dali - 240 m2 plotą ir aptikc 
tik 0,1-0,2 m storio kultūrinį si uoksnį . 
Aukščiausioje pylimo vietoje padarytas 
jo piuvis. Išryškėjo 2 supylimo etapai. 
Pylimas buvęs sutvirtintas akmenimis ir 
rąstais. R ir Š pašlaitėje - išorėj e rasti 
2 užslinkę 8- 9 m pločio ir 2 m gylio 
grioviai. Be to, R ir Š pašlaitėje gyven
vietėje ištirtas 360 m2 plotas. Aptiktas 
0,2-0,6 m storio kultūrinis sluoksnis. Pi
liakalnyje rasta tik keletas lipdytos kera
mikos grublėtu paviršiumi šukių. Gyven
vietėje aptikta židinių, stulpų vietų, ūki
nių duobių, rasta truputis lipdytos kera
mikos brūkšniuotu ir daugiau grublėtu 
paviršiumi bei III-IVa. lankinė segė 
lenkta kojele. Piliakalnio aikštelėje ir po 
pylimu rasti I tūkstantmečio pr. m. e. 27 
sudegintų mirusiųjų kapai urnose ir be 
urnų, apkrauti akmenimis. 
1954 ir 1962 žv. II. 1962 tyr. II. Rad. 
IEM, AR 440 : 1-21. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 208; A. Kamins
ki, 1956, 239; P. Kulikauskas, 1970, 14-
17; 1970a, 2127-248; n. KYJIlllKaycKac, i1966, 
17; 1966 a, 72-74; 1968 a, 299-302; 
A. TaYTaBlllllOc, 1970, 225. 



560. PAVERKNIAI, Prienų raj., Birštono apy1. 
Verknės kair. krante išliko .piliakalnio PV 
kampas stačiais, 14 m aukščio šlaitais, 
iš kurių S ir R griūva į Verknę. Viršuje 
tėra 6 X 8 m dydžio aikštelės plotelis ar 
pylimo viršus. Buv. forma ir dypisne
aiškus. Piliakalnį iš S, V ir P juosia 
įtvirtintas papilys - 120 m ilgio R-V 
kryptimi ir 160 m ilgio S-P kryptimi 
plotas, kurį iš P, V ir R juosia 20-25 m 
pločio griovys; jis nuo lauko pusės 2,5 m, 
nuo papilio - 1 m gylio. Piliakalnis stovi 
SR papilio kampe. S kraštas remiasi į 
Verknę. Papilyje aptikta lipdytos kerami
kos lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1953 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 127 (Kisieliškė), 
268 (Zydeikonys); eI>. flOKPOBCKHH., 1899, 
127. 

561. PAVĖZIS (Drobūkščiai), Silalės raj. ir 
apy1. 
Vėžaus deš. krante yra piliakalnis. Iš P 
jį juosia upelis, iš V ir S - pelkė. Slaitai 
nuo upelio 6-7 m, nuo pelkės - 5-6 m 
aukščio. Viršuje - apie 40 m ilgio R-V 
kryptimi ir 24 m pločio aikštelė, kurios 
R galą lanku juosia apie 18 m ilgio ir 
1 m aukščio pylimas . V gale žemesnis 
kalvos smaigalys nukirstas skersiniu grio
viu. 
1948 žv. II. 

PAVĖZUPIS, Kelmės raj ., Saukėnų apy1., 
žr. šilo Pavėžupis (Nr. 730). 

562. PAVIŠTYTIS, Vilkaviškio raj., Vištyčio 
apy1. 
Piliakalnis į P nuo kaimo. Iš P ir V jį 
Juosia gilios pelkėtos daubos, R ir S sie
kia aukštesnius laukus. Slaitai čia že
mesni ir nuolaidesni. Viršuje aikštelė la
biau neišsiskiria. Ji apie 30 m ilgio ir 
25 m pločio, kaip ir šlaitai, ariant ap
ardyta. Kultūrinis sluoksnis sunaikintas. 
1962 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 209; A. Kamiiis
ki, 1956, 239. 

PAVYZUPYS, Kapsuko ra.j., Liubavo apy1., 
žr. Papiliakalniai (Nr. 540). 

563. PAZADVORIJA (Padvarys) , Molėtų raj., 
Zalvarių apy1. 
Piliakalnis Kazokų miško V pakraštyje, 
iš Grabuosto ež. tekančios Grabuostos 
kair. krante. Iš SR ir PR jį juosia upe
lio slėnis, iš SV - dauba. Slaitai statūs. 

iki 11 m aukščio. Tik PV nuo gretimos 
aukštumos šlaitas žemesnis, ir piliakalnis 
nuo jos atskirtas 40 m ilgio ir poros m 
gylio grioviu. Nuo jo dugno kyla beveik 
5 m aukščio išorinis pylimo šlaitas. Py
limas virš aikštelės pakyla tik 2 m ir 
yra apie 20 m ilgio. Aikštelė maždaug 
40 m ilgio SR-PV kryptimi ir 20 m plo
čio. 
1970 žv. II. 

564. PAZELVIAI, Ukmergės raj., Zelvos apy1. 
Piliakalnis kaimo laukų R pakraštyje, 
Zelvos kair. krante, šalia Bliūdašilio miš
ko. Iš S ir R jĮ juosia gilus Zelvos slė
nis, šlaitai statūs, apie 20 m aukščio. Nuo 
gretimų aukštumų P jis atskirtas nedi
deliu įlinkiu, ir šlaitas čia tik 3-4 m, 
o prie PV kampo - 1,5 m aukščio. Aikš
telė R-V kryptimi apie 50 m ilgio ir 
apie 20 m pločio R gale bei 10 m pločio 
V. V gale, kur šlaitai žemesni, aikštelės 
krašte buvęs pylimas; jis išskleistas, 
ariant piliakalnį. Aikštelės V dalyje ir 
P-PV pašlaitėje pastebimas kultūrinis 
sluoksnis. 

· 1936 m. P. Tarasenka aikštelės V gale 
iškasė S-P kryptimi 16 XI m dydžio per
kasą ir aptiko iki 0,6 m storio kultūrinį 
sluoksnį, taip pat lipdytos keramikos 
brūkšniuotu paviršiumi ir kitų radinių. 
1963 m. PV šlaite rasta Dijakovo svo
relio dalis. 
1936 žv. ir tyr. P. Tarasenka, 1970 žv. 
II. Rad. KVIM, IEM, AR 398. VAK, 67/ 
/123-135. 

565. PELENIAI, Molėtų raj., Skudutiškio apy1. 
Piliakalniu vadinama kalva į SV nuo kai
mo, prie ribos su Paalksne, miško pakraš
tyje. Iš SR, R, P ir PV jį juosia nedidelė 
pelkė, S siekia aukštumą. Kalva pailga 
SR-PV kryptimi, šlaitai nuo pelkės sta
tesni, apie 10 m aukščio, S nuo aukštu
mos nuolaidesni, tik 4-5 m aukščio. Vir
šuje aikštelė labiau neišsiskiria, ji apie 
30 m ilgio SR-PV kryptimi ir iki 10 m 
pločio. Be įtvirtinimų pėdsakų. 
1970 žv. II. VAK, 60/450. 

566. PELENIŠKIAI, Biržų raj., Smilgių apy1. 
Kaimo PR pakraštyje buvo "karų su šve
dais metu" supiltas kalnelis, kurį XX a. 
pradžioje sunaikino žvyrduobė. Duomenų 
apie dydį ir formą neišliko. Pasakojimai 
ir kaimo vardas verčia spėti buvus pilia
kalnį· 
1969 žv. II. 
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567. PELENISKIAI, Pakruojo , raj ., Pašviti
nio apyl. 
Piliakalnis netoli Siurpės deš. kranto. Iš 
P jį juosia platus pelkėtas jos slėnis, iš 
V - pelkė, iš kitų pusių - žemi laukai. 
Slaitai statūs, apie 8 m aukščio. Viršu
je - maždaug 50 m ilgio S-P kryptimi 
ir 25 m pločio apie vidurį aikštelė, kurios 
galuose buvę pylimai : P apie 10 m ilgio 
ir 1 m aukščio nuo aikštelės, S dar la
biau išskleistas . S gale žemesnis kalvos 
smaigalys atkirstas grioviu ir naudotas 
kaimo kapinėms; apie 1910-1911 m. mi
rusiuosius pradėta laidoti ir piliakalnio 
aikštelėje . Kapinės suardė pylimus ir aikš
telę. Pašlaitėje aptikta lipdytos kerami
kos grublėtu paviršiumi. 
1968 žv. II. Rad. Zeimelio vid. mokyklos 
rinkiniuose. 
Lit.: P. Tarasenka , 1928, 208; J. Sliavas, 
1967,57-58; 1970, 119-120; cI>. nOKpOB
C~liH, 1899, 60. 

568. PELEKONYS, Prienų raj., Būdos apyl. 
Kaime būta bent 4 piliakalnių. 
Vienas buvo į S nuo kaimo, Nemuno deš. 
krante, santakoje su Juodija . Jis buvęs 
juosiamas jų slėnių, nuo sausumos at
skirtas 20 m pločio grioviu ir už jo su
piltu 35 m ilgio pylimu, kurio aukštis 
nuo užslinkusio griovio - 5 m. Aikštelę 
nunešė upė. Pakilęs Nemunas dabar ska
lauja ,ir pylimo pusę nuo aikštelės. A:pie 
jos dydį ir formą duomenų neišliko. Griū
vančiame pylime yra degėsių sluoksnis . 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 210 (Pelikonys) 
ir 213 (Piliakonys ) ; cI> . n01VpOB,CKliH, 1893, 
197. 

569. PELEKONYS, Prienų raj., Būdos apyl. 
Mažiau žinomo, pilike vadinamo piliakal 
nio liekanų yra apie 2 km į R nuo Nr. 568, 
kair. bevardžio upelio krante, Nemuno 
slėnio pakraštyje. Iš P, V ir R jį juosia 
upelio slėnio daubos, R siekia aukštumą, 
nuo kurios yra 9 m ilgio ir daugiau kaip 
2 m aukščio pylimas. Jo pašlaitėje paste
bima griovio pėdsakų . Aikštelė jau nu
plauta upelio, ir 10 m aukščio pylimo V 
šlaitas leidžiasi į upelio slėnį . 
1971 žv. II. 

570. PELEKONYS, Prienų raj., Būdos apyl. 
Pilale vadinamas piliakalnis yra prie ri
bos su Dambavos kaimu, miške, Slaitų 
ravu vadinamo upelio slėnio pakraštyje. 
Iš V, S ir P jį juosia upelio slėnio dau-

bos; šlaitai statūs, daugiau kaip 20 m 
aukščio. R nuo aukštumos skiria apie 3 m 
gylio platus griovys ir už jo iš molio plūk
tas kūgio formos, 5 m aukščio nuo grio
vio dugno ir 4 m aukščio nuo aikštelės 
pylimas, kuriame daug didelių perdegusio 
molio gabalų. Trikampė piliakalnio aikš
telė 8 m pločio R gale, prie pylimo, ir 
15 m ilgio R- V kryptimi. 
1971 žv. II. 

571. PELEKONYS (Dambava) , Prienų raj ., 
Būdos apyl. 
Pilale vadinamas ketvirtas piliakalnis yra 
miške, į V nuo Dambavos kaimo, Nemu
no deš. krante, santakoje su Viekšnia, 
jos kair. krante. Iš S ir V jį juosia Viekš
nios slėnis, iš P - Nemunas. Slaitai sta
tūs, daugiau kaip 30 m aukščio . PR sie
kia gretimą aukštumą, nuo kurios supil
tas 9 m aukščio išorėje ir 5,5 m aukščio 
nuo aikštelės, 35 m ilgio pylimas. Aikš
telė trikampė" 33 m pločio PR gale ir 
85 m Hgio R-V kryptimi. 
1971 žv. II. 

PELENAI, Kėdainių raj. (Baisogalos? 
vlsč.), žr. Naujaupis (Nr. 465). 
P. Tarasenka šiame kaime, Dotnuvėlės 
krante mini piliakalnį ir šaltinį nurodo 
F. Pokrovskio Kauno gubernijos žemėla
pį. F. Pokrovskis iš tikrųjų mini piliakal
nį prie Dotnuvėlės, apie 2 km nuo Pilian 
(Pilionių) , o ne Pelenų . Pelenų kaimo iš 
viso buv. Baisogalos vlsč. nerandame. 
Tai tas pats Naujaupio (Pilionių) pilia
kalnis (Nr. 465), pavadintas Pelenais. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,209; cI> . I10KPOB
'CKliH, 1899, 119. 

PELlKONYS, Molėtų raj . (buv. Giedrai 
čių vlsč.), žr. Piliakiemiai (Nr. 587) . 
P . Tarasenka, remdamasis F. Pokrovskiu , 
Pelikonyse mini piliakalnį. Pastarasis pi
liakalnį nurodo 3 km nuo Giedraičių į R, 
taigi dabartiniame Piliakiemio kaime. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 210; cI> . nOKpOB
CKliH, 1893, 76. 

572. PERKALIAI, Molėtų raj., Balninkų apyl. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Smailiuoju 
kalnu, i S nuo Asio ež. R galo, iš , ežero 
ištekančio Juodpurvio ka ir. krante , kalvos 
aukštesnėje dalyje. Jis pailgas R- V 
kryptimi, su 25 m ilgio ir 15 m pločio 
aikštele, kurios V gale yra 0,6 m aukš
čiopylimas, o už jo - 2,5 m gylio ir 3 m 
pločio dugne griovys. Už griovio yra 
1,2 m aukščio nuo jo dugno ir 0,5 m 
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aukščio nuo lauko antras pylimas. Aikš
telės R gale taip pat yra 10 m ilgio ir 
1 m aukščio pylimas, kurio išorinis 2,5 m 
aukščio šlaitas leidžiasi į griovį 3 m plo
čio dugnu. Už jo - antras 1,7 m aukščio 
pylimas ir trečias 15 m ilgio griovys ir 
trečio pylimo pėdsakai; toliau pamažu i 
upelio s l ėnį leidžiasi kalvos galas. So
niniai S ir P šlaitai apie 5 m aukščio . P 
ir PR pašlaitėje rasta lipdytos keramikos 
lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. II. VAK, 
66/110-118. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 210; 1956, 59--
60. 

573. PETREŠIONAI, Rokiškio raj ., Kriau
nų apy!. 
Piliakalnis V kaimo dalyje, Audros kair. 
kranto slėnio ;atšakos pakraštyje. Jis da
bar su lygia 48 m ilgio PV-SR krypti
mi ir apie 25-27 m pločio apie viduri 
aikštele, smailesniu S galu . Slaitai sta
tūs, 4-4,5 m aukščio, tik į slėnį įsiter
t:>iąs SR galas 15 m aukščio. Aukštumo
je apie piliakalni, lauke pastebima tam
sios žemės su gyvulių kaulais, lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir rečiau grublėtu 
paviršiumi, šlako. 
1909-1910 m. L. Krzywickis ištyrė visą 
aikštelę, pakraščiuose 5-8 m pločio ruo
žu rado 0,7- 1,35 m storio kultūrinį 
sluoksni. Aptikta akmenų grindinių, ži
dinių. Rasta gyvulių kaulų, lipdytos ke
ramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi, 
molinių svorelių, akmeninių įtveriamųjų 
ir su skyle kotui kirvių dalių bei išgrąžų, 
taip pat apie 200 įvairių kaulinių ir ke
letas geležinių dirbinių . Kultūrinis sluoks
nis priklauso I tūkstantmečiui pr. m. e. 
ir m. e. pradžiai. 
1949 ir 1972 ·žv. II. 1909 ir 1910 tyr. 
L. Krzywickis. Rad. KVIM, 1500 : 1-330, 
1505 : 1-83, VE, 799 : '1-11, IEM. 
Lit.: L. Krzywicki, 1914 a, 1-27; P. Ta
rasenka, 1928, 211; L. Sagan, 1934, 178-
179; P . Tarasenka, 1956, 22-23; L. Krzy
wicki, 1957, 424- 425; LAB, 117-118; 
<1> . J10KP0J3.CKlfH, 1899, 4-6; JI. KP)Klf'&lfUI<'lfH, 

1913, 306-309. 

574. PETROŠI(AI, Lazdijų raj., Veisiejų apy!. 
Piliakalniu vadinama nedidelė apvali, nuo 
seno ariama kalvelė nuolaidžiais šlai
tais. Aikštelė viršuje neišsiskiria, įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
19M žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 211. 

PIDIENIS, Utenos raj., ir. Pajuodenė. 

575. PlEPALIAI (Babtynas), Kauno raj., Pa
nevėžiuko a py!. 
Piliakalnis SR pakraštyje, prie ribos su 
Vareikonių kaimu, buv. Babtyno dvaro 
laukuose, Nevėž io deš. kranto slėnio pa
kraštyje ir bevardžio upelio kair. kran- , 
te. Iš PV ir PR jį juosia upelio, iš SR
Nevėžio slėniai. Šlaitai statūs, daugiau 
kaip 10 m aukščio , šV siekia aukštumą. 
Cia plūktas pylimas, kuris išorėje 5 m, 
nuo aikštelės 3 m aukščio . Pylime daug 
perdegusio molio gabalų . Aikštelė trikam
pė, šV gale prie pylimo 15 m pločio ir 
20 m ilgio SV-PR kryptimi. Dalis PV 
aikštelės krašto išgriuvusi į upelį· 
1961 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 211. 

PlEPALIAI, Radviliškio raj., Baisogalos 
apy!. 
Šalia kaimo, miške kalną kartais nori· 
ma laikyti piliakalniu. Tačiau jis be pi
liakalnio pėdsakų . Tai VI- IX a . senka
pis. 
1968 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 100 (Baisoga
la) . 

576. PIERIŠI(IAI, Alytaus raj., Raitininkų 
apy!. 
Piliakalniu vadinama apskrita, maždaug 
30 m skersmens prie pagrindo ir apie 
3 m aukščio kalvelė, tarsi didelis pil
kapis, tarp daubų, į PR nuo Juodžio ež . 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
1955 žv. II. 

PIGAŠIAI , Širvintų raj. , Musninkų apy!. 
Širvintos kair. krante Trunakalnis kar
tais įtraukiamas į piliakalnių sąrašą . Se
niau vietiniai supiltu jo nelaikė ir pilia
kalniu nevadino. ' Jis be įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio . 
1970 žv. II. VAK, 65/239. 

PIKTAGALYS, Anykščių raj ., žr. Mari
jampolis (Nr. 418) . 

PIKTUPĖNAI, šilutės raj., Rambyno 
apy!. 
Senesnėje archeologinėje literatūroje mi
nimas piliakalnis į P nuo kaimo. Dabar 
niekas negali pasakyti, kuri tai kalva, ir 
nurodo už 0,5 km į V nuo kaimo aukštu
moje 2 m aukščio stačiašlaitį sampilą, 
kurio viršuje - 12 X 9 m dydžio aikštelė. 
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Kultūrinio sluoksnio nėra. Sampilo pa
skirtis ir chronologija neaiški. 
1963 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 113; P. Tarasen
ka, 1928, 212; C. Engel, 1931, 81; J. Re
meika, 1938, 88. 

PILI"::, Silalės raj. (buv. Kaltinėnų vlsč.), 
žr. Pilės (Nr. 577). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,213. 

PILAITĖ, Pilė , Telšių apskr. 
Pagal topografinį XX a. pradžios žemė
lapį ir XVI a. dokumentus nurodomi pi
liakalniai nenustatyti. Pilės kaimo Tel
šių apskr. irvlsč. jau 1920- 1940 m. ne
buvo. Ir 1935 m. spėliota, kad Pilė gali 
būti Pielių kaimas, Telšių vlsč. Ten ieš
kota piliakalnio, bet nerasta . 
VAK, 55/178. 

E 77. P I LĖ S, S ila lės r aj.,..-Kalt.in.ė.nų-ap.J . 
Kaimo R dalyje, kalvoje tarp gilių dau
bų yra piliakalnis, kartais vadinamas Ke
paluškalniu. Jis Kaltinėnų miestelio SV 
pakraštyje. R-PR šlaitas status, dau
giau kaip 20 m aukščio, P, V ir SV nuolai
desnis ir kiek žemesnis. S šlaitas siekia 
aukštumą. Nuo jos įrengtas tarsi prieš
pilis. Nuo lauko iškastas 5 m pločio ir 2 m 
gylio griovys, kurio galai remiasi į SR 
ir SV esančias daubas. Už griovio supil
tas žemas, 25 m ilgio pylimas. Toliau jo 
pėdsakų pastebima jau dauboje - nuolai
desniame V piliakalnio šlaite. Aukštumo
je, už pylimo yra antras 2 m gylio grio
vys, pylimas tarp griovių. Už jų yra 23X 
X 25 m beveik kvadratinė aikštelė. Jos PR 
pakraštyje pastebima pylimo pėdsakų . Py
limo R galas remiasi į gilią daubą, V 
pasuka piliakalnio šlaitu ir 3 m žemiau 
aikštelės krašto juosia jį V ir P-PR 
šlaite. Pylimas, apie 2 m aukščio, kai kur 
apardytas. Už jo - status, tik 5 m aukš
čio S šlaitas. Viršuje - ne visai taisyklin
ga, ovali, 65 m ilgio S-P kryptimi ir 
apie 45 m skersmens aikštelė, kurios P 
kraštas 3 m žemesnis už centrinę dalį. 
Aikštelės S krašte buvęs pylimas išskleis
tas. Taigi šis piliakalnis yra su įtvirtin
tintu priešpiliu ir 2 pylimais šlaite. Aikš
telė ir priešpilis buvo ariami. Minima, kad 
aptikta pentinų, akmeninių sviedinių ir 
kitų radinių, bet jie neišliko. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 148 (Kaltinė
nai) . 

PILlAGRINDA, Ignalinos raj ., Linkme
nų apy!. 
P . Tarasenka, remdamasis vietovardžiu, 
čia nurodė piliakalnį. Tačiau iki šiol nei 
šiame, nei gretimuose kaimuose nepavy
ko jo rasti. 
1973 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka , 1928, 212 (Piliagrįs
ta) . 

578. PILIAKALNIAI, Jonavos raj., Markutiš
kių apy!. 
Į SR nuo kaimo išliko piliakalnio liekanų. 
Iš V ir S piliakalnį juosė pelkė, iš kitų 
pusių jis siekė žemus sausus laukus . 
Matyt, tai buvo atskira kalva. Apie jos 
dydį, formą ir įtvirtinimus duomenų ne
liko. XIX a. pab.- XX a. didesnė kalvos 
dalis buvo nukasta ir nuvežta. Liko tik 
centrinė dalis ar R kraštas, apie 3 m 
aukščio ir 18 m ilgio SV-PR kryptimi 
bei 7-8 m pločio. Kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų nėra. 
1971 žv. II. VAK, 68/53. 
Ut.: <1>. T10KPOBCKIIM, 1899, 111. 

579. PILIAKALNIAI, Kapsuko raj., Suns
kų. apy!. 
Piliakalnis Rytupio kair. krante. Iš S, R 
ir P jį juosia Rytupio slėnis. Slaitai nuo 
jo tik 4 m aukščio. V nuo aukštumos 
supiltas apie 30 m ilgio ir 1,5-2 m aukš
čio pylimas. Už pylimo lieka trikampė, 
apie 27 m pločio V (prie pylimo) ir 25 m 
ilgio R-V kryptimi aikštelė. Pylimas ap
ardytas bulviarūsių, dalis nukasta, o R 
galo šlaite kasta žemės pylimui. Paste
bimas kultūrinis sluoksnis su degėsiais, 
anglimis, apdegusio molio trupiniais. 
1954 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka , 1928, 213; A. Kamiiis
ki, 1956,241. 

580. PILIAKALNIAI, Vilkaviš"kio raj., Ra
sių apy!. 
Piliakalnis į P nuo kaimo ir į V nuo 
Rasių dvaro, Aistos kair. krante. Iš P, 
R ir S jį juosia upelio slėnis, nuo ku
rio statūs, 17-18 m aukščio šlaitai. V 
nuo aukštumos supiltas kiek lanku apie 
60 m ilgio pylimas, kurio R galas iki 
8 m aukščio, šlaitai grįsti akmenimis. 
Aikštelė, juosiama upės ir pylimo, 55 m 
pločio V (prie pylimo) ir 35 m ilgio R
V kryptimi. Per 70-80 m į V lanku eina 
dar apie 190 m ilgio pylimas; jo aukš
tis 1,5-2 m. Tarp piliakalnio ir pylimo 
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itvirtintame papilyje yra kultūrinis sluoks
nis. Jis pastebimas ir i V-SV nuo pyli
mo, jo išorėje, dar 15-20 m pločio ruo
že. Kadangi šalia yra Pelanių kaimas, 
tai J. Basanavičius spėjo šiame piliakal
nyje buvus Pilėnų pilĮ . 
1961 m. II (vad . P. Kulikauskas) ištyrė 
piliakalnio aikštelėje 370 m2, t. y. apie 
trečdali jos. Aptikta iki 0,6 m storio kul
tūrinis sluoksnis, truputis lipdytos grub
lėtu paviršiumi ir daugiausia žiestos ke
ramikos, šlako, keletas žalvarinių papuo
šalų bei kitų radinių. Ka'rtu padarytas 
gyvenvietės R-V kryptimi ir priešpilio 
pylimo piūvis (4 X 10 m). Iš viso priešpi
lyje ištirtas 260 m2 plotas . Cia aptikta 
0,6-0,8 m storio kultūrinis sluoksnis, 
lipdytos grublėtu, truputis brūkšniuotu ir 
lygiu paviršiumi bei žiestos keramikos ir 
keletas kitų dirbinių. Priešpilio pylime pa
stebėti 2 statybos etapai. Priešpilio gy
venvietė priklauso V-IX m. e. a. ir II 
tūkstantmečio pradžiai, o piliakalnis ty
rinėtojo datuojamas XII-XV a. 
1954 žv. II, 1961 tyr. II. Rad . IEM, AR 
404: 1-26. 
Lit.: A. Polujanski, 1859, 296; A. Osipo
wicz, 1867, 64; Biruta , 1889, 899-900; 
J . Radziukynas, 1909, 11; P . Tarasenka, 
1928, 213; 1956, 78-81; A. Kaminski, 
1956, 241; P . Kulikauskas, 1965, 235; 
J. Basanavičius, 1970, 89-90; P. Kuli
kauskas, 1970,22; 1972, 143-161; A. Mep
KeBlf1IIOC, 1963, 76-79; IT. KymlKaycKac, 
1966, 18; 1966 a; 79-81; 1968 a, 308-311. 

582. PILIAKALNIS, Alytaus raj ., Raitininkų 
apyl. 
Kaime išliko ariant apardytas piliakalnis. 
Jis buvęs nupiauto kūgio formos, viršuje 
stačiais, išlygintais, labai suardytais, 4 m 
aukščio šlaitais; geriau išliko tik V ir 
PV kraštas. Aikštelė apie 20- 25 m skers
mens, truputi Įdubusi, nes buvo apjuosta 
žemu, visai nuskleistu pylimu. V 'pašlai
tėje aptikta lipdytos keramikos brūkšniuo
tu paviršiumi. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 213; L. Nakaitė, 
1970,25; <P. ITOKPOBCKIIH:, 1893, 120. 

583. PILIAKALNIS (Levaniškiai), Anykš-
čių raj., Traupio apyl. 
Piliakalnis buv. Leoniškio dvaro laukuo
se. Tai tarp pelkių pailga R- V kryp
timi kalva. Slaitai buvę statūs, išlyginti, 
bet apardyti ariant ir kitų darbų. S ir 
R šlaitai 6-7 m, P - 4-5 m aukščio. 

Viršuje - ovali, 60 m ilgio ir 30 ill plo
čio iškiliu viduriu aikštelė. 
1969 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 212 (Piliakal
nis) ir 172 (Levaniškiai); <P. ITOKPOBCKIIH:, 
18~9, 115 (Leoniškis, Alukėnai). 

584. PILIAKALNIS, Anykščių raj ., Rubikių 
apyl. 
Piliakalnis Rubikių ež. R krante. Iš V 
ir S jį ' juosia ežeras, iš kitų pusių, pa
šlaitėje - nedidelė pelkė. Piliakalnis se
niai ariamas, apardytas, aikštelė neišsi
skiria, susi1iej a su nuolaidžiais šlaitais. 
Tik nuo ežero šlaitas statesnis, 8 m aukš
čio. Jo viršus galėjo būti apie 30 m skers
mens. Įtvirtinimų pėdsakų nematyti. Kal
vos SR šlaite aptiktos kelios mažos lip
dytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi 
šukelės. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 212 (Piliakal
nis, buv. Debeikių vlsč.). 

PILIAKALNIS, Kapsuko raj. 
P. Tarasenka pagal topografini žemėla
pi nurodė piliakalni buv. Kalvarijos vlsč., 
o pagal apgyventų vietų sąrašą - Liuba
vo vlsč. Reikia pritarti A. Kaminskio nuo
monei, kad abiem vardais vadinamas pi
liakalnis tas pats, dabar žinomas Papilia
kalnių (Nr. 540) arba Makauskų, Pavyž
upio vardais. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 213; A. Kamins
ki, 1956, 231. 

PILIAKALNIAI, Kapsuko raj., buv. Liud
vinavo vlsč., žr. Liudvinavas (Nr. 394) . 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,213. 

PILIAKALNIS, Kėdainių raj., Sėtos apyl., 
žr. Sangailai (Nr. 655). 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,213. 

PILIAKALNIS, Pasvalio raj . (buv. Pum
pėnų vlsč.), žr. Krikliniai (Nr. 331). 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,212. 

PILIAKALNIS, Prienų raj. (buv. Stakliš
kių vlsč.), žr. Stakliškės (Nr. 679). 
Piliakalnio vienkiemis buvo 1,5 km nuo 
Stakliškių, šalia Stakliškių piliakalnio. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,213. ' 

PILIAKALNIS, Rokiškio raj. (buv. Kriau
nų vlsč.), žr. Mielėnai (Nr. 439). 
Į S nuo Mielėnų piliakalnio buvo Pilia 
kalnio vienkiemis. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,212. 
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PILIAKALNIS, Rokiškio raj., Kama
jų apy!., žr. Baušiškiai (Nr. 72). 

PILKALNIS, Siaulių raj. (buv. Kuršėnų 
vlsč.), žr. Kubeliai (Nr. 337) 
Ut.: P . Tarasenka, 1928,214. 

PILIAKALNIS, Trakų raj., Ubiškių apy!., 
žr. Pamiškė (Nr. 524). 

\ 

PILIAKALNIS, Utenos raj. (buv. Taurag-
nų vlsč.), žr. Papirčiai (Nr. 541). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,214. 

PILIAKALNIS, Vilniaus raj., Nemenči
nės apy!., žr. Nemenčinė (Nr. 472). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,213. 

PILIAKALNIS, Zarasų raj. (buv. Anta
zavės vlsč.), žr. Sišponiškės (Nr. 735). 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 212 (pagal že
mėlapį) ir 214 (pagal apgyventų vietų 
sąrašą) . 

585. PILIAKALNIS, Zarasų raj., Imbrado apy!. 
Piliakalniu vadinama iš S ir R pelkių juo
siama kalva gana nuolaidžiais, 5 m aukš
čio šlaitais, viršuje su aikštele, apie20 m 
skersmens. V šlaite ir pašlaitėje rasta lip
dytos keramikos lygiu paviršiumi. Pasa
kojama, kad buvo išarta ir akmeninių kir
vių, bet jie neišliko. 
1958 žv. II. VAK, 71/214. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928,212. 

586. PILlAKALJll:IS, Zarasų raj., Smalvų apy!. 
Piliakalniu, Smėlyne vadinama 3-6 m 
aukščio, nuolaidžiais šlaitais smėlio kal
velė, apardyta duobių. Vienas kraštas vi
sai nukastas. Aikštelė neišsiskiria, įtvir
tinimų ir kultūrinio sluoksnio pėdsakų ne
pastebėta . . 
1972 žv. II. VAK, 71/348-349. 

587. PILlAKIEMIAI, Molėtų raj., Giedraičių 
apy!. 
Piliakalnis Kiemento ež. R krante. Iš V, P 
ir S jĮ juosia slėniai; šlaitai statūs, 10-
15 m aukščio. R nuo aukštumos atskir
tas perkasu ir, matyt, pylimu R aikštelės 
gale. Pylimas išskleistas, ir R šlaitas da
bar tik 7 m aukščio. 
Viršuje - apie 60 m ,ilgio R-V krypti
mi ir 18 m pločio aikštelė, kurios V ga
las kiek žemesnis. S aikštelės pakraštyje 
pastebimas kultūrinis sluoksnis. P, PR pa
šlaitėje rasta lipdytos keramikos lygiu ir 
grublėtu paviršiumi. 

1969 žv. MMT, 1970 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 210 (Pelikonys); 
<1> . nOKp0'BCKI1H, 1893, 75. 

PILlAKONYS, Prienų raj. (buv. Jiezno 
vlsč.), žr. Pelekonys (Nr. 568). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,213. 

PILIALAUKIS, Trakų raj., Senųjų Tra- · 
kų apy!. 
Salia Senųjų Trakų, kaime pagal vieto
vardį nurodomas piliakalnis. Tačiau ten 
jo nėra. Pavadinimas, tur būt, bus kilęs 
nuo priklausymo Trakų piliai. 
1955 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,213. 

PYLIMAI, Vilniaus raj., Sudervės apy!., 
žr. Velniakampis (Nr. 807). 

PILlONIAI, Kėdainių raj., Mantviliškio 
apy!., žr. Naujaupis (Nr. 465). . 
Ut.: <1>. ,f10KPOBCKI1H, 1899, 121. 

588. PILlONYS (Mateikiškiai) , Ukmergės raj., 
Zelvos apy!. 
Piliakalnis kaimo S dalyje, prie ribos su 
Mateikiškiais. Tai atskira kalva. Jos S 
ir R šlaitai statūs, 9-10 m aukščio. V 
ir PV šlaitas kiek nuolaidesnis, čia 5 m že
miau aikštelės yra 40X25 m dydžio tri
kampė terasa. Aikštelė 30 m ilgio PV
SR kryptimi ir apie vidurį 20 m pločio. 
Jos PV krašte pastebimas 0,5 m aukš
čio pylimas. Aikštelė XIX a. naudota ka
pinėms, apardyta apkasų. PV ir P pa
šlaitėje tarsi būtų kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. 
1970 žv. II. VAK, 67/95-109. 

589. PILIO NAI, Vilkaviškio raj., Pilviškių 
apy!. 
Kaimo V dalyje, Rausvės kair. krante, 
netoli santakos su Sešupe yra piliakal
nis. Iš P, R ir S jį juosia Rausvės slė
nis. Slaitai tik apie 4 m aukščio. V nuo 
aukštumos buvo supiltas apie 30 m il
gio pylimas. Jis išskleistas, dabar V šlai
tas išorėje 2- 2,5 m aukščio, aikštelės V 
kraštas aukštesnis. Ji trikampė, 30 m plo
čio V gale ir 30 m ilgio R-:-V krypti
mi. Aikštelėje ir į V nuo piliakalnio 
pastebimas kultūrinis sluoksnis. Rasta lip
dytos keramikos lygiu ir grublėtu pavir
šiumi. 
1954 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 214 (Pilių); 
A. Kamiiiski, 1956, 241; J. Basanavičius, 
1970, 97. 
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590. PILSUPIAI, Kėdainių raj ., Pajieslio apy1. 
Bakanu vadinamas piliakalnis Į P nuo 
kaimo, Sušvės kair. krante, santakoje su 
Pilsupiu: Iš R ir P jĮ juosia Sušvės, iš 
V - Pilsupio slėniai. Slaitai nuo upelių 
statūs, 17-18 m aukščio. S nuo aukštu
mos buvęs supiltas pylimas ir už jo iš
kastas griovys. Pylimas smarkiai išskleis
tas , nema ža jo dalimi užverstas griovys. 
P ylime būta daug akmenų . Dabar j.is ski
riasi tik plačiu, L,5 m aukščio pakilimu. 
Pylimo aukštis buvęs apie 3- 5 m. Aikš
telė keturkampė, 75 m ilgio S- P krypti
mi ir 35 m ploč io. Kultūrinio sluoksnio 
aikštelėje jau nematyti. 
1967 žv. II. 

59t. PILTINE (Bukantiškė), Kelmės raj ., 
Karklėnų apyl. 
Piliakalniu vadinama didelė kalva, ku
rios P ir R šlaitai leidžiasi Į Lyšupio 
slėnĮ. Jų aukštis - iki 12 m. V ir S šlai 
tai žemesni ir nuolaidesni. Aikštelė jau 
neišsiskiria. Atrodo, buvusi apie 65 m il
gio R- V kryptimi ir 30 m pločio . Ariant 
buvę randama anglių, puodų šukių, Įvai 
rių geležinių dirbinėlių. Radiniai neišli
ko. 
1967 žv. II. 
Ut.: K. Avižonis, 1927, 9- 10; P. Tara
senka, 1928, 214. 

PILIU KAI, Kelmės raj ., žr. Burbaičiai 
(Nr. 111) . 
Piliukų piliakalnis priklausė 2 savinin
kams, iš kurių vienas gyveno Burbaičių, 
kitas - gretimame Piliukų vienkiemyje. 
Todėl tas pats piliakalnis žinomas 2 var
dais kaip skirtingi paminklai. F . Pokrovs
kis mini Burbaičių piliakalni, K. Avižo
nis - Piliukų, o P . Tarasenka - abu . 
VAK, 15/22, 136. 
Ut.: K. Avižonis, 1927, 14; P . Tarasenka , 
1928,112 (Burbaičiai) ir 214 (Piliukai) . 

592. PILVIŠKIAI, Vilkaviškio raj . 
Višakio kair. krante, netoli santakos su 
Sešupe buvo apvali kalvelė, laikoma su
pilta ir vadinama Ragokalniu . Ji sunai
kinta. 1930- 1937 m., kasant žvyrą . Zvyr
duobės pakraštyje rasta lipdytos kerami
kos lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1965 žv. II. VAK, 69/256- 263. 
Lit.: P . Tarasenka, 1959, žemė!. 

593. PIPIRIŠKES (Pasamanė) , Trakų raj ., 
Rusakalnio apy!. 
Juoduoju kalnu vadinamas piliakalnis 

kaimo PR dalyje, prie ribos su Pasama
ne, slėnyje tarp Pasamanės ir Purvio ež. 
Piliakalnis nupiauto kūgio formos . Jis 
buvo stačiais, dailiai išlygintais, 10- 11 m 
aukščio šlaitaIS ir viršuje su 50- 55 m 
skersmens kiek iškiliu viduriu aikštele. 
Buvo ariamas, kultūrinis sluoksnis apar
dytas. Aikštelėje, š laituose ir pašlaitėje 
pastebimas kultūrinis sluoksnis, rasta lip
dytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu ir 
gludintu paviršiumi, kel erios trinamosios 
girnos ir Dijakovo tipo svorelis . 
1951 ir 1971 žv. II. Rad . IEM, AR 216. 
KVIM, 1044 : 2. 
Ut.: P. Tarasenka , 1928, 214; eP. J10KPOB

'CKI1H, 1893, 70. 

594. PYPLIAI, Kauno raj ., Noreikiškių apy!. 
Piliakalnis Nemuno kair. krante, slėnio 
pakraštyje. Iš V, S ir R jį juosia gilios 
daubos. Slaitai status, daugiau kaip 
20 m, o nuo Nemuno sl ėnio (SR) - dau
giau kaip 30 m aukščio . PV nuo aukštu
mos supiltas kūgio formos, 6 m aukščio 
pylimas, kurio viršus tarsi nuskleistas, su 
8 m skersmens aikštele. Piliakalnio aikš
telė pailga SR- PV kryptimi, 32 m ilgio 
ir 20- 22 m pločio, pakraščiai apardyti 
apkasų. Į P nuo piliakalnio, aukštumoje 
rasta lipdytos lygiu paviršiumi ir žiestos 
keramikos, šlako. Istorikai Z. Ivinskis, 
K. Paunksnis spėjo čia stovėjus 1336 m. 
kryžiuočių sunaikintą Pilėnų pilį . 
1942 žv. P. Tarasenka, 1960 žv. II. Rad . 
IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 37; P . Tara
senka, 1928,214; 1956,83- 84; A. Kamins
ki, 1956-,241; P. Tarasenka, 1958 rugsėjo 
23,24. 

595. PIVAŠIDNAI, Alytaus raj . 
Piliakalnis į SV nuo miestelio. Iš S jį 
juosia pelkė, iš R ir V - slėniai. Slaitai 
24 m aukščio, galimas daiktas, viršuje jie 
buvo aplyginti, statesni. Aikštelė ova
li, 50 m ilgio SR-PV kryptimi ir 20 m 
pločio apie vidurį . Yra kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų, aptikta lipdytos keramikos . Jos 
randama ir P pašlaitėje. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 214. 

PLYNIAI , Sakių raj ., Lukšių apy1. 
Kaime minimas piliakalnis. Tačiau jo nei 
1935 m., nei 1965 m. nerasta. Atrodo, 
piliakalniu kažkas bus pavadinęs greti
mo Pelenių kaimo kapinių kalną · 
1965 žv. II. VAK, 45/187. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,215. 
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596. PLINKAIGALIS, Kėdainių raj., Krakių 
apy!. 
Piliakalnis į PV nuo kaimo, Šušvės kair. 
krante, prie santakos su Ziedupe. Iš Š 
jį juosia Ziedupės, iš V ir P - Šušvės slė
niai. Šlaitai statūs, apie 8 m aukščio. At
rodo, piliakalnio aikštelės dalis nusUn
kusi į slėnį, ir liko tik apie 20 m ilgio 
R-V kryptimi ir 15 m pločio aikštelės 
R dalis. R krašte yra pylimo liekanų, iš
orėje, R pusėje - 30-35 m ilgio ir 2,5 m 
gylio platus griovys. Pylimo viršus apie 
3,5 m nuo griovio. Kalvos dalis už griovio 
sudaro tarsi priešpilio aikštelę, kuri maž
daug 80 m ilgio R-V kryptimi ir 10 m 
pločio ŠR bei 25 m - PY. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 1967 m. žvalgyta 
II. 

597. PLOKŠCIAI (Vaiguviškiai) , Šakių raj. 
Piliakalnis į PR nuo miestelio. Tai dide
lė netaisyklinga kalva, apjuosta Vaigu
va ir 2 bevardžiais jos intakais. Šlaitai 
į gilius upelių slėnius statūs, iki 25-
27 m aukščio. Tik V kampe aukštumą su 
piliakalniu jungia 8-10 m pločio, 4-5 m 
žemesnis ožnugaris. Todėl aikštelės V pa
kraštyje supiltas apie I m aukščio ir 25 m 
ilgio pylimas. Išorinis jo šlaitas 4 m 
aukščio ir leidžiasi į šlaite esantį 24 m 
ilgio griovĮ, už kurio tolyn eina minėtas 
siauras ožnugaris. Viršuje - netaisyklin
ga didelė aikštelė, R-V kryptimi 112 m, 
PR-ŠV - 105 m ilgio. Kai kur pastebi
mas kultūrinis sluoksnis. 
1960 ir 1965 žv. II. 
tit.: A. Poluja6ski, 1859, 325; P. Tara
senka, 1959, žemė!. 

PLUKIAI, Panevėžio raj., Skaistgirių 
apy!. 
Prie vieškelio į Pušalotą nurodytas pilia
kalnis. Tačiau nepasisekė rasti nei jo, nei 
ko nors, kas būtų apie jį girdėjęs. Zval
gyta 1968 m. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,215. 

598. PLUNGf: 
Mieste minimos 2 pilalės prie Babrungo. 
Viena Babrungo . ka ir. krante, į Š nuo 
kapinių. Ji apie 4 m aukščio, viršuje su 
aikštele, apie 36 m ilgio R-V kryptimi 

. ir 25 m pločio, be kultūrinio sluoksnio. 
Antra - 400 m į P nuo pirmos, panašaus 
dydžio, apjuosta slėnio pelke, taip pat 
be kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1948 ir 1964 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 216; L. Kumšly
tis, 1933 a, 36-42. 

599. PLOSCIOS, Kelmės raj., Pakražančio 
apy!. 
Pilikė į P nuo kaimo, aukštumos Š pa
kraštyje. Ji aukštesnė už gretimas aukš
tumas, iš R ir P apjuosta nedidele pelke, 
iš kurios ties R pitikės galu tekėjo grio
vys į toliau Š esantį platų slėnį. Tai ma
žas piliakalniukas, vos 8 m aukščio šlai
tais, apardytas bulviarūsių, bet šlaite dar 
išsiskiria 2 poros m pločio terasos. Pir
ma 4 m aukštyje, antra 2 m aukščiau 
už pirmą. Viršuje - ovali, 14 m ilgio ir 
10 m pločio aikštelė. 
1967 žv. II. 
Ut.: P . Višinskis, 1964, 399. 

PADAGLĖ, Alytaus raj., žr. Punios ši
las (Varupis, Nr. 613). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 216. 

POIS, Klaipėda. 
1253- 1254 m. dokumentuose mInima ša
lia miesto, greičiausiai, Danės kair. kran
te stovėjusi kuršių-žemaičių pilis Pois. 
Jos vieta tiksliau nenustatyta, piliakalnis 
nerastas. Spėjama, kad pilis stovėjusi buv. 
Šiaulių ar Kalniškių kaime, nes Kalniškė
se vėliau dar minimi pylimai. 
Lit.: C. Engel, 1931, 81; H. Crome, 1939, 
270. 

600. POTERONYS, Alytaus raj., Domantonių 
apy!. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Milžinų 
kalnu, į P nuo kaimo, Alovės deš. kran
te. Iš PR, P ir V jį juosia Alovės slėnis, 
šlaitai į jį statūs, 10-14 m aukščio. Iš 
Š ir R aikštelės kraštą juosia 21 m ilgio 
ir 4 m pločio viršuje pylimas. Aikštelė lie
ka tik 16 m ilgio Š-P kryptimi ir 13 m 
pločio. Š, R ir PR pašlaitėje yra kultū
rinio sluoksnio pėdsakų. Rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu 
paviršiumi, šlako. 
1953 ir 1972 žv. II. Rad. IEM. / 
Lit.: W. W., 1889, 394-395; P. Tarasen
ka, 1928,207. 

PREICIONAI (Praniai), Pakruojo raj. 
ir apy!. 
F. Pokrovskis paminėjo kaime esant su
piltą kalną. Tą žinią pakartojo P. Tara
senka. Tačiau 1935 m., pradėjus ieškoti 
piliakalnio, paaiškėjo, kad niekas kaime 
tokio kalno nežino. Vėliau buvo norima 
piliakalniu laikyti Obškalnį . Bet ir ši kal-
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va be piliakalnio požymių, vietiniai su
pilta jos nelaiko. 
1968 žv. II. VAK, 74/446. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,217; <P . I10KPOB
CKHfr, 1899, 56. 

PREIKAPĖ, Kėdainių raj., Pernaravos 
apyl. 
Kaime yra ka:lva, vadinama piliakalniu, 
laikoma švedų supilta. Tačiau dabar nie
kas nežino, kuris tai kalnelis,- plūgas 
juos visus suvienodino. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,217. 

601. PRELOMCIŠKĖ, Lazdijų raj ., Teizų a,pyl. 
Piliakalnis Dusios ež. V krante, prie ma
žo bevardž'io upelio. Jis dar žinomas ir 
Eglynų vardu. Iš R jį juosia Dusios, iš 
Š ir V - upelio slėniai, P siekia aukštu
mą. Šlaitai nuo slėnio statūs, 9-10 m 
aukščio. P nuo aukštumos buvo supiltas 
apie 40 m ilgio ir 4 m aukščio nuo aikš
telės bei 6-7 m nuo lauko pylimas. Aikš
telė apie 40 m skersmens, apardyta ap
kasų, buvusi su kultūriniu sluoksniu. Pyli
mas ir aikštelė sužaloti, įrengiant šokių 
aikštelę. P pašlaitėje rasta lipdytos kera
mikos grublėtu paviršiumi. 
1954 žv. II. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909; P. Tarasenka, 
1928, 216; A. Kaminski, 1956, 242. 

602. PRIDOTKAI, Kaišiadorių raj., Ziežmarių 
apyl. 
Piliakalnis buvo į R nuo kaimo, Vajos deš. 
krante, įsiterpęs į upelio slėnį, kuris jį 
juosė iš P, Š ir V. Ilgainiui upelis, keis
damas vagą, nunešė piliakalnio aikštelę, 
buvusią apie 9 m virš upelio. Duomenų 
apie jos formą ir dydį nėra. Išliko tik aikš
telės R krašte buvęs 10 m ilgio ir 3 m 
aukščio nuo lauko pylimas. Į R nuo pi
liakalnio buvo randama lipdytos grublė
tu paviršiumi ir žiestos keramikos. 
1953 ir 1971 žv. II. Rad . IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,217; <P. nOKpOB
CKHM, 1893, 127. 

603. PRIENAI 
Miesto PV pakraštyje yra giliomis daubo
mis apjuosta kalva, kurios viršus apar
dytas, statant pastatus. Kalva vadinama 
piliakalniu. 
1968 Ž'V. MMT. 

604. PRIENAI, Šilalės raj ., Kaltinėnų apyl. 
Kaime, netoli ribos su Bruškių kaimu, bu
vo nedidelė kalvelė, vadinama pilute, lai-

koma švedų supilta. Ji nuolaidžiais šlai
tais, apie 50 m skersmens prie pagrindo 
ir maždaug 3-4 m aukščio. Aikštelė vir
šuje neišsiskiria, apardyta bulviarūsių. 
F. Pokrovskio korespondentai nurodė šia
me kaime esant BirgelkalnĮ, kuris daug 
didesnis ir aukštesnis; jis literatūroje im
tas vadinti piliakalniu, nes senasis mažas 
ir neįspūdingas. Tačiau XX a. pr. kaimą 
žvalgęs L. Krzywickis įsitikino, kad Bir
gelkalnio piliakalniu niekas nevadina, nie
kas supiItu jo nelaiko. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. 
VAK,49/31O. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,217; <P. I10KPOB

. CKHM, 1899, 145. 

605. PRIENAI, Švenčionių raj., Magūnų apyI. 
"Veršupka" vadinamas piliakalnis kaimo 
PV pakraštyje, Neries deš. krante, prie 
santakos su bevardžiu upeliu. Iš P jį 
juosia Neries, iš R ir Š upelio slėniai. 
Šlaitai statūs, apie 15 m aukščio. V nuo 
aukštumos saugojo 2 grioviai ir 2 pyli
mai. Nuo lauko iškastas 4 m gylio grio
vys, už kurio supiltas 2 m aukščio pyli
mas, po to eina antras 4 m gylio griovys 
ir už jo - 6 m aukščio pylimas, virš aikš
telės pakyląs 3 m. Pylimai apardyti, iš
orinio liko tik galas . Aikštelė 40 m il
gio R-V kryptimi ir 10 m pločio V. Dalį 
jos nuplovė Neris. Į V nuo piliakalnio 
rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu ir 
grublėtu paviršiumi. 
1971 žv. II. 

606. PRIENLAUKYS, Prienų raj., Šilavoto 
apyl. 
Piliakalniu vadinama nedidelė kalva P pel
kės pakraštyje. Šlaitas nuo pelkės 11 m 
aukščio, bet jo tik viršutinė dalis buvusi 
statesnė. Nuo aukštumų šlaitas 3-4 m 
aukščio. Jis apardytas, kalvą ariant. Vir
šuje - apie 20 m skersmens aikštelė. Pa
sakojama, kad ardami rasdavo puodų šu
kių ir žalvarinių pa'puošalų. 
1953 žv. II. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 15; P. Tara
senka, 1928, 217; A. Kaminski, 1956, 242. 

607. PRYSTOVAI, Kretingos raj ., Kūlupėnų 
apyl. 
Minijos deš. krante, santakoje su Mišupe 
esąs aukštas skardis vadinamas pilimi, 
pilale. Š jis leidžiasi į Mišupę, o P ir 
V - į Miniją· Toliau į R-PR eina lygi 
aukštuma . Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks
nio pėdsakų nėra . Greičiausiai, piliakalnį 

- 140 ..-



nuplovė Minija, ir jo vardas dabar teko 
aukštumos kampui. 
1966 žv. II. 

608. PūCKORIAI, Plungės raj ., Babrungo 
apy!. 
Pile vadinamas piliakalnis buvo Melny
čėlės upelio krante. Cia upelio ir jo slė
nio pelkių juosiamos kalvos, tarsi salos 
SR krašte. aukščiausioje vietoje išliko 3 m 
aukščio pylimo dalis. Jis plūktas iš mo
lio. Už pylimo, SR pusėje aikštelės jau 
nebėra, · ji nuslinko, paplovus malūno 
tvenkiniui. Pylimo viršus apie 11 m aukš
čio virš slėnio, aikštelė turėjo būti maž
daug 8 m aukščiau upelio. 
1966 žv. II. 

609. pūCKORIAI, Plungės raj., Babrungo 
apy!. 
Kaimo pakraštyje, prie ribos su LiepkaI
niu didelė kalva vadinama Pilies kalnu. 
Ji pailga R- V kryptimi. Dauba prie sta
tesnio R galo vadinama Pilies dauba. Kal
vos šlaitas nuo Pilies daubos 17 m aukš
čio, kiti kiek nuolaidesni. Kalva seniai 
ariama, įtvirtinimų pėdsakų nematyti, 
aikštelė viršuje neišsiskiria. Rasta tik po
ra smulkių lipdytos keramikos šukių. 
1966 žv. II. 

610. PŪCKORIAI, Plungės raj., Babrungo 
apy!. 
Kaimo PR dalyje, prie ribos su Gegrėnų 
ir Getaučių laukais, šalia pelkės yra pile 
vadinama kalva. Slaitai gana statūs, apie 
10-14 m aukščio. Viršus išgaubtas, apie 
26 m ilgio R-V kryptimi ir 15 m plo
čio; perėjimas į šlaitus neryškus. Kal
va buvo ariama. Pasakojama, kad ariant 
buvo išverčiama daug anglių, juodos že
mės. 1966 m. žv. II. 

PUIKISKIAI, Kelmės raj. (buv. Saukė
nų vlsč.). 
Minimas Varnopelkės piliakalnis . Patik
rinus paaiškėjo, kad šalia kaimo, miške 
iš tikrųjų yra tik Varnališio kalva. Tai 
ilga natūrali kalva, piliakalniu nevadi
nama ir be jo požymių. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,218. 

611. PUMPURAI, Mažeikių raj., Juodeikių 
apy!. 
Pilale vadinama kalva Ventos kair. kran
te, slėnyje, Kontrupio ka ir. krante. Pi· 
liakalnį iš V ir P juosia Kontrupio, iš 
R ir S - Ventos slėniai. Slaitai nuolai-
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dūs, stačiausias P - 5 m aukščio. Viršu
je - lygi, ovali, 25 m ilgio R-V kryp
timi ir apie 18 m pločio aikštelė. Jos SV 
kampą su gretima aukštuma jungia siau
ras, pamažu aukštyn kyląs ožnugaris. Ta
čiau nuo jo jokio pylimo aikštelės pa
kraštyje nėra. Aikštelėje buvo kaimo 'ka
peliai. 
1966 žv. II. 
Ut.: S. Ličkūnas, 1934,50. 

612. PUNIA, Alytaus raj. 
Piliakalnis, pastaruoju lai~u kartais va
dinamas Margio kalnu, yra Nemuno ir 
Punelės deš. krante, jų santakoje. Iš P, 
V ir S jį juosia gilūs Punelės ir Nemuno 
slėniai; statūs, į upę griūvantys šlaitai 
daugiau kaip 30 m aukščio. R nuo aukštu
mos piliaIkaInį skiria apie 60 m ilgio dr 20 m 
pločio griovys ir už jo aikštelės pakrašty
je supiltas 75 m ilgio ir 6 m aukščio py
limas. Aikštelė beveik trikampė, apie 
155 m ilgio R-V kryptimi ir 85 m pločio 
R gale. Ji ilgai buvo ariama, stovėjo so
dybos. 
Grožinėje literatūroje ir istorikų darbuose 
buvo plačiai įsivyravusi nuomonė, kad 
Punia - 1336 m. kryžiuočių sunaikintos 
Pilėnų pilies vieta. Iš rašytinių šaltinių 
žinoma, kad piliakalnio aikštelėje XVI-
XVII a. buvo Punios seniūno dvaras. 
1958-1959 m. ir 1961-1962 m. YVU 
(vad. R. Kulikauskienė) padarė 2 pilia
kalnio pylimo piūvius bei V aikštelės da
lyje ištyrė 1191 m2 plotą. 1972 m. MMT 
(vad. J. Markelevičius) aikštelės V kam
pe tyrė dar 61 m2 plotą . Pylime paste
bėta XIII a . pab.-XIV a. pr. medinių su
tvirtinimų ir XVI a. pab.-XVII a. artile, 
rijos fortas. Aikštelėje aptiktas 0,7-2,2 m, 
1972 m.- iki 3.5 m storio kultūrinis sluoks
nis su XV-XVII a. keramika, mūrinių ir 
medinių pastatų pamatais ir kitais radi
niais. 
1953 žv. II. 1958- 1959 ir 1961-1962 tyr. 
YVU, o 1972 - MMT. Rad. IEM, AR 
388: 1-578. 
Ut.: Z. Gloger, 1888, 264-265; W. W., 
1889, 397-398; J. Radziukynas, 1909, 
35-36; P. Tarasenka, 1928, 218; 1956, 
89; R. Salūga , 1958; R. Varakaus
kas, 1960, 12- 15; R. Volkaitė-Kulikaus
kienė, 1961, 41 - 65; P. Kulikauskas, 1965; 
235-236; R. Varakauskas, 1969, 30-38; 
J. Basanavičius, 1970, 90-91; J. Marke
levičius, 1974, 29-32; R. Volkaitė·Kuli
kauskienė, 1974; <1> . nO'KpOBoCKHH:, 1893, 
124; K. DaaBep, 1965, 42, 54-55, 80. 



~~~~~----~------------~~--~~--------~~--------~--------------------------~ 

613. PUNIOS Š,ILAS (Varupis), Alytaus raj. 
Piliakalniu norima laikyti žemą kalvą Pu
nios šilo P dalyje, Varupio ka ir. kran
te. Iš ŠR ją juosia upelis, iš PY, PR ir 
ŠV - nedidelė dauba. Šlaitai nuolaidūs, 
apie 5-6 m aukščio . Viršuje aikštelė, ne
išsiskiria . Ji maždaug 35 m ilgio PR
šV kryptimi ir 20 m pločio apie vidurį. 
Įtv,irtinimų ir kultūrinio sluoksnio pėd
sakų nepastebėta. 
1971 žv. II. 
Ut.: J. Radziukynas, 1909, 18; P. Tara
senka, 1928, 216 (Podaglė); A. Kamins
ki, 1956, 237. 

614. PUODKALIAI, Skuodo raj. ir apyL 
Bartuvos ir Erlos santakoje, kair. krante 
yra piliakalnis. Erlos slėnis jį juosia iš 
Š, R, PR, o Bartuva - iš ŠV. Šlaitai nuo 
upių statūs, apie 10-11 m aukščio . Iš 
PV ir V yra puslankio formos, 140 m 
ilgio pylimas. Jis 3- 5 m aukščio nuo 
aikštelės ir 7-8 m išorėj e . Aikštelė be
veik apskrita, apie 80 m skersmens R- V 
kryptimi ir 90 m Š-P kryptimi. Aikštelė
je pastebėtas kultūrinis sluoksnis. Ji bu
vo ariama, iškasinėta duobėmis. 
1948 ir 1966 žv. II. 
Ut.: J. Doring, 1887 a, 40- 41; P. Tara
senka , 1928,219; M. Valančius, 1972,361; 
<1>. ,DOKPOBCKHM, 1899, 83. 

PUPASODIS, Alytaus raj ., žr. Žilvia 
(Nr. 853). 

615. PURMALIAI, Klaipėdos raj ., Sendvario 
apy!. 
Purmalės deš. krante, apie 300 m nuo jos 
santakos su Dane, slėnyje yra piliakal
nis. Š ir R 'jo kraštas remiasi į upelį · ' 
Šlaitai nuo upelio statūs, 9 m aukščio . 
Iš V ir P puslankiu juosia 35 m ilgio 
pylimas; nuo aikštelės jis apie 2 m aukš
čio, o išorėje dabar nesiekia nė 2 m. 
Aikštelė R-V kryptimi 40 m ilgio ir 10-
11 m pločio. Joje buvusios kapinaitės. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1963 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 125; P. Tarasenka , 
1928, 218; C. Engel, 1931,81; J . Remei
ka, 1938, 84; H. Crome, 1940, 105. 

616. PURVINIAI, Lazdijų raj., Kapčiamies - . 
čio apy!. 
Prie Paveisininkų ež. P galo, pievose bu
vo pelke apjuosta maždaug 4 m aukščio 
kalva, vadinama piliakalniu. Pastačius 

, užtvanką ir pakilus ežere vandeniui, ji 

liko sala. Iš vandens matoma tik apskri
ta, apie 40 m skersmens aikštelė. Kul
tūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1959, žemė!. 

PUŠALOTAI, Molėtų raj ., žr. Ambraziš
kiai (Nr. 13) . 

PUTRIŠKIAI, Prienų raj., žr. Kieliškas 
(Nr. 316) . 

617. PŪTVĖ, Šilalės raj ., Jucaičių apy!. 
Akmenos kair. krante aukštumos kraštas 
vadinamas plliakalniu. Kultūrinio sluoks
nio ir įtvirtinimų nepastebėta . XIV a. šal
tiniai mini Pūtvės pilį, kurią 1315 ir 
1328 m. puolė kryžiuočiai. Spėj.ama, kad 
ji stovėjo prie Akmenos, bet piliakalnį 
jau nuplovė upė. 
1961 lr 1964 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906; 35- 36; P. Ta
rasenka, 1928, 219 ; J . Mickevičius , 1940, 
286-287. 

618. piJlAI, Raseinių raj ., Nemakščių apy!. 
Piliakalnis į Š nuo Nemakščių, Balčios 
kair. krante, santakoje su Skersinuku. Iš 
P jį juosia Balčios, iš V - Skersinuko 
slėniai. Šlaitai nuo upelių statūs, apie 
18 m aukščio . ŠR nuo aukštumos iškas
tas 26 m ilgio griovys, ir aikšt elės krašte 
supiltas 19 m ilgio pylimas. Jis nuo grio
vio 2,5 m, nuo aikštelės 1,5 m aukščio. 
Aikštelė trikampė, apie 20 m ilgio PV
ŠR kryptimi ir prie pylimo 19 m pločio. 
Aikštelė ir pylimas a pardyti apkasų. 
1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 21-9. 

RACKIŠKĖS, Raseinių raj ., Betygalos 
apy!., žr. Ročiškė (Nr. 637). 
Ut.: p. Tarasenka, 1928,220. 

RADEIKIAI, Utenos raj., Daugailių apy!. 
P . Tarasenka mini čia piliakalnį ir šal
tiniu, iš kurio pąimta žinia, nurodo 
F. Pokrovskio žemėlapį. Iš tikrųjų F. Po
krovskis nurodė tik esant vietą ar kal
neli, "kur milžinai sėdėdavę, košę virda
vę" . Tačiau jos piliakalniu nevadina . Ir 
dabar Radeikių kaime nežinome piliakal
niu vadinamo ar supiltu laikomo kalne
lio. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,220; <1>. TIOKpoB
clmM, 1899, 10Q. 

619. RADYSCIUS, Varėnos raj., Kibyšių apy!. 
. Piliakalniui panaudotas atskiros didesnės 
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620. 

kalvos kraštas, iš PV ir S apjuostas pel
ke. Slaitai statūs, apie 10 m aukščio. Iš 
R-PR supiltas 20 m ilgio pylimėlis, ku
ris nuo likusios kalvos dalies 4 m, nuo 
aikštelės - 1,5 m aukščio. Aikštelė be
veik apskrita, 30-34 m skersmens, že
mesniu V kraštu. Į R-PR nuo piliakal
nio, už pylimo lieka kalvos viršuje apie 
40X60 m plotas, kuriame randama lip
dytos grublėtu paviršiumi ir žiestos kera
mikos. 
1965 žv. II. Rad . IEM. 

RADISIAI, R~ raj ., Kamajų apy\., 
žr. Baušiškiai -(N~. i 2} 
Minimas piliakalnis į V\ nuo kaimo. Tai 
iš tiesų Baušiškių piliakall1is. 
Ut.: P. Tarasenka, 1938,220; <P. TIOKP<OB
CKHH:, 1899, 42. / 
RADŽIO NAI, Alytaus raj ., Luksnėnų 
apy\. 
Piliakalnis miške, Nemuno kair. krante, 
prie Kirmijos upelio žiočių. Iš P ir V jį 
juosia Kirmijos slėnis, iš R - Nemunas . 
Slaitai statūs, 30- 35 m aukščio. Nuo 
aukštumos S atskirtas 3-6 m gylio grio
viu ir aikštelės S krašte supiltu 40 m 
ilgio ir 4 m aukščio nuo aikštelės bei 
6- 7 m išorėje pylimu. Aikštelė beveik 
keturkampė, apie 40 X 50 m dydžio, su kul
tūriniu sluoksniu. 
1954 žv. II. 
Ut.: J. Radziukynas, 1909, 23; P. Tara
senka, 1928, 221; A. Kaminski, 1956, 244. 

621. RADŽIONYS, Rokiškio raj., Kamajų apy\. 
Kaimo laukų SV pakraštyje, prie ribos su 
Spokiškiu, aukštumos pakraštyje, šalia 
pelkėto slėnio kalvelė vadinama piliakal
niu. Ji 4-5 m aukščio, iškiliu viršumi. 

. Aikštelė neišsiskiria . Viršus apie 15 m il
gio R-V kryptimi ir 6 m pločio . Kultū
rinio sluoksnio ir įtvirtinimų nėra. 
1970 žv. II. 

RAGAINB, žr. Bitėnai, Silutės raj. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 221. 

622. RAGAISIAI (Aspertavas) , Vilkaviškio 
raj., Pajevonio apy\. 
Į V nuo Pajevonio yra apylinkėje -domi
nuojanti didelė, aukšta kalva, vadinama 
Juodkalniu, o kartais gretimo Aspertavo 
kaimo piliakalniu. Ji nuo seno ariama, 
aikštelė neišsiskiria. Viršus apie 70 m il
gio R-V kryptimi ir 40 m pločio. Slai-

623. 

tai nuolaidus, kultūrinio sluoksnio nepa
stebėta. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

RAGINĖNAI, Radviliškio raj., Pakalniš
kių apy!. 
Piliakalnis Daugyvenės kair. krante, san
takoje su bevardžiu upeliu. Iš R jį juo
sia Daugyvenės, iš P ir V - upelio slė
niai. Slaitai statūs, apie 9 m aukščio . S 
nuo aukštumos jis atskirtas pašlaitėje be
veik 4 m gylio, 30 m ilgio grioviu. Aikš
telė apie 40 m ilgio S- P kryptimi ir be
veik 20 m pločio. Jos S ir V pakraščiu 
pylimas smarkiai apardytas. Geriau iš
likęs apie 3 m aukščio S galas. Į S nuo 
piliakalnio aptikta lipdytos keramikos šu
kių. Į P nuo jo, ant gretimos aukštos 
kalvos buvo grupė ill. e. pradžios pilka
pių su didelių akmenų vainikais. 
1968 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 14, 29, 34, 87; 
P. Tarasenka, 1928, 221; P. Kulikauskas, 
1958 a, 66- 69; <P . nOKJpOBCKHH, 1899, 58. 

RAGUVA, Panevėžio raj. 
P. Tarasenka, remdamasis vieno kores
pondento pranešimu, nurodė čia Zako 
kalnu vadinamą piliakalnį. Bet vėliau nie
kam Raguvos laukuose nepasisekė rasti 
piliakalnio. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,221. 

RAITININKAI, Alytaus raj., žr. Piliakal
nis (Nr. 582). 

624. RAKSTELIAI, Svenčionių raj., Bielio
nių apy\. 
Piliakalnis Miškinio ež. SR krante, į S 
nuo kaimo. Tai didelė kalva, apie 200 m 
ilgio P-S kryptimi ir apie 40- 50 m 
pločio. Iš P ir V ją juosia ežeras, iš S 
gilus slėnis, R prliakalnis siekia sausą 
žemumą . Kultūrinio sluoksnio ir įtvirti
nimų nepastebėta. 
1971 žv. II. 

RAMBYNAS, Silutės raj. 
Dalis istorikų (Voigtas, Guise) spėja 
Rambyną buvus ne tik apeigine vieta, bet 
ir piliakalniu, kur stovėjusi 1,276 m. kry
žiuočių sunaikinta Ramigės pilis. 1835 m. 
ir vėliau, Nemunui kelis kartus paplovus 
Rambyno kraštą, nemaža dalis kalvos nu
griuvo ir buvo nunešta. Likusioje aukštu
mos dalyje piliakalnio žymių nėra . 
1385 m., 1395 m. ir vėliau prie Rambyno 
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minImas šventas miškas, bet apie Ram
by no piliakalnĮ neužsimenama. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 133-135; A. Tho
mas, 1887, 111-12 1; P . Tarasenka, 1928, 
222; V. Bruožaitytė, 1937 vasar io 26; 
J. Remeika, 1938, 9-16, 19, 88; H. Cro
me, 1940, 112; R. Salūga, 1959. 

RAMYGALA, Panevėžio raj. 
P. Tarasenka, sekdamas J . Elisonu, nu
rodo čia esant grioviu apjuostą piliakal
nĮ. Tačiau 1968 m. piliakalniu vadinamos 
vietos rasti nepavyko. 
1968 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,222. 

625. RAMULĖNAI, Radviliškio raj., Aukštel
kų apyl. 
Į S nuo buv. dvaro, pel~ėtoje lygumoje 
buvo piliakalnis, kartais vadintas Ramy
los kalnu. Iš S ir R jĮ juosė pelkė, P 
jis siekė žemus sausesnius laukus. Kal
vos vidury iškasta žvyrduobių. Išliko sta
tus, 8 ITI aukščio S šlaitas, kurio viršuje 
pastebėta kultūrinio sluoksnio pėdsakų . 
Aikštelė buvo apie 60-70 m ilgio R-V 
kryptimi ir apie 20-25 m pločio. 
1968 žv. II. 

RAPILlS, Telšių raj . (buv. Luokės vlsč.). 
Remiantis kaimo pavadinimu, nurodomas 
čia piliakalnis. Tačiau kaimo pavadinimas 
iškreiptas: turi būti Rapaliai, nuo Rapa
lio pavardės, o ne nuo pilies. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 222. 

626. RASEINIAI 
Piliakalnis Į PR nuo miesto, buv. Mirk
lių kaimo lauke, kair. Prabaudos kran
te. Piliakalnis pailgas SV-PR kryptimi, 
stačiais, 8-10 m aukščio šlaitais ir vir
šuje - apie 25 m .ilgio ir 16 m pločio 
aikštele. Jos SV gale yra maždaug 1 m 
aukščio pylimas. Aikštelės pakraščiuose 
žymu kultūrinis sluoksnis. 
1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,222. 

627. RAUDONĖNAI, Jurbarko raj., Raudonės 
apyl. 
Raudonės deš. krante, apie 1 km nuo Ne
muno yra piliakalnis. Iš SV, S, R ir PR 
jĮ juosia upelis. Slaitai statūs, apie 8 m 
aukščio. PV nuo aukštumos buvęs dabar 
vos žymus griovys ir supiltas 40 m ilgio 
pylimas. Jo aukštis nuo aikštelės - 2,5-
3 m. Trikampė aikštelė PV gale prie py-

limo 35 m pločio ir 37 m ilgio PV-SR 
kryptimi. 
1961 žv. II. 

628. RAUDONKA, Sirvintų raj., Gelvonų apyl. 
Batarėja vadinamas piliakalnis slėnyje, 
Kabarkštos deš. krante, Įsiterpęs Į jos 
slėnĮ. Iš R, P ir V jĮ juosia Kabarkštos 
slėnis. Slaitai statūs, 10 m aukščio. S 
nuo aukštumos išliko apie 4,5 m ilgio 
deformuoto pylimo dalis. Jis nuo lauko 
2 m, nuo aikštelės - apie 3 m aukščio. 
Aikštelė maždaug 30 m ilgio S-P kryp
timi ir 8 m pločio. V kraštas išgrit1vęs 
Į upeli· Pylimas apardytas žvyrduobės. , 
1970 žv. II. 

629. REKČIAI, Siaulių raj., Kuršėnų apyl. 
Ventos deš. krante, santakoje su bevar
džiu upeliu yra piliakalnis, kartais vadi
namas Vinavos kalnu. Status, 14 m aukš
čio V šlaitas leidžiasi Į Ventos slėnĮ. Pa
našūs P ir R šlaitai - Į upelio slėni; S nuo 
aukštumos iškastas 25 m ilgio, dabar apie 
1 m gylio griovys. Už griovio, aikštelės 
S gale buvo pylimas. Jo viršus nuskleis
tas, Įrengiant šokių aikštelę. Likusi aikš
telės dalis 4 m aukščio nuo griovio dug
no. Aikštelė maža -;- 18 m ilgio S-P 
kryptimi ir 13 m pločio S. Ji kiek Įdubu
si, S galas užverstas pylimo žemėmis. 
1966 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,223. 

630. REKETĖ, Kretingos raj., Imbarės apyl. 
Į R nuo kaimo, Blendžiavos deš. kran
te yra pilale vadinama kalveIė. Iš P ją 
juosia Blendžiava, iš S - pelkė. Slaitai 
nuolaidūs, apie 5 m aukščio . Aikštelė ne
išsiskiria, kalvos viršus iškilus, apie 25X 
X 15 m dydžio. Kalvelė' apardyta lobių 
ieškotojų duobių. . 
1940 žv. VDKM. VAK, 20/286. 

631. RENAVAS, Mažeikių raj., Zidikų apyl. 
Varduvos kair. krante yra piliakalnis. Iš 
S, R ir P jĮ juosia upės slėnis. Slaitai 
statūs, daugiau kaip 10 m aukščio. V nuo 
aukštumos piliakalnis atskirtas apie 1 m 
gylio grioviu ir už jo, aikštelės gale, su
piltu kūgio formos pylimu, apie 3 m aukš
čio nuo griovio ir apie 2 m nuo aikšte
lės. Aikštelė trikampė, V gale (prie py
limo) 16 m pločio ir 13 m ilgio R-V 
kryptimi. 
1972 m. TKM (vad. V. Valatka) ištyrė 
aikštelėje 8 m2. Kultūrinio sluoksnio ne
rasta. Vidinėje pylimo pusėje padarytas 
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14X2 m plUVlS. Nustatyta, kad pylimas 
supiltas vienu kartu, vidinėje pašlaitėje su
stiprintas moliu ir akmenimis; po pyli
mu aptiktas sluoksnis nukirstų apdegintų 
lapuočių medžių, krūmų. Pylime rasta gy
vulių kauItĮ, viena lipdytos keramikos šu
kė grublėtu paviršiumi. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1966 žv. II, C972 
tyr. TKM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 224; V. Valatka, 
1974, 14-15. 

632. REMENTIŠKIAI (Šapalai), Vilkaviš-
kio raj., Juodupėnų apy!. 
Į šV nuo kaimo, prie ribos su Šapalais, 
Šešupės ka ir. krante yra pįliakalnio lie
kanų. Kadangi šalia yra Sūduvos kai
mas, o priešingame Šešupės krante - Ma
tarnai, tai piliakalnis vadinamas net 4 
vardais. Išliko tik pylimas ir menka aikš
telės dalis. Kitą jo dalį nunešė upė. Iš 
likusios dalies matyti, kad iš Š-ŠR jį 
juosė Šešupė, iš R - mažyčio upelio slė
nis. Aikštelė buvo apie 8 m virš upės. 
V-PV nuo aukštumos piliakalnis atskir
tas apie 10 m pločio ir 1 m gylio grio
viu, už kurio yra apie 2,5 m aukščio py
limas, buvęs aikštelės V-PV gale. Pyli
mas apardytas apkasų, išliko 18 m ilgio 
jo dalis. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 242 (Šapalai). 

633. RIKLIKAI, Anykščių raj., Ka'varsko apy!. 
Kaimo R pakraštyje, Šventosios deš. 
krante, slėnio pakraštyje, Pragų upelio 
kair. krante buvo piliakalnis. Iš P ir V 
jį juosė gilus upelio slėnis. Šlaitai sta
tūs, daugiau kaip 20 m aukščio, viršuje 
buvę kiek nulyginti. Š ir R piliakalnis 
siekė aukštumą, nuo kurios būta nedide
lio pylimo; ovali aikštelė buvo apie 25X' 
X20 m dydžio. Duomenų apie kultūrinį 
sluoksnį nėra. Piliakalnį apie 1965 m. su
naikino žvyro karjeras. (Remtasi išliku
sia nuotrauka ir pasakojimais.) 
Pašlaitėje į PR, kitoje upelio pusėje bu
vo V-VI a. pilkapynas. 

RIMŠE, Ignalinos raj. 
P. Tarasenka nurodo piliakalnyje esant 
miestelio kapines. Iš tikrųjų į PV nuo mies
telio yra ilga, aukšta, žvyrduobių apar
dyta kalva, kurios dalis panaudota kapi
nėms. Tačiau ji piliakalniu neva dinama 
ir be būdingų jo bruožų. 
1973 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,224. 

634. RIMOLIAI, Mažeikių raj., Sedos apy!. 
Kaimo P dalyje, Varduvos deš. krante, 
didelės kilpos siauriausioje vietoje yra 
piliakalnis, žinomas Užpilio vardu. Pilia
kalnio nelygus, Š kraštas remiasi į Var
duvą, R pašlaitėje yr,a Varduvos senva
gė (dabar plati pieva, upė teka daug to
liau). Šlaitai nuo upės statūs, 13-14 m 
aukščio. Iš PR, P ir V nuo piliakalniui 
nepanaudoto kelių ha kilpos juosiamo 
ploto - lygaus lauko - lanku supiltas py
limas. Jis apie 80 m ilgio, seniau vadin
tas "švedų krėpasčiu", 2,5 m aukščio nuo 
lauko ir apie 2 m - nuo aikštelės. Pyli
mas buvo ariamas, nuskleistas. Išorėj e, 
pašlaitėje buvęs griovys vos žymus. Aikš
telė netaisyklinga, apie 65 m ilgio R-V 
kryptimi ir 55 m pločio. Į jos Š kampą 
prie upės remiasi paupiu einąs siauras 
ožnugaris, kurio ŠV galas siekia aukštu
mą· Todėl , aikštelės Š kampe supiltas 
10 m ilgio ir 1 m aukščio pylimas. Jo 

' išorinis šlaitas 4 m aukščio. Ožnugaris 
35 m ilgio ir kitame jo gale, prie aukš
tumos krašto yra kūgio formos pylimėlis. 
Aikštelės centrinė dalis - 60 X 22 m plo
tas - panaudota, kaimo kapinaitėms. 
Piliakalnis kartais vadinamas ir gretimo 
Kulšėnų kaimo vardu. 
1903 žv. L. Krzywickis, 1966 žv. II. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 31; P. Tarasen
ka, 1928, 163 (Kulšėnai). 

635. RINGOVĖ: Kauno raj., Daugeliškių apy!. 
Piliakalnis Nemuno deš. krante, tarp 2 
gilių, ilgų daubų. R daubos dugnu tekė
jo mažytis Ringovės upelis, o kitos
Krestinava. R ir V šlaitai leidžiasi į upe
lių slėnius, statūs, apie 20 m aukščio. 
Kiek nuolaidesnis, apie 30 m aukščio P 
galas - į Nemuno slėnį. Viršuje - apie 
120 m ilgio ir iki 25 m . pločio aikš
telė, kurios Š, nuo aukštumos yra 4 m 
aukščio kūgio formos pylimas. 
1960 žv. II. 1972 žv. MMT. 
Ut.: A. Makarevičius, 1925 liepo's 5; P. Ta
rasenka, 1928, 224. 

636. RINKUŠKIAI (Juodeliai) , Biržų raj. ir 
apy!. 
Prie kaimų ribos, Apaščios kair. krante 
yra kalva, vadinama Velnio pilimi. Jos 
gana status, 5 m aukščio R šlaitas lei
džiasi į upę; iš kitų pusių nuo laukų 
skiria nedidelės daubos. Aikštelė neišsi-

, skiria. Viršus apie 17 m ilgio Š-P kryp
timi ir apie 10 m pločio. Įtvirtinimų , ir 
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kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Aikšte
lės pakraščiai iškasinėti duobėmis. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,225. 

637. ROČIŠKB (Račkiškės), Raseinių raj., 
Betygalos apyl. 
Piliakalnis Dubysos deš. krante, santa
koje su bevardžiu upeliu. Iš PV jį juo
sia gilus Dubysos slėnis, šlaitas status, 
daugiau kaip 20 m aukščio, iš SR ir PR
upelio slėnis. SV piliakalnis nuo gretimos 
aukštumos atskirtas skersiniu grioviu, PR 
krašte supiltas 3 m aukščio pylimas (di
delė jo dalis nukasta žvyrui). Už pylimo 
i PR tęsiasi apie 70 m ilgio aikštelė. Jos 
SV galas tik 8 m, PR - 16 m pločio. 
Aikštelės PR gale yra 2,5 m gylio grio
vys 5 m pločio dugnu. Griovys skiria 
priešpilĮ nuo piliakalnio. Nuo jo dugno 
kyla 4,5 m aukščio pylimas. Jis 2,5 m 
aukščio nuo PR už pylimo esančios aikš
telės ir yra 25 m ilgio. Piliakalnio aikšte
lė 57 m ilgio SV-PR kryptimi ir apie 
vidurĮ 40 m pločio; PR gale yra 7 m skers
mens ir 1,5 m aukščio pylimas. Aikšte
lėje pastebėta kultūrinio sluoksnio pėd
sakų. R gale, už pylimo yra 4 m gylio 
griovys ir už jo likęs 55 m ilgio ir 10 m 
pločio kalvos smaigalys, kuris, atrodo, 
liko nepanaudotas piliakalniui. Bet kiti · 
jį laiko trečia piliakalnio aikštele. L. Krzy
wickis spėjo čia buvus Mindaugo Voru
tą· 
1961 žv. II. 
Lit.: T. Dowgird, 1909, 363; L. Krzywic
ki, 1909, 27-30; P. Tarasenka, 1928, 220 
(Račkiškės); 1956, 78. 

ROČKAI, Sakių raj., žr. Turčinai 
(Nr. 757). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 225. 

ROKANTISKBS, Vilnius (Naujoji Vilnia). 
Vilnios ka ir. krante yra Pilies kalnas su· 
mūrinės pilies griuvėsiais. Zr. XVI
XVIII a. karinių Įtvirtinimų skyrių. 

638. ROKIŠKBS, Kaišiadorių raj., Kalvių apyl. 
Piliakalnis kaimo viduryje. Tai pailga 
S-P kryptimi kalva, stačiais, 7-8 m 
aukščio šoniniais šlaitais. Viršuje - ovali, 
13 m ilgio ir 8 m pločio apie vidurĮ 
aikštelė. Jos P gale yra 0,6 m, S - 0,5 m 
aukščio kiek išskleisti pylimai. Aikštelės 
pakraščiuose, šlaituose ir pašlaitėje pa
stebimas kultūrinis sluoksnis. Rasta lip-

dytos keramikos brūkšniuotu, grublėtu bei 
lygiu paviršiumi, šlako. 
1953 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 

639. ROMUČIAI, Siaulių raj., Kuršėnų apyl. 
Piliakalnis, vadinamas Gojeliu, i PV nuo 
kaimo, Ventos deš. krante, prie santakos 
su Upiuku. Iš S ir R jĮ juosia Upiuko, 
iš P ir PV - Ventos slėniai. Slaitai sta
tūs, ' 8-9 m aukščio. SV piliakalnis sie
kia aukštumą, nuo kurios buvęs iškastas 
griovys. Už griovio, aikštelės krašte 25 m 
ilgio pylimas tėra 1,5 m aukščio, nes jo 
viršus nuskleistas, panaudotas kapinai
tėms. Aikštelė 35 m ilgio PV-SR kryp
timi ir 20 m pločio. Salia lauke yra buv. 
kultūrinio sluoksnio žymių. 
1972 žv. MMT. 

640. ROTINBNAI, Plungės raj., Varduvos 
apyl. 
Kaime yra didelė kalva, kurios aukštes
nis PR galas vadinamas pilale, likusi da
lis - Juodkalniu. Pilalės PR, P ir V šlai
tai statūs, gana aukšti, leidžiasi į pelkė
tą slėnĮ. Apie 1962 m. viršus išlygintas 
ir visiškai deformuotas, ariamas. Piliakal-
nio požymių nepastebėta. . 
1964 žv. II. 

641. ROBAIČIAI, Si1alės raj. ir apyl. 
Cyžupio intako, mažyčio Reksvės upeliu
ko iš V, S ir R juosiamas piliakalnis va
dinamas pile; jo statūs R ir V šlaitai apie 
9 m aukščio. Galinis S šlaitas buvęs nuo
laidesnis. Jo viršutinė 6 m aukščio dalis 
stati, o žemiau jos - grioviu atskirtas 
kalvos smaigalys. P nuo aukštumos pi
liakalnis atskirtas 12 m pločio grioviu, už 
jo - 7 m aukščio galinis piliakalnio šlai
tas. Viršuje - 65 m ilgio S-Pkryptimi 
aikštelė. Jos P galas 20 m, S - 28 m 
pločio. Galuose buvę pylimai, ariant aikš
telę, gerokai išskleisti. Apie 400 miS 
nuo piliakalnio yra aukštesnė kalva, va
dinama Sargute. 
1964 žv: II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,226; <P. TIOKPOB

'CKJ1H, 1899, 144. 

642. RUBINAVAS, Silalės raj., Jucaičili apy!. 
Lokystos kair. krante, į jos slėnĮ įsiter
pęs piliakalnis vadinamas Svedų pilimi, 
Sarūno kalnu arba Saruno kapu. Iš SV, 
S, R ir P jĮ juosia upės slėnis. Slaitai 
nuo upės statūs, daugiau kaip 10 m aukš
čio. PV piliakalnį nuo aukštumos skiria 
10 m pločio ir 16 m ilgio griovys, už ku-
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21 pav. Rudamina (Nr. 645) 

rio yra 6-7 m aukščio piliakalnio ga
las. Viršuje buvęs PV gale pylimas iš
skleistas, dabar tik 2 m aukščio. Aikšte
lė 60 m ilgio PV-SR kryptimi ir 30 m 
pločio. Piliakalnio S-SR šlaitą apardė 
žvyrduobė, o aikštelę - apkasai. Į PV nuo 
piliakalnio rasta lipdytos keramikos. 
XX a. pr. žv. 1. Krzywickis, 1961 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 226. 

643. RDDAICIAI, Kretingos raj. 
Kaimo PV dalyje, Zibos kair. krante yra 
pilale vadinama kalva. Iš S ir R ją juo
sia platus pelkėtas slėnis. Slaitai gana 
nuolaidūs, 4-5 m aukščio, kiek statesni tik 
nuo pelkės. Aikštelė neišsiskiria. Įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
Kalva smarkiai suardyta ariant. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,226; <P. TIOKPOB
CKHH, 1899, 87. 

) 

644. RUDALIAI, Silalės raj., Obelyno apy1. 
Akmenos kair. krante, santakoje su Rava
liu yra kalva, vadinama pile, pilale. Ji 
slėnyje, kiek žemesnė už gretim~ aukš-

tumą, su kuria susisiekia siauru, apie 
40 m ilgio ožnugariu. Pilalės viršuje
trikampė, 8 X 8 m dydžio aikštelė. Statūs 
jos V, S ir SR šlaitai leidžiasi į Ravalį, 
P - i Akmeną· Slaitai daugiau kaip 10 m 
aukščio. Kultūrinio sluoksnio ir įtvirtini
mų nepastebėta. 
1964 žv. II. 

645. RUDAMINA, Lazdijų raj. 
Piliakalnis į P nuo miestelio, atskiros 
aukštos kalvos viršūnėje. Kalvą iš dalies 
juosia pelkė. Viršuje ovalią, apie 80 m 
ilgio S-P kryptimi ir 60 m pločio aikš
telę iš visų pusių žiedu juosia pylimas. 
Iš vidaus, nuo aikštelės jis nuo 2 iki 
3 m aukščio. Išorėje pylimo šlaitas 5-8 m 
aukščio; žemiau nuolaidesnis, natūralus 
kalvos šlaitas . Aikštelę nuo pylimo ski
ria apie 20 m pločio ir 3 m gylio grio
vys. Aplink pašlaitėse randama lipdytos 
lygiu ir grublėtu paviršiumi bei žiestos 
keramikos. Pylimas apardytas 1941 m. 
Aikštelėje kelias duobes iškasė 1918 m. 
kaizerinės armijos karininkai. 
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1965 m. YVU ir II (vad. R. Kulikaus
kienė, P. Kulikauskas) ištyrė aikštelėje 
2 plotus 220 m2 ir padarė 5X20 m dy
džio pylimo piūvį. Skiriami 4 pylimo su
pylimo etapai. Pylimui . naudoti akmenys, 
molis ir rąstai. Kultūrinio sluoksnio ras
ta tik aikštelės pakraščiuose. Aptikta ži
dinių, gyvulių kaulų, suanglėjusių grudų, 
lipdytos grublėtu paviršiumi bei žiest?s 
keramikos. Tyrinėtoj ai piliakalnį datuoJ a 
X-XIII a. 
Senesnieji istorikai, pradedant bene 
T. Narbutu, vėliau J. Basanavičius, J. To
toraitis ir kiti teigė, kad pilį 1240 m. pa
statęs Ringaudas, kad čia Mindaugas vai
nikavęsis Lietuvos karaliumi, ji buvusi su
naikinta 1381 m., kai pilies šturmui 
kryžiuočiai panaudoję paraku šaudančias 
bombardas. 
1954 ir 1962 žv. II. 1965 tyr. YVU ir II. 
Rad. IEM, AR 383a : 1-25. 
Lit.: A. Polujaiiski, 1859, 147-148; A. Osi
powicz, 1867, 63-64; J. Radziukynas, 
1909, 32-33; P. Tarasenka, 1928, 226; 
1956, 80-81; A. Kamiiiski, 1956, 246; 
P. Kulikauskas, 1970,21-22; 1972 b, 83-
109; TI. KYJIHKaycKa,c, 1966, 18; A. TaYTa
BIfllIOC, 1970,226-227. 

RUDAMINA, Vilniaus raj ., žr. Papiškės 
(Nr. 542). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 226. 

RDDUPIS, . Kapsuko raj., Gavaltuvos 
apyl., žr. Griešiai (Nr. 227). 

646. RUDNIA, Varėnos raj. 
XIX a. netoli kaimo, prie Olos ež. mIni
mas piliakalnis ir vadinamas Karalienės 
Bonos pilimi. Dabar šis vardas baigia
mas pamiršti. Galimas daiktas, piliakaJnis 
jau nuplautas upės arba buvęs deš . Ulo~ 
krante, netoli jos ištakos iš ežero, kur Į 
sh~nį įsiterpia pelkėmis apjuosta apie 3 m 
aukščio kalva su 50x70 m dydžio aikš
tele. Dabar kalva vadinama Grandu. 
1973 žv. II. . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,226; <1>. HOXPOB
CKI1H, 1893, 107. 

647. RUOKIŠKE, Ignalinos raj., Naujojo Dau
gėliškio apyl. 
Į P nuo kaimo, Dysnos deš. krante, slė
nio pakraštyje yra piliakalnis. Tai pail
gos SR-PV kryptimi kalvos viršūnė .. ~o~ 
niniai šlaitai statesni, 10-11 m, galimai 
tik 4-5 m aukščio. Ovali, 40 m ilgio ir 
20 m pločio aikštelė buvusi ariama. At-

rodo, jos pakraščiuose dar yra kuitūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1973 žv. II. 

RUKAINIAI, Vilniaus raj., žr. Mūrininkai 
(Nr. 457). 
Mūrininkų piliakalnis antrą kartą mini
mas kaip kitas paminklas. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 227; <1>. HOKPOB
CKI1H, 1893, 59. 

648. RUKLIAI, Utenos raj., Sudeikių apyl. 
Piliakalnis, dažnai vadinamas Kliedkal
niu, yra kaimo PV dalyje, į R nuo Gied
rio ež. Tai maždaug 15 m aukščio kalva 
gana nuolaidžiais šlaitais. Ji daug metų 
ariama, aikštelė nebeišsiskiria, šlaitai de
formuoti, be įtvirtinimų pėdsakų. Kalvos 
viršus apie 50 m ilgio S-P kryptimi ir 
20 m pločio. S pašlaitėje rasta lipdytos 
keramikos lygiu paviršiumi. 
1958 ir 1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 227; M. Valan
čius, 1972, 363. 

649. RUMBONYS, Alytaus raj., Dubėnų apyl. 
Piliakalnis Nemuno kair. ir Pilupio deš. 
krante. Iš $ jį juosia gilus Pilupio, iš 
P ir -R - Nemuno slėniai, V siekia aukš
tesnius laukus. Soniniai šlaitai ($ ir P) 

_ sJatūs, 12-30 m aukščio, galiniai buvę 
kiek nuolaidesni ir žemesni. V pašlaitėje 
nuo aukštumos buvęs iškastas grio
vys, viršuje, aikštelės gale supiltas 4,5 m 
aukščio pylimas, kurio žemesnis galas 
juosia aikštelės P kraštą ir jungiasi su 
3,5 m aukščio pylimu R. Todėl ovali, apie 
15 m ilgio ir 9- 10 m pločio aikštelė at
rodo įdubusi. R ir V pašlaitėje rasta lip
dytos brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
taip pat žiestos keramikos. 
1969 m. į PV nuo piliakalnio Alytaus 
kraštotyros muziejus (vad. D. Andrašiū
naitė) ištyrė 51 m2 ir aptiko iki 0,8 m 
storio kultūrinį sluoksnį. Rasta lipdytos 
keramikos daugiausia grublėtu ir truputis 
brūkšniuotu paviršiumi, taip pat židi
nio (?)pėdsakų . 
1953 žv. II. 1969 gyvenvietę tyr. AKM. 
Rad. AKM. 
Lit.: Z. Gloger, 1888; 262; W. W., 1889, 
896-897; J. Radziukynas, 1909, 17; P. Ta
rasenka, 1928, 227; A. Kamiiiski, 1956, 
246; D. Andrašiūnaitė, 1970, 22-24. 

650. RUMŠIŠKES, Kaišiadorių raj. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Kaukapi
liu, . buvo senajame miestelyje, jo $ pa-
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kraštyje, Pravienos deš. krante. Iš Š, R 
. ir P jĮ juosėupelis ir jo slėnio pelkė, V 
siekė sausumą. Piliakalnio P dalis nu
kasta dar XIX a. pab.-XX a. pr. Iki 
1959 m. buvo išlikusi 8X 15 m dydžio aikš
telės Š dalis ir jos V buv. pylimo dalis. 
Šlaitų aukštis - apie 10 m. Į P nuo pi
liakalnio buvo gyvenvietės pėdsakų, ras
ta brūkšniuotosios keramikos. 
1957 m. II (vad. O. Kuncienė) ištyrė 
piliakalnio aikštelėje 52 m2 plotą . Rastas 
vos žymus kultūrinis sluoksnis, aptikta 

. 'lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi. 
Pastačius Kauno HE užtvanką, piliakal
nis buvo apsemtas ir bangų nuplautas. 
1953 ir 1959 žv. II. 1957 tyr. II. Rad. 
IEM. 
Lit.: K. Avižonis, 1927, 15-17; P. Tara
senka, 1928, 227; P . Kulikauskas, 1965, 
236. 

651. RUNIONYS, MolėhĮ raj., Alantos apy!. 
Kaime, tarp kalvų yra nedidelė pelkė, 
vadinama Papilių pieva. Šalia jos, iš R 
aukštesnė pailga kalva nuo seno ariama, 
jau be kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų, 
nuolaidžiais šlaitais. Dabar kalva be var
do, bet, sprendžiant iš pašlaitės pievos 
pavadinimo, galėjo vadintis Pilies kalnu. 
1970 žv. II. 

ROSTEKONIAI, Jurbarko raj., Seredžiaus 
apy!. 
Armenos kair. krante, prie santakos su 
Nemunu aukštumos kampas vadinamas 
Bajorkalniu. Jį norima laikyti piliakalniu. 
Tačiau be būdingų bruožų ir supiItu ne
laikomas. 
1960 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 228. 

652. SABALĖNAI, Prienų raj., Išlaužo apy!. 
Kaimo Š pakraštyje, prie ribos su Kudir
kų kaimu yra piliakalniu vadinama kal
va . Ji pailga R-V kryptimi, nuo seno 
ariama, nuolaid žiais apie 6-8 m aukščio 
šlaitais. Aikštelė neišsiskiria. Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. (Saba
lenai ir Kudirkai) . 

SALDUVĖ, žr. Šiauliai (Nr. 725). 

SALGUDIŠKIS, Utenos raj., turėtų būti 
Saldutiškis. 
Cia minimas piliakalnis. Greičiausiai, tai 

bus Saldutiškio apylinkėse esąs Dryžių 
kaimo piliakalnis (žr. Nr. 154) . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,229. . 

653. SALIEČIAI, Ukmergės raj., Deltuvos 
apy!. 
Apie 1 km į R nuo kaimo, prie ribos su 
Tatkūnų kaimo laukais, Plačiavos pelkių 
V pakraštyje buvo apie 4 m aukščio pa
ilga kalva, vadinama piliakalniu. Iš visų 
pusių ją juosė pelkė. Kalvos viršuje buvu
si apie 60-70 m ilgio ir 40 m pločio 
aikštelė. Ji ilgai buvo ariama. F. Pokrovs
kis XIX a. pab. mini ją turint kultūrinį 
sluoksnį. Vėliau kalvą beveik ištisai su
naikino žvyrduobė. Išliko tik šlaitų kraš
tai. 

654. 

655. 

1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 229; cI>. nOKpOB
ICKHH, 1899, 97. 

SALTONIŠKĖ, Lazdijų raj., Leipalingio 
apy!., žr. Druskininkė1iai (Nr. 155). 

SAMYLAI, Kauno raj. 
Piliakalnis Nemuno kair. krante, slėnio 
pakraštyje. Iš Š ir R jį juosia Nemuno 
slėnis, P ir V daubos skiria nuo kitų kal
vų. Piliakalnis stačiais, apie 20 m aukš
čio šlaitais. Viršuje - ovali, apie 15 m 
ilgio ir 12 m pločio aikštelė kiek aukštes
niais Š ir P galais. Š pašlaitėje rasta lip
dytos keramikos brūkšniuotu ir grublėtu 
paviršiumi, R - lygiu ir grublėtu. 1925 m. 
aikštelę kasinėjo senienų ieškotojai. Ap
tiko apie 1,5 m storio kultūrinį sluoks
nį· 
1953 žv. II, 1972 žv. MMT. Rad. IEM. 
Lit.: J. Stankevičius, Piliakalniai.-"Lie
tuva", 1925 vasario 14; P . Tarasenka , 
1928, 230; A. Kaminski , 1956, 248. 

SANGAILAI, Kėdainių raj., šėtos apy!. 
PiliaWalnis į P nuo kaimo, tarp pelkių -
2 mažų užakusių ežerėlių - įsiterpusioje 
kalvoje. Iš R ir V jį juosia pelkės. Šlai
tai statūs, apie 8 m aukščio. P leidžiasi 
į daubą, kiek žemesnis ir nuolaidesnis. Š 
siekia aukštumą. Nuo jos supiltas 1,5 m 
aukščio ir 25 m ilgio pylimas, už jo iš
kastas 2,5 m gylio griovys ir supiltas 
antras 2,5 m aukščio nuo aikštelės pyli
mas. Aikštelė 28 m ilgio Š-P kryptimi 
ir 25 m pločio Š bei 10-12 m P gale, 
kur yra apardytas kūgio formos pylimas. 
Greta piliakalnio buvo Piliakalnio vien
kiemis, šalia - Stagių kairrias. Todėl pi-
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liakalnis žinomas dar ir šiais vardais, ' va
dinamas Sėtos piliakalniu. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 212 (Piliakal
nis), 237 (Songailai), 237 (Stagiai), 243 
(Sėta); M. Valančius, 1972, 363, , 368-
369; cP. OOKPOBCKl1ll, 1899, 123 ' (Sėta) . 

656. SANGELISKES, Salčininkų raj., Akmeny
nės apyl. 
Kaimo S dalyje yra Pilies kalnu vadina
ma kalva . Iš S ją juosia bevardis upe
lis. Kalvos S šlaitas status, R ir V nuo
laidesni, leidžiasi į nedideles daubas, P 
nežymiai pakilęs nuo gretimų laukų. Vir
šus deformuotas, įrengiant kapines ir sta
tant jose koplyčią. 
1968 žv. MMT. ' 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 230 (Sangolov
ščyzna) . 

SARVIECIAI, Silalės raj., Laukuvos apyl. 
Senesnėj e literatūroje minimas šalia kai
mo piliakalnis. Greičiausiai, tai gretimo 
Treigių kaimo piliakalnis (Nr. 755). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 230 (Sarvyčiai). 

657. SAUDOGALA, Pasvalio raj., Saločių apyl. 
Į S nuo kaimo, Mūšos kair. krante, san
takoje su Kamačiu yra piliakalnis. Iš V 
jį juosia Mūša, iš S ir R - Kamatis. Slai
tai nuo upių slėnių statūs, daugiau kaip 
10 m aukščio. P piliakalnis siekė aukštu
mą ; aikštelės pakraštyje supiltas pylimas, 
kuris išskleistas, vos žymus. Aikštelė 85 m 
ilgio S- P kryptimi. Jos P galas apie 
40 m, S - 7 m pločio. Jos S dalyje yra 
kaimo kapinės . Į P nuo piliakalnio ap
tikta lipdytos keramikos brūkšniuotu (?) 
paviršiumi ir apdegusio molio gabalų. 
1971 žv. MMT. 

SAUGINIAI, Siaulių raj., Jonelaičiai 
(Nr. 258). 

658. SAUSERIAI, Kretingos raj., Kūlupėnų 
apyl. 
Minijos deš. krante yra piliakalnis. Jo 
P status šlaitas, apie 35 m aukščio, griūva 
i upę· V ir SV šlaitai, žemesni ir kiek 
nuolaidesni, leidžiasi į Minijos slėnį. SR 
nuo aukštumos supiltas tiesus 35 m ilgio 
ir apie 1,5 m aukščio pylimas. Aikštelė 
apie 50 m ilgio ir 35 m pločio PV-SR 
kryptimi. Jos PV galas žemesnis. Aikšte
lė buvo ariama. Apie 13-14 m i SR nuo 
pylimo, tarsi už nedidelės priešpilio aikš-

telės buvęs antras pylimas ir griovys. Iš
liko pylimo tik P galo dalis ant Minijos 
skardžio, likusi - sunaikinta. 
1948 ir 1966 žv. II. 

659. SAVICIONAI, Zarasų raj., Degučių apyl. 
Pilike vadinamas gana didelis, lygus lau
kas Ziežulinio ež. PR krante. 6-8 m 
aukščiau ežero, ariamas, be itvirtirlimų 
ir seno kultūrinio sluoksnio pėdsakų . R 
dalyje randama plytgalių ir XVI-XVIII a . 
keramikos. 
1949 ir 1972 žv. II. ( 
Lit.: P . Gipiškis, 1936,29-30. 

660. SEBAI, Telšių raj., Janap· ĮŲ!1. 
Prie ribos su Eidžiotų kaimo laukais yra 
pilale vadinama kalva. Ji apie 150 m nuo 
Virvytės kair. kranto, pailga PR-SV 
kryptimi, statesniu SV šlaitu, nuo seno 
ariama, be kultūrinio sluoksnio ir įtvir
tinimų. 
1964 žv. II. 

661. SEDA, Mažeikių raj. 
Į S nuo Sedos, aukštumoje, kair. Vardu
vos krante, prie ribos su Padvarninkų kai
mu buvo vadinamoji Maža pilalė arba 
Kalpės kalnas, Karpos kalnas. Tai apie 
40 m skersmens pakilimas, tarsi žiedo 
formos pylimas, kuris XX a. pr. imtas 
arti ir dabar jau sulygintas su lauku. 
1905 m. jį apžiūrėjęs L. Krzywickis abe
jojo, ar tai piliakalnis. 
1905 žv. L. Krzywickis, 1948 ir 1969 žv. I I. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 11; P. Tarasen
ka, 1928, 137 (Gruobynas). 

662. SELA, Utenos raj., Tauragnų apyl. 
Piliakalniu vadinama pailga, pelke ap
juosta kalva apie 300 m į P nuo Taurag
nų ež. Kalva pailga PR-SV kryptimi, 
nuolaidžiais galais ir statesniais, 8-9 m 
aukščio šoniniais šlaitais. Ji buvusi aria
ma, aikštelė nebeišsiskiria. Viršus - 65 m 
ilgio PR-SV kryptimi ir apie 20 m plo
čio. 
1970 žv. II. 

SELENIAI, Siaulių raj. (buv. Kuršėnų 
vlsč . ), žr. Si1ėnai (Nr. 728). 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 30, 40; P . Tara
senka, 1928, 231. 

SEMENIŠKELIAI, Anykščių raj., žr. Šei
myniškėliai (Nr. 720). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 231. 
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SEMENIŠKES, Utenos raj. (Užpalių 
vlsč.), žr. Šeimyniškiai (Nr. 721). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 231. 

SENASIS DDKŠTAS, Ignalinos raj., žr. 
Dūkštas (Nr. 163). 

663. SENIEJI TRAKAI, Trakų raj. 
Piliavietė P kaimo dalyje. Tai beveik ke
turkampė, 130X 150 m dydžio aikštė, iš 
$, V ir P apjuosta 35-40 ' mpločio ir 
6 m gylio grioviu, R kraštas remiasi į 
nedidelįr slėnį su tvenkiniu-ežerėliu. Aikš
tė užstatyta įvairiais ūkiniais pastatais ir 
$V kampe - bažnyčia. XIV a. pab. mi
nima Senųjų Trakų pilis su mūrinėmis 
sienomis. 
1955 žv. II. 

. Lit.: M. Bali6ski, 1846, 318~323; P . Ta
rasenka, 1928, 232. 

SENKAI, Kretingos raj., žr. Negarba 
(Nr. 460). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,231. 

SENOJI [PILTIS, Kretingos raj., žr. [piltis 
(Nr. 238, 239). 

664. SEREDŽIUS, Jurbarko raj. 
Miestelio $V krašte, Pieštvės kair. kran
te, prie Nemuno slėnio yra piliakalnis. Iš 
$ ir V jį juosia gilus Pieštvės, iš P
Nemuno slėniai, šlaitai statūs, daugiau 
kaip 30 m aukščio. R nuo aukštumos buv. 
griovys, ariant lauką, užslinkęs . Už jo 
išliko 7 m aukščio nuo aikštelės ir 9 Įll 
išorėje pylimas. Aikštelė beveik trikam
pė, R gale 45 m pločio ir 50 m ilgio R-V 
kryptimi. Aukštumoje į R ' nuo piliakal
nio aptinkama lipdytos grublėtu paviršiu
mi bei žiestos keramikos, apdegusio mo
lio gabalų, gyvulių kaulų ir kitų radi
nių. XIX a. pr. ir viduryje dėl romantikų 
D. Poškos, T. Narbuto, I. Loboikos dar
bų įtakos pradėtas vadinti Palemono kal
nu, nes, pasak XVI a. į metraščius pate-

- kusių padavimų, Palemonas su savo 
bendrakeleiviais iš Baltijos jūros Nemu
nu atplaukęs iki Dubysos žiočių ir čia 
įsikūręs. J. Basanavičius vėliau spėjo čia 
stovėjus Bisenos pilį, kurią 1283 m. puolę 
ir 1294 m. sudeginę kryžiuočiai. Tačiau 
išaiškinta, kad ši pilis stovėjo arčiau 
Skirsnemunės. Z. Ivinskis ir kai kurie ki
ti istorikai spėjo, kad čia stovėjo Pieštvės 
pilis (vokiečių vadinama Pisten, Piste
ne, Bisten) , pavadinta pagal čia tekantį 
upelį. $i pilis, kryžiuočių puolama nuo 

1293 m., atsilaikė iki 1363 m., nors papi
liai ir būdavo dažnai sudeginami. 
1960 žv. II. 
Lit.: T. Narbutt, 1835, 164-165; P . Ta
rasenka, 1928, 323; Z. Ivinskis.-"XX am
žius", 1939 birželio 20, 21; D. Poška, 1959, 
322-323; J. Basanavičius, 1970, 82; 
<P . IloKpoBCKI1H, 1899, 134. . 

665. SEREDŽIUS, Jurbarko raj. 
Nemuno slėnyje, prie Dubysos zlOėlŲ, 
abiejų deš. krante yra Palocėlis. Taip va
dinamos 2 žemos kalvelės - tik 4-5 m 
aukščio nuo Nemuno, 3 m nuo gretimų 
laukų. Iš R jas juosia Dubysa, iš P
Nemunas; V ir $ siekia Nemuno slėnio 
žemumą. R kalvelė beveik kvadratinė, apie 
50X55 m dydžio. Už 25-30 m pločio 
griovio iš V yra lygiagretė su pirmąj a 
$-P kryptimi pailga aųtra tik 15-20 m 
pločio ir apie 65 m ilgio kalvelė. Abiejų 
kalvelių paviršiuje matyti plytgalių, ak
menų, kalkių. 
Spėjama, kad čia 1336 m. priešais Piešt
vės pilį kryžiuoč>iai statėsi Marienburgą, 
o 1406 m.- Dubysos pilį (Thobyseyburg), 
kurią 1409 m., žemaičiams sukiIus, įgu
la, pas itraukdama į Prūsiją, sudegino. 
Tačiau kiti spėja Palocėlyje XVII a. sto
vėjus Sapiegų dvarą, o kryžiuočių pilis 
buvusi toliau į V nuo Seredžiaus, prie Ar
menos žiočių. 
1960 žv. II. 
Lit.: Z. Ivinskis.-"XX amžius", 1939 bir
želio 20 ir 21. 

SIDABRE, Joniškio raj., žr. Kalnelis 
(Nr. 278). 

666. SIMENAI (Ivankiai), $ilalės raj., Poš-
kos apyl. . , 
Ančios deš. krante, prie santakos su Gul
binu (Pela) yra piliakalnis Pelėdkalnis. 
Jo R šlaitas leidžiasi į Ančią, status, dau
giau kaip 20 m aukščio, V, kiek nuolai
desnis ir žemesnis, leidžiasi į Gulbino slė
nį. $ nuo aukštumos piliakalnį skiria pla
tus, 6-8 m pločio dugne griovys, nuo 
kurio P kraštu kyla 9,5 m aukščio $ pilia
kalnio šlaitas. $laite, 2,5 m aukščiau grio
vio dugno yra nedidelė terasa. P gale 
žemesnis kalvos smaigalys atkirstas 6 m 
gylio ir 25 m pločio grioviu. Viršuje-
40 m ilgio $-P kryptimi aikštelė . Jos $ 
galas apie 16 m pločio ir su 2 m aukščio 
pylimu. V pašlaitėje, Gulbino slėnyje, 
rasta lipdytos keramikos. 
1904 žv., L. Krzywickis, 1964 žv. I I. 
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SINDRIŪNAI, Pasvalio raj ., žr. Šimoniai 
(Nr. 732). 
Kaimas ka ir. Mūšos krante, priešais Ši
monių piliakalnį. Todėl jis kartais vadi
namas Sindriūnų piliakalniu, laikomas ki
tu paminklu. 
Lit.: P. Butėnas, 1922, 596-597; P. Tara
senka, 1928, 233. 

667. SIRUTIŠKIS, Kėdainių raj. ir apy1. 
L. Krzywickio duomenimis, Nevėžio deš. 
krante, dvare buvo piliakalnis, kuris jau 
XX a. pradžioje buvo suardytas ariant bei 
statant pastatus. Dabar jo vardas užmirš
tas ir 1968 m. nepavyko nustatyti, kuri 
kalva buvo vadinama piliakalniu. 
1902 žv. L. Krzywickis, 1968 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 14, 17, 29, 58; 
P. Tarasenka, 1928, 233. 

668. SIRVYDAI, Kelmės raj. ir apy1. 
Į ŠV nuo buv. dvaro kalva vadinama pi
liakalniu, kapukais. Ji pailga PR-ŠV 
kryptimi, juosiama nedidelių daubų ir pel
kės. Šoniniai šlaitai statesni, apie 8 m 
aukščio, galai nuolaidesni. Viršus apie 
50 m ilgio ir 12 m pločio, iškilus, aikš
telė neišsiskiria. Įtvirtinimų pėdsakų nė
ra. Aikštelėje laidoti gretimo dvaro savi
ninkai. Todėl kalva imta vadinti kapu
kais. 
1967 žv. II. VAK, 15/210. 

669. SURBLIAI, Plungės raj., Babrungo apy!. 
Kaimo PR dalyje, bevardžio upelio, te
kančio į Rimties ež., kair. krante yra pi
liakalnis. Upelio slėnis jį juosia iš ŠR, 
Š ir V. Šlaitai nuo upelio apie 10 m aukš
čio. Iš P, PV ir PR supiltas 65 m ilgio 
pylimas, 3 m aukščio išorėje ir 2 m nuo 
aikštelės. Aikštelė apie 60 m skersmens. 
Atrodo, ir jos pakraščiu nuo upelio buvo 
žemas pylimas. 
1964 žv. II. 

670. SKABORAI, Plungės raj., Tverų ' apy!. 
Piliakalnis pelkės ŠV pakraštyje. Išliko 
tik 2 m aukščio nuo gretimo lauko, 10-
12 m ilgio ir 2 m pločio kraštas. Likusi 
dalis, matyt, jau seniai sunaikinta, nes 
XIX a. pab. F. Pokrovskis mini tik 14 X 
X 12 m dydžio piliakalniuką ir nurodo, 
kad prie jo ar jame rastas akmeninis 
kirvis. 
1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,233; <D. IloKpoB
CKHH, 1899, 142. 

SKAUDVIU~, Tauragės raj. 
P . Tarasenkos prie Ančios mwtmas pi
liakalnis 4 km nuo Skaudvilės, atrodo, yra 
Ivangėnų (Nr. 242) arba Simėnų (Ivan
kių) (Nr. 666). Be to, prie Skaudvilės 
yra Nosaičių (Nr. 484); greta Skaudvi
lės minimo Jakštų piliakalnio nerasta. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,234. 

SKERSABALIAI, Kapsuko raj., Kalvarijos 
apy1. 
P. Tarasenka į P nuo Orijos ež. yra nu
rodęs piliakalnį. Teirautasi kaime, bet pi
liakalniu vadinamos vietos rasti nepavy
ko. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

671. SKINEIKIAI, Zarasų raj., Zukliškių apy1. 
Piliakalnis tarp 2 nedidelių pelkių. Į di
desniąją remiasi P-PV galu. Tai pa
ilga Š-P kryptimi kalva, dabar jau ga
na nuolaidžiais, apie 10 m aukščio šlai
tais; kiek statesnis tik P. Aikštelė irgi 
nebeišsiskiria. Ji apie 50 m ilgio ir 30 m 
pločio P bei 20 m Š gale. Š šlaitas kiek 
žemesnis ir nuolaidesnis, aikštelės gale 
dar 1949 m. buvo pastebima pylimo žy
mių. Aikštelėje ir šlaituose kultūrinis 
sluoksnis baigiamas sunaikinti. Buvo ran
dama lipdytos keramikos brūkšniuotu pa
viršiumi, akmeninių kirvių. 
1949 ir 1972 žv. II. Rad. IEM. 

672. SKOGALIS, Kelmės raj., Tytuvėnų apyl. 
Briedvaišio ež. PR krąnte yra piliakal
niu (?) vadinama kalva . Ji pailga R-V 
kryptimi, statesniu, apie 10 m aukščio Š 
šlaitu. Galai nuolaidūs, viršus apie 65 m 
ilgio ir 25 m pločio, bet aikštelė neišsiski
ria. Kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų ne
pastebėta. 
1967 žv. II. 

673. SKOMANTAI, Klaipėdos raj., Veiviržė
nų apy1. 
Piliakalnis (seniau vadintas Ragokalniu) 
yra į V nuo kaimo, greta Papilio kaimo, 
Veiviržo deš. krante, įsiterpęs į jo slė
nį. Iš Š, R ir P jį juosia Veiviržas. Šlai
tai nuo slėnio statūs, apie 20-22 m aukš
čio, V siekia aukštumą. Nuo jos iškastas 
4 m pločio ir 0,6 m gylio griovys ir už 
jo supiltas 2 m aukščio pylimas. Už to
antras 0,7 m gylio griovys ir tada - ant
ras 8 m aukščio ir 60 m ilgio pylimas. 
R gale, kur šlaitas kiek nuolaidesnis, aikš
telės pakraštyje yra 38 m ilgio ir 1 m 
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aukščio pylimas, o 6 m žemiau, šlaite 
iškastas griovys ir už jo likęs žemesnis 
kalvos smaigalys. Aikštelė 80 m ilgio R
V kryptimi ir 57 m pločio V bei 40 m R 
gale. Joje pastebimas kultūrinis sluoks
nis. Į V nuo piliakalnio randama lipdy
tos ' grublėtu paviršiumi ir žiestos kera
mikos. Mažasis pylimas ir didžiojo išori
nė pašlaitė apardyti bulviarūsių. 
L. Krzywickio duomenimis, piliakalnio 
pylimą XIX a. pab. ar XX a. pr. kasinėjo 
Švėkšnos dvaro savininkas Pliateris. 
L. Krzywickis iškasęs duobę aikštelės PV 
dalyje, arčiau pylimo ir radęs akmenų 
grindinį, o po juo - kietą apdegusio mo
lio sluoksnį ir giliau dar 0,6 m storio su 
anglimis ir apdegusio molio gabaliukais 
maišytos žemės sluoksnį. 
Skomantų VI-VIlIa . senkapis yra į R 
nuo piliakalnio, kitoje Veiviržo slėnio pu
sėje. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Rad. IEM, TKM. 
Lit.: L. Krzywicki i J. Szaulys, 1902; 
P. Tarasenka, 1928, 234; <P. IloKpo'BCKHH, 
1899, 96. 

SKREBINAI, Jonavos raj., Kulvos apy1. 
F. Pokrovskis ties kaimu, Neries deš. 
krante mini prie Vabalės žiočių žemės 
pylimus, įtvirtinimus, kurie, pasakojama, 
esą iš švedų karų. Dabar santaka sunai
kinta žvyrduobių, ir pylimų ar piliakalnio 
žymių nėra. Todėl neaišku, ar iš viso jie 
buvo ir kas iš tikrųjų čia buvo. 
Piliakalniu kartais norima laikyti kaime 
kalvą Liepkainį . Ji be kultūrinio sluoks
nio ir įtvirtinimų. Pabandžius kasinėti, 
aptikta XVII- XVIII a. kapų . Skaimo 
dalyje, tarp pelĮ<:ių buvęs DumkaInis, ku
rį norima laikyti piliakalniu. Vietiniai ne
laiko jo nei supiltu, nei piliakalniu va
dina. 
1970 žv. II, Liepkainį 1969 tyr. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 234; <P. Ilo
KPOBCKHH, 1899, 112. 

SKRĮ::BIŠKIS, Rokiškio raj ., Ragelių 
apy1. 
Minimas piliakalnis su mUflnių sienų 
griuvėsiais yra Koplyčkalnio kalva be pi
liakalnio požymių. Ant jos matyti mūri
nės koplyčios pamatų pėdsakų. Kalva 
Trakų miške, tarp Skrebiškio ir Kuosių 
kaimų. 
1949 žv. II, 1968 žv. RKM. 
Lit.: P. Tarasenka , 1928, 235 (Skrebiškis) 
ir 164 (Kuosiai) . 

674. SKROBLIS, Plungės raj ., Bubėnų apy1. 
Netoli Jūros deš. kranto yra didelė pila
le vadinama kalva. Ji suardyta, šlaituo
se kasant žvyrą ir viršuje XIX a. įren

,gus kaimo kapines. Apardyti šlaitai sta-
tūs, maždaug 8 m aukščio. Viršuje likusi 
apie 60 m skersmens kiek iškiliu viduriu 
aikštelė. Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoks
nio pėdsakų nepastebėta . 
1902 žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywickis, 1906, 10-12; P. Ta
rasenka, 1928, 235. 

SKVERBAI, Kupiškio raj., žr. Stirniškis 
(Nr. 688). 
tit.: P . Tarasenka, 1928, 235; <P. Jlo
KPQB.CKHH, 1899, 65. 

675. SLIZIAI, Ukmergės raj., Veprių apy1. 
Piliakalnis kaimo PV pakraštyje, Širvin
tos deš . krante. Iš P, V ir Š ji juosia upė. 
Šlaitai statūs, iki 30 m aukščio. Iš R- PR 
nuo aukštumos supiltas iki 35 m ilgio ir 
2,5 m aukščio išorėje bei 1 m nuo aikšte
lės . pylimas. Aikštelė už pylimo tik 20 m 
pločio, dalis jau nugriuvusi į Širvintą. Py
limas ir aikštelė a pardyti bulviarūsių . 
1921 ir 1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. 
II. VAK, 68/263-273. . 
Lit.: P. Tarasenka, 1922, 577-579; 1928, 
235. 

676. SLIZIŠKIAI, Molėtų raj ., Ciulėnų apy1. 
Piliakalnis į V nuo kaimo, bevardžio upe
lio deš. krante. Jo Š galas remiasi į upe
lį, status, 10 m aukščio; P ir V šlaitai 
leidžiasi į slėnio daubas, statūs, bet že
mesni. R-PR piliakalnio galas siekia 
aukštumą ir nuo jos pakilęs tik 3 m . Vir
šuje - maždaug 40, m~ ilgio Š- P krypti
mi ir 30 m pločio apie vidurį aikštelė. Pa
stebimas kultūrinis sluoksnis. Aikštelėje 
į PR nuo piliakalnio rasta lipdytos kera
mikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 

SMALININKAI, Jurbarko raj. 
Prie miestelio minimas piliakalnis. Ta
čiau iki šiol nepavyko jo rasti. 
Lit.: H. erome, 1940, 118. 

677. SOKIŠKIAI, Ignalinos raj. 
Juodžeminiu kalnu vadinamas piliakalnis 
Samanio ež. V krante. Iš R, Š ir P ji juo
sia ežero slėnis. Šlaitai gana statūs, 
18- 19 m aukščio. V siekia aukštumą, nuo 
kurios piliakalnis pakyla tik 4 m. Viršu
je - ovali iškiliu viduriu aikštelė, 55-
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65 m skersmens. Kalva ariama. Įtvirtini
mų pėdsakų nematyti. Aikštelėje pastebi
mas kultūrinis sluoksnis. Rasta akmeni
nių įtveriamųjų ir su skyle kotui kirvių, 
šlako, gyvulių kaulų, lipdytos keramikos 
brūkšniuotu, gludintu ir smulkiai grublė
tu paviršiumi, kaulo dirbinių . 
1958 žv. II. Rad. IEM, AR 211 : 1-2. 
ut.: L. Krzywicki, 1914, 18; P. Tarasen
ka, 1928, 125 (Dūkštas). 

SPAI(AINASTIS, Kelmės raj ., žr. I(alniš
kiai (Nr. 282). 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 16, 58; P . Tara
senka, 1928, 237; <P . ,f10K'POBCKlIH:, 1899, 
71. 

678. SPITRBNAI, Utenos raj. 
Piliakalnis į ' S nuo kaimo. Likusi tik SV 
jo dalis. Tai buv. atskira stačiais, 9-
10 m aukščio šlaitais kalva. Jos viršuje 
buvo apie 50 m ilgio R- V kryptimi ir 
20 m , pločio aikštelė. Liko tik SV jos kam
pas. Kitą piliakalnio dalį sunaikino žvyr
duobė. Aikštelės pakraščiuose pastebimas 
kultūrinis sluoksnis. S pašlaitėje, atrodo, 
būta gyvenvietės . 1973 m. MMT (vad: 
J. Markelevičius) ištyrė 4 plotus - 120 m2 

apimties, aptiko iki 1,5 m storio kultūri
nį sluoksnį su lipdyta keramika brūkš
niuotu ir grublėtu paviršiumi bei kitais 
radiniais iš paskutinių amžių pr. m . e. ir 
I-III m. e. a. 
1970 žv. II. 1973 tyr. MMT. 
Ut.: J . Markelevičius, R. Olišauskas, 1974, 
12-13. 

SPRODB (Sprūdės kalnas), Telšių raj., 
žr. Šaukštelis (Nr. 717). 

STAGIAI, Kėdainių raj., žr. Sangai
lai (Nr. 655). 
M. Valančius prie Stagių, tarp Sėtos ir 
Truskavos mini aukštą pilies kalną įdu
busiu viršumi. Stagių piliakalnis nurodo
mas į P nuo kaimo, prie Sėtos-Ramyga
los kelio, kur yra Sangailų piliakalnis. 
Taigi M. Valančius Sangailų piliakalnį 
bus pavadinęs Stagių piliakalniu, o 
P . Tarasenka jį pažymėjo kaip atskirą. 
VAK, 24/290. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 237; M. Valan
čius, 1972, 363, 368-369. 

679. STAI(LlŠI(BS, Prienų raj. 
Piliakalnis į SR nuo miestelio, Guostės 
deš. krante, santakoje su mažu upeliu . 
Iš R, P ir V jį juosia Guostės ir bevar-

džio upelio slėniai, S siekia aukštumą. 
Slaitai nuo upelių statūs, iki 13 m aukš
čio, tik P prie santakos kalvos smaiga
lys, kiek nuolaidesniais šlaitais, atskirtas 
3 m gylio ir 15 m ilgio grioviu. S nuo 
lauko buvęs atskirtas grioviu ir aikštelės 
krašte supiltu 42 m ilgio pylimu, kuris 
nuskleistas į aikštelę ir tėra apie 3,5 m 
aukščio nuo lauko. Aikštelė 42 m ilgio 
R-V kryptimi ir 38 m pločio. P jos kraš
tas tik 21 m ilgio. Greta piliakalnio buvo 
Piliakalnio vienkiemis. 
1971 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 213 (Piliakal
nis), 237 (klaidingai nurodytas prie 
Guostaus ež.). 

680. STALGBNAI, Plungės raj. 
Į V nuo kaimo, Luknos ka ir. krante, ne
toli santakos su Minija yra piliakalnis. R 
ir P jo šlaitai leidžiasi į upelį ir siekia 
beveik 20 m aukščio. S leidžiasi į slėnio 
daubą, kiek nuolaidesnis ir žemesnis, su 
terasa. Nuo lauko jį saugo 18 m ilgio ir 
2 m aukščio pylimas. Jis išskleistas, ap
ardytas bulviarūsių. Už jo yra 24 m ilgio 
aikštelė, kuri R susiaurėja iki 12 m ir re
miasi į statų 3,5 m aukščio piliakalnio 
šlaitą. Viršuje - 30 m ilgio R-V kryp
timi aikštelė; jos R galas 30 m, V - 8 m 
pločio. . 
1964 žv. II. 

681. STANELIAI, Plungės raj., Paukštakių 
apy!. 
Į P nuo gyvenvietės, Pietvės deš. krante 
yra piliakal'nis. Jis įsiterpęs į upelio slė
nį . Iš PR, P, PV ir SV jį juosia upelis. 
Slaitai į slėnį statūs, apie 8 m aukščio. 
Nuo aukštumos iš S- SR atskirtas pyli
mu, kuris 58 m ilgio ir nuo lauko apie 
3-4 m, nuo aikštelės 2 m aukščio. Aikš
telė prie pylimo 36 ' ĮI1 pločio, o toliau su
siaurėja iki 14 m, 72 m ilgio. Jos P ga
las - 35 m ilgio dalis - tik 10-12 m plo
čio. Ji atkirsta skersiniu grioviu. Todėl 
piliakalnis tarsi su 2 aikštelėmis. Pylimas 
ir aikštelės S kraštas apardyti bulviarūsių. 
1949 ir 1964 žv. II. 
Ut.: L. Kumšlytis, 1934 a, 46-47. 

STANISLAVA, Utenos raj. (buv. Skiemo
nių vlsč.). 
P. Tarasenka, remdamasis J . Elisonu, nu
rodo miške piliakalnį. Kaimo laukus 
žvalgė URM. Piliakalnio rasti nepasi-
sekė. ( 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,237. 
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22 pav. Staniuliškės (Nr. 682) 

682. STANIULIŠKĖS, Utenos raj., Saldutiškio 
apyl. 

limas. Aikštelė turėjo būti toliau i R, nu
plauta. 
1963 žv. II. 
Lit.: C. Engel, 1931, 81; V. Bruožaitytė, 
1937 vasario 26; J. Remeika, 1938, 85; 
H. erome, 1940, 125. 

STARIAI, Anykščių raj., žr. Storiai 
(Nr. 689) . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 238. 

Piliakalnis kaimo R dalyje. Jis pailgas 
SR-PV kryptimi, stačiais šoniniais šlai
tais, kurių PR siekia beveik 15 m, o 
SV - 10 m aukščio. 7 m aukščio PV ga
las sustiprintas dar 2 m aukščio pylimu. 
SR aikštelės gale supiltas 1 m aukščio 
pylimas, o už jo, 3 m žemiau, už grio
vio supiltas antras toks pat pylimas. 
Aikštelė 20 m ilgio ir apie viduri 14 m 
pločio. Salia piliakalnio aptikta lipdytos 
keramikos daugiausia grublėtu pavir
šiumi. 

684. STASIO NAI, Rokiškio raj., Obelių apyl. 

1958 ir 1970 žv. II. 

683. STANKAIČIAI, Silutės raj ., Saugų apyl. 
Veiviržo deš. krante yra Pabūtkalniu va
dinamas kalnelis - piliakalnio liekanos. 
Jis kūgio formos, maždaug 6 m aukščio 
nuo gretimų laukų ir 9 m nuo upės. Vir
šus apie 15 m ilgio ir 3 m pločio. Atro
do, kad tai piliakalnio V gale buvęs py-
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Salia kaimo, Degsnio miško S pakraštyje, 
bevardžio upelio deš. krante yra piliakal
nis. Iš S, SV ir P jĮ juosia upelio slėnio 
daubos. PV ir SR šlaitai statesni, apie 
10 m aukščio . PR šlaitas žemiausias ir 
nuolaidžiausias. Apie 1,5 m žemiau aikš
telės šlaite 30 m ilgio pylimas dabar vos 
žymus, antras buvęs aikštelės gale. Aikš
telė apie 40 m ilgio PR-SV kryptimi, o 
apie viduri - iki 20 m pločio. Labiau ne
išsiskiria, nes kalva buvusi ariama. Aikš-
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telėje aptikta lipdytos keramikos brūkš
niuotu paviršiumi. 
1972 žv. II. 

685. STAšAIČIAI, Kėdainių raj., Taučiūnų 
apy1. 
Piliakalnis Lankesos kair. krante, santa
koje su bevardžiu upeliu, vadinamas 
Švedkapiu. Iš V jį juosia Lankesa, iš 
R - bevardis upelis, iš P - jų santaka. 
Šlaitai nuo upelių tik 5-6 m aukščio. Š 
nuo .aukštumos yra vos žymus, išskleis
tas pylimas. Nuo lauko jis dar 2 m, nuo 
aikštelės - 0,5 m aukščio. Aikštelė tri
kampė, 23 m pločio Š krašte (prie pyli
mo) ir 25 m ilgio. Piliakalnis buvęs aria
mas. 
1971 žv. II. 

686. STEIGVILIAI, Pakruojo raj., Lauksodžio 
apy!. 
Beržtalio kair. krante buvo apie 6 m 
aukščio kalva, kurią iš P juosė upelis . 
Kalva sunaikinta žvyrduobės. Išlikusiuo
se pakraščiuose rasta lipdytos lygiu, 
grublėtu ir gludintu paviršiumi bei žies
tos keramikos. 
1968 žv. II. Rad. 2eimelio vidurinės mo
kyklos kraštotyros rinkiniuose. 
Lit.: J. Šliavas, 1972, 143. 

687. STIRBAIčIAI Plungės raj., Šateikių 
apy!. 
Į ŠR nuo kaimo, miške, aukštumos Š 
krašte buvo piliakalnis - pilė. P-PR 
nuo likusios aukštumos dalies jį sky
rė nedidelis griovys ir pylimas ar 
statesnis kalvos šlaitas. Piliakalnis su
naikintas žvyrduobės. Duomenų apie buv. 
aikštelės dydį ir formą nėra. 
1972 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,238. 

688. STIRNIŠKIS, Kupiškio raj., Subačiaus 
apy!. 
Piliakalnis Lėvens kair. ir Pilupio deš. 
krante, jų santakoje, prie Stirniškio ir 
Skverbų kaimų ribos. Todėl literatūroje 
vadinamas kartais vienu, kartais kitu 
vardu arba net Palėvenės piliakalniu. Iš 
P ir V jį jposia Pilupio, iš Š - Lėvens 
slėniai. Šlaitai statūs, 14-16 m aukščio. 
Nuo aukštumos iš R supiltas apie 2,5 m 
aukščio pylimas, kuris juosia R piliakal
nio galą ir toliau į V eina Š šlaitu maž
daug 4 m žemiau aikštelės krašto. Jis 
135 m ilgio. Į V nuo šio pylimo yra 2,5 m 
gylio griovys ir už jo aikštelės R krašte 

antras 36 m ilgio, 2,7 m aukščio nuo 
griovio ir 1,5 ill nuo aikštelės pylimas. 
Aikštelė keturkampė, apie 50 m ilgio R-V 
:kryptimi tir maždaug 30 cm pločio. Į R-PR 
nuo piliakalnio rasta lipdytos keramikos 
lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1968 žv. MMT, 1969 žv. II. Rad. IEM, 
Kup. KM. 
Lit.: P. Tarasenka 1928, 236 (Skverbai) 
ir 201 (Palėvenė) ; <P. [lOKPOBCKIH'f, 1899, 
65. 

STOKAIČiAI, Tauragės raj., žr. Vilkų 
Laukas (Nr. 823). 
Tarp Kapčių ir Stokaičių minirųas . pilia
kalnis, bet iš tikrųjų jo nėra. Piliakalnis 
į R nuo Stokaičių, jau Jūros kair. krante, 
Vilkų Lauko kaime, kuris yra Šilalės raj. 
Kapčių kaimo čia -iš viso nėra. 
Lit.:<p. [lOKPOBCK:llll, 1899, 145. 

689. STORIAI, Anykščių raj. ir apy!. 
Kaimo R dalyje yra didelė aukšta, netai
syklinga kalva, vadinama piliakalniu. Ją 
juosia gilūs pelkėti slėniai; šlaitai dau
giau kaip 20 m aukščio. Viršuje - apie 
50 m ilgio R-V kryptimi ir 30 m pločio 
aikštelė. Įtvirtinimų ir ku1t.ūrinio sluoks
nio nepastebėta. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,238. 

STRAUKA, Trakų apskr., žr. STRĖVA 
(Nr. 690). 

690. STRĖVA, Trakų raj., Bagdononių apy!. 
Piliakalnis miške, Gilūšio (Nepėro) ež. P 
krante. Iš V, Š ir R jį juosia ežero kran
tų daubos; šlaitai statūs, daugiau kaip 
10 m aukščio, Š buvęs kiek nuolaidesnis. 
Jame 6,5 m žemiau aikštelės yra 0,5 m 
gylio griovys, atkertąs kalvos smaigalį. P 
nuo aukštumos piliakalnį skiria 60 m il
gio ir 5,5 m gylio nuo lauko griovys. Jo 
išorėje, P pusėje yra tiesus 28 m ilgio ir 
apie 1,5 m aukščio pylimas. Aikštelė ap
skrita, 16- 17 m skersmens. P krašte yra 
apie 1 m aukščio išskleistas pylimas. Aikš
telėje pastebimas kultūrinis sluoksnis, 
rasta lipdytos keramikos grublėtu pavir
šiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 238 (Strauka) ; 
<P . [10KpOB.CKlIll, 1893, 124-125, 128. 

691. STULGIAI, Šakių raj., Plokščių apy!. 
Šančiumi ir -Prancūzų apkasais vadina
mas piliakalnis Nemuno kair. krante. Iš 
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S, R ir P jį juosia gilios Nemuno slėnio 
daubos. Slaitai daugiau kaip 20 m aukš
čio. V siekia aukštumą, nuo kurios jis 
atskirtas tiesiu grioviu ir 1 m aukščio virš 
aikštelės iškilusiu, ariant kiek nuskleistu 
pylimu. Aikštelė beveik keturkampė, 4'8 m 
ilgio R-V kryptimi ir 23-25 m pločio. 
Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

SUBARTONYS, Varėnos raj., žr'. Balynas 
(Nr. 61). 

692. SUDARGAS (Grinaičiai), Sakių raj ., Ki
dulių apy!. 
Prie Sudargo, Burgaičių ir .GrinaiČių lau
kuose, Nemuno ka ir. krante yra 4 ar 5 
piliakalniai. Iki šiol literatūroje daugiau 
buvo kalbama tik apie vieną. Atlase jie 
pateikiami iš R į V, pagal Nemuno tėk
mę· 

Labiausiai į R yra balną primenąs pilia
kalnis tarp 2 mažų upelių, kurie, susilie
ję prie piliakalnio SR galo, teka į Nemu
ną, esantį už 100 m. SR galą ir PR bei 
SV šonus juosia gilūs slėniai. Slaitai sta
tūs, apie 20 m aukščio. PV šlaitas 4 m 
aukščio, žemiau šlaite yra didelė terasa, 
taisi priešpilis. Viršuje - apie 35 m ilgio 
aikštelė, kuri SR 13-15 m, PV gale-
7 m pločio. Galuose buv. pylimai išskleis
ti. SR išsiskiria tik 0,5 m, o PV - apie 
1,8 m aukščio pylimas. . . 
1970 m. YVU (vad. P. Kulikauskas) išty
rė PV dalyje 3X 15 m dydžio perkasą. 
Aikštelėje kultūrinio sluoksnio nerasta. 
Pylime aptikta suanglėjusių užtvaros rąs
tų, ietigalis, kelios lipdytų puodų šukės. 
Nustatyta, kad pylimas įrengtas m. e. 
pradžioje, antrą kartą. stiprintas ir sunai
kintas V-VI a. 
1965 žv. II, 1970 tyr. YVU. Rad. IEM. 
ut.: J. Radziukynas, 1909, 20-21; P. Ta
rasenka, 1928, 239; J. Mickevičius, 1937, 
97; A. Kamiiiski, 1956, 252; J. Basanavi
čius, 1970, 91; R. Kulikauskienė, P. Kuli
kauskas, L972, 11-15; A. 'MepKJeBHŲIQc, 
1966, W; P. BOJIKafl.Te~KYJIHKaycKeHe, 
D. KYJIHKaycKac, 1971, 324-325. 

693. SUDARGAS {Grinaičiai), Sakių raj., Ki
dulių apyl. 
Į SV nuo Nr. 692, už slėnio yra kitas 
piliakalnis. Iš SV, SR ir PR jį juosia gi
lios Nemuno slėnio daubos. SR ir PR šla-i
tai statūs, daugiau kaip 20 m aukščio. 
Viršutinė dalis išlyginta, ypač stati. 

PV nuo aukštumos piliakalnis atskirtas 
tiesiu 30 m ilgio grioviu ir aikštelės PV 
krašte supiltu pylimu, kuris išskleistas ir 
nuo aikštelės apie 2 m, o nuo griovio-
3,5 m aukščio. Aikštelė keturkampė, apie 
40 m ilgio ir 30 m pločio. Pakraščiai iš
vagoti apkasų. Aikštelė ir pylimas XIX
XX a. naudoti žydų kapinėms. 
1970 m. II (vad. R. Kulikauskienė) aikš c 

telėje ištyrė 18 m2 ir 24 m2 plotus; kul
tūrinio sluoksnio nerasta. Padarytas py
limo R galo piūvis . Pagrinde' aptiktas 
kultūrinis sluoksnis su lipdyta keramika 
smulkiai grublėtu paviršiumi ir - kitais 
maždaug m. e. pradžios radiniais. Pyli. 
mas tuo metu buvęs apie 1 m aukščio. 
II tūkstantmečio pr. pylimas gerokai pa
aukštintas. 
1965 žv. II, 1970 tyr. II. Rad. IEM. 
Ut.: žr. Nr. 692. 

694. SUDARGAS (Burgaičiai), Sakių raj., 
Kidulių apy!. 
Piliakalnis, kartais vadinamas Vorpiliu, 
yra maždaug 600-800 m į PV nuo 
Nr. 693, palei Nemuną, jo slėnio pakraš
tyje, apie 11 m žemiau kranto aukštumos, 
per 60 m nuo jos. Iš visų pusių piliakalnį 
juosia gilios ,daubos, iš PV nuo aukštu
mos jis atskirtas 5 m aukščio nuo aikšte
lės ir 1 m išorėje pylimu. Aikštelė trikam
pė, smaigaliu į 'pylimą, apie 50 m ilgio ir 
35 m pločio SR. SV dalis apie 30 X40 m 
įdubusi, nuslinkusi. Likusioje tarsi yra 
kultūrinis sluoksnis. 
1965 žv. II. 
Ut.: žr. Nr. 692. 

695. SUDARGAS (Burgaičiai), S"akių raj., 
Kidulių apy!. 
Pilaite vadinamas ketvirtas piliakalnis 
yra į V-SV nuo Nr. 694. Juos skiria tik 
gili, plati dauba. Pilaitę taip pat juosia 
gilios daubos, pylimas ir aikštelė žemiau 
kranto aukštumos, nuo kurios atskirta gi
liu plačiu perkasu. Tarp pylimo ir aukš
tumos krašto 40 m atstumas. Nors pyli
mas 3 m aukščio, jis apie 10 m žemesnis 
už kranto aukštumą. Aikštelė trikam
pė, nuo pylimo Į S-SR platėja ir nuo
laidėja. Išliko 20' m ilgio ir iki 15 m plo
čio jos dalis. Aikštelės galas ir šono dalis 
nugriuvusi į upę· 

1970 m. YVU (vad. P. Kulikauskas) aikš
telės P dalyje ištyrė 20 m2 ir SV dalyje 
25 m2 plotus. Rastas menkas kultūrinis 
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sluoksnis. Aptikta lipdytos grublėtu pa
viršiumi ir žiestos keramikos. 
1965 žv. II, 1970 tyr. YVU. Rad. IEM. 
Lit.: žr. Nr. 692. 

696. SUDARGAS (Burgaičiai), Šakių raj., 
Kidulių apy!. 
Vorpiliu vadinamas į PV nuo piliakalnio 
Nr. 695 į Nemuno slėnį įsiterpęs 35X45 m 
dydžio aukštumos kampas, iš Š, ŠV ir R 
apjuostas giliomis daubomis. P-PV įtvir
tinimų nėra. 
1970 m. YVU (vad. P. Kulikauskas) iš
kasė kelis mažus šurfus. Pastebėta su
naikinto kultūrinio slu,oksnio žymių. 
1965 žv. II, 1970 tyr. YVU. 
Lit.: žr. Nr. 692. 

SUDEIKIAI, Utenos raj., žr. Maneičiai 
(Nr. 413). 
P. Tarasenka, remdamasis F. Pokrovskiu, 
Sudeikiuose prie Alaušo nurodo piliakal
nį. F. Pokrovskis iš tikrųjų mini piliakal
nį prie Alaušo, apie 3 km nuo Sudeikių. 
Atrodo, tai Maneičių piliakalnis. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 239; <P. HOKPOB
'CKlfH, 1899, Ill. 

697. SUGINCIAI, Molėtų raj. 
Piliakalnis į šV nuo miestelio, pailgas 
Š-P kryptimi. Išliko V jo dalis, R su
naikinta, rekonstruojant Molėtų-Utenos 
kelią. R ir V šlaitai statesni, 5-6 m 
aukščio, galiniai - nuolaidesni, todėl 
aikštelės P ir Š buvę žemi pylimai. Aikš
telė 35 m ilgio Š-P kryptimi ir apie 
13 ITI pločio, su kultūriniu sluoksniu. V 
pašlaitėje rasta lipdytos keramikos lygiu 
ir brūkšniuotu paviršiumi. 
1965 ir 1970 žv. II. Rad. IEM. 

SUJETAI, Panevėžio raj., Smilgių apy!. 
Paliokų piliakalnis iš tikrųjų vadinamas 
Paliokų kalneliu, miške. Tai natūrali kal
va, žema, kelių ha ploto. Pasakojama, 
čia rinkdavęsi 1863 m. sukilėliai. K,alva 
be piliakalnio požymių. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 239. 

698. SUKINIAI, Ukmergės raj., Pabaisko apy!. 
Pilaite vadinamas piliakalnis Šventosios 
ka ir. ir Zuvintės deš. krante. Iš P jį juosia 
Zuvintės, iš V ir Š - Šventosios slėniai. 
Šlaitai statūs, apie 30 m aukščio. ŠR siekia 
aukštumą, nuo kurios skiria 10 m pločio 
užslinkęs griovys ir ŠR aikštelės pakrašty-

je supiltas 20 m ilgio pylimas. Jis 5,5 Iii . 
aukščio nuo griovio ir 3 m nuo aikštelės. 
Aikštelė ovali, 35 m ilgio R-V kryptimi 
ir 30 m pločio. Aikštelėje pastebėtas kul
tūrinis sluoksnis, rasta žiestos keramikos. 
1921 ir 1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. 
II. VAK, 68/274-284. 
Lit.: P. Tarasenka, 1922, 588; 1928, 239. 

699. SONGAILlŠKIS, Utenos raj., Leliūnų 
apy!. . 
Piliakalnis į PV nuo kaimo. Iš R ir PR 
jį juosia pelkė, iš kitų pusių siekia kiek 
žemesnius laukus. Šlaitai nuo pelkės 
10-11 m aukščio, nuo laukų tik 4-5 m, 
Viršuje yra apie 25 m ilgio R-V kryp
timi ir 20 m pločio aikštelė. Jos PR, P 
ir V kraštą lanku juosia 45 m ilgio į 
aikštelę nuskleistas ir dabar tik 1 m aukš
čio pylimas. V pašlaitėje yra tarsi antro 
deformuoto pylimo liekanų. I P ir PV nuo 
piliakalnio rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 239. 

700. SUVIEKAS, Zarasų raj. 
I P nuo Suvieko ež. ir į R nuo kaimo 
esantis Zytkalnis laikomas Zyto pilies 
vieta. Tai ilga, nuo seno ariama, slėniais 
apjuosta kalva gana nuolaidžiais, apie 
10 m aukščio šlaitais. Aikštelė neišsiski
ria. Kalvos viršus apie 150 m ilgio ir 
20 m pločio. Kultūrinio sluoksnio nepa
stebėta. 
1949 ir 1972 žv. II. 

701. SUŽIONYS, Vilniaus raj. 
Kalvinų kalnu vadinamas piliakalnis - į 
R nuo kaimo. Iš P jį juosia Pilaitės lan
ka, iš R - bevardis upelis. Šlaitai statūs, 
10-11 m aukščio, tik R kiek žemesnis. 
Viršuje - netaisyklinga ovali, 60 m ilgio 
R-V kryptimi aikštelė; jos V galas pla
tesnis - 35 m pločio. R krašte žymu iš
skleistas pylimas. Aikštelėje pastebimas 
kultūrinis sluoksnis, rasta lipdytos kera
mikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1965 žv. II. Rad. IEM. 

SVĖDASAI (Kraštai), Anykščių raj. 
Literatūroje minimas Svėdasų piliakalnis, 
vadinamasis Taurakalnis, yra Kraštų kai
mo miške, į Š nuo Svėdasų. Jis be pilia
kalnio požymių ir juo nevadinamas. 
1910 m. Taurakalnį kasinėjo J. Basanavi
čius ir rado XV-XVII a. kapų. Kartkal-

- 158-

-



nis, Kartuvių kalnas taip pat be piliakal
nio požymių. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 240. 

702. SVIRNAI (Zemieji Svirnai, Ziogai), 
Anykščių raj., Kavarsko apy!. 
Piliakalnis Sventosios deš. krante, aukš
tumos pakraštyje. Iš S, R ir P jį juosia 
slėnio daubos . R šlaitas daugiau kaip 
20 m aukščio. Piliakalnio V galas remia
si į aukštumą. Nuo aukštumos jis atskir
tas dabar 0,8 m gylio grioviu. Už griovio 
yra deformuotas 3,5 m aukščio pylimas, 
nuo aikštelės - 1,5 m. Aikštelė 55 m il
gio R-V kryptimi, žemesniu R galu, 
25-28 m pločio. Tik V galas siauresnis. 
1969 žv. II. 

703. šADZJūNAI, Lazdijų r?j., Leipalingio 
apy!. 
Į V nuo Ilgio ež. yra piliakalniu vadina
ma kalva. Ji 5-6 m aukščio. Viršuje
apie 50 m ilgio, pailga SV-PR krypti
mi 8-9 m pločio aikštelė. Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

ŠAICIAI, Sakių raj ., Lekėčių apy!., žr. 
Šėtijai (Nr. 722) . 
Minimas piliakalnis, vadinamas Junda
kalniu, iš tikrųjų yra Sėtijų kaime. 
Lit.: P. Tarasenka 1928, 241. 

ŠAIPIAI, Klaipėdos raj., Kretingalės 
apy!. 
V. Bruožaitytė, rašydama apie Klaipėdos 
krašto piliakalnius, nurodė pylimą prie 
Akmenos-Danės, Saipių I<aime. Vėliau 
J. Slaža ištaisė klaidą, nurodydamas, kad 
tokio kaimo prie Akmenos nėra. Saipiai 
yra pajūryje, apie 9 km nuo Akmenos ir 
ten piliakalnio nėra. Toks pavadinimas 
prie Akmenos atsirado, "lietuvinant" vo
kišką Andulių vardą Zeipen-Gerge. Taigi 
Andulių piliakalnis buvo gavęs dar vieną 
vardą· 
Lit.: V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26; 
J. Slaža, 1937. 

704. ŠAKALDONYS, Trakų raj., Semeliškių 
apy!. 
Piliakalniu vadinama kalvelė į P nuo kai
mo, Vuoli'lstos ka ir. krante, prie santakos 

. su bevardžiu upeliu. Ji nuolaidžiais šlai
tais, nuo seno ariama, apardyta bulvia
rūsių. 
VAK,59/331-336. 

705. ŠAKALIAI, Skuodo raj., Daukšių apy1. 
Erlos kair. krante, prie Sakalių ir Dauk
šių kaimų ribos aukštumos kraštas vadi
namas pile, piliakalniu. Prie skardžio 
85X68 m dydžio plotas buvo lanku ap
juostas 170 m ilgio pylimu. Jis 1948 m. 
dar apie 1 m aukščio. Už pylimo buvo 
griovio žymių. Atrodo, kad čia buvo upės 
nuplauto piliakalnio įtvirtintas papilys. 
Ariant laukus, pylimas ir grioviai suly-
ginti. . 
1948 ir 1964 žv. II. 

706. ŠAKALISKIAI, Kapsuko raj., Igliaukos 
apy!. 
Balno formos kalva, piliakalnis yra Yg
lės deš. krante. J is stačiais, a pie 10 m 
aukščio šoniniais R ir V šlaitais. Galai 
kiek nuolaidesni, viršuje supilti 2,5- 3 m 
aukščio pylimai; žemi jų galai juosia visą 
ovalią, 25 m ilgio ir 15 m pločio aikštelę. 
Aikštelėje pastebimas kultūrinis sluoks
nis, pašlaitėje rasta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu, grublėtu ir lygiu paviršiumi. 
1954 ir 1962 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: J. Radziukynas, 1909, 10 ; P. Tara
senka, 1928, 241; 1956, 51; A. Kamiiiski, 
1956,253. 

707. ŠAKIAI, Vilkaviškio raj., Vištyčio ąpy!. 
Kaimo S dalyje, Zanylos kair. krante ne
didelė kalvelė vadinama piliakalniu. Ji 
kiek statesniais R ir S apie 5 m aukščio 
šlaitais. Aikštelė neišsiskiria. Viršus 
25-30 m skersmens, iškilus. Kalvelė bu
vusi ariama, be įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio. 
17 m nuo jos į S, pelkėje yra kita 17 m 
skersmens ir 2,5 m aukščio piliakalniuku 
vadinama kalvelė. 
1965 žv. II. 

708. ŠALINENAI, Zarasų raj., Baibių apy1. 
Kaimo P pakraštyje yra piliakalniuku va
dinama kalva. Ji 8-9 m aukščio nuolai
džiais šlaitais, be ryškesnės aikštelės vir
šuje. Iš P ir R ją juosia nedidelė pelkė. 
Kultūrinio sluoksnio . nepastebėta . . 
Nuo jos į R yra 3-4 ha ploto mišku ap
augusi nelygiu paviršiumi kalva, vadina
ma piliakalniu. 
1972 žv. II. 

709. ŠALTINENAI, Prienų raj., Birštono apy!. 
Kaimo PR krašte yra piliakalniu vadina
ma nedidelė kalva. Ji nuolaidžiais šlai
tais, .viršuje su maždaug 25 m skersmens 
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23 pav. Sakališkiai (Nr. 706) 

iškiliu viduriu aikštele. Be įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio. 
1953 žv. II. 

710. šANCIAI, Kauno raj., Lapių apy1. 

te1ė; ji ties viduriu 15 m pločio. P šlaitas 
apardytas bu1viarūsių. 
1942 žv. P. Tarasenka. VAK, 11/297. 

ŠAPALAI, Vilkaviškio raj., žr. Rementiš
kiai (Nr. 632). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 242. 

Kepe1iušu, Pike1nia vadiĮ1amas piliakal
nis R kaimo pakraštyje, netoli ribos su 
Masteikiais, Margupio kair. krante. Iš V, 
P ir R jį juosia daubos. Slaitai -statūs, 
15-18 m aukščio. S šlaitas siekia aukš
tumą ir yra tik 8 m aukščio. Viršuje-
20 m ilgio S-P kryptimi ir apie 10 m 
pločio ' ties viduriu ai.kšte1ė. Jos P gale 
pastebimas kultūrinis sluoksnis. 

712. šARNELĖ, Plungės raL Varduvos apy1. 

1942 žv. P. Tarasenka, 1972 žv. MMT. 
VAK, 11/294. 

711. šANCIAI, Kauno raj., Lapių apy1. 
Kaimo R dalyje Neries slėnio pakraščio 
kalva vadinama "okopu", "šancais". Kal
va pailga SV-PR kryptimi. V, P, PR 
šlaitai statūs, 12-13 m, S-SR tik 3 m 
aukščio. Viršuje yra kiek iškiliu viduriu 
apie 30 m ilgio SR-PV kryptimi aikš-
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Piliakalnis aukštumos PR pakraštyje, 
prie plačios pelkės krašto. P, R ir V šlai
tai statūs, 13 m aukščio. S nuo aukštu
mos atskirtas plačiu grioviu (dugnas 
12 m pločio r Nuo jo kyla 11 m aukščio 
S šlaitas. Aikštelės S gale, viršuje yra 
4,5 m aukščio ir 30 m ilgio pylimas. 
Aikštelė 50 m ilgio S-P kryptimi, 30 m 
pločio S gale ir 37 m - P. Aikštelėje pa
stebimas kultūrinis sluoksnis, randama 
lipdytos keramikos lygiu paviršiumi. Į S 
nuo piliakalnio kalva vadinama Alkos 
kalnu. 
1964 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 242. 



713. šARNELĖ, Plungės raj., Varduvos apy!. 
Kaimo V pakraštyje, buv. Šarnelės ež. 
V ir Varduvos kair. krante, tarp pelkių 
yra pilalė. Tai žema kalva be kultūrinio 
sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1965 žv. TKM. 
Ut.: V. Valatka, 1968, 39. 

714. ŠARNELĖ, Plungės raj ., Varduvos apy!. 
Į šV nuo pilalės (Nr. 713), greta yra 
kiek aukštesnė kalva - Pilies k:alnas. Ji 
taip pat be įtvirtinimų ir be kultūrinio 
sluoksnio. Šalia esanti pieva, per kurią 
teka Varduva , vadinama Miesto galu. 
1965 žv. TKM. 
Ut.: V. Valatka, 1968, 39. 

715. ŠATRIJA, Telšių raj., Luokės apy!. 
Apylinkėje dominuojanti kalva, seniau 
laikoma supilta, nors ariant ir deformuo
ta , bet dar su piliakalnio bruožais. Jos 
V ir R šlaitai statūs, daugiau kaip 25 m 
aukščio. Viršuje - beveik apskrita, 60-
65 m skersmens, kiek aukštesniu Š kra š
tu aikštelė. Jos P krašte dar žymu 65-
70 m ilgio pylimo pėdsakų. P šlaitas 
nuolaidžia usias. Cia 7 m žemiau aikštelės 
kF.fšto šlaite būta griovio ir pylimo. Da
bar jie virtę apie 60 m ilgio ir 10 m 
pločio terasa. Prie jų pylimo išorinio šlai
to ribos su natūraliu nuolaidesniu šlaitu 
yra antra 65 m ilgio terasa; ji per 10 m 
nuo pašlaitės . Š šlaite tik viena 110 m 
ilgio terasa; ji 6 m žemiau aikštelės kraš
to. V ir Š pašlaitėje yra kultūrinio sluoks
nio pėdsakų. Rasta lipdytos grublėtu pa
viršiumi ir žiestos keramikos. 
1948 ir 1964 žv. II, 1968 žv. MMT. 1835 
bandė kasinėti L. A. Jucevičius. Rad. 
IEM. 
Ut.: L. Krzywicki, 1906, 38, 44, 46, 56, 
67; P. Tarasenka, 1928, 175 (Luokė); 
L. A. Jucevičius, 1959, 566-567; M. Va
lančius, 1972, 362; <1>. I10KPOBCKHH, 1899, 
76. 

ŠANKIAI, Kelmės raj ., žr. Šeduviškė 
(Nr. 718). 
Piliakalnis tarp Šankių ir Šeduviškės. 
ut.: P. Tarasenka,r 1928 (242, išspaus
dinta Šaukiai) . . 

716. ŠAUKOTAS, Radviliškio raj. 
Į P nuo miestelio ir buv. dvaro, pelkėse 
yra Beržotės kalnas. Pasakojama, jis su
piltas. Kalnas gana stačiais, 7 m aukščio 

.-1u 
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šlaitais, viršus 35 m ilgio PR-ŠV kryp
timi ir 20 m pločio . Įtvirtinimų nepaste
bėta. 
1967 žv. II. 

ŠAIIKšTELls.. Telšių raj ., Pavandenės 
apy!. 
Į R nuo Biržulio ež. yra piliakalnis, va
dinamas Sprūdės kalnu. Aikštelė - netai
syklingas trikampis . Ji Š-P kryptimi 
43 m ir R-V kryptimi 42 m ilgio. Aikš
telę juosia dabar jau išskleistas pylimas . 
Ji lieka kiek įdubusi. Šlaitai viršuje 4 m 
aukščio, statūs . Zemiau, šlaite aplink žie
du eina 230 m ilgio ir 1- 2,5 m aukščio 
p.ylimas . Išorinis jo šlaitas 3-5 m aukš
čio. P šlaite yra antras 60 m ilgio že
mesnis pylimėlis . Kitur žemyn eina na
t.ūralūs šlaitai. 
1948 ir 1964 žv. n. 
Lit.: M. Brensztejn, i899, 349; L. Krzy
wicki, 1906, 23- 25, 27; P . Tarasenka, 
1928, 208 (Pavandenė); '<1> . I10KPOHCKHH, 
1899, 74. . 

ŠEDUVIŠKĖ (Šankiai), I\elmės raj., Mai-
ronių apy!. . 
Piliakalniu vadinama kaimo · PV pakraš
tyje, prie ribos su ' Šankiais esanti ne
maža kalva, apjuosta gana didele pelke. 
Jos šlaitai 8- 9 m aukščio. Šonuose sta
tesni, R ir V nuolaidesni, stačiausias 
P. Viršus apie 40 m ilgio R-V kryptimi 
ir apie 20 m pločio. Ties viduriu maž
daug 15 m skersmens ir iki 1,5 m gylio 
įdubimas, atrodo, natūralus. Kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 241 (Šadoviš
kė) ir 242 (Šankiai); <1>. ,J10KPOBCK'HH, 1899, 
129. 

ŠEIMATIS, Utenos raj. 
Batarėja vadinamas piliakalnis kaimo R 
dalyje, miške, Ziežulinio ež. PV pakrantė
je. Jo Š šlaitas leidžiasi į ežero pakran
tę; iš V ir P piliakalnį juosia daubos. 
P ir Š šlaitai statūs, iki 10 m aukščio. 
V- šV galas buvęs nuolaidesnis. Cia 
2 m žemiau aikštelės, šlaite yra 10 m 
pločio griovys ir už jo - 1,2 m aukščio 
ir 15 m ilgio pylimas. Zemiau šlaitas na
tūralus . PR galas nuo aukštumos atskir
tas 5 m gylio ir 20 m ilgio, 4 m pločio 
dugne grioviu. Už griovio, aukštumos 
krašte supiltas 0,5 m aukščio pylimėlis, 
10 m toliau į PR - antras panašus, pada
rytas priešpilis. Piliakalnio aikštelė ova-



li, lygi, 36 m ilgio SV-PR kryptimi ir 
ties viduriu apie 10 m pločio. 
1970 žv. II. 

720. SEIMYNISKĖLlAI, Anykščių raj. ir apyI. 
Piliakalnis tarp 2 gilių slėnių, kurių S 
teka Vorelis, P - Volupis. Toliau į V 
nuo piliakalnio galo jie susiliej a ir teka 
į Sventąją· S ir P šlaitai status, 15-
16 m aukščio, nors ariant ir deformuoti. 
V gale kalvos smaigalys atkirstas sker
siniu apie 15 m gylio grioviu. Už jo lie
ka žemesnė trikampė kalvos dalis. R pi
liakalnis nuo aukštumos atskirtas apie 
6,5- 7 m gylio grioviu, kurio dugnas 
6-8 m pločio, o viršus apie 45 m. Aikš
telė R-V kryptimi 80 m ilgio ir 35 m 
pločio R bei 23 m V. Galuose supilti py
limai ariant apardyti. Dabar V pylimas 
1,7 m, R - 4- 5 m aukščio . 
I P nuo piliakalnio, ant gretimos kalvos 
yra XIV-XVI a. senkapis. Aikštelėje ras
ta žiestos keramikos . Pagal Vorelio upe
lio vardą P. Tarasenka ir kai kurie kiti 
autoriai spėjo čia buvus Mindaugo pilį 
Vorutą· 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 231 (Semeniš
kėliai); J. Basanavičius, 1936, 120; P. Ta
rasenka, 1956, 62- 63; <P. f1.0KiPOBCKiIIH , 
1899, 105. 

721. SEIMYNISKIAI, Utenos raj., Užpalių 
apy.1. 
Piliakalnis apie 3 km nuo Užpalių ir apie 
0,5 km nuo Sventosios ka ir. kranto, Pil
upio ir Piliaus santakoje. Iš V, PV ir SR 
jį juosia upelių slėniai. Slaitai statūs, 
apie 16 m aukščio. PR nuo aukštumų pilia
kalnis atkirstas 120 m ilgio ir 10m pločio 
dugne grioviu, kuris nuo lauko 10 m gy
lio. Piliakalnio aikštelė trikampė, 80 m 
ilgio SV-PR kryptimi ir 40 m pločio 
PR. SV supiltas kūgio formos 1,2 m aukš
čio pylimas. PR yra 50 m ilgio, apie 
3,5 m aukščio pylimas, juosiąs ir aikšte
lės kampus. 
Už griovio, į PR nuo piliakalnio, tarp tų 
pačių upelių slėnių yra trapecinė papi
lio aikštė, apie 130 m ilgio PR-SV kryp
timi. PR ji 130 m, SV gale - 55 m plo
čio. PR iškastas apie 3 m gylio griovys 
skiria priešpilį nuo gretimų laukų. Prieš
pilyje aptikta lipdytos grublėtu paviršiu
mi ir žiestos keramikos. 
Manoma, kad Seimyniškėlių piliakalnyje 

, stovėjo XIV a. minima Užpalių pilis. 
Vartbergės kronikoje užrašyta žinia, kad 
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1373 m. kalavijtiočiai sudeginę Užpalių 
pilį. Kadangi 1398 m. minimas Užpalių 
pilies viršininkas ("ca piteneus"), tai pilis, 
matyt, buvo dar atstatyta. 
1958 ir 1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 231 (Semeniš
kiai) ; R. Batūra, 1966, 61-67; <P. BIIJib
ŲIIHCKIIH, 1859, 174; <P. TIOKPOBCKIIH, 1899, 
98-99. 

SEPUTAIČIAI, Silutės raj., žr. Juodžiai 
(Nr. 267). 

SEREITLAUKIS, Silutės raj., Vilkyškių 
apyI. 
Kartais čia minimas piliakalnis. Juo no
rima laikyti apie 2 km į V nuo buv. dva
ro miške apskritą, 2 m aukščio nuolai
džiais šlaitais kalvelę, kurios viršuje bū
ta dvaro koplyčios ir kapų. Aiškesnių 
piliakalnio pėdsakų nėra. 
Kiti piliakalniu nori vadinti apskritą kal
velę apie 300 m į V nuo dvaro trobesių. 
Cia lygiame lauke yra taisyklinga, ap
skrita, 2-2,5 m aukščio stačiais šlaitais, 
35 m skersmens medžiais apsodinta kal
velė. Jos forma ir padėtis daugiau liudy
tų tai, kad kalvelė ne piliakalnis, o buv. 
dvarininkų pramogų vieta. (" 
1963 žv. II. 
Lit.: J. Remeika, 1938, 13-14, 18. 

SERNUPIS, Utenos raj., Užpalių apyI. 
Piliakalniu dabar norima laikyti kaimo 
P pakraštyje pelkėtame miške esančią 
kalvelę, anksčiau vadintą Pakapėliu. Iš
liko pasakojimų, kad ten palaidoti ka
riai. Tai greičiau senkapis. 
1970 žv. II. VAK, 63/137. 

SESUOLlAI, Ukmergės raj. 
Apie 1,5 km į R nuo Sešuolių, miške, ša
lia pelkės yra 5-6 m aukščio nuolai
džiais šlaitais kalva, vadinama Bažnyt
kalniu. Ji buvusi apie 60 m ilgio R-V 
kryptimi ir apie 40 m pločio, apardyta, 
kasant smėlį. Be įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio. Todėl kol kas nėra duomenų, 
rodančių čia buvus piliakalnį. 
1970 žv. II. 

SĖTA, Kėdainių raj., žr. Sangailai (Nr. 
655) . 
Sėtos piliakalniu kartais vadinamas San
gailų piliakalnis prie Sėtos-Ramygalos 
vieškelio. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 243; <P. TIOKPOB
ICKIIH, 1899, 123. 



722. ŠĖTIJAI, Šakių raj., Lekėčių apy1. 
Jundakalnis yra piliakalnis Nemuno ir 
Liekės kair. krante, prie jos žiočių. Iš P 
jĮ juosia Liekės slėnis, iš R ir Š - dau
bos. Šlaitai statūs, apie 35 m aukščio . 
V nuo auk.štumos supiltas 25 m ilgio ir 
apie 2 m aukščio išorėje bei 1 m aukš
čio nuo aikštelės pylimas. Aikštelė apie 
24 m ilgio R-V kryptimi ir 18 m pločio . 
1960 žv. II. 
Lit.: A. Polujanski, 1859, 397; A. Maka
revičius, 1925 liepos 13; P. Tarasenka, 
1928, 241 (Šaičiai) . 

723. ŠiAUDINIAI, Utenos raj., Vyžuonų apy1. 
Piliakalnis Lankos kair. krante, apie 
1 km i P nuo Dusyno ež. Iš Š, R ir V 
jĮ juosia gilus slėnis. · Šlaitai statūs, apie 
20 m aukščio, tik Š kampas kiek nuolai
desnis. Cia 3 m žemiau aikštelės krašto 
yra nedidelė terasa ir jos išoriniame kraš
te 0,5 m aukščio pylimas. P nuo aukštu
mos buvęs iškastas griovys ir supiltas 
30 m ilgio ir kelių metrų aukščio pyli
mas, vadintas pilele. Dabar jis skiriasi 
apie 1,5 m aukščio plačiu pakilimu. Aikš
telė beveik · trikampė, 28 m pločio P kraš
te prie pylimo ir apie 27 m ilgio Š-P 
kryptimi. Išlikusiais duomenimis, dalis 
pylimo prieš 1935 m. buvo lauko sa
vininko nukasta ir nuvežta keliams tai
syti, nes buvę daug apdegusio molio 
("plytgalių") . Nukasus viršutinę dali ir iš
skleidus, pylimas kartu su aikštele pra 
dėtas arti. 
! P nuo piliakalnio aptikta lipdytos ke
ramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi. 
1970 žv. II. VAK, 63/396. Rad. UKM. 

724. ŠIAULELIAI, Raseinių raj., Šiluvos apy1. 
Kaime yra pilale vadinama atskira kal
va. Ji gana nuolaidžiais šlaitais, iškiliu 
viršumi, apie 10 m aukščio. Aikštelė ne
išsiskiria. Viršus apie 35 m ilgio Š-P 

. kryptimi ir )5 m pločio, kiek aukštesniu 
Š galu . Cia buvusios kapinaitės, kurių 
žymių būta dar iki 1930 m. P kalvos ga
le 1955-1957 m . kastas žvyras. Kultūri
nio sluoksnio pėdsakų nepastebėta . 
1967 žv. II. I • 

ŠiAULĖNAI, Radviliškio raj., žr. Kudi
nai (Nr. 341). 
Piliakalnis ne Šiaulėnuose, kaip kartais 
rašoma, o greta Šiaulėnų, Kudinų kaime. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 243; M . Valan
čius, 1972, 365. 

725. ŠiAULIAI (Zuvininkai, Šiaulių raj . ir 
apy1.) 
Miesto R pakraštyje, buv. Zuvininkų kai
mo laukuose, prie pelkės yra Salduvės 
kalnu vadinamas piliakalnis. Iš R ir Š 
jĮ juosia pelkės, iš kitų pusių nuo aukš
tumos atskirtas pašlaitėje iškastu grio
viu ir išorinėje jo pusėje supiltu pylimu . 
Piliakalnis stačiais, nuo pelkės 14 m aukš
čio, nuo sausumos - 10 m aukščio šlai
tais. Viršuje buvusi beveik apskrita, 30-
35 m skersmens aikštelė, kurios PV- V 
kraštą juosė 45 m ilgio, dabar 1,7 m 
aukščio nuo aikštelės pylimas . Pašlaitėje 
nuo aukštumos griovio dugnas 10 m plo
čio. Už jo yra buvęs 185 m ilgio pylimas, 
kurio aukštis nuo griovio dugno iki 4 m, 
nuo lauko - 2 m. Aikštelė ir pylimas ap
ardyti 1915, 1941 ir 1944 m. apkasų; pa
šlaitės pylimo dalys nukastos. 
1967 žv. II. VAK, 46/344- 370. 
Lit.: M . Baliiiski, 1846, 579; L. Krzywic
ki, 1906, 28, 58; P. Tarasenka, 1928, 244; 
M. Valančius, 1972,362. 

ŠIDEIKIAI, Molėtų raj., žr. Didžiokai 
(Nr. 148) . 

726. ŠIKŠNIAI, Utenos raj., Sudeikių apy1. 
Piliakalniu vadinama atskira kalva i PR 
nuo kaimo. Ji iki 20 m aukščio šlaitais, 
kurių P-PV kiek nuolaidesnis. Viršus 
beveik apskritas, apie 45 m skersmens, 
bet aikštelės kraštai neryškūs. Įtvirtini
mų ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta . 
1970 žv. II. 

ŠILBALIAI, Vilkaviškio raj ., Bartininkų 
apy1. 
Kaime nurodomas piliakalnis . Tačiau to
kios kalvos vietiniai gyventojai nežino. 
Paprastai nurodo Svirnakalniu vadinamą 
kalną; jis didžiausias kaime. Viršuje
apie 200-250 m ilgio ir 60 m pločio aikš
telė stačiais aukštais šlaitais. Tačiau ji 
piliakalniu nevadinama, supilta nelai
koma. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė1. 

727. ŠiLĖNAI, Prienų raj ., Birštono apy1. 
Į P nuo kaimo, prie pelkėto slėnio yra 
Aštriuoju kalnu vadinamas piliakalnis . Iš 
R, P ir V jĮ juosia pelkė. Šlaitai statūs, 
apie 12 m aukščio. Š jis siekia aukštu
mą, nuo kurios yra apie 0,5 m aukščio 
pakilimas - pylimo vieta. Aikštelė apie 
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728. 

729. 

50 m ilgio Š-P kryptimi ir 10-12 m 731. 
pločio P bei 8 m pločio Š gale. 
1971 žv. II. 

ŠILENAI, Šiaulių raj., Kuršėnų apyl. 
Šalia buv. ' dvaro, Ventos kair. krante yra 
piliakalnis, iš PR saugomas Ventos slė
nio. Šlaitai čia 11-12 m aukščio. Iš kitų 
pusių jis siekia aukštumą, ir nuo jos, 
aikštelės pakraščiu supiltas apie 70 m il
gio ir 2 m aukščio nuo aikštelės bei 
apie 6 m išorėje pylimas. Aikštelė be-
veik ovali, 28 m ilgio ir 22 m pločio. 732. 
1905 m. L. Krzywickis iškasė 3 duobes ir 
rado aikštelėje 0,7 m, o arčiau pylimo 
1,4 m storio žemės sluoksnį su degėsiais, 
apdegusio molio gabaliukais ir kt. Pilia-
kalnio pylimas ir aikštelė a pardyti. 
1905 ~v. L. Krzywickis, 1967 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 30, 40, 42, 58, 
86; P. Tarasenka, 1928, 231 (Seleniai). 

ŠilGALIS, Kelmės raj ., Karklėnų apyl. 
Prie ribos su Tamkių kaimo laukais, Rin
gio deš . krante, pelkėto slėnio pakrašty
je 6-7 m aukščio kalva vadinama pili
ke. Aikštelė neišsiskiria. Kalvos viršus 
apie 14 m ilgio ŠR-PV kryptimi ir 10 m 
pločio. Kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų 
nepastebėta. 
1967 žv. II. 

ŠILAGALYS, Panevėžio raj ., Velžio ·apy1. 
P . Tarasenka, sekdamas J. Elisonu, šia
me kaime nurodo piliakalnį. 1969 m. jo 
ieškota, bet nerasta . 733. 
1969 žv. II. 

ŠILENAI, Kauno raj., Samylų a.pyJ. 
Minimi pylimai - šančiai. Zr. XVI- ( 
XVIII a. įtvirtinimų skyrių (Nr. 20). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 244. 

ŠYLIAI, šilutės raj., žr. Brokoriai 
(Nr. 99) . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 244; <1>. ITOKPO'B

'CKHM, 1899, 155. 

ŠILVBNAI (Kubiliai), šakių raj., Plokš-
čių apyl. . 
Piliakalnis prie abiejų kaimų ribos, Prūd
upio ir Velniaravio santakoje. Tai upelių 
slėnyje kiek pailga, nuolaidžiais, 4-6 m 
aukščio šlaitais kalvelė. Jos viršuje-
20 m ilgio ir 12 m pločio aikštelė; kurios 
galuose yra buv. pylimėlių pėdsakų. 
1960 ir 1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

ŠiMONIAI (Migoniai, Paberžiai, Sind
riūnai), Pasvalio raj. ir apyl. 
Piliakalnis deš. Mūšos krante, prie san
takos su Pušynės upeliu, prie Šimonių ir 
Migonių kaimų ribos. Kitame Mūšos kran
te, priešais jį yra Sindriūnų kaimas. To
dėl piliakalnis žinomas visų šių kaimų 
vardais ir kartais laikomas skirtingais pi. 
liakalniai's. Iš Š ir šV jį juosia Mūša, iš 
R ir PR - Pušynė. Šlaitai į slėnius sta
tūs, 7-10 m aukščio. V nuo aukštumos 
piliakalnis atskirtas lanko formos 90 m 
ilgio ir 2 m gylio grioviu, juosiančiu jo 
galą. Viršuje - beveik apskrita apie 30 m 
skersmens aikštelė, apjuosta pylimu, ku
ris V krašte nuo aukštumos apie 3,5 m, 
iš kitų pusių - 0,5 m aukščio. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Butėnas, 1922, 596-597 (Sind
riūnai); P. Tarasenka, 1928, 184 (Migo
nys), 196 (Paberžiai), 233 (Sindriūnai), 
245 (Šimonys); <1>. ITOKPOBCKI1M, 1899,67. 

SINI(ONAI, Ukmergės raj., Siesikų apyl. 
Kaimo P dalyje yra pelke apjuostas, 
ariant kiek deformuotas piliakalnis. Jis 
nuolaidžiais, apie 6 m aukščio šlaitais ir 
viršuje su maždaug 100 m . ilgio ŠR-PV 
kryptimi ir 50-60 m pločio aikštele. ŠV 
ir V jos dalyje yra kultūrinis sluoksnis, 
rasta brūkšniuotos ios keramikos. 1972 m. 
piliakalnis apardytas žvyro karjero. 
1973. žv. II. VAl\, 68/77. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 245; <1>. ITOKPOB

CKI1M, 1899, 123. 

730. ŠILO PAVBZUPIS, Kelmės raj., Šaukėnų 
apyJ. 734. ŠIMI(ONAI, Utenos raj.,. Tauragnų apyl. 

Papiliakalnėliu vadinama nedidelė kalve
lė kaimo šV pakraštyje, prie ribos su 
Tauragnų laukais. Nedidelė pelkė ją juo
sia iš ŠR ir R. Šlaitai nuolaidūs, 5-6 m 
aukščio. Aikštelė viršuje neišsiskiria, be 
įtvirtinimų. 

Į Š nuo buv. dvaro, miško pakraštyje yra 
kalva, vadinama GaidŽiapile. Ji nuolai
džiais, 3-4 m aukščio šlaitais ir apie 
25 m skersmens aikštele. Įtvirtinimų ir 

. kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1967 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 244. 
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1970 žv. II. VAK, 60/236. 
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735. 

736. 

737. 
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ŠIŠPONIŠKĖS (Piliakalnis), Zarasų raj., 
Zukliškių apy!. 
Piliakalnis kaimo šR pakraštyje, prie ri 
bos su Piliakalnio laukais, Kiaulinio ir ' 
bevardžio upelių santakoje. Tai tarp jų 
įsiterpęs aukštos kalvos ŠR galas. Iš P 
jį juosia pelkėtas Kiaulinio, iš Š-ŠR ir 
R - bevardžio upelio slėniai, už kurio 
yra Piliakalnio kaimo laukai. Šlaitai 
20-25 m aukščio. Viršuje yra apie 90 m 
ilgio ŠR-PV kryptimi ir apie 25 m plo
čio aikštė. Jos PV galas nedideliu poros 
m gylio platesniu įlinkiu atskirtas nuo 
daug aukštesnės kalvos dalies toliau į 
PY. Šlaituose ir aikštelės pakraščiuose 
pastebimas kultūrinis sluoksnis, kuriame 
aptikta keliolika akmeninių kirvių su sky
le kotui ir įtveriamųjų kirvių, jų dalių, 
išgrąžų, taip pat šlako ir lipdytos kera
mikos, daugiausia brūkšniuotu paviršiu
mi, mažiau lygiu ir grublėtu. Dabar kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų beveik jau 
nėra. 
1949 ir 1972 žv. II. VAK, 71/104-111; 8 kir
viai buvo patekę į Dusetų muziejėlį iki 
1939 m., 8 kiti saugomi KVIM, 1 - RKM, 
atskiri radiniai - IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 212 (Piliakal
nis), 214 (Piliakalnis); P. Gipiškis, 1936, 
48. 

ŠIUKŠELIAI, Šilalės raj., Kaltinėnų 
apy!. 
Yžnės deš. krante . yra į jos slėnį įsiter
pęs aukštumos kampas, šalia Pilies dau
ba. Šią aukštumos dalį iš V, R ir P juo
sia daubos, Š krašte yra likusių tarsi 
sunaikinto pylimo žymių. 
Duomenys V. Statkevičiaus (Šilalė). 

ŠIOPARIAI, šilutės raj., Švėkšnos apyl. 
Piliakalnis kaimo R dalyje, prie ribos su 
Dvarviečiais, Šalpės kair. krante. Iš ŠV, 
ŠR ir PR jį juosia Šalpės slėnis. Šlaitai 
statūs, 11-13 m aukščio. PV nuo lauko 
piliakalnis atskirtas dabar vos žymiu grio
viu ir už jo supiltu beveik 50 m ilgio ir 
2 m aukščio pylimu. Už jo yra 1,5 m gy
lio ir 4 m pločio griovys ir antras 8,5 m 
aukščio išorėje ir 8 m nuo aikštelės apie 
30 m ilgio pylimas. Aikštelės ŠR gale 
taip pat yra nedidelis pylimas, o pašlai
tėje, 11 m žemiau aikštelės krašto, grio
vys ir už jo - 0,6 m aukščio pylimas; 
už pylimo - griovys ir antras 2 m aukš
čio, 29 m ilgio pylimas. Viršuje - 55 m 
ilgio ir 30 m pločio aikštelė, kurioje pa
stebimas kultūrinis sluoksnis. Jo pėdsa-

738. 

739. 

740. 
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kų aptinkama ir slėnyje už pylimo, ties 
piliakalnio ŠR galu, pašlaitėje ir PV nuo 
jo. Cia rasta lipdytos keramikos grublė
tu paviršiumi. XX a. buvę randama daug 
gintaro karolių, verpstelių ir kitų daiktų . 
Todėl laukas šalia piliakalnio buvo vadi
namas Radiniais. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki i. J. Szaulys, 1902, 
V; P .. Tarasenka, 1928, 236; <1>. nOKpOB
CKHH, 1899, 96. 

ŠIUPYLIAI, Šiaulių raj., Gruzdžių apy!. 
Pagal kaimo pavadinimą čia nurodomas 
piliakąlnis . Kiek piliakalnį primenanti 
kalva yra į PR nuo kaimo, prie pelkės, 
juosiančios kalvą iš P ir PR. Šlaitas nuo 
pelkės kiek statesnis, 3-4 m aukščio, 
nuo gretimų laukų nuolaidesnis ir tik 
2-3 m aukščio. Viršuje - beveik lygi 
30 m ilgio Š-P kryptimi ir 20 m pločio 
apie vidurį aikštelė. V gale tarsi būta 
mažo pylimo. Ail)štelėje buvusios kaimo 
kapinės. 
1972 žv. II ir MMT. 
Lit.:P. Tarasenka, 1928, 245. 

šIORAICIAI, Plungės raj., Tverų apy!. 
Gelžupio kair. krante, plataus pelkėto slė
nio pakraštyje yra piliakalnis. Jis pail
gas Š-P kryptimi, stovi žemoje, beveik 
lygioje vietoje. Šlaitai statūs, apie 11 m 
aukščio. Beveik ties viduriu, 6 m žemiau 
aikštelės, šlaite aplink piliakalnį eina 
apie 1 m aukščio pylimas, kurio išorinis 
šlaitas maždaug 6 m aukščio. Viršuje
ovali, 30 m ilgio ir 27 m pločio aikštelė. 
Apie 300 m į V nuo piliakalnio yra ant
ra atskira, beveik lygiagretė su pirmąja 
kalva kiek aukštesniu Š galu,taip pat 
vadinama piliakalniu. Ji be įtvirtinimų, 
šlaitai žemesni, nuolaidesni. Viršuje
apie 60 m ilgio ir 10 m pločio aikštelė 
žemesniu P galu. 
1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 65, 66; P. Tara
senka, 1928, 246; R. Batūra, 1964, 118; 
<1> . HOKPOBCKHH, 1899, 88. 

ŠLAVANTAI, Lazdijų raj. 
Į P nuo kaimo, ežero V krante, prie be
vardžio upelio yra piliakalnis . Iš R ir ŠR 
jį juosia ežero, iš P - upelio slėniai, iš 
kitų pusių - žemesni l.aukai. Šlaitai nuo 
slėnių statūs, 13-14 m aukščio, tik Š že
mesnis ir nuolaidesnis. Cia poros m aukš
tyje apie 30 m ilgio ir 10 m pločio terasa, 
atrodo, sunaikinto pylimo vieta. Kitas py-



limas 1,5 m aukščio nuo aikštelės supil
tas Š gale. Aikštelė apie 30 m ilgio Š-P 
kryptimi ir 20-25 m pločio, iškasinėta ap
kasais. PV pašlaitėje ir upelio deš. krantė 
rasta lipdytos grublėtu paviršiumi ir žies
tos keramikos. 
1954 žv. lI. 

ŠLAlIAI, buv. Klaipėdos apskr. (dabar 
Kretinga), žr. Anduliai (Nr. 16). 
Šlažiai 1905 m. Įjungti į Bajorus, pasta
rieji dabar Kretingos dalis. O Raudon
kalniu vadinamas piliakalnis yra gretima
me Andulių kaime. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 114; P. Tarasenka, 
1928, 245; C. Engel, 1931, 81; H. Crome, 
1940, 117. 

741. ŠLEKIŠKĖS (Narvydžiai), Utenos raj., 
Daugailių apyl. 
Piliakalniu vadinama nedidelė kalva į PV 
nuo J uknėnų (N arvydžių piliakalnio), 
aukštumos pakraštyje, deš. bevardžio upe
lio krante. Ji nuolaidžiais šlaitais (išsky
rus R ir PR, kurie aukštesni ir leidžiasi 
į slėnĮ). Aikštelė neišsiskiria, įtvirtinimų 
ir kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1970 žv. II. 

742. ŠOVENIAI (Budriai), Anykščių raj. 
Pakarklos kalnu vadinamas piliakalnis į 
R nuo kaimo, Pienios deš. krante. Tai nu
piautą kūgį primenanti kalva. Iš ŠV, Š 
ir R ją juosia upelio slėnio daubos. Šlai
tai statūs, apie 10 m aukščio; V ir P ne
didelė dauba skiria nuo gretimų kalvų. 
Šlaitas čia tik 6-7 m aukščio. Viršuje 
yra apie 25 m skersmens ariant deformuo
ta aikštelė. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų 
pastebėta P ir PV šlaite. Rasta apdegu
sio molio trupinių, šlako, gyvulių kaulų. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 110 (Budrių). 

743. ŠNIUKŠTAI, Zarasų raj., Antazavės apyl. 
Kaimo ŠR dalyje yra piliakalniu vadina
ma didelė, aukšta kalva. Š, R ir PR nuo 
gretimų aukštumų ją skiria nedidelė dau
ba. Kalva ariama, aikštelė neišsiskiria, be 
kultūrinio sluoksnio ir įtvirtinimų. 
1949 žv. II. VAK, 71/126. 

744. ŠTARONYS, Rokiškio raj., Jūžintų apyl. 
Kaimo Š pakraštyje, Audros deš. krante, 
plataus slėnio pakraštyje pelke apjuosta 
kalva vadinama Batarėja ir laikoma su
pilta. Ji netaisyklingos formos, apie 5 m 
aukščio, gana nuolaidžiais šlaitais. Viršus 

apie 50 m ilgio ir 15-18 m ploči{). Kultū
rinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1949 ir 1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 245; cP. I10KPOB
CKIfH, 1899, 42. 

745. ŠUKIAI, Vilkaviškio raj., Pajevonio apyl. 
Kaimo V dalyje, Brideikio deš. krante yra 
piliakalnis. Iš PV, V ir Š jį juosia upelio 
slėnis. Šlaitai į slėnį statūs, 13 m aukščio. 
Iš ŠR, R ir PR aikštelę juosia lanko for
mos 70 m ilgio pylimas. Atstumas tarp 
jo galų - 45 m. Už pylimo yra buv. 10 ITI 

pločio griovių žymių. Pylimas· nuo grio
vio 6,5 m aukščio, nuo aikštelės - 3,5 m. 
Aikštelė beveik trikampė, 45 m pločio R 
gale prie pylimo ir 30 m ilgio R-V kryp
timi. Aikštelėje yra kultūrinis sluoksnis. 
Į R-PR nuo piliakalnio rasta lipdytos 
keramikos grublėtu paviršiumi. 
1965 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemėl. 

746. ŠUKIONIAI, Kėdainių raj., Truskavos 
apyl. 
Į PR nuo kaimo, pelkėje yra piliakalniu 
vadinamos kalvelės liekanų. Didesnė jos 
dalis XX a. pradžioje išvežta, kasant žvy
rą. Ji apie 2 m aukščio, išlikus i dalis 
25-27 m ilgio R-V kryptimi ir iki 20 m 
pločio. Įtvirtinimų pėdsakų nėra. Pasako
jama, kad, kasant žvyrą, rasdavo žmonių 
kaulų. 
1969 žv. II. 

ŠUNAKOJAI, Molėtų raj., žr. Paraudinė 
(Nr. 545). 

ŠUNIKIAI, Kelmės raj., Užvenčio apyl. 
Sudkalnio kalva kartais laikoma piliakal
niu. Vietin,iai gyventojai jos piliakalniu 
nevadina, supilta nelaiko. Ji Š kaimo da
lyje, į PR nuo Šlapgirio. Kalva apie 
250X300 m dydžio, žema, labai nuolai
džiais šlaitais. Be piliakalnio požymių. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 246. 

ŠVENCIONYS, žr. Cirkliškis (Nr. 121). 

TALKONIAI, Pasvalio raj., Pumpėnų 
apyl. 
Kaime minimas piliakalnis ir, atrodo, ta 
pati vieta pavadinta senkapiu. Iš tiesų 
prie upelio yra žvyrduobių apardyta kal
va, kurioje randama žmonių kaulų, bet 
piliakalniu ji nevadinama. 
VAK,33/151. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,247. 
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747. TARAšIŠKIAI, Kapsuko raj., Liudvinavo 
apy!. 

748. 

749. 

" 

Piliakalniu vadinama atskira nuolaidžiais 
šlaitais, 6-7 m aukščio kalvelė apvaliu 
iškiliu viršumi, be Įtvirtinimų. Jos pašlai
tėje rasta smulkių lipdytų puodų šukių. 
1954 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

TARNAGALA, Panevėžio raj., žr. Upytė 
(Nr. 763). 

TARTOKAS, Kaišiadorių raj., Zūbiškių 
apy!. 
Kaimo P dalyje, Lomenos ka ir. krante yra 
piliakalnis, teisingiau, jo dalis. Iš Š, R 
ir P jį juosia upelio slėnis. Šlaitai nuo 
upelio daugiau kaip 20 m aukščio. V nuo 
aukštumos atskirtas apie 50 m ilgio už
peIkėjusiu grioviu. Aikštelės V pakraštyje 
supiltas 5 m aukščio ir 16 m ilgio pyli
mas. Į R nuo jo buv. aikštelė beveik visai, 
tur būt, dar XIX a. nuplauta upelio. Da
bar upelis teka atokiau nuo piliakalnio. 
I V nuo piliakalnio, aukštumoje, už grio
vio, rasta lipdytos keramikos grublėtu ir 
lygiu paviršiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 

TAURAGNAI, Utenos raj. 
Piliakalnis Į PR nuo miestelio, Į P nuo 
Tauragno ež., Šventės kair. krante. R šlai
tas leidžiasi į Šventės, V - Į lygiagretų 
su ja platesnĮ slėnĮ. Šlaitai i slėnius sta
tūs, 10-12 m, P tik apie 4 m aukščio. Pa
šlaitėje buvęs griovys atskyrė likusią kal
vos dalĮ, o aikštelės P gale buvęs pylimas 
dabar išskleistas. Š aikštelės gale yra 
0,4 m aukščio išskleistas pylimas ir už 
jo - 4,5 m gylio nuo pylimo viršaus bei 
2,5 m gylio nuo gretimo lauko, 25 m ilgio 
griovys. Už griovio yra antras 0,5 m 
aukščio pylimas ir panašaus gylio griovys 
bei trečias vos žymus pylimas. Aikštelė 
keturkampė, 23 m ilgio Š-P kryptimi ir 
8 m pločio. PV pašlaitėje rasta smulkių 
lipdytos keramikos šukių. 
1970 žv. II. 
Ut.: 4>. I10KP013CK;HH, 1899, 39. 

TAURALAUKIS, Klaipėdos raj., Kretinga
lės apy!. 
E. Hollackas ir, juo sekdamas, P. Tara
senka nurodė čia 2 piliakalnius. Bet jau 
1909 m. Kl ai pėdos miesto ir apskrities 
istorijos tyrinėtojas J. Sembritzkis jų ieš
kojo ir nerado. Vienintelis juos matęs ir 

. palikęs savo pastabas XIX a. vidurio pi-

liakalnių registruotojas Guise yra pažy
mėjęs, kad Danės kair. krante, Į šV nuo 
dvaro yra 2 ar 3 apskriti sampilai, kurių 
negalima skirti gynybiniams Įrenginiams . 
Duomenų apie jų dydĮ neliko. Kitoje vie
toje jis juos vadina pradėtais pilti pyli
mais. Taigi, greičiausiai, tai buvo pilka
piai. Matyt, jie sunaikinti dar XIX a. ant
rojoje pusėje ar XX a. pačioje pradžioje. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 162; P. Tarasenka, 
1928, 248; C. Engel, 1931, 80; H. Crome, 
1939,276. 

750. TAURAPILIS, Utenos raj., Tauragnų 
apy!. 
Piliakalnis Tauragno ež. P krante. Iš Š 
ir R jį juosia ežeras, P nuo gretimų laukų 
atskirtas grioviu, juosiančiu piliakalnĮ ir 
V bei R gale, pašlaitėje. Griovys 220 m 
ilgio ir 8-9 m pločio, dabar užpelkėjęs. 
Piliakalnio šlaitai statūs, 13-14 m aukš
čio. Viršuje - 90 m ilgio R-V kryptimi 
ir 15 m pločio R bei 13-14 m V gale 
aikštelė. V buvęs apie 1 m aukščio pyli
mas dabar išskleistas. Aikštelėje 2 dide
lės duobės. P šlaite ir lauke Į P nuo pi
liakalnio pastebimas kultūrinis sluoksnis, 
a ptikta lipdytos bei žiestos keramikos. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 248; cI>. I1oKPOB
CKHH, 1899, 39-40. 

TEREšIšKf:S, Vilniaus raj., Parudaminio 
apy!. 
Mato kalnas, Gyvačių kalnas archeologi
nėje literatūroje kartais minimas kaip su
piltas, vadinamas pylimu. Iš tikrųjų tai 
natūrali apie 80 m ilgio kalva nuolaidžiais 
šlaitais, nelygiu viršumi, be piliakalnio po
žymių ir vietinių supilta nelaikoma. 
1955 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 248; cI>. I10KPOB
CKHH, 1893, 64. 

.751. TETERVINAI (Uta, Papiškės), Šalčinin
kų raj., Pabarės apy!. 
Pilaitė Į R nuo kaimo, Šalčios kair. krante, 
apjuosta pelke ir upės senvage. Kalva tik 
3,5 m aukščio šlaitais. Viršuje yra apie 
17 m ilgio R-V kryptimi ir apie 8 m 
pločio aikštelės dalis. Š kraštas nuneštas 
upės, P žymu buvęs pylimas. 
1955 žv. II, 1968 žv. MMT. 

752. TETERVINAI, Šalčininkų raj., Pabarės 
apy!. 
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24 pav. Taurapilis (Nr. 750) 

iškyla tik 2 m. Viršus beveik apskritas, 
apie 20 m ilgio PV-ŠR kryptimi ir 16 m 
pločio. P ir ŠR pašlaitėje dar žymu buvęs 
6-7 m pločio griovys, juosęs, greičiau
siai, visą kalvelę. Jos viršuje - 0,5 m sto
rio maišytos žemės sluoksnis. 
1955 žv. II, 1968 žv. MMT. 

753. TOLIMENAI, Ignalinos raj., Kazitiškio 
apyl. 
Kaime yra Bakanėliu vadinamas piliakal- ' 
nis. Iš dalies jį juosia pelkės. Šlaitai ga
na nuolaidūs, apie 9 m aukščio, tik P apie 
4 m. Šlaite, pora m žemiau aikštelės pa
stebima terasa , V šlaite, žemiau - ant
roji. Viršuje beveik apskrita, apie 25 m 
skersmens aikštelė, iškasinėta duobėmis. 
PR pašlaitėje aptikta lipdytos keramikos 
brūkšniuotu paviršiumi. 1958 m. žvalgė II. 

TOLKONAI, Alytaus raj ., žr. Zilvia (Nr. 
853) . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,247. 

754. TOTORIŠKIS, Širvintų raj., Gelvonų apyl. 
! P nuo Zirnajų ež., Gelvės deš. krante 
yra išlikęs piliakalnio pylimas. Piliakal
nis buvo upelio slėnyje; upelis juosė iš P, 
V ir Š ir beveik ištisai nuplovė. Išliko R 
nuo aukštumos 6,5 m aukščio pylimas, 
viršuje 12 m ilgio. Į R nuo piliakalnio 
pastebima sunaikintos gyvenvietės pėd
sakų. 
1921 ir 1936 žv. P. Tarasenka, 1970 žv. 
II. VAK, 66/362-373. 
Lit.: P. Tarasenka, 1922, 576-577; 1928, 
247. 

TRAKIŠKIAI, Panevėžio raj., Taruškų 
apyl. 
P . Tarasenka, 'remdamasis J. Elisono su
rinkta medžiaga, nurodė kaime, pelkėje 
prie Viešetos piliakalnį. Iš tiesų prie Vie
šetos buvo 2 kalvelės 2- 3 m aukščio, 
piliakalniais nevadintos, sunaikintos žvyr
duobių. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 249. 
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25 pav. Treigiai (Nr. 755) 

TRAKSĖDZIAI, Tauragės raj., žr. Oplan
kys (Greižėnai, Nr. 489) . 
P. Tarasenka, sekdamas E. Hollacku, Jū
ros deš. krante, beveik prieš Sešuvies žio
tis nurodė Traksėdžių piliakalnį - Sarko
kalnį. Tačiau Sarkos kalnas yra pasroviui 
žemiau, Kalėnuose (Nr. 276), į P nuo pi
)alės. Serekos pilis, greičiausiai, yra bu
vusi Oplankyje (Greižėnuose, Nr. 489). 
Prieš Sešuvies žiotis piliakalnio nerasta 
ir taip vadinamo kaimo nėra. 
1963 ir 1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka 1928, 249; H. Crome, 
1940, 132. 

TRAUPIS, Anykščių raj . 
P. Tarasenka, sekdamas J. Elisonu, nu
rodė prie Traupio, Nevėžio krante pilia
kalnį. Iš tikrųjų Nevėžio kair. krante, ly
gioje vietoje, į PR nuo Traupio yra 
poros m aukščio kalnelis nuolaidžiais šlai
tais, apie 30-40 m skersmens. Jis vadi
namas Beržynėliu arba Napoleono kalnu. 

Tačiau supi1tu nelaikomas ir piliakalniu 
nevadinamas. 
1969 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 250. 

755. TREIGIAI, Silalės raj., Laukuvos apyl. 
Aukštumos krašte, Lokystos kair. krante, 
prie jos intako Virkulės yra piliakalnis. Jo 
SV šlaitas leidžiasi į Lokystos slėnį, SR 
galas remiasi į Virkulę, PR - į pelkę pa
šlaitėje. Slaitai statūs, aukščiausias (dau
giau kaip 20 m) yra į Lokystos slėnį. 
Viršutinė 9 m aukščio dalis stati, 9 m 
žemiau, aikštelės šlaite yra apie 4 m plo
čio terasa, žemiau jos - natūralus kiek 
nuolaidesnis šlaitas. SR ir PR šlaitai sta
tūs, 12-14 m aukščio. PV nuo aukštumos 
lanku supiltas 120 m ilgio ir 3 m aukščio 
pylimas, kuris vienu galu remiasi į pelkę 
PR pašlaitėje, kitu į Lokystos slėnio skar
dį. Pylimas ariant nuskleistas. Už jo
griovys ir nuo dugno kyla status, 8 m 
aukščio PV šlaitas. Viršuje yra apie 
16X 12 m dydžio aikštelė, iš PR, PV ir SV 
apjuosta pylimu. PV gale jis iki 3 m, šo-
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nuose - apie 1 m aukščio. Toliau į PV 
yra Sargute vadinama kalva. 
Piliakalnis minimas ir gretimų kaimų 
(Kaštaunalių ir Sarviečių) vardais. 
XX a. pr. žv. L. Krzywickis, 1964 žv. II. 
Lit.: L. Krzywicki, 1906, 27, 38, 40, 69; 
A. Kosarzewskis, 1923, 109 (Kaštauna
liai); P. Tarasenka, 1928, 152 (Kaštauna
liai) , 230 (Sarvyčia i) ir 250 (Treigiai); 
M. Valančius, 1972, 364; <I>. [loKip'o,BIOK:HH:, 

1899, 143. 

756. TRICIAI, Pakruojo raj., Linkuvos apyl. 
Kaime yra 2 kalvos, apie kurias pasakoja
ma, kad esąs užpiltas dvaras. Didesnioji 
110 In ilgio ir 18 m pločio viršuje, kiek 
aukštesniais galais, kurie gali būti iš
skleisti pylimėliai. Į S nuo jos yra antra 
mažesnė kalva stač iais šlaitais. Abi kal
vas iš V ir P juosia 2 maži upeliai. 
1966 žv. Zeimelio kraštotyrininkai. 
Lit.: J . S liavas , 1970, 123. 

TRUMPARAGIS, Anykščių raj. (buv. Ra
guvos vlsč . ) 
Nurodoma, kad vadinamasis Langiakal
nis (Lingiakalnis) esąs piliakalnis. Iš tik
rųjų nėra tokio kaimo, ir niekas nežino 
kalno, kuris būtų taip vadinamas ir laiko
mas piliakalniu ar būtų pasakojama, kad 
jis supiltas ar stovėjusi pilis. 
Lit.: P. Tarasenką, 1928,250. 

757. TURCINAI (Ročkai), Sakių raj., Būblelių 
apyl. 
PiliJi<alnis prie abiejų kaimų ribos ir ži· 
non1<,::' abiem vardais. Jis yra Sešupės deš. 
krante, santakoje su bevardžiu upeliu. Iš 
P ir PV jį juosia Sešupė, iš R - bevar
džio upelio slėnis . Slaitai nuo upių statūs , 
12-13 m aukščio . SV nuo aukštumos 
puslankiu supiltas 50 m pylimas; nuo lau
ko ir nuo aikštelės jis 3 m aukščio. Py
limo išorėje dar žymu 12 m pločio grio
vys . Aikštelė trikampė, dabar SV prie py
limo 40 m pločio ir 33 m ilgio SV-PR 
kryptimi. PV kraštas išgriuvęs į Sešupę· 
! SV nuo piliakalnio, lauke rasta lipdytos 
keramikos grublėtu paviršiumi. 1934 m. 
lobių ieškotojai aikštelėje prie pylimo iška
sė kelias duobes ir rado 4 žmonių griau
čius, XVI a. monetų. 
1965 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 225 (Ročkos). 

758. TURGELIAI, Salčininkų raj. 
Piliakalnis į P nuo miestelio, Merkio ka ir. 
krante. Iš V, S ir R jį juosia upės slėnis . 

Slaitai nuo jo 10-15 m aukščio. P pilia
kalnis siekia aukštumą, nuo kurios atskir
tas 55 m ilgio ir 1,2 m gylio grioviu ;r 
aikštelės krašte supiltu 1-1,5 m aukščio 
nuo aikštelės pylimu. Pylimas 135 m ilgio 
ir eina aikštelės P, R ir V kraštu. Aikštelė 
65 m ilgio S-P kryptimi ir 25 m pločio 
S bei 35 m P gale. Aikštelės S galas 5 m 
žemesnis už P-R kraštą. 
1968 žv. MMT. 

TURSUCIAI, Kapsuko raj., Suns.kų apyl. 
P. Tarasenka Užnemunės piliakalnių že· 
mėlapyje pažymėjo š iame kaime spėjamą 
piliakalnį. Vietoje nepasisekė rasti pilia
kalniu vadinamos kalvos ar lauko. Yra 
tik aukštumos kampas, vadinamas Pran
cūzkapiais. 1967 m. II (vad. A. Merkevi
čius) čia ištyrė nedidelį plotą. Rasta tik 
XVII-XVIII a. kapų; senesnio J(ultūrinio 
sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1959, žemėl. 

TVERAI, Plungės raj., žr. Lopaičiai (Nr. 
399) . 
Archeologinėje literatūroje Tveruose nuro
dytas piliakalnis. Tai buvo davę progos 
Tverus sutapatinti su XIII a. Vykinto pi
limi Tviremete. Iš tikrųjų Tveruose pilia
kalnio nera. Cia jam atsirasti pagrihdą 
davė M. Valančius, nurodydamas, kad 
prie kelio iš Tverų į Varnius yra pilia
kalnis. Iš tiesų jis Lopaičių kaime, netoli 
kelio, bet ne Tveruose. Piliakalnis nedide
lis ir negali būti laikomas XIII a. žemai
čių kunigaikščių rezidencija. 
1964 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 251; R. Batūra, 
1964, 116-117; M. Valančius, 1972, 362. 

760. ODININKAI, Lazdijų raj. ir apyl. 
Piliakalnis kaimo PV dalyje, Uidės slė
nyje. S šlaitas remiasi į upeliuką, V ir 
P šonus juosia upelio slėnio pelkė. P-PR 
nuo sausesnio lauko buvęs atskirtas pyli
mu, kurio, atrodo, jau nemažai nukasta. 
Kalvelės šlaitai gana nuolaidūs, 5 m aukš
čio, viršus apie 5X 10 m dydžio. Kultū
rinio sluoksnio nepastebėta. 
1965 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemėl. 

761. UKMERGĖ 
Piliakalnis Sventosios deš. ir Ukmergėlės 
kair. krante, jų santakoje. Iš P, V ir S 
jį juosia upių slėniai, R siekia aukštesnius 
laukus. Slaitai statūs, 16 m aukščio. Vir-
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šuje - ovali, 30 m ilgio S-P kryptimi ir 
26 m pločio ties viduriu aikštelė. S-SR 
aikštelės krašte išliko 30 m ilgio ir 3,5-
4 m aukščio pylimas. V ir P krašte pastebi
ma 55 m ilgio ir 1 m aukščio pylimo dalis . 
Kitur neišlikęs, gal, slenkant šlaitams, nu
griuvęs. Apie šlaitų slinkimą XIX a. pir
mojoje pusėje rašo P. Wilczyiiskis, minė
damas, kad, griūvant šlaitui, atsidengė 
ąžuolinis šulinio rentinys. 
1970 žv. II. 
ut.: F. Wilczyiiski, 1836, 559-560; P. Ta
rasenka, 1922, 577-578; 1928, 262; J. Ba
sanavičius, 1970, 95; M. Valančius, 1972, 
363; <P. I10KPOBCKHI1, 1899, 108. 

ULBINAI, Varėnos raj., žr. Barčiai (Ce
pelūnai, Nr. 67). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 25l. 

UNDREIKĖNAI, Utenos raj., žr. Andrei
kėnai (Nr. 15). 

UNTALGĖ, Utenos raj., žr. AntaIgė 
(Nr. 20). 

UNTILGĖ, Utenos raj ., žr. Antilgė 
(Nr. 28) . 

762. UOKSAI, Silutės raj., Inkaklių apy!. 
Piliakalnis (kartais vadinamas gretimų 
Gailaičių, Mataičių bei Sarkiškių vardais) 
yra Vatenos kair. krante, netoli santakos 
su Ašva. Iš P, V ir S jĮ juosia upelio slė
nis. Slaitai žemi ir gana nuolaidūs, apie 
5 m aukščio. SR ir PR nuo aukštumos 
krašto lanku supiltas pylimas. Jis apar
dytas bulviarūsių ir dabar tik 2 m aukščio 
išorėje ir 1,5 m nuo aikštelės. Pylimo iš
orėj e buvęs griovys užslinkęs . Aikštelė 
ovali, 42 m ilgio SR- PV kryptimi ir 30 m 
pločio. Kultūrinio sluoksnio nepastebėta. 
1963 žv. II. 

UPYNA, Telšių raj. 
Minimas piliakalnis. Tačiau nepasisekė jo 
nei rasti, nei nustatyti, ar tikrai buvo taip 
vadinama vieta. 
1964 žv. II, 1972 žv. TKM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 25l. 

763. UPYTĖ (Tarnagala) , Panevėžio raj. 
Cičinsko kalnu vadinama piliavietė į SV 
nuo miestelio, Vešetos deš. krante, tarp 
pelkių, kurios susidarė 1930-1931 m., 
kiek nusausinus klampų raistą. Sausuma 
arčiausiai iš SV pusės. Cia dar buvęs iš
kastas lanku apie 25 m . pločio griovys. 

Kalvos šlaitai statūs, 4-5 m aukščio. Vir
šuje aplink supiltas 1,5-2,5 m aukščio 
apie 450 m ilgio pylimas. Jis aukštesnis 
SV krašte, kur arčiau kalvos prieina sau
suma. Pylimas apardytas. Aikštės SR da
lyje yra 85 m ilgio ir 25 m pločio bei 6 m 
gylio įdubimas užpelkėjusiu dugnu. Tai 
davė pagrindo pasakojimams apie prasme
gusius rūmus. 
Manoma, kad čia buvo Upytės žemės, mi
nimos nuo XIII a., centras. Upytės pilis 
buvo dar XVI a. viduryje. 
1968 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 252; 1956, 90; 
M. Valančius, 1972, 362;<1>. I10KPOBCKIiH:, 
1899, 118. . 

764. ODRISKĖS (Rūgšteliškis), Utenos raj., 
Seimaties apy!. 
Piniginiu kalnu vadinamas piliakalnis yra 
į SV nuo vienkiemio, miške, pailgoje 
S-P kryptimi kalvoje. R ir V šlaitai sta
tūs, 20-22 m aukščio, S ir P šlaitai nuo
laidesni ir žemesni, turi terasas. P šlai
te 7,5 m aukščiau gale esančios daubos 
ir 7 m žemiau viršūnės yra 16 m ilgio ir 
6-8 m pločio aikštelė - terasa. S šlaite 
viena terasa 4 m žemiau viršūnės, kita-
2 m žemiau, aikštelės viršuje. Aikštelė tik 
12 m ilgio S-P kryptimi ir 7 m pločio. 
1970 žv. II. VAK, 60/324. 

765. UTENĖLĖ, Utenos raj., Pakalnių apy!. 
Utenaičio ež. SV krante, tarp Utenaitės ir 
Prūdelio upelių buvo piliakalniu vadinama 
kalva. Ji sunaikinta ūkinių darbų. Duome
nų apie dydį ir formą nėra. Pasakojama, 
kad rasti 2 akmeniniai kirviai. . 
1970 žv. II. VAK, 63/31l. 

UŽBALIAI, Kauno raj., Daugeliškių apy!., 
žr. Pabaliai (Nr. 494). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 252. 

766. OŽĖNISKĖS, ZarasLĮ raj., Baibių apy!. 
Piliakalnis Ligajų ež. P krante, arčiau jo 
V galo. Iš V, S ir R jį juosia ežeras, iš Pir 
PR nuo gretimų kalvų - negilus sausas 
slėnis. Slaitai nuo ežero gana statūs, kal
va apie 13-14 m aukščio, buvusi ariama, 
viršus iškilus, apie 40 m ilgio SR-PV 
kryptimi ir apie 30 m pločio. Slaituose 
pastebima tamsios žemės, rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1971 žV. RKM, 1972 žv. II. Rad. RKM. 

767. UŽLUOBĖ (Sarkė), Skuodo raj. ir apy!. 
Satos kair. krante yra piliakalnis. Iš SV, 
S ir R jį juosia Sata, iš P-P.V - lanku 
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70 m ilgio pylimas, kuris ariant išskleis
tas ir dabar išsiskiria vos žymiu pakilimu. 
Aikštelė maždaug 10 m virš Satos, apie 
50 m ilgio R-V kryptimi ir iki 40 m plo
čio. Joje iki XIX a. pab. buvo kryžių, būta 
kapinaičių . XX a. pr. imta arti. Ardami 
pylimą, rasdavę daug didelių anglių. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 253. 

768. UŽPALIAI, Utenos raj. 
Į R nuo miestelio, Užpalių vienkiemių 
laukuose yra Pilies kalnas. Tai apie 15 m 
aukščio nuolaidžiais šlaitais kalva. Ato
kiau į SV teka Ringis, P ir R - platus slė
nis. S kalva siekia gretimą aukštumą. Slai
tas čia žemiausias ir nuolaidžiausias. Aikš
telė neišsiskiria. Kalvos viršus apie 60 m 
ilgio S-P kryptimi ir apie 20 m pločio. S 
gale pastebima tarsi buv. pylimo žymių, 
aikštelėje - tarsi buv. kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų. Kalnas kelias dešimtis metų aria
mas. 
1970 žv. II. 

UŽPALIAI, Utenos raj., žr. Lygamiškis 
(Nr. 387). 
Minimas apvalus piliakalnis prie Svento
sios, ties Užpaliais yra Lygamiškio kaime. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 253; <1>. tTIOKPOB
CKUM:, 1899, 98. 

769. UŽPELKIAI, Plungės raj., Platelių apy!. 
Kaimo P dalyje yra pilalė. Tai balną kiek 
primenanti kalva, pailga R-V kryptimi, 
statesniais apie 8 m aukščio P ir S šo
nais, bet nuolaidesniais galais. Kalvos 
viršuje - apie 45 m ilgio ir 8-10 m plo
čio ties viduriu aikštelė. Galuose apie 
1-1,5 m aukščio pylimai ariant išskleis
ti. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų nematyti. 
P pašlaitėje buvęs rastas akmeninis kir
vis nebaigta gręžti skyle. 
1966 žv. II. 

UžTENENIS, Silutės raj., žr. Žakainiai 
(Nr. 844). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 253. 

770. UŽUBALlAI, Alytaus raj., Luksnėnų 
apy!. 
Piliakalniu buvo vadinamas pailgos, že
mos, į pelkę įsiterpusios kalvos apskritas 
aukštesnis galas. Jis sunaikintas žvyrduo
bės. Duomenų apie dydį nėra. 
1953 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

UŽUBALlAI, Panevėžio raj., Raguvos 
apy!. (?), žr. Burveliai. 
Prie Nevėžio ir Liaudos santakos minimas 
piliakalnis. Tai kartojama M. Balinskio ži
nia apie įtvirtinimus, apimančius 40 de
šimtinių (!) plotą. Atsirado jis, matyt, su
plakus žinias apie netoli santakos prie 
Liaudos esantį Bakainių piliakalnį ir apie 
priešais Liaudos žiotis, Nevėžio kair. kran
te, prie Burvelių ir Užubalių kaimų ribos 
koplyčkalnį, kuris buvo bandytas skirti pi
liakalniams. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 252; <1>. I10KPOB
CKHM:, 1899, 120. 

UŽUGUOSTIS, Prienų raj., Lelionių apy!. 
Užuguostyje nurodomas piliakalnis. Jis 
čia atsirado, F. Pokrovskiui netiksliai nu
rodžius Lavariškių piliakalnio vietą. Užuot 
pasakius "apie 2,5 km nuo Aukštadvario 
prie kelio į Užuguostį yra piliakalnis", 
išspausdinta ,,2,5 km nuo Aukštadvario 
Užuguostyje". P. Tarasenka pakartojo šią 
klaidą ir jau 1935 m. čia ieškota piliakal
nio, bet nerasta. Pakartotinai piliakalnio 
Užuguostyje teirautasi 1971 m., bet irgi 
nesėkmingai. 
Prie Užuguosčio nurodomas Sienakalnis 
su griuvėsiais. Iš tikrųjų tai didelė, natū
rali kalva miške nelygiu viršumi, be pilia
kalnio požymių. Sienakalnis ir vietinių 
piliakalniu nelaikomas. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 253; <1>. nOKpOB
CKHM:, 1893, 125, 126. 

UŽUPIAI, Plungės raj., Babrungo apy!. 
Sekant M . Valančiumi, nurodomas pilia
kalnis. M. Valančius rašė: "Pilis tarp 
Plungės ir Beržoro, ties upe Babrungu, 
netoli sodos, vadinamos Užupiai". Taigi 
ne Užupiuose, o netoli jų . Ir Babrungas 
teka toliau nuo Užupių. Cia yra tik alka
kalnis. Zinomesnjs šios apylinkės pilia
kalnis yra tik Surbliuose, bet jis toliau 
nuo Babrungo. Tačiau M. Valančiaus mi
nėtų piliakalnių padėtis ir kai kur ki
tur ;le visai tiksli ; pavyzdžiui, Gelžyčių 
ir kt. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 253; M. Valan
čius, 1972, 362. 

771. VADAGIAI, Mažeikių raj., Zidikų apy!. 
Kaimo S pakraštyje, Varduvos kair. kran
te, prie Ragupio žiočių yra piliakalnis. Iš 
R jį juosia Varduva, iš S ir V - Ragupio 
slėnis. Slaitai į slėnį statūs, iki 14 m 
aukščio . P nuo aukštumos iškastas 45 m 
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ilgio, apie 1 m gylio griovys. Už jo, S 
aikštelės pakraščiu supiltas apie 30 m il 
gio ir 4 m aukščio nuo griovio bei 1,5 m 
nuo aikštelės pylimas. Aikštelė trikampė, 
50 m ilgio S-P kryptimi ir 25 m pločio 
prie pylimo (P gale) . Pylimo ir aikštelės 
P dalis sunaikinta bulviarūsių. Į P nuo 
piliakalnio ir į V, Ragupio ka ir. krante pa'
stebima tamsios žemės dėmių. 
1903 žv. L. l\rzywickis, 1966 žv. II. 
Lit.: L. l\rzywicki, 1906, 22, 30, 40; P . Ta
ra senka , 1928,254; S . Ličkūnas, 1934, 51 ; 
<1>. I10KPOBCKHH, 1899, 83. 

772. VADUVOS,. l\upiškio raj ., Skapiškio apyl. 
Piliakalnis Setekš nos (Jaros) ka ir. kran
t e, santakoje su bevardžiu upeliu ir pri
mena nupiautą kūgį. Jo PV stačiausias 
ir aukščiausias apie 10 m šlaitas leidžia
si į Setekšnos slėnį· Iš V ir S jį juosia 
bevardžio upelio slėnis, o R ir PR siekia 
aukštumą. S, R ir PR aikštelės krašte, 
atrodo, buvo pylimas. Slaitai čia 3-5 m 
aukščio. Aikštelė beveik apskrita, 35-40 m 
skersmens, lygi , joje - kaimo kapinės . Pa
kraščiuose - iki 1 m storio kultūrinis 
sluoksnis. Rasta lipdytos keramikos lygiu 
pavirš iumi. Į P ---PR nuo piliakalnio dir
voje pastebėta gyvenvietės pėdsakų. 
1969 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 254; <1>. nOKpO'B
CKHH, 1899, 62. 

773. VAICIAI, Silalės raj ., Jucaičių apy!. 
Akmenos kair. krante yra piliakalnis, įsi
terpęs į jos slėnį. Iš P, V ir S jį juosia 
Akmenos slėnio daubos. Slaitai statūs, 
apie 20 m aukščio . R nuo aukštumų pi
liakalnį skiria 4-5 m pločio griovys ir 
už jo - kūgio formos, 6 m aukščio pylimas . 
Jis 3 m aukščio nuo aikštelės. Aikštelė 
40 m ilgio R- V kryptimi, R (prie pylimo) 

. 22 m, V gale - 30 m pločio. 
XX a. pr. žv. L. l\rzywickis, 1961 žv. Ir. 
Lit.: P . Tarasenka , 1928, 254; <1>. I10KPOB
C'K'HH, 1899, 145. 

774. VAIDATONIAI (Močėnai) , l\ėdainių raj . 
ir apy!. 
l\aimo PR pakraštyje, prie ribos su Mo
čėnais, l\ruosto ir jo intako Virškaučio 
kair. krante yra piliakalnis. Iš PR, P ir 
V jį juosia upelių slėniai. Slaitai statūs, 

. iki 14 m aukščio. S- SR nuo aukštumos 
supiltas 28 m ilgio, dabar tik 2 m aukš
čio, pylimas. Aikštelė trikampė, apie 30 m 
pločio prie pylimo ir apie 50 m ilgio. Py-

limas ir aikštelė apardyfi čia buv. kaimo 
kapinių . 
1973 žv. II. 

775. VAIDATONIAI, Tauragės raj., Skaudvilės 
apy!. 
Ančios kair. krante yra pilalė. Iš SV, SR 
ir PR ją juosia Ančios slėnis; šlaitai sta
tūs, apie 17 m aukščio. PV nuo aukštu
mos supiltas kūgio formos pylimas. Jis 
2,5 m aukščio nuo lauko ir 2 m nuo aikš
telės. Aikštelė maža, trikampė, tik 6 m 
pločio prie pylimo ir 14 m ilgio PV-SR 
kryptimi. P ylimas ir aikštelė apardyti bul
viarūsių . l\ultūrinio sluoksnio nepaste
bėta. 
1964 žv. II. VAl\ , 51/262. 

VAIGUVA, l\elmės raj . 
P. Tarasenka, remdamasis L. l\rzywickio 
"Zemaičių senove", nurodė čia esant pilia
kalnį· Tačiau L. l\rzywickis kalba tik apie 
pasakojimus, padavimus, kuriuos jis gir
dėjęspalei Vaiguvą. J. Basanavičius nu
rodo buvus Vaiguvos pilį, bet nežinia kur, 
greičiausiai, Užnemunėje, Klebiškio pilia
kalnyje. Vaiguvoje (Kelmės raj.) piliakal
nio iki šiol nerasta. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 254; J. Basana
vičius, 1970, 93. 

VAIGUVIŠKIAI, Sakių raj., žr. Plokščiai 
(Nr. 597). 

776. VAIKUTĖNAI, utenos raj., Spitrėnų apy!. 
Piliakalnis ilgos siauros, stačiašlaitės kal
vos viršūnėje. R ir V šlaitai statūs, 
16-17 m aukščio, P deformuotas žvyr
duobės, S buvęs žemesnis ir nuolaidesnis. 
3 m žemiau aikštelės, šlaite pastebima py_ 
limo žymių. Viršuje yra 25 m ilgio S-P 
kryptimi ir 10 m pločio kiek iškiliu vidu
riu aikštelė . 
1970 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 258 (Veikutė
nai) . 

777. VAINAGIAI, Siaulių raj ., Kurtuvėnų apyi. 
Į PR nuo kaimo, miško pakraštyje yra pi
liuku vadinama kalva . Ją juosia pelkė, per 
kurią, atrodo, anksčiau tekėjo upelis į kiek 
toliau V esantį ežerėlį. Slaitai statūs, na
tūralūs, apie 14 m aukščio. Viršuje - ova-

. li, apie 40 m ilgio SR-PV kryptimi ir 
apie 25 m pločio aikštelė. 
1967 žv. II.' 
Lit.: P. Višinskis, 1964, 399; L. Krzywicki , 
1906, 58, 82; P. Tarasenka, 1928, 254. 
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778. VAINATRAKIS, Kauno raj., Rokų apy!. 
Kaimo PR dalyje, Vyčiaus deš. krante yra 
Prūskapinėmis vadinamas piliakalnis, nes 
aikštelėje buvusios protestantų kapinės. Iš 
PR, PV ir šV jį juosia upelio slėnis. šlai
tai apie 5 m aukščio. šR piliakalnis sie
kia aukštumą, nuo kurios atskirtas 2 py
limais ir grioviu tarp jų. Išorinis 135 m 
ilgio pylimas, juosiąs beveik visą pilia
kalnĮ, išskyrus jo šV kampą, kiek žemiau 
aikštelės, šlaite. Jis 3,5 m aukščio nuo 
lauko ir 0,5 m aukščio šlaite. Už pylimo 
aukštumoje yra griovys ir 3,5 m aukščio 
nuo griovio antras 40 m ilgio pylimas 
aikštelės šR krašte, 1,8 m aukščio nuo 
aikštelės. Aikštelė apie 40 m ilgio PV-šR 
kryptimi ir apie 30 m pločio. Ji suardy
ta XIX a. ir XX a. pirmosios pusės 
kapų. 
1971 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1959, žemė!. 

779. VAINEIKIAI, Kretingos raj., Darbėnų 
apy!. 
Akmenos deš. krante ariamo lauko kraš
tas vadinamas papilale. Iš V, Š ir R lan
ku jį juosia upė. šlaitai 5-6 m aukščio. 
Dirva be kultūrinio sluoksnio žymių. Atro
do, kad aukštumos krašte buvęs piliakal
nis, kurį jau XIX a. nunešė upė. 
1966 žv. II. 

780. VAINIONAI, Lazdijų raj., Seirijų apy!. 
Seiros kair. krante buvo pilaite vadinama 
kalvelė, sunaikinta statybų. Duomenų apie 
dydį ir formą neliko. 
1965 žv. II. 

781. VAIŠVILAI, Vilkaviškio raj., Pajevonio 
apy!. 
Kaime yra kartais piliakalniu vadinama 
apie 25 m skersmens pagrindu bei 3 m 
aukščio kalvelė plokščiu 8 m skersmens 
viršumi. 
1965 žv. II, 1972 žv. MMT. VAK, 64/216. 

782. VAITIEKONAI, Radviliškio raj., Grinkiš
kio apy!. 
Piliakalnis kaimo Š dalyje, Šušvės deš. 
krante, santakoje su Vingr:iu. Iš R jį juo
sia Šušvė, iš š ir V - Vingrio slėnis. Šlai
tai statūs, 11 m aukščio. P nuo aukštumos 
buvęs atskirtas 40 m ilgio vos žymiu grio
viu ir aikštelės krašte supiltu pylimu, ku
ris 7 m aukščio nuo lauko ir 4,5 aukš
čio nuo aikštelės. Aikštelė trikampė, 36 m 
ilgio Š-P kryptimi ir 17 m pločio P (prie 
pylimo). Dalį aikštelės kartu su šlaitu, 

atrodo, nunešė Šušvė. Į P nuo piliakalnio 
lauke yra buv. gyvenvietės žymių .. 
1968 žv. II. VAK, 74/154-165. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 255; <1>. TIOKPOB
CKilIM, 1899, 1,21. 

783. VAITKUŠKIS, Ukmergės raj. ir apy!. 
Lapiakalniu vadinamas piliakalnis yra į 
P nuo Pašilės, Šventosios slėnio krašte. 
Tai pailga R-V kryptimi kalva, įsiterpu
si į slėnį. Iš P, V ir Š ją juosia slėnis 
ir jo krašto daubos. Šlaitai iki 30 m aukš
čio, bet nuolaidūs, kiek statesni tik viršu
je. R galas, siekiąs aukštumą, tik 5 m 
aukščio, nes nuo jos atskirtas tik nedide
liu įlinkiu. Viršuje - 45 m ilgio R-V 
kryptimi ir apie vidurį maždaug 20 m plo
čio aikštelė, Jos R galas kiek aukštesnis: 
gal būt, čia buvo nedidelis pylimas. 
Š-ŠV pašlaitėje aptikta lipdytos kerami
kos lygiu paviršiumi. 
1970 žv. II. Rad. IEM. 

784. VALAKAVIČIAI, šalčininkų raj., Pabarės 
apy!. 
Piliakalnis į PV nuo kaimo, prie ribos su 
Kiaulėkų kaimu, Brastos deš. krante, slė
nyje. Jis pailgas šV-PR kryptimi, iš P 
juosiamas upelio slėnio, iš š - pelkėtos 
lygumos. Šoniniai šlaitai statūs, 7-8 m 
aukščio, galiniai nuolaidesni ir žemesni. 
PR nuo aukštumos piliakalnį skiria poros 
m gylio įlinkis, už jo piliakalnio galas vos 
3 m aukščio. Todėl jo gale supiltas apie 
2 m aukščio pylimas, šV - kitas 2 m 
aukščio pylimas ir už jo šlaite, 4 m že
miau, trečias 20 m ilgio ir 1,5 m aukščio 
pylimas. Viršuje tarp pylimų lieka beveik 
apskrita 22 m ilgio ir 20 m pločio aikš
telė. Joje rasta lipdytos grublėtu pavir
šiumi ir žiestos keramikos. Tokios pačios 
rasta ir R pašlaitėje. 
1955 žv. II, 1968 žv. MMT. Rad. IEM. 

785. VALENAI, Kretingos raj., Zalgirio apy!. 
Babrūnės deš. krante į Akmenos slėnį įsi
terpusi kalva vadinama pilale. P šlaitas 
leidžiasi į Babrūnės, V ir šV į Akmenos 
slėnius. Šlaitai statūs, apie 14 m aukščio. 
ŠR-R nuo aukštumos skiria tik 1,5-2 m 
gylio ir 45-38 m ilgio įdubimas. Pilalės 
viršus apie 70 m ilgio R-V kryptimi ir 
apie 40 m pločio, iškiliu viduriu. Kalva il
gai buvo ariama. Pasakojama, kad buvo 
išverčiama anglių. Šalia lauke rasta šla
ko. Greta buvęs Cartų (Zarten) kaimas. 
Galimas daiktas, senesnėje archeologinėje 
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literatūroje ši kalva vadinama Cartų pi
liakalniu. 
1963 ir 1966 žv. II. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 188; P. Tarasenka, 
1928, 112; C. Engel, 1931, 81; H. Crome, 
1940, 145. 

VALIONIŠKIS, Rokiškio raj., Juodupės 
apyl. 
Sidabrinės kalnas archeologinėje literatū
roje kartais vadinamas piliakalniu. Vieti
niai gyventojai piliakalniu jo nelaiko, pa
davimų apie ii nėra. K.aIva be įtvirtini
mų ir be kultūrinio sluoksnio. 
1972 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,256. 

VALKININKAI, Varėnos raj. 
Minimas piliakalnis - XVII-XVIII a. 
dvarvietė. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 256. 

VANGAl, Prienų raj., žr. Pašventupys 
(Nr. 553). 
Cia minimo piliakalnio nėra. Jis gretima'
me Pašventupio ir iš kitos pusės Bački· 
ninkėlių kaime. Istorikai V. K.ętrzyiiskis, 
H. Lowmianskis spėjo čia buvus XIIIa. 
viduryje jotvingių valsčiaus - vienos "že
mės" centrą. Bet XIII a. būdingo pilia
kalnio nėra. Be to, Vangų apylinkių pri
klausomumas XIII a. jotvingiams tebėra 
neįrodytas. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 256; A. K.a
mifIski, 1956, 258. 

786. VARDUVA (buv. Zemaičių K.aIvarija), 
Plungės raj. 
Piliakalnis Varduvos deš. krante, santa
koje su Pagardeniu (Cedronu). V šlaitas 
leidžiasi i Varduvos, R - į Pagardenio 
slėnius, Š - į santaką. Šlaitai statūs, dau~ 
giau kaip 10 m aukščio. P nuo gretimų 
aukštumų buvo iškastas griovys ir supil
tas 30- 35 m ilgio pylimas. Jis nul<astas, 
nuskleistas ir dabar tik apie 1 m aukščio. 
Aikštelė maždaug 40 m ilgio Š-P kryp
timi ir 35 m ploč io. Greta V buvo žemes
nė kalvą, vadinama Šatrija; už Varduvos 
kalvoje yra kapinių suardytas IX-XIII a . 
senkapis. 
1903 žv, L. K.rzywickis, 1964 žv. II. 
Ut.: L. K.rzywicki, 1906,9, 12,39; P. Tara
senka, 1928, 148 (K.aIvarija) ; M. Valan
čius, 1972, 362. 

VARĖNA 
Prie Varėnos, Merkio ir Varėnės santako
je, deš. Varėnės krante minimi pilies griu-

vėsiai. Dabar pilies ar piliakalnio žymių 
čia nėra. Neaptikta ir radinių, patvirtinan
čių juos buvus. 
1955 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 256; <P. ilOKPOI3-

CKlfH, 1893, 118. 

787. VARGULIAI, Anykščių raj., Staškūniškio 
apyl. 
Piliakalnis į Š nuo kaimo, Baldono ež. 
PV pakrantėje, tarsi į ii įtekėjusio mažo 
upelio krante. Iš Š, ŠV ir ŠR ii juosė 
gilus slėnis, P- PR siekė aukštumą. Išli
ko piliakalnio pylimas, aikštelė nuslinku
si į slėnį. Pylimas 6,5 m aukščio nuo gre
timo lauko ir apie 20 m nuo slėnio. Vir
šus apie 13- 15 m skersmens, iškasinėtas 
duobėmis, deformuotas. Į P nuo piliakal
nio, dirvoje rasta lipdytos keramikos ir 
šlako. 
1936 žv. P. Tarasenka, 1969 žv. II. VAK., 
66/151-160. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 256; <P. ilOKPOB

CKlfH, 1899, 107. 

788. VARKALIAI, Plungės raj., Nausodžio 
apyl. 
Babrungo kair. krante, priešais Gandin
gos piliakalnį, į R nuo jo, šlaito krašte 
yra pilikė. Ji gana nuolaidžiais, žemes
niais nuo aukštumos iš R-ŠR šlaitais ir 
viršuje su maždaug 40 m skersmens aikš
tele. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 256; L. K.umšly
tis, 1934, 29; <P. HOKPOBCKlfH, 1899, 89. 

789. VARKALIŠKĖS (Juodkočiai, Lapainia), 
K.aišiadorių raj ., K.ruonio a pyl. 
Piliakalnis Varkališkių miške, šalia buv. 
Juodkočių kaimo, į SR nuo Lapainios žio
čių. Tai nupiauto kūgio formos kalva ant 
ožnugario, įsiterpusio į Nemuno slėnį. 
Viršuje piliakalnis su maždaug 20 m 
skersmens aikštele kiek iškiliu viduriu. S 
ir P šlaitai statūs, apie 40 m aukščio, 
V ir R nuolaidesni, su pylimais. V šlaite 
2,5 m žemiau aikštelės krašto yra 1 m, 
o R apie 2,5 m žemiau aikštelės - 0,6 m 
aukščio pylimai. R šlaitas žemiausias, tik 
12 m aukščio, toliau į R tęsiasi žemes nė 
kalvos dalis, kuri jungiasi su aukštuma 
slėnio krašte. Si kalvos dalis apie 10 m 
pločio. Už 120 m į R nuo piliakalnio ant 
jos yra apie 4 m aukštesnė už likusią dalį 
10X 15 m dydžio tarsi priešpilio aikštelė . 
Už jos iš R pusės - 5 m gylio griovys, 
skiriąs priešpilį nuo aukštumos. 
1971 žv. II. 
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26 pav. Varnupiai (Nr. 793) 

790. VARNIKAI, Trakų raj., Senųjų Trakų 
apy!. 
Piliakalnis Gaivės ež. R pakrantėje, į V 
nuo Nerespinkos ež. ir į S nuo Bernardi
nų ež. S piliakalnis siekia ežero slėnį, R 
ir V - daubas, o P - aukštesnius laukus. 
Slaitai tik kelių m aukščio. Viršuje - apie 
20 m ilgio PR-SV kryptimi ir ties vidu
riu apie 15 m pločio aikštelė. SV pašlai
tėje rasta lipdytos .keramikos nežymiai 
brūkšniuotu paviršiumi. 
1959 žv. II. 

791. VARNISKIAI, Anykščių raj., Debeikių 
apy!. 
Kartais Kartkalniu vadinamas piliakal
nis - netaisyklinga kalva, iš V, S ir P 
juosiama daubų, nedidelės pelkės . Slaitai 
gana statūs, 9 m aukščio. PR kampas 
siauru aukštumos ruoželiu jungiasi su to
kio paties aukščio gretimu lauku. Sis ruo
želis buvęs perkirstas skersiniais grio
viais ir tarp jų supiltais 2 ar 3 apie 
1,5 m aukščio pylimais. Jie apardyti, ka
sant žvyrą, ir geriau išliko tik 2 pylimų 
galai. Aikštelė netaisyklinga, apie 40 m 
ilgio R- V kryptimi ir apie 28 m pločio. 
1969 ·žv. II. 

792. VARNISKf.S, Zarasų raj., Avilių apy!. 
Piliakalniu vadinama aukštos kalvos vir
šūnė apie 30 m ilgio S~P kryptimi ir 
12-15 m pločio. R, S ir V šlaitai nuolai
dūs, bet 20-25 m aukščio. Pašlaitėse
pelkės ir 2 nedideli ežerėliai. P šlaitas že
mesnis, taip pat nuolaidus. Įtvirtinimų ir 
kultūrinio sluoksnio nepastebėta. Kal 
vos vardas - piliakalnis - baigiamas už
miršti. 
1972 žv. II. 

793. VARNUPIAI, Kapsuko raj., Padovinio 
apy!. 
Piliakalnis 'į S nuo kaimo, prie Amaivų 
pelkės, P krašte. SV, S ir SR jis beveik 
siekia pelkę. Slaitai nuo pelkės statūs, 
10- 12 m; P nuo aukštumos 7-8 m aukš
čio . Viršuje - 36-38 m ilgio SV-PR 
kryptimi ir 32 m pločio aikštelė. Ji ap
juosta pylimu, kuris aukščiausias P, sie
kia 2,5- 3 m, kitur 0,5-1 m aukščio nuo 
aikštelės. 
1971 m. VVU (vad. P. Kulikauskas) aikš
telės PR dalyje ištyrė apie 200 m2 plotą 
ir padarė pylimo piūvį . Aikštelės viduryje 
kultūrinis . sluoksnis 0,6-0,8 In storio, R 
krašte siekia 4,8 m. Aptikta židinių, stul-
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pų vietų, lipdytos tarsi grublėtu pavlrslU
mi bei žiestos keramikos, šlako. Tyrinėto· 
jas skiria 3 žymesnius piliakalnio per
tvarkymo laikotarpius ir datuoja piliakalnį 
laikotarpiu nuo I tūkstantmečio pr. m. e. 
iki XIV-XV a. 
1954 ir 1962 žv. II, 1971 tyr. VVU. Rad . 
IEM. 
Ut.: A. Polujanski, 1859, 327; J . Totorai
tis , 1908, 188; J . Radziukynas, 1909, 9; 
P. Tarasenka, 1928, 257; A. KamiIlski , 
1956,258; P . Kulikauskas, 1972 a, 16- 19; 
1974.97-- 116; n. KYJI1maycKa'c, 1972, 417. 

794. VERSLAVA, Zarasų raj ., Antalieptės 
apyl. 
Piliakalnis šventosios deš. krante. Iš R, 
V ir PV jį juosia pelkėtas Šventosios slė
nis, ŠR nuo aukštumos skiria siauras slė
nis. Šlaitai statūs, nuo upės slėnio apie 
24 m, ŠR - 15 m aukščio. Viršuje yra 
maždaug 45 m ilgio PR-ŠV kryptimi ir 
25 m pločio apie vidurį aikštelė . Jos pa
kraščiais ir š laite žymu kultūrinis sluoks
nis. Rasta lipdytos keramikos brūkšniuo
tu paviršiumi, š lako. 
1949, 1958 ir 1972 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 257; P. Gipiškis, 
1936, 29; D. Zilėnienė ir A. Zilėnas, 1969, 
99;<1>. nO~pOBCKHH, 1899,40,41. 

VARONYS, Molėtų raj. , žr. Vorėnai (Nr. 
836) . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 257. 

795. VARTDLIŠKIAI, šilutės raj., Vilkyškių 
apy!. 
Kartais šventkalniu vadinamas piliakal-
nis yra kaimo V dalyje, įsiterpęs i slėnį · 
Iš ŠV, Š ir R jį juosia daubos. Šlaitai 
statūs, daugiau · kaip 10 m aukščio . 
P - PV nuo aukštumų jį skyrė apie 24 m 
ilgio ir 8 m pločio griovys. Už griovio S 
supiltas kiek lenktas 32 m ilgio pylimas . 
Jo galai remiasi į daubas. Apie vidurį 
pylimas aukščiausias , bet ariant gerokai 
nuskleistas . Jis buvo vadinamas Milžino 
kapu. U ž pylimo yra 16 m pločio ir poros 
m gylio griovys; už jo kyla 6,5 m aukš
čio galinis piliakalnio šlaitas su 2 m aukš
čio pylimu aikštelės P. Zemesnė pylimo 
dalis juosia beveik visą keturkampę 28 m 
ilgio ir 22 m pločio aikštelę. Ties Š galu, 
5 m žemiau aikštelės yra 30- 35 m plo
čio žemesnis kalvos galas - terasa . To
dėl ir Š šlaitas paaukštintas aikštelės gale 

supiltu 1,5 m aukšč i o pylimu. Piliakalnyje 
buvę randam a daug anglių . 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 175; P .Tarasenka, 
1928, 257; C. Engel, 1931, 81; V. Bruo
žai tytė, 1937 vasario 26; J. Remeika, 1938, 
31 - 32, 88; H. erome, 1940, 137. 

796. VASTAPAI, Molėtų raj., Alantos apy!. 
Koplyčkalniu, piliakalniu vadinama dide
lė natūrali kalva Vastapos kair. krante. 
Iš Š, V, PV ją juosia upės slėnis. Šlaitai 
statūs, daugiau kaip 10 m aukščio, R-Šl~ 
susilieja su gretima aukštuma. Viršus 
apie 200 X 100 m dydžio, ariamas. Randa
ma pl ytgaliLĮ, matyt, XVI - XVIII a. bus 
stovėjusi kopl yč i a. 
1970 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 257; <1> . DOKp oB
CKHH. 1899, 108. 

797. VAZGO NAI, Ukmergės raj., Šešuolių 
apy!. 
Y.aimo JJ dalyje buvo nedidelė pievomis 
apjuosta kalvelė, vadinama piliakalniu. Ji 
sunaikinta apie 1934 m. , kasant žvyrą . 
Duomenų apie jos dydi, formą ir radinius 
neišliko. 
V AK, 60/1 06- 11 4. 

798. VEDRIAI , Šilalės raj., Obelyno apy!. 
Akmenos kair. krante, santakoje su Akme
nynu, deš. jo krante buvo piliakalnis. Š 
šlaitas leidosi į Akmeną, V - į upių san
taką, P - į Akmenyno slėnį; R piliakal· 
nis siekia aukštumas. Šlaitai nuo upės 
buvo apie 10 m aukščio. Š pašlaite tekė
jusi Akmena nuplovė visą šlaitą ir aikš-

. telę, išliko tik P šl aitas: Iš jo matyti, kad 
V kalvos smaiga lys buvo atkirstas 
3,5- 4 m gylio grioviu. Aikštelė buvo 
80 m ilgio, kiek aukštesniu R galu. Plotis 
nežinom as. R gale nuo aukštumos buvo 
4-5 m aukščio pyl im as; liko tik P jo ga
las. Pylimo išorinis R šlaitas, 6 m aukš
čio, leidžiasi į 4 m pločio griovį . Už grio
vio, 3 m aukšč i au jo yr a trikampė prieš
pilio aikšt elė. Nuo lauko ją saugo 33 m 
ilgio ir 5 m aukščio gerai išlikęs pylimas . 
Už pylimo dirvoj e ra ndama lipdytos ke
ramikos grublėtu paviršiumi, apdegusio 
molio. L. Krzywickis teigia, kad griūvan 
čiame aikštelės krašte XX a . pradžioje 
buvo kultūrini s sluoksn is. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. Rad . 
IEM. 
Ut.: L. Krzywicki, 1908, 40, 44, 52-54, 
87 ; P. Tarasenka, 1928, 257. 
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799. VEITEUAI, Skuodo raj., Aleksandrijos 
apyl. 
Veretos deš. kr a nte , netoli santakos su 
Kalote yra pilalė. Tai kalva upės slėn yje, 
tarsi sala, iš visų pusių juosiama pelkės. 
Sla)tai 3-4 m a ukščio, statūs . Viršuj e 
yra 0,6- 0,7 m skersmens beveik apskrita, 
kiek iškiliu viduriu aikštelė. Pasakoj ama, 
kad buvo aptinkama akmeninių kirvių ir 
kitų radinių, bet jie neišliko. 
1966 žv. II. 

800. VEIVIRŽĖNAI (Vilkiai) , Klaipėdos raj. 
Į R nuo miestelio, Veiviržo kair. krante, 
jau Vilkių kaimo lauke yra piliakalnis. Iš 
V, P ir S jĮ juosia upelio slėnis. Slaitai 
gana statūs, apie 15 m aukščio. R nuo 
aukšt.umos piliakalnis atskirtas jau vos 
žymiu grioviu ir aikštelės krašte supiltu 
pylimu, kuris išorėje 5 m, nuo aikštelės 
3- 3,5 m aukščio. Aikštelė 37 m ilgio 
R- V kryptimi ir R gale 34 m pločio. V 
galas žemesnis, tik 11 m pločio. Atrodo, 
P ir S kraštai, Veiviržui paplovus kran
tą, kiek išgriuv ę. 1905 m. L. Krzywickis 
iškasė aikštelėje nėdidelę duobę ir aptiko 
tik 0,45 m storio humuso sluoksnį be jo
kių radinių. 
Už pylimo, į R nuo piliakalnio 70X 35 m 
dydžio aikštė, apjuosta daubomis ir tarsi 
jas jungiančiu grioviu, primena prieš
pilį· 
1905 m. žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka , 1928, 260; <1>. nOKpOB
CKHH:, 1899, 95. 

801. VĖLAICIAI, Kretingos raj ., Kartenos 
apy!. 
Alanto "kair. krante, prie Tyrupalio žioči ų 
yra išlikusi dalis piliakalnio - V aikšte
lės kraštas ir šlaitas. Iš V piliakalnį juo
sė Tyrupalis, S ir R - Alantas. Slaitai į 
slėnius 20-25 m aukŠČIO. P nuo aukštu
mų piliakalnį skyrė nedidelė dauba, todėl 
š laitas čia žemesnis ir nuolaidesnis. Jis 
sustiprintas 3 pylimais, kurių liko tik V 
galai. Pirmas is, išorinis pylimas 4,5 m 
aukščio nuo daubos. Už 0,5 m gylio grio
vio yra antras 2 m aukščio pylimas ir 
0,5 m gylio griovys bei trečias 2 m aukščio 
pylimas. Jis buvo aikštelės P gale ir tik 
0,7 m aukščio nuo aikštelės. Viršus nu
skleistas į 50 m ilgio P - S kryptimi aikš
telę. Išliko tik 0,5- 1,5 m pločio V kraš
tas. S gale irgi buvęs vos žymus pylimas . 
Beveik visą aikštelę nuplovė Alantas, ska
laująs R piliakalnio š laitą. 
! 966 žv. II. 

VELEIKIAI, Zarasų raj., žr. Gutaučiai 
(Nr. 236). . ' v • 

Kaime minimas piliakaIms. Jo leskoJo 
RKM ir išsiaiškino, kad Veleikių kaimo 
sklypai beveik siekė gretimo G~t.aučių 
kaimo piliakalnį. Matyt, tas pats pIliakal
nis užrašytas 2 kartus. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,261; <1>. nOKpOB
CKHH:, 1899,41. 

802. VELIKUŠKĖS, Zarasų raj., Antazavės 
a pyl. v 

Piliakalnis į · S nuo kaimo, Sartų ez. R 
krante, į P nuo Bradesių įlankos. Iš V it 
S jį juosia ežeras, iš R ir P - nedidelės 
daubos. Slaitai nuo ežero 18-19 m, nue 
laukų statesni, tik 4 m aukščio. Viršuje
ovali apie 45 m ilgio S-P kryptimi ir 
apie 25 m pločio aikštelė. 
1933 m. P. Tarasenka ištyrė beveik visą 
aikštelę ir dalį R bei P šlaito - iš visG 
apie 1600 m2 • P ir R šlaite buvęs 0,7 m 
aukščio pylimas ir 0,6-0,8 m gylio grio
vys, o vėliau dar du 1-2,5 m aukščio 
pylimai ir trys 4- 6 m pločio bei 
1,8-2,5 m gylio grioviai. Jie užslinkę. 
Aikštelės pakraščiu rastas iki 0,8 m storio 
kultilrinis sluoksnis. Aptikta daug lipdytos 
keramikos brūkšniuotu, mažiau grublėtu, 
lygiu bei gludintu paviršiumi, taip pat ak
meninių, kaulinių ir metalinių dirbinių iš 
I tūkstantmečio pr. m. e. ir pirmųjų m. e_ 
amžių. Be to, aikštelėje ir šlaituose rasta 
36 sudegintų žmonių kapai, kurių įkapės 
iš laikotarpio nuo VII-VIII a. iki .XII a. 
Aikštelėje, beveik centre apie 1,2 m skers
mens moliu išplūktoje dubens formos duo
bėje aptikti 2 žmonių griaučiai. Kapai 
P . Tarasenkai buvo davę pagrindą hipo
tezei apie apeiginę piliakalnio paskirtį. P 
ir R pašlaitėje nemažame plote yra kultū
rinio sluoksnio pėdsakų - lipdytų šukių, 
šlako ir kitų radinių. 
1949 ir 1972 žv. II, 1933 tyr. P. Tarasenka. 
Rad. KVIM, 973: 1-45, 1658: 1- 10, 
1758: 1- 6. 
Ut.: P . Tarasenka , 1934, 411-414; Lidei
kytė-Sopauskienė, 1935, 143- 444; J. Pu
zinas, 1938, 209-210; P. Kulikauskas, 
1955, 78; P . Tarasenka, 1956, 23-27; 
R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1958, 25-26; 
LAB, 118, 127- 128; n. TapaceHKo, 1952, 
87-8~. 

803. VELIKUšl(ĖS, Zarasų raj., Antazavės· 
apyl., . 
Sartų ež. Bradesių įlankos gale didelė 
kalva vadinama Sala, Iš S ir SV ją juo-
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sia Bradesių įlankos galas, iš V-PV
prie jo esanti pelkė, iš P- PR - kiek ato
kiau esąs Zalvo ež. Todėl kalva atrodo 
tarsi sala . Ji stačiais, 20-25 m aukščio 
šlaitais. Viršuje - apie 140 m ilgio 
SV- PR kryptimi ir apie 80 m pločio ne
ta isyklinga, buvusi ariama aikštė. Joje 
ryškus juodos žemės sluoksnis su lipdyta 
keramika lygiu paviršiumi, šlako gaba
lais , gyvulių kaulais. 'Minima, kad buvo 
rasta ir akmeninių kirvių. Padėtis ir kul
t ūrinis sluoksnis rodo kalvą buvus pilia
kalniu . 
1972 žv. II. VAK, 71/126. 

804. VELIUONA, Jurbarko raj. 
Nemuno ir Veliuonos santakoje yra pilia
kalnis. Jo S šlaitas leidžiasi Į Veliuonos, 806. 
R ir P - Į Nemuno slėnius . Slaitai statūs, 
iki 30 m aukščio. V nuo gretimos aukš-
tumos piliakalnis atskirtas 17 m gylio 
skersiniu grioviu. Viršuje - 54 m ilgio 
R-V kryptimi ir 20-25 m pločio aikšte-
lė, kurios V gale yra 15 m ilgio ir apie 
2,5 m aukščio pylimas išskleistu 10 m 
skersmens viršumi. Aikštelės S dalyje yra 
apie 10 m skersmens duobė. 
1912 m. piliakalnio aikštelę tyrinėjo 
L. Krzywickis ir T. Daugirdas. Aptikta 
sudegusių pastatų dalių, daug apdegusio 
molio, 2 žmonių apdegę griaučiai, žiestos 
keramikos, nemaža strėlių, ypač arba leto, 
antgalių ir kitų XI- XIV a. radinių . 
Pagal tradiciją piliakalnis laikomas prie 
Veliuonos žuvusio didžiojo Lietuvos ku- ' 
nigaikščio Gedimino kapu . Tyrinėjimai ro· 
do čia stovėjus medinę pilĮ, kuri, kaip 
teigia kryžiuočių metraštininkai, dažnai 
buvo puolama XIV a . pirmojoje pusėje, 
1348 m. ir 1364 m. sudeginta, vėl atsta
tyta ir 1367 m. besitraukiančios Įgulos 
sudeginta. 
1960 žv. II, 1912 tyr. L. Krzywickis ir 
T. Daugirdas. Rad. KVIM, 1695: 1-52, 
1697: 1- 112. 
Lit.: T. Dowgird, 1889, 382-384; L. Krzy
wicki, 1906, 35, 40, 41 , 55, 58, 72, 77-79; 
1928; P. Tarasenka, 1928, 258; Z. Ivins
kis.-"XX amžius", 1939 birželio 21 ir 23; 
P. Tarasenka, 1956, 73-75; LAB, 369-
370; J . Basanavičius , 1970, 93-95; M. Va
lančius, 1972, 363; <1> . TIOKPOBCKMH, 1899, 
135-136. 

805. VELIUONA, Jurbarko raj. 
Į V nuo Gedimino kapu vadinamo pilia
kalnio, už plataus, 17 m gylio griovio yra 
Pilies kalnas. Jo status, daugiau kaip 
30 m aukščio P šlaitas leidžiasi i Nemu-
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no slėnĮ, R - Į griovĮ, S - Į Veliuonos 
slėnį. V nuo aukštumos piliakalnis at
skirtas plačiu apie 4 m gylio grioviu. 
Viršuje - didelė, apie 80 m ilgio ir apie 
40 m pločioR gale aikštelė . Jos S pakraš
ty, pasakojama, anksčiau ir V bei R gale 
buvo matyti mūrinių sienų pamatai. Pilia
kalnio aikštelė apardyta, XX a. pradžioje 
sodinant sodą . 
Atrodo, čia stovėjo 1412 m. atstatyta mū
rinė Veliuonos pilis. Galimas daiktas, to
liau i V- SV aukštumoje greta pilies bu
vo Įtvirtintas papilys, kuriame vėliau pa
statyta bažnyčia ir kūrėsi miestelis. 
1960 žv. II. 
Lit.: žr. Nr. 804. 

VELIUONA (Pilaitės), Jurbarko raj. 
Į V nuo Veliuonos, Nemuno slėnyje, į R 
nuo Gystaus žiočių greta viena kitos bu
vo 2 kalvelės, apjuostos 2 ar 3 grioviais 
ir pylimu tarp jų. Kalvelės vadinamos pi
laitėmis. R didesnė, su keturkampe aikš
tele viršuje. XIX a. ir XX a. pirmojoje 
pusėje Nemunas nuplovė P jų galus, nu
nešė nemažą dalį ir beveik užnešė juo
susius griovius. Liko tik abiejų kalvelių 
S kraštai ir jas juosusio didžiojo griovio 
žymės. Kalvelės 7-8 m aukščio nuo Ne
muno, stačiais šlaitais, atskirtos siauru 
grioviu. R kalvelės viršuje išliko 16 X 18 m, 
V - 24 X 10 m dydžio aikštelės dalis. Jas 
juosė apie 10 m pločio griovys. Kalvelės 
1923 m. ir 1924 m. apardytos, čia remon
tuojant baržas; vėliau kalveles, ieškodami 
senienų, kasinėjo smalsuoliai. 
1965 m. II (vad. A. Tautavičius ), ištyrė 
aikšteles kalvelių viršuje ir padarė 2 grio
vio piūvius. V kalvelės aikštelėje rastas 
1,3 m storio kultūrinis sluoksnis su de
gėsiais, akmenimis, plytgaliais, įvairiais 
geležiniais dirbiniais. Pastebėta iš plytų 
mūrytos krosnies dalis ir aikštelės pakraš
čiu buv. pylimas. R aikštelėje aptiktas su
degusio pastato S galas, 11-11,5 m plo
čio su 1,5 m storio sienomis, kurių vidinė 
pusė iš rąstų rentinio, išorinė - iš ver
tikalių stulpų. 0,9 m tarpas užpildytas rąs
tais ir plūktu moliu . Tarp sudegusio pa
stato liekanų aptikta daug strėlių antga
lių, vinių, girnos ir kitų radinių . Kalveles 
juosęs griovys 9-11 m pločio ir apie 10 m 
gylio, matuojant nuo viršaus, ir 3-3,5 m 
gylio nuo gretimo lauko. Tarp griovių buv. 
pylimo paviršius sustiprintas moliu. 
Manoma, kad čia stovėjo 1337 m. kryžiuo
čių pastatyta Bajerburgo pilis, kurią ne
trukus lietuviai sunaikino. 
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1960 žv. II, 1965 tyr. II. Rad. IEM, AR 
397; 1-2053. 
Lit.: žr. Nr. 804. 

807. VELNIAKAMPIS (Elniakampis, Gele-
žiai), Vilniaus raj., Sudervės apy!. 
Piliakalnis i R nuo Velniakampio vien
kiemio, i V nuo Geležių kaimo, prie ribos 
su Pylimų vienkiemio laukais. Iš R, P ir 
V ji juosia gilūs 2 mažų upelių slėniai. 
Slaitai i juos statūs, 20-24 m aukščio. 
Tik S-SR siekia žemesnę aukštumą. Vir
šuje - beveik keturkampė, 65 m ilgio 
S-P kryptimi ir 40 m pločio aikštelė: Jos 
S gale buvęs mažas 'pylimas ariant išskleis
tas . Be to, šlaite yra 24 m ilgio pylimas, 
juosiantis piliakalnio SR kampą apie 3 m 
žemiau aikštelės krašto . Aikštelėje žymu 
ariant suardytas kultūrinis sluoksnis . Ras
ta lipdytos keramikos brūkšniuotu ir grub
lėtu paviršiumi. 
1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 203 (Panoriai) ; 
ct> . nOKpOBCKI1H, 1893, 69. 

808. VELZIAI, Radviliškio raj ., Sedūnų apy!. 
Arimaičių ež. P krante yra piliakalnis. Iš 
P ir R ji juosia pelkės, iš S ir V - ežeras. 
Slaitai nuo ežero ir pelkės 8 m aukščio . R 
nuo žemesnės aukštumos dalies piliakalnis 
atskirtas 10 m pločio ir 1,5 m gylio grio
viu. Slaitas čia 4-5 m aukščio . Viršuje
ovali, 36 m ilgio S- P kryptimi ir 32 m 
pločio aikštelė. Jos R krašte buvęs pyli
mas išskleistas . R pašlaitėje, už griovio 
likusioje apie 4 m aukščio nuo ežero kal
vos dalyje buvęs priešpilis. Iš S ji sau· 
gojo ežeras, iš P - pelkės , R siauresnis 
galas buvo perkastas grioviu ir supiltas 
pylimas, kurie beveik sulyginti. Papilio 
aikštelė apie 50 m ilgio R- V kryptimi 
ir 30- 35 m pločio V bei 15 m R gale. 
1969 m. SAM (vad. J. Naudužas) ' ištyrė 
piliakalnio aikštelę. Aptiktas plonas I m. e. 
tūkstantmečio antrosios pusės ir II pra
džios kultūrinis sluoksnis su lipdyta ir 
ankstyva žiesta keramika; rasta sidabrinė 
pergniaužtinė antkaklė. Padaryti bando
mieji perkasai papilyje. 
1968 žv. II , 1969 tyr. SAM. Rad. SAM. 

809. VEMBOTAI (Kulšiškiai), Telšių raj., Var
nių apy!. 
Ma žo bevardžio upelio (Gemliuko?) kair. 
krante yra piliakalnis, iš V, S ir R juo
siamas upelio slėnio daubų. Slaitai sta
tūs, 13 m aukščio. P nuo aukštumos lan
ku supiltas pylimas, kurio išorinis šlai-

tas 6 m, nuo aikštelės - 4 m aukščio. 
Aikštelė ovali, 40 m ilgio R-V kryptimi 
ir 30 m pločio. Jos S krašte irgi yra iš
skleisto pylimo žymių . 
1964 žv. II. VAK, 56/468. 
Lit.: R. Batūra, 1964, 17. 

810. VENCKAI, Silutės raj ., Zemaičių Nau
miesčio apy!. 
Į V nuo kaimo, Susties deš. krante, prie 
Pilupio žiočių yra pilalė-piliakalnis. Iš P 
ji juosia Susties, iš R ir S - Pilupio slė
niai. Slaitai nuo upelių statūs, 7 m aukš
čio. V piliakalnis siekia aukštumą, nuo 
kurios buvo atskirtas grioviu ir aikštelės 
V gale supiltu pylimu. Pylimas išskleis
tas ariant ir skiriasi tik 1,5 m aukščio 
plačiu pakilimu. Aikštelė apie 80 m ilgio 
R-V kryptimi, R gale 17 m ir V 20 m 
pločio. Pylime ardami išversdavę apdegu
sių rąstų . Į V nuo piliakalnio dirvoje 
rasta lipdytos keramikos lygiu pavir
šiumi. 
1963 žv. II. Rad. IEM, VAK, 52/146. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 258; ct>. TIOKPOB
clmH, 1899, 155. 

VEPRIAI, Ukmergės raj. 
Nurodomi XV a. pradžios pilies griuvė
siai. Iš tikrųjų tai mūrinio pastato, grei
čiausiai, XVI- XVII a. dvaro rūmų lie
kanos. Rasta glazūruotų koklių. Duomenų 
apie senesnius radinius ir X I V...:...XV I a. 
būdingų Įtvirtinimų nėra . 
1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 259; J. Basana 
vičius, 1970, 93; ct>. TIOKPOBCKI1H, 1899, 111. 

811. VERSTAMINAI, Lazdijų raj ., Teizų apy!. 
Kaimo PR dalyj e, i R nuo buv. ežero yra 
piliakalnis. Jis 7-10 m aukščio išoriniais 
šlaitais. Viršuje ovali, SR-PV kryptimi 
24 m ilgio ir 18 m pločio aikštelė, iš visų 
pusių apjuosta 127 m ilgio pylimu, kuris 
SR gale 4,5 m, o PV - 3 m aukščio . 
Aikštelė užpelkėjusi. 
1965 žv. II. 
Lit.: A. Mep'KeBHTI!Oc, 1966, 16. 

812. VERSTAMINAI, Lazdijų raj ., Teizų apy!. 
Apie 300-400 m i PV nuo pirmo piliakal
nio, nusausinto ežerėlio P krante yra ant
ras suardytas piliakalnis. Jis buvęs balno 
formos , aukštesniais R ir V galais . R gale 
pylimas 3 m; V - 5 m aukščio. Pylimai 
juosė apie 25 m skersmens aikštelę . 

- 180-



Išorinis šlaitas 5-6 m aukščio. PV 
pašlaitėje rasta lipdytų puodų grublėtu 
paviršiumi šukelių. 
1965 žv. II. 
Lit.: žr. Nr. 811. 

813. VERSTAMINAI, Lazdijų raj., Teizų apyl. 
To paties ežerėlio V krante yra trečias 
piliakalnis. Tai pailga S-P kryptimi kal
va stačiais, 12-15 m aukščio R ir V šlai
tais ir kiek nuolaidesniais galais. Viršu
je - 26 m ilgio ir 8 m' pločio aikštelė. 
Įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio joje jau 
nematyti. V-PV šlaite rasta ' lipdytos 
keramikos lygiu ir nežymiai brūkšniuotu 
paviršiumi. 
1965 žv. II. 
Lit.: žr. Nr. 811. 

814. VERSTAMINAI, Lazdijų raj ., Teizų apyl. 
Atrodo, piliakalniu laikytinas kaimo SR 
dalyje esantis koplyčkalnis, didelė aukšta 
kalva, pailga S-P kryptimi. Jos P, V ir 
R šlaitai statūs, daugiau kaip 10 m aukš
čio. Viršus apie 70 m ilgio ir 20-25 m 
pločio. Galai kiek aukštesni, tarsi būtų 
išskleisti pylimai. Kultūrinio sluoksnio ne
pastebėta. Nėra ir koplyčios žymių. 
1965 žv. II. 
Lit.: žr. Nr. 811. 

815. VERŠIOBALIS (Kiemeliai), Vilniaus raj., 
Maišiagalos apyl. 
Piliakalnis į S nuo kaimo, prie ri
bos su Kiemeliais. Kalva nuolaidžiais, 
8-10 m aukščio šlaitais. Iš ' R, P 
ir V ją juosia pelkė. Tik S kalva siekia 
sausesnius laukus. Nors kalvos viršus kiek 
įdubęs, aikštelė aiškiau nesiskiria. Kal
vos viršus ' apie 70 m ilgio S-P krypti
mi ir maždaug 60 m pločio. Aikštelėje pa
stebima tamsesnių dėmių, rasta lipdytos 
keramikos grublėtu paviršiumi. Kalva nuo 
seno ariama, įtvirtinimų pėdsakų nepa
stebėta. 
1969 žv. IEM ir MMT. Rad. IEM. 

816. VERŠVAI, Kaunas 
Nemuno deš. krante, slėnio pakraštyje yra 
piliakalnis. Iš PR, P ir V-SV jį juosia 
slėnio daubos; šlaitai ' statūs, . apie 30 m 
aukščio. SR nuo aukštumos piliakalnį ski
ria užslinkęs griovys ir aikštelės SR gale 
supiltas 5 m aukščio išorėje ir 3,5 m 
aukščio nuo aikštelės pylimas Aikštelė 
SR--PV kryptimi apie 20 m ilgio ir 15 m 

pločio, pastebima kultūrinio sluoksnio 
žymių. 
1943 žv. P. Tarasenka. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 259; 1958 rugsė
jo 19 ir 22. 

VIDENIŠKIAI, Molėtų raj., žr. Baltadva
ris (XVI-XVIII a. įtvirtinimų skyriuje). 

VIDUKLE, Raseinių raj. 
F. Pokrovskis ir P. Tarasenka nurodo 2 pi
liakalnius: prie Viduklės dvaro ir prie 
Sešuvies. Nęi 1939 m. VDKM, nei 1967 m. 
II nepavyko prie Viduklės-Paviduklės 
dvaro rasti piliakalnio ar bent taip vadin
tos vietos. Zinia apie ten esantį piliakalnĮ 
paimta iš M. Valančiaus, bet netiksliai. 
M. Valančius nurodo tik vieną piliakalnį 
prie Sešuvies "pas dvarelį, vadinamą Vi
duklė". O prie Paviduklės buv. dvaro Se
šuvis neteka. Taigi piliakalnis nurodytas 
netoli Viduklės prie Sešuvies, greičiausiai, 
bus Ižiniškių piliakalnis (žr. Nr. 243). 
1967 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 260; M. Valan
čius, 1972, 362; <1>. OOKPOBCKlIH, 1899, 149. 

VIEŠTOVENAI, Plungės raj., Nausodžio 
apyl. 
Alkos kalnas literatūroje kartais priskiria
mas piliakalniams. Tai aukščiausia apy
linkėje kalva be įtvirtinimų ir kultūrinio 
sluoksnio. Vietiniai gyventojai piliakalniu 
jos nevadina. 
1948 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 260. 

817. VIEŠVf:NAI, Telšių raj. 
Prie Viešvėnų minimas piliakalnis. M. Va
lančius XIX a. viduryje nurodė, kad "ne
toli Viešvėnų yra pilis į kapus paversta". 
P. Tarasenka, sekdamas A. Kosarzewskiu, 
nurodo, kad Viešvėnų piliakalnis vadina
mas Sterlėnų kalnu. 1935 m. surašant vie
tovardžius, pažymėta, kad Pilies kalnas 
yra apie 0,5 km į R nuo buv. dvaro (VAK, 
55/282), ir kartu užrašyta, kad Sklepkal
nis laikomas supiltu (V AK, 55/283). Po
kario rri.etais pradėjus ieškoti ' apie Vieš
vėnus piliakalnio, niekas jo nežinojo. Ne
nustatyta ir Sterlėnų kalno vieta. TKM 
nustatė, kad būta net 3 Viešvėnų dvarų. 
Į R nuo vieno iš jų yra Sakalų .kaimo 
alkakalnis. Kapinių čia nėra, piliakalniu 
jis nevadinamas. Netoli kito buvo Getau
a~s piliakalnis, bet ir čia kapinių ' nėra. 
Pagaliau trečio dvaro būta netoli" vadi
namojo Sklepkalnfo, kur XIX a. palaido-
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tas vietos dvarininkas. Tai, gre1claus1a1, 
ir leido atsirasti nauj am vardui - Sklep
kalniui. M. Valančius, matyt, todėl ir pa
rašė, kad "į kapus paversta". Sklepkal
nis yra apie 1 km į P-PR nuo Viešvėnų, 
beveik iš visų pusių pelkės juosiama kal
va stačiais, apie 6-8 m aukščio šlaitais 
ir gana lygia, 30 X 40 m dydžio aikštele 
viršuje. 
1948 žv. II, 1972 žV. TKM. VAK, 55/282, 
283. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928,59; M. Valančius, 
1972, 364. 

VIEŠVILĖ, Jurbarko raj . 
Literatūroje minimas pįliakalnis, arba 
"Švedų pylimai", į V nuo miestelio. Tačiau 
iki šiol nepavyko piliakalnio čia rasti. . 
1963 žv. II, 1972 žv. MMT. 
Ut.: E. Hollack, 1908, 184; P. Tarasenka, 
1928, 263; C. Engel, 1931, 81; H. Crome, 
1910, 141. 

VIETEIKIAI (Veteikiai), Utenos raj., žr. 
Pakalniai (Nr. 512). 
P. Tarasenka, remdamasis M. Valančiu
mi, čia mini piliakalnį. Pastarasis nurodė: 
"Pilis ties Vieteikių ūlyčia, netoli nuo baž
nyčios Pakalnių". Taigi kalbama apie tą 
patį Pakalnių piliakalnį, tik vadinamas jis 
kitu vardu. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 259; M. Valan
čius, 1972, 364. 

818. VĖŽiONYS, Alytaus raj., Daugų apy!. 
Varėnės ka ir. krante yra kalva, vadinama 
piliakalniu. Jos forma nesiskiria nuo ap
linkinių laukų. Kalva nuo seno ariama. 
Tik V nuo upelio slėnio jos šlaitas states
nis, 3-4 m aukščio, o Š-ŠR nuo lauko 
pakyla vos apie 1,5 m. Įtvirtinimų ir kul
tūrinio sluoksnio pėdsakų nepastebėta. 
1955 žv. II. 

819. VIKONAI, Kauno raj., Panevėžiuko apy!. 
Kaimo SR pakraštyje, Aluonos deš. krante 
yra piliakalnis. Jis apie 200 m nuo Nevė
žio deš. kranto. Tai lygumoje 3-3,5 m 
aukščio kalvelė, kurios viršus 8-9 m 
skersmens, įdubęs, matyti apdegusio 
molio. 
1961 žv. II. 

820. VILIOŠIAI, Akmenės raj. ir apy!. 
Dabikinės deš. krante, 50 m nuo dabarti
nės vagos, slėnyje, pelkėje yra nedidelė 
pilkapį primenanti kalvelė, vadinama pi
lale. Ji 2-2,5 m aukščio ir apie 18-20 m 

skersmens pagrindu. Viršus tik 3-5 m 
skersmens. 
Be to, piliakalniu vadinamas apie 100 m 
nuo aprašytos kalvelės į P, kitame Dabi
kinės krante esančios aukštumos kraštas. 
Jis be įtvirtinimų ir kultūrinio sluoksnio. 
Atrodo, tai upės nuplauto piliakalnio žy
mės. Vietai prie kranto, kurioje jis buvo, 
liko piliakalnio vardas, o slėnyje, kur bai
gėsi jo smaigalys, likusi kalvelė dar va
dinama pila le. 
1966 žv. II. 

VILKAI, Panevėžio raj., žr. Baimainiai 
(Nr. 52). 

VI LKAI (Vilkiai) , Prienų raj., žr. Paukš
čiai (Nr. 555). 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 262; ep. ITOKPOB
CKIiH, 1893, 1'27. 

821. VILKELIŠKĖS, Vilniaus raj., Buivydiš
kių apy!. 
Tarp Baltiešos ir Gilužių ež. buvo supilta 
laikoma kalva . Iš R ir P ją juosia Baltie
šos ež. Šlaitai statūs, 10 m aukščio. Iš 
V - slėnis, Š yra Gilužio ež. Viršuje bu
vo apie 10 m skersmens aikštelė. Kalvos 
Š dalis sunaikinta, tiesiant kelią. 
1972 žv. MMT ir IEM. 

VILKIAI, Klaipėdos raj ., žr. Veiviržėnai 
(Nr. 800) . 

822. VILKYŠKIAI, Šilutės raj. 
Piliakalnis į P nuo miestelio, mažo be
vardžio upelio krante. Iš PR, P ir V jį 
juosia gilus upelio slėnis. Šlaitai statūs, 
17-20 m aukščio. S nuo aukštumos
beveik užslinkęs griovys. Už jo, aikštelės 
Š krašte supiltas 40 m ilgio ir 4 m aukš
čio pylimas. Išorėje jis status, nuo aikšte
lės nuolaidus. R aikštelės krašte vietomis 
yra apie 0,6 m aukščio pylimas. Aikštelė 
pailga Š-P kryptimi, netaisyklinga, P 
siaurėjanti ir pamažu nuolaidėjanti. Š-P 
kryptimi ji 90 m ilgio; Š krašte prie py
limo apie 40 m pločio, o 55 m nuo pyli
mo į P susiaurėja iki 27 m. P galas tik 
18 m pločio ir 6-7 m žemesnis už aikš
telės Š kraštą. 
Į Š nuo piliakalnio, dirvoje rasta lipdytos 
keramikos lygiu ir grublėtu paviršiumi. 
1963 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: H. Crome, 1940, 140. 
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823. VILKŲ LAUKAS, Silalės raj., Pajūrio 
apyl. 
Kaimo SV pakraštyje, Jūros ka ir. krante 
yra 2 piliakalniai: Kuplė ir Veringa. 
Kuplės SV pašlaite teka Jūra, šlaitas nuo 
upės status, 28 m aukščio. Iš PR jį juo
sia pelkėtas slėnis; nuo jo status, 18 m 
aukščio šlaitas. PV gale žemesnis kalvos 
smaigalys atkirstas 9 m gylio grioviu. 
SV gale tik S kampas siekia upės krantu 
einančio siauro, ilgo ožnugario galą . Jis 
atkirstas nuo piliakalnio grioviu, ir šlai
tas čia status, 11 rri aukščio. Viršuje
beveik trikampė, apie 100 m ilgio SR-PV 
kryptimi aikštelė, kuri SR gale 44 m, o 
PV - apie 8-9 m pločio. Aikštelė ilgai 
buvo ariama. Buvę aptikta akmeninių kir
vių, žalvarinių apyrankių ir kitų radinių. 
Jie neišliko. 1904 m. L. Krzywickis aikš
telėje iškasęs duobę ir radęs 0,5 m storio 
sluoksneli žemės su puodų šukelėmis. PV 
šlaite buvo matyti "mūro fragmentų". 
L. Krzywickis tikėjosi čia rasiąs požemius, 
bet paaiškėjo, jog tai konglomerato ga
balai. 
1904 žv. L. Krzywickis, 1961 žv. II. VAK, 
52/275-276. 
Lit.: L. Krzywicki i J. Szaulys, 1902; 
L. Krzywicki, 1906, 43, 75; P. Tarasenka, 
1928, 149 (Kapčiai) ir 163 (Kupliai), 262; 
<P. TIOI~POBCIrJ1H, 1899, 149 (Stokaičiai) . 

824. VILKŲ LAUKAS, Silalės raj., Pajūrio 
apyl. 
Veringa vadinamas piliakalnis yra kair. 
Jūros krante, santakoje su Bariu, apie 
0,5 km i S nuo Kuplės. Iš PV jį juosia 
Jūra, iš P ir R - Bario slėnis. Slaitai 
statūs, 10- 15 m aukščio. SV nuo aukštu
mos supiltas tiesus 60 m ilgio ir 0,7 m 
aukščio pylimas. Už jo PR yra 2 m gy
lio griovys ir aikštelės krašte antras ly" 
giagretus 56 m ilgio pylimas. Jis 3,5 m 
aukščio nuo griovio ir 1,7 m nuo aikštelės. 
Aikštelė beveik kvadratinė, 40 X 44 m dy
džio, buvusi ariama; PV kraštas apardy
tas, kasant duobę bunkeriui. Kultūrinio 
sluoksnio nepastebėta. 

825. Vilnius 
Neries kair. krante, prie Vilnios žiočių 
yra piliakalnis, vadinamas Pilies kalnu, 
Gedimino pilies kalnu. Jis nupiauto kū
gio formos, stačiais, apie 40 m aukščio 
šlaitais ir viršuje SR-PV kryptimi apie 
120 m ilgio bei 45 m pločio aikštele. Jos 
P kraštas maždaug 4 m aukštesnis, vir· 
šuje apie 8 m pločio -ir primena pylimą. 

Tyrinėjimai parodė, kad jis natūralus. R 
aikštelės gale buv. pylimą sunaikino sta
tybos. Iki XVIII a. kalną iš V ir P juosė 
kita Vilnios šaka, jos klampus slėnis . 
XIV-XV a. aikštelės pakraščiais išmūry
tos sienos ir bokštai, ant R pylimo pasta
tytas 17X36 m mūrinis pastatas. Mūro 
pilis vadinama Vilniaus Aukštutine pili
mi. Jos PV, V, S pašlaitėje Įtvirtintas 
XIII a. papilys išaugo Į Zemutinę pilį, 
kuri čia buvo XIV-XVIII a. 
1938 m. aikštelės R dalį tyrinėjo Varšuvos 
universitetas (vad. A. Ketlif1ska). 1940 m. 
aikštelės S dalyje 95 m2 plotą ištyrė Vil
niaus miesto muziejus (vad. E. ir V. Ho
lubowicziai), 1955-1961 m. ir 1964 m. II 
(vad. A. Tautavičius) V ir S pašlaitėje iš
tyrė apie 2000 m2. Aikštelėje, jos S kraš
te rastas iki 6 m storio kultūrinis sluoks
nis. Seniausiems sluoksniams būdinga 
lipdyta keramika grublėtu ir lygiu pavir
šiumi. Jos rasta ir V pašlaitėje. Ankstes
niuose aptikta žiestos keramikos ir kitų 
XI-XIII a. radinių. Nuo XIV a. pabaigos 
kultūriniame sluoksnyje atsiranda mūri
nių pastatų griuvėsių, XV-XVIII a. ke
ramikos ir kt. 
1938 tyr. Varšuvos universitetas, 1940 tyr. 
Vilniaus miesto muziejus, 1955-1961 ir 
1964 tyr. II. Rad. IEM, AR 386: 1-78; 
387: 1-1240; 389: 1-40. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,262; E. ir V. Ho
lubovičiai, 1941, 649-696; A. Tautavičius, 
1960, 2-48; J . Basanavičius, 1970, 95-
96; R. Batūra, E. Budreika, M. Jučas, 
1971, 25-76;<p. TIOKP@CKJ1H, 1893,60-61 
(pilnesnis literatūros sąrašas žr. A. Tau
tavičius, 1960,45-47). 

826. Vilnius 
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Neries kair. ir Vilnios deš. krante, i SR 
nuo Gedimino pilies kalno yra vadinama
sis P1ikasis, arba Kreivasis kalnas. Jo 
PV šlaitas status, griūvąs į Vilnią, dau
giau kaip 30 m aukščio, SV-S nuolaides
nis, žemesnis, leidžiasi i Neries slėnį. Apie 
10 m gylio dauba jį skiria iš R ir P nuo 
gretimų Stalo ir Bekešo kalnų. Tai aukš
čiausia kalva Vilnios ir Neries santako
koje. Viršuje yra apie' 200 m ilgio S-P 
kryptimi aikštelė, kurios apie 65 m ilgio 
P dalis aukštesnė ir lygesnė . Ji tik 35 m 
pločio. Likusi dalis nuolaidėja į Nerį, yra 
iki 100 m pločio. Aikštelės R ir P kraštą 
juosia pylimas, virš aikštelės pakyląs 
2- 3 m. Manoma, kad XIII-XIV a. čia 
stovėjo 1390 m. sudeginta Vilniaus Krei
voji pilis. 



1956 m. (vad. A. Tautavičius) II ištyrė 
PR pašlaitėje apie 200 m2 plotą (Dainų 
slėnyje). Aptikta sudegusių pastatų ir 
XIII-XIV a. žiestos keramikos, gyvulių 
kaulų, šlako, grūdų ir kitų radinių. 
1933 m. ir 1939 m. Vilniaus universitetas 
(vad . H. Cehak-Holubowiczowa) tyrinėjo 
gretimo Bekešo kalno išlikusį kraštą ir 
aptiko panašių XIII- XIV a. radinių (me
dinių pastatų, grūdų, žiestos keramikos 
ir kt.). Atrodo, Kreivąjį (PlikąiD kalną 
juosė nemaža gyvenvietė . 
1933 ir 1939 tyr. Vilniaus universitetas, 
1955 tyr. II. Rad. IEM, AR 385 : 1-173. 
Ut.: A. Tautavičius, 1959, 94- 103; 1960, 
41 - 44; E. H B. rOJIYOOBH'ŲH, 1945, 
114-126. 

827. Vilnius 
Gedimino kalnu, Gedimino kapu vadina
ma kalva yra atokiau nuo Vilnios, deš. 
krante, gilaus slėnio R krašte, į PR nuo 
Kreivoja (Plikojo) kalno. Ji nupiauto kū
gio formos, stačiais šlaitais, kurių žemiau
sias yra P - apie 10 m aukščio, o aukš
_čiausias (daugiau kaip 25 m) V-SV lei
džiasi i slėnį. Viršuje - ovali, 25 m ilgio 
SR-PV kryptimi ir apie 20 m pločio 
aikštelė. Kultūrinio sluoksnio nėra. 

828. VILTRAI(IAI, Sakių raj., Zvirgždaičių 
apyl. . 
Kaimo P dalyje, Sešupės deš. krante ma
ža žema kalvelė vadinama piliakalniu. Ji 
Sešupės slėnio pakraštyje, P-PR šlaitas 
nuo Sešupės 6 m, kiti - 2- 2,5 m aukš
čio . Viršuje yra gana lygi apie 20 m skers
mens aikštelė be kultūrinio sluoksnio. 
1965 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1959, žemėl. 

829. VIRBALIŠI(IAI, Kauno raj. Noreikiškių 
apyl. 
K.aimo SV pakraštyje, Dievogalos deš. 
krante, santakoje su Balnaraviu yra pilia
kalnis . Iš P, V ir S jį juosia upelių slė
niai; šlaitai statūs, maždaug 20 m aukš 
čio . R nuo aukštumos buvęs griovys ir 
aikštelės krašte supiltas 10 m ilgio pyli
mas. Jis dabar 2 m aukščio, ' nuskleistu 
5 m pločio viršumi. Aikštelė apskrita, apie 
12 m skersmens. . 
1972 žv. MMT. 

VIRPYLAI, Silalės raj., Laukuvos apyl. 
P. Tarasenka nurodė piliakalnį (šalti
nis - "Geografinis žodynas"). Tačiau ja
me apie piliakalnį neužsimenama. Matyt, 

jis nurodytas, remiantis vietos varuu. Si~
me vienkiemyje piliakalnio nerasta, artI
miausias - Medvėgalis. 
1964 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 263. 

830. VYSI(UPIŠI(IAI, Klaipėdos raj. , Veiviržė
nų apyl. 
Veiviržo deš. krante, 'prie santakos su 
Juodupiu yra piliakalnis; V, S ir P jo 
šlaitai, 12-14 m aukščio, leidžiasi į slė
nio daubas. R gale nuo aukštumos yra 
12 m ilgio ir 1,5 m aukščio nuo aikštelės 
bei 2,5 m aukščio išorėje pylimas. Aikš
telė 60 m ilgio R-V kryptimi. V ga
las 30 'm .pločio, bet apie vidurį, S šlaitui 
išgriuvus, ji liko tik 5 m pločio . Į S nuo 
pylimo yra lygi, 70 m ilgio R-V krypti
mi ir 16- 18 m pločio keturkampė, tarsi 
priešpilio, aikštelė . Iš S ir P ją saugo 
upių slėnių daubos, iš R - nedidelis įdu
bimas, matyt, buvęs griovys. Atrodo, aikš
telėje būta kultūrinio sluoksnio. 
1905 žv. L. Krzywickis, 1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 263; <1> . nOKpOB
CKHH:, 1899, 96. 

831. VIŠTYCIO II LAUI(AS, Vilkaviškio raj ., 
Vištyčio apyl. 
Piliakalniu vadinama aukšta kalva sta
čiais, apie 20 m aukščio šlaitais. Aikštelė 
ryškiau neišsiskiria. Kalvos viršus apie 
25 m ilgio ir ' 15 m pločio, R dalis aukš
tesnė. Kalva apardyta apkasų. Matyti ne
storas kultūrinis sluoksnis. P ir SV pa
šlaitėje rasta lipdytų puodų šukių grub
lėtu paviršiumi. 
1962 žv. II. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 263; A. Ka
miflski. 1956,258; B. )lay,rY.Ullc, 1965 B, 

57-58. 

832. VITI(ŪNAI, Utenos raj., Pakalnių apyl. 
Piliakalnis yra didelės pailgos kalvos 
aukščiausioje dalyje, arčiau V galo. Iš P 
ir S jį juosia pelkės , į kurias leidžiasi 
statūs, 17-18 m aukščio šlaitai. Galiniai 
daug žemesni, sutvirtinti pylimais. Aikš
telės SR gale yra 1,3 m aukščio pylimas, 
už jo žemyn į 1,5 m gylio ir 15-20 m il
gio griovį leidžiasi beveik 4 m aukščio 
galinis šlaitas. Už griovio yra 1,5 m aukš
čio pylimas ir platus griovys, už jo
trečias 2,6 m aukščio nuo gretimos , aukš
tumos pylimas. Aikštelės PV yra 2 m 
aukščio pylimas. Jo išorinis šlaitas 8 m 
auk;čio, 3 m aukštyje nuo pašlaitės JaI' 
yra terasa. Pa š laitėje lieka piliakalniui nE -
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panaudotas žemesnis kalvos galas. Aikš
telė 17 m ilgio PV-SR kryptimi ir apie 
vidurĮ 15 m pločio; galai kiek siauresni. 
1970 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenka, 1928, 263; <1>. DOKP<YB

CKMH, 1899, 101. 

VITKONAI, Zarasų raj ., Smalvų apy!. 
Piliakalnis yra aukštumoje tarp Smalvo, 
Smalvykščio ir Arklinio ež. Kalva pailga 
R-V kryptimi. Soniniai šlaitai statesni, 
iki 12 m aukščio. Galiniai nuolaidesni ir 
žemesni. Viršuje yra apie 35 m ilgio ir 
25 m pločio ovali aikštelė, apardyta ap
kasų. Pakraščiais pastebimas kultūrinis 
sluoksnis, rasta lipdytos brūkšniuotu pa
viršiumi, o S pašlaitėje - lipdytos kera
mikos grublėtu paviršiumi. 
1958 ir 1972 žv. II. Rad . IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 264; O. Kuncie
nė, 1969,20-21. 

VISGI NAI, Kaišiadorių raj ., Kruonio 
apy!. 
Piliakalnis j SV nuo kaimo, Nemuno deš. 
krante. Iš PY, P, R, SR jį juosia Nemu
no slėnio daubos. Slaitai statūs, apie 
35- 40 m aukščio. SV siekia aukštumą, 
nuo kurios piliakalnis atskirtas apie 3 m 
gylio perkasu ir aikštelės gale dabar iš
skleistu pylimu; j is a pie 1,5 m aukščio 
nuo aikštelės . Aikštelė beveik keturkampė, 
apie 40 m ilgio SV- PR kryptimi ir maž
daug 20 m pločio . 
1953 žv. II. 

VONlšKl?S (Burbonys), Varėnos raj., Ja
kėnų apy!. 
Piliakalnis Į S nuo Burbonių ir Voniškių 
kaimų, gretimame 2i1inų miške. Tai 15-
18 m aukščio kalva, kurią iš P ir R juo
sia klampus raistas, iš kitų pusių - dau
bos. Viršuje yra ovali, 18 m ilgio S-P 
kryptimi ir 15 m pločio aikštelė. Iš visų 
pusių ją juosia apie 100 m ilgio pylimas, 
kurio aukštis iki 4 m, P ir R kiek že
mesnis . P aikštelės kraštas apardytas 
maždaug 5 X 5 m dydžio duobės; pastebi
mas kultūrinis sluoksnis. 
1968 žv. MMT. VAK, 58/177- 186. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 112 (Burlonys) . 

VORl?NAI, Molėtų raj., Suginčių apy!. 
Piliakalnis kaimo S pakraštyje, šalia gi
laus bevardžio upelio slėnio, aukštos kal
vos viršūnėje. R jo šlaitas status, leidžia
si Į slėnĮ ir yra 14 m aukščio; kiti irgi 

837. 

838. 

J 
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statūs, bet tik 4-5 m aukščio. Viršuje
beveik apskrita, 42-45 m skersmens aikš
telė. 
1913 m. L. Krzywickis ištyrė aikštelės S 
dalĮ. Jos pakraščiais 5- 6 m pločio juosta 
kultūrinis sluoksnis siekė 0,6-1,2 m. Ap
tikta akmeninių grindinių, akmeninis kirvis ' 
su skyle kotui, trinamosios girnos, apie 50 
kaulinių Įrankių, keletas geležinių dirbi
nių , Dijakovo tipo svorelis, keliasdešimt 
plokščių apskritų svorelių, nemaža lipdy
tos keramikos daugiausia brūkšniuotu, 
mažiau lygiu paviršiumi. Aukštumoje apie 
piliakalnĮ pastebimas ryškus tamsios že
mės sluoksnis, daug lipdytos keramikos. 
1969 žv. MMT, 1970 žv. II, 1913 tyr. 
L. Krzywickis. Rad. KVIM, 1502: 1-115, 
atsitiktiniai - IEM, AR 208. 
Ut.: L. Krzywicki, 1914, 18-32; P. Tara
senka, 1928, 257. 

VOSBUCIAI, Kėdainių raj., Pajieslio 
apy!. ~ 
Piliakalnis Sušvės deš. krante, prie san
takos su Pečupe. Iš R jį juosia Sušvė, iš 
V - Pečupė. Slaitai statūs, 13 m aukščio . 
S-SR piliakalnis siekia aukštumą. Cia 
buvęs iškastas nuo lauko griovys ir aikš
telės gale supiltas 3,5 m aukščio išorėje 
pylimas. Aikštelė apie 20 m ilgio S-P 
kryptimi ir 10 m pločio . 
1906 žv. L. Krzywickis, 1967 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 257; <1> . HOKPOB

CKHH, 1899, 121. 

VOSGl?LlAI, Zarasų raj., Pakniškių 
apy!. 
Piliakalnis kaimo P pakraštyje, prie ribos 
su Drageliškių kaimu. Tai atskira didelė, 
apie 27 m aukščio kalva, kurios SR ga
las siekia aukštumą, iš kitų pusių juosia 
pelkės. Kalnas seniai ariamas, viršus iš
kilus, aikštelė neišsiskiria. Viršus apie 
60 m ilgio PV-SR kryptimi ir apie 30 m 
pločio. Įtvirtinimų pėdsakų nematyti, pa
stebima kultūrinio sluoksnio žymių. 
1933 m. P. Tarasenka ištyrė 144 m2 plo
tą ir nustatė, kad šlaite buvo 4 m pločio 
ir 1,5 m gylio griovys ir prie jo krašto 
supiltas pylimas. Aptiktas iki 1 m storio 
kultūrinis sluoksnis . Rasta akmeninių kir
vių, kaulinių smeigtukų, pirmiesiems m. e. 
amžiams būdingų papuošalų ir Įrankių, 
II tūkstantmečio pradžiai būdingų dirbi 
nių , taip pat lipdytos lygiu, brūkšniuotu ir 
grublėtu paviršiumi bei žiestos kerami
kos. 
Greta Š yra nedidelė kalvelė, vadinama 



piliakalniuku; ji be kultūrinio sluoksnio. 
1949 žv. II, 1933 tyr. P. Tarasenka. Ka
sinėjimų rado KVIM, 974 : 1-20, 1378: 1-
92, atsitiktiniai - IEM, AR 75: 1-47. 
VAK,71/171. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 123 (Drageliš
kė), 257 (Vazgėliai); 1934,416-417; 
1956, 29; ,<P. TIOKPOSCKUH, 1899,41; n. Ta
pa,ceHKo, 1952, 90. 

839. VOSGELIAI, Utenos raj., Pakalnių apy1. 
Piliakalnis Utenaitės deš. krante, jos juo
siamas iš V, Š ir ŠR. Šlaitai nuo upelio 
statūs, 10 m aukščio. P-PR nuo 'aukštu
mos piliakalnis atskirtas 25 m ilgio ir 
1,2 m gylio grioviu. Už griovio yra 4 m 
aukščio status piliakalnio P šlaitas. Aikš-' 
telė beveik trikampė, 15 m ilgio PR-ŠV 
kryptimi ir 13 m pločio PR pakraštyje. 
Š šlaite žemiau aikštelės yra ?pie 1 m 
aukščio kūgio formos pylimėlis. 
1970 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 257; <P. TIOKPOB
oC'KUH, 1899, 101. 

VOVERINĖ, Panevėžio raj., Skaistgi
rių apy1. 
P. Tarasenka , sekdamas J. Elisonu, nuro
dė piliakalnį. Atrodo, čia jo nebūta: ' su
painiota piliakalnis ir pilkapiai. Ant Vo
verinės kalno rasta tik suardytų pilkapių 
liekanų. 
1968 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 264. 

840. ZABICIDNAI, Zarasų raj., Antalieptės 
apyl. 
Piliakalniu vadinama atskira didžiausia' 
apylinkėje kalva tarp pelkėtų daubų. Nuo 
aplinkinių laukų ji iki 15 m aukščio, vir
šuje aikštelė neišsiskiria. Kalvos viršus 
i.škilus, perėjimas į šlaitus neryšh:us, to
dėl piliakalnio dydis tik apytikris - 35 m 
ilgio R-V kryptimi ir 25 m pločio. Slai
tai viršuje apardyti apkasų. Rasta lipdy- ' 
tos keramikos lygiu paviršiumi. 
1949 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 264; P . Gipiš~is, 
1936, 28-29. 

ZAKARIŠKES, Tauragės raj ., Skaudvilės 
apyl. 
Kaime į S nuo Ivangėnų taip pat nur6-
domas piliakalnis. Tačiau nei L. Krzywic
kis 1902 m., nei II ekspedicija 1964 m. 
čia piliakalnio nerado. Greičiausiai, 
F. Pokrovskį bus suklaidinęs pranešėjas . 

Piliakalnių yra gretimuose Ivangėnų ir 
Simėnų (Ivankių) kaimuose. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 265; <P . TIOKPOB
ICKUH, 1899, 149. 

841. ZARAMIŠKES, Alytaus raj ., Miroslavo 
apy1. 
Kaime yra nuo seno ariama · kalva, vadi
nama Zamkakalniu. Ji nuolaidžiais šlai
tais, be įtvirtinimų ir 1 khlltūrinio sluoks
nio. 
1954 žv. II. 

ZOBIŠKIS, Kupiškio raj. (,buv. Simonių 
vlsč.) 
P. Tarasenka, remdamasis J . Elisono duo
menimis, pelkėje, šalia kaimo nurodo pi
liakalnį. Atrodo, kad tai Itas pats Obonių 
piliakalnis. • i 
VAK,21/290. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 265. 

ZABIŠKIAI, Biržų raj., atrodo, yra Zio
bos (Nr. 854). 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,266. 

842. ZAGARE, Joniškio raj. 
Raktuvės kalnu vadinamas piliakalnis yra 
miestelio V pakraštyje, Svėtės deš . kran
te. Iš SV jį juosia žemas platus Svėtės 
slėnis, iš P-PV - pelkėta lyguma. Pilia
kalnis suardytas, nuo XIX a. vidurio lai
dojant mirusius. Slaitai 6-7 m aukščio. 
V gale pastebimas grio\\ys, skyręs pilia
kalnį nuo likusios žemesnės kalvos dalies. 
Aikštelė ŠR-PV kryptimi apie 70 m ilgio 
ir iki 30 m pločio. Jos SR gale tarsi buvęs 
pylimas. Pašlaitėje rasta , lipdytos grub
lėtu paviršiumi ir žiestos I ~eramikos. 
Spėjama čia buvus žiert;tgalių pilį Raktę, 
kurią kalavijuočiai 1289 m. sunaikino. 
1966 žv. Zeimelio kraštotyrininkai, 1968 
žv. II. Rad. Zeimelio vid. mokyklos rin-
kiniuose. . 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 266; J. Sliavas, 
1967,56-57; 1969,92-93. 

843. ZAGARE, Joniškio raj. 
Aukštadvario, pastaraisiais dešimtmečiais 
vis dažniau Zvelgaičio kalnu vadinamas 
piliakalnis yra Svėtės ka ir. krante, į SV 
nuo Raktuvės kalno, aukštoje ilgoje kal
voje. Jo status, 18 m aukščio PR šlaitas 
leidžiasi į Svėtės slėnį, SY, žemesnis - į 
kitą _daubą. PV ir SR yta likusi tos pa
čios kalvos piliakalniui nepanaudota da
lis. Slaitai dar žemesni: ŠR - 9 m, PV -
1,5 m aukščio. Viršuje yra netaisyklinga 
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keturkampė aikštelė su vos pastebimu py
limu pakraščiuose . PR ir SV kraštai 55 m, 
V - 50 m, o SR - 68 m ilgio. 
1956 m. SAM (vad. J. Naudužas) pradėjo 
tyrinėti aikštelės kampe 50 m2 plotą . Ap
tikta medinio pastato ar tvoros liekanų ir 
XIII-XVII a. radinių . 
1968 žv. II, 1956 tyr. SAM. Rad. SAM. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,266; P. Kulikaus
kas, 1965, 237; J. Sliavas, 1967, 56-57; 
1969,92. 

844. lAKAINIAI (Laukstėnai, Užtenenis), Si
lutės raj., Gardamo apy!. 
Tenenio kair. krante, prie ribos su Lauks
tėnų ir Užtenenio kaimais yra piliakalnis. 
Iš R, S ir V jį juosia Tenenys. Slaitai 
i upeli statūs , 7-8 m aukščio. P nuo 
aukštumos iškastas apie 1,2 m gylio grio
vys ir S jo krašte supiltas 0,7 m aukščio 
pylimas. Už pylimo - antras 0,5 m gylio 
griovys ir antras apie 4 m aukščio ir 
maždaug 30 m ilgio pylimas; S aikštelės 
gale yra 20 m ilgio ir 1 m aukščio pyli
mas . Aikštelė apie 25 m ilgio S-P kryp
timi ir 20 m pločio . 
1963 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 169 (Laukstėnai) 
ir 253 (Užtenenis); <P. nO~pOBcKlnI, 1899, 
155. 

845. lALlOJI, Kapsuko raj., Liubavo apy!. 
Zaliosios kalnu ir piliakalniu vadinama 
didelė kalva; aukščiausia dalis apie 140 m 
ilgio ir 20 m pločio. Jos V-SV krašte yra 
status, 2- 3 ill aukščio šlaitas; kitur jis 
nuartas, susilieja su natūraliu, nuolaidžiu 
kalvos šlaitu, iškasinėtas apkasais. 
1965 žv. II . 
Lit.: P . Tarasenka, 1959, žemėl. 

846. žARDĖ, Klaipėdos raj., Sendvario apy!. 
Kaimo SR dalyje, tarp Zardės ir Kuncų 
kaimų , Smeltalės deš. krante yra piliakal
nis, žinomas dar Bandužių vardu. Iš SV, 
S, R jį juosia slėnis . Slaitai gana statūs, 
apie 8 m aukščio, P - PV nuo aukštumos 
tik apie 3 m aukščio . Atrodo, čia, aikšte
lės pakraštyje, buvo pylimas, kuris da
bar beveik visai išskleistas. Aikštelė ova
li' 55 m ilgio PV- SR kryptimi ir 35 m 
pločio. Ji apardyta apkasų ir buv. kapinių . 
Į P nuo piliakalnio tarsi pastebima kul
tūrinio sluoksnio žymių. 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 80; P. Tarasenka, 
1928, 163 (Kuneai) ; H. erome, 1939, 281, 
313. 

ŽARĖNAI, Telšių raj., žr. Paplienija 
(Nr. 543). 
Lit.: P . Tarasenka , 1928, 267. 

847. lARIJOS (Bagrėnas), Prienų raj ., Aš
mintos apy!. 
Piliakalnis Nemuno kair. krante, aukštu-
mos pakraštyje. Iš SV, PV ir PR jį juo
sia Nemuno slėnio daubos. Slaitai sta
tūs, apie 18 m aukščio. SR nuo aukštumos 
skiria 24 m ilgio užslinkęs griovys, už 
jo - 8 m aukščio išorėje pylimas. Jo vir
šus nuo aikštelės yra 6,5 m, plokščias, 
7-9 m skersmens. Aikštelė 37 m ilgio ir 
22 m pločio . Pastebimas kultūrinis sluoks
nis. S pašlaitėje rasta lipdytos brūkšniuo
tu ir grublėtu paviršiumi, taip pat žiestos 
keramikos . 
1953 ir 1971 žv. II. Rad. IEM. 
Lit.: Z. Gloger, 1888, 278; P. Tarasenka, 
1928, 100; A. Kaminski, 1956, 204. 

848. lARIJOS (Bagrėnas), Prienų raj., Ašmin
tos apy!. 
Apie 0,5 km į R nuo pirmo piliakalnio yra 
antrasis, į Nemuno slėnį įsiterpusioje kal
voje. Iš S, P ir V jį juosia Nemuno slė
nio daubos. R galas remiasi į aukštu
mą. Cia šlaitas žemiausias ir nuolaidžiau
sias - 10 m, nuo daubų - 20 m aukščio. 
Viršuje - 17 m ilgio R-V kryptimi ir 8 m 
pločio aikštelė, kurią iš R, P ir V lanku 
juosia 1-1,5 m aukščio pylimas. Be to, 
V šlaite, 7 m žemiau aikštelės yra grio
vys ir 25 m ilgio pylimas, atkertąs kalvos 
smaigalį. Aikštelėje pastebimas tamsios 
žemės sluc;ksnis . 
1971 žv. II. 

lĄSDGALAS, Telšių raj., Jana,polės apy1. 
Ar,cheologinėje literatūroje Žąsino kalnas, 
aukščiausia apylinkės kalva, kartais vadi
nama piliakalniu. Tačiau ji be būdingų 
požymių, vieHniai gyventojaipiliaikalniu 
jos nevadina, supilta nelai,ko. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928,267. 

849. lEIMELlS, Pakruojo raj . 
Miestelio PR dalyje, Beržtalio deš. krante 
yra piliakalnis, sunai,kintas žydų kapinių . 
Iš SV jį juosia upelis, iš S ir P - pelkė. 
Nuo upelio ir pelkių jis pakyla 2- 3 m. P 
nuo sausumos atskirtas tiesiu 92 m ilgio py
limu, kuris V gale, išorėje 2,5 m ir nuo 
aikštel ės - 1,5 m aukščio. Aikštel ė netai
syklinga, apie 100 m ilgio S-P kryptimi , 
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S gale ~ 60 m,. P - 85-90 m pločio. 
1966 žv. Žeimelio kraštotyrininkai, 1968 žv. 
II. 
Ut.: J. Sliavas, 1972, 137. 

ZEIMIAI, Jonavos raj. 
Miestelio SV pakraštyje kalva Jasnagurka 
archeologinėje literatūroje vadinama pilia
kalniu. Tačiau ji be piliakalnio požymių 
ir vietinių gyventojų taip nevadinama. 
1971 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,267; <1>. IloKpoB
CKHH, 1899, 1'24. 

850. ZELVOS, Molėtų raj., Suginčių apyI. 
Želvų ež. V krante yra į ežerą įsiterpęs 
siauras ilgas sausumos ruožas, vadinamas 
Kaukuru, piliakalniu. Jis apie 100 m ilgio 
ir 10-15 m 'pločio. R galas iškilęs virš 
vandens 2-3 m; yra apie 30 m ilgio ir 
15 m pločio aikštelė aukštesniu V galu. 
Su sausuma piliakalnis susisiekia žemu 
pelkėtos žemės ruožu. Aikštelėje aptikta 
lipdytos ikeramikos. 
1969 žv. MMT, 1970 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,266. 

lEMIEJI SVIRNAI, Anykščių raj., žr. 
Svirnai (Nr. 702). 

851. lEMOJI PANEMUNE, S'a1kių raj ., Kriūkų 
apyI. 
Nemuno kair. krante, prie Paausės žiočių 
yra piliakalnis. Iš P, V ir S jį juosia upe
lio ir Nemuno slėnis. Slaitai status, dau
giau kaip 25 m ' aukščio. R piliakalnis 
siekia aukštumą, aikštelės gale supiltas 
3,5 m aukščio pylimas. Išorėje jis 5 m 
aukščio. Ai,kš telė apie 45 m ilgio R-V 
kryptimi ·ir 15 m pločio . Joje ir į R nuo 
piliakalnio pastebima tarsi kultūrinio 
sluoksnio pėdsakų. 
1960 žv. II. 
Ut.: A. Polujaiiski, 1859, 398; Z. Gloger, 
1903, 83; P . Tarasenka, 1928, 268; A. Ka
miiis:ki, 1956, 238. 

ZIDEIKONYS, Prienų raj ., žr. Paverkniai 
(Nr. 560). 
Minimas piliakalnis pri e Verkšnės, turėtų 
būti - prie Verknės. Tai kaimas deš. Verk
nės krante, prie jos žiočių. Matyt, Židei
konims bus priskirtas Paverknių piliakal 
nis . 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,268. 

852. lIEGlDRIAI, Kauno raj., Samylų apyI. 
Piliakalnis aukštame kair. Nemuno kran-

853. 

854. 

855. 
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te. Jo S šlaitas buvo .daugiau kaip 15 m, 
V ir P - 8-9 m, R - tik 3 m aukščio. 
Viršuje išlikusi apie 12 m ilgio R-V kryp
timi ir 10 m pločio apardyta aikštelė. 
1956 m. YVU (vad. R. Kulikauskienė) iš
tyrė beveik visą aikštelę, aptiko iki 2 m 
storio kultūrinį sluoksnį su lipdyta kera
mika brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
,sudegusio medinio pastato pėdsakus. 
1953 žv. II, 1956 tyr. YVU. Rad. IEM, AR 
189: 1-2. 
Ut.: A. Kamiiiski, 1956, 261; D. Petraus
kaitė, 1959, 119-124; R. Volkaitė-Kuli
kausIkienė, 1959, 130; P. Kulikauskas, 1965, 
236-237. 

ZILVIA (Pupasodis, Tolkūnai), Alytaus 
raj., Miroslavo apyI. 
Piliakalnis prie 3 kaimų ribos, Žilvios kair. 
krante. Iš P ir V jį juosia upelio slėnis, 
iš kitų pusių - žemesni laukai. Tik V-SV 
piliakalnis siekia aukštumą. Nuo slėnių 
statūs, 7-12 m aukščio šlaitai. Aikštelė 
beveik keturikampė, 35 m ilgio ir apie 20 m 
pločio, galuose buvę pylimai, ariant aikš
telę, apardyti. V gale, nuo aukštumos 
yra 3 m aukščio pylimas nuo aikštelės ir 
beveik 8 m aukščio išorėje; kelių metrų 
gylio įlinkis skiria piliaikalnį nuo toliau 
esančios aukštumos. Aikštelėje ir SR jos 
pašlaitėje yra kultūrinis sluoksnis; rasta . 
lipdytos lygiu ir grublėtu paviršiumi, taip 
pat žiestos keramikos. 
1954 ir 1962 žv. I I. Rad. IEM. 
Ut.: A. Polujaiiski, 1859, 253; J. Radziu
kynas, 1909, 24; P. Tarasenka, 1928, 247 
(To!'kūnai); A. Kamiiiski, 1956, 251. 

lIOBOS, Biržų raj., Papilio apyI. 
Piliakalnis kaimo V dalyje, Apaščios deš. 
krante. Iš P ir R jį juosia upė, šlaitai sta
tūs, 5 m aukščio. S ,ir V piliakalnis siekė 
aukštumą! nuo kurios buvęs a.pie 40 m 
ilgio ir maždau,g 4 m aukščio nuo aikšte
l ės pylimas. Ariant jis išskleistas, vos pa
stebimas. Griovys už pylimo irgi baigia
mas užlyginti. Ai1kštelė apie 25-28 m 
skersmens, buvęs kultūrinis sluoksnis. Pi
liakalnis nuo XIX a. antrosios pusės aria-
mas. I 

1939 žv. VDKM, 1969 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 266 (Žabiškės); 
<1>. T10KPOBCKHH, 1899, 54. 

lIOGIŠKĖS, Zarasų raj ., Smalvų apyI. 
Supiltu laikomas Breslavo kalnelis yra į 
SV nuo kaimo, Grindzos ež. PR pakrantė
je, ežero ir pelkių juosiamos poros ha dy-



džio salos R ' kampe. Nuo likusios . salos 
da lies atskirtas 1,5 m gylio įdubimu , tarsi 
grioviu ir už jo nedideliu pakilimu, lyg 
pylimu. Už šio išskleisto pylimo (?) yra 
trikampė 10 m pločio V gale ir 20 m ilgio 
R-V kryptimi aikštelė vos 2 m aukščiau 
ežero. Iš S ją juosia ežeras, iš R ir P
pelkė. Kultūrinio sluoksnio ne.pastebėta . 
1971 žv. II. 

856. llRGĖNAI (Vištytis), Vilkaviškio raj ., 
Vištyčio arpy!. 
Kaime yra žema daubomis apjuosta kal
va, kurios šlaite rastos trinamosios girnos, 
lipdytos keramikos brūkšniuotu paviršiu
mi, gyvulių kaulų 'ir kitų piliakalniams 
būdingų radinių. 
1969 žv. MMT. Rad. Kapsuko kraštotyros 
muziejuje. 

lUI(AI , Kaišiadorių raj., žr. Pridotkai 
(Nr. 602). 

857. lUI(L1JAI, Sakių raj., Kriūkų apy!. 
Piliakalnis Nemuno kair. krante. Iš V, S 
ir R jį juosia daubos, kurių V į Nemuną 
teka Pelutupis, o R - Remtus .(Zolupis). 
Slaitai 15-20 m aukščio. P nuo aukštu
mos supiltas apie 1 m aukščio pylimas. 
Aikštelė 42 m ilgio P-S kryptimi ir 10 m 
pločio. Į P nuo piliakalnio, dirvoje paste
bėta kultūrinio sluoksnio 'pėdsakų. 
1960 ir 1965 žv. II. 
Ut.: P . Tarasenika, 1959, žemė!. 

858. lU I(L1JAI, Trakų raj., tolkiškių apy!. 
Piliakalnis Vilkokšnio ež. S krante, juo
siamas ežero .ir nedidelių daubų . Jis pri
mena nupiautą kūgį įdubusiu viršumi. Slai
tai 5-8 m aukščio. V'iršuje yra 20 m ilgio 
S-P kryptimi ir 10-12 m pločio aikštelė. 
Ją žiedu juosia pylimas, kuris P krašte 
apie 1,5 m, S - 2,5-3 m aukščio . 
Maždaug per 100 m į V nuo jo yra žema 
nuolaidžiais šlaitais piliakalniuku vadina
ma kalvelė. Ji be kultūrinio sluoksnio, be 
įtvirtinimų. 
1955 žv. II. 

Ut.: Wl. Sokolowski, 1890, 455-456; P. Ta
rasenka, 1928, 269; <1>. flOKPOBCKHH, 1893, 
12,5. 

859. lUVYCIAI, Trakų raj. , Semeliškių apy!. 
Pili akalnis kaimo PV dalyje, Vuolastos 
kairo krante, aukštumos pakraštyje. Iš P, 
V ir S jį juosia upelio slėnis, šlaitai sta
tū,s, apie 20 m aukščio. R piliakalnis sie
kia aukštumą, ir š laitas yra tik 4,5 m 
aukščio. Viršuje - apskrita, beveik 18 111 

skersmens aikštelė. P šlaite pastebėta 
kultūrinio sluoksnio žymių. Rasta lipdytos 
lygiu pavliršiumi ir žiestos keramikos. 
1971 žv. II. VAK, 59/371. Rad. IEM. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,369; <1>. DOKPO'B
CKHH, 1893, 128. 

ŽUVININI(AI, Siaulių raj . ir. apy!., žr. 
Siauliai (Nr. 725). 

860. lVAGINIAI, Klaipėdos raj., Antkopčio 
apy!. 
Zvaginių kalnu vadinamas piliakalnis yra 
aukščiausia kalvos viršūnė. Ji apardyta, 
kasant žvyrą, įrengiant kapines ir :kitų 
darbų . Buv. vaizdą dabar jau sunku at
kurti. Išliko 40 m ilgio R-V kryptimi 
aikštelės .dalis. V ji 20 m, R gale-
45 m pločio. Cia, R krašte išliko 1-1,2 m 
aukščio ir 6-8 m pločio apardytas pyli
mas . Kuliurinio sluoksnio nepastebėta. 
1963 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,269; <1>. DOKPOO
CI<;IfH, 1899, 95. 

ŽVALGAI(ALNIS, Sirvintų raj. , Ciobiškio 
apyl. 
Į P nuo kaimo esąs Zvalgų kalnas - aukš
tuma Neries deš. krante - archeologinėje 
literatūroje vadinamas piliakalniu. Vieti
niai taip jo nevadina; kalnas be būdingų 
piliakal'nio bruožų. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,269. 

ŽVIRBLIAI, Silalės raj ., Kvėdarnos apy!. 
Minimas pilia1kalnis,pilalė prie Jūros ir 
Aitros santalkos. Iš tiesų tai kalva, va
dinama Alkos katkta, be piliakalnio bruo
žų. 
1964 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,269; <1>. DOKPOB

. CKHH, 1899, 144. 

NASLONISI(IS, Utenos raj ., Spitrėnų 
apy!. 
Ties kaimu, Vaikeso ež. saloje yra pilia
kalnis. Slaitai statūs, 4-6 m aukščio, 
aikštelė 100 m ilgio R-V kryptimi ir 40 m 
pločio. JQs V gale supilti 2 m, R - 1 m 
aukščio pylimai, kurie kiek išskleisti 
ariant. 1973 m. MMT (vad. J. MarkeIe
vičius) aikštelės PR dalyje ištyrė 10 m2 

plotą, rado 0,6 m storio kultūrinį sluoksnį 
su lipdyta keramika lygiu ' ir grublėtu pa
viršiumi. Datuojama I m. e. tūkstantme
čio viduriu ir antrąja puse. 
1973 žv . .ir tyr. MMT. 
Ut.: J. Markelevičius, R. Olišauskas, 1974, 
13-14. 
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2. NEĮTVIRTINTOS GYVENVIETĖS 

1. AKMENSKINĖ, Plungės raj., Medingėnų 
apyl. 
Apie 1 km į P nuo Minijos ka ir. kranto 
esančioje lkalvelėje pastebėti ardomi X
XIII a. sudegintų mirusiųjų kapai. 1967 m. 
TKM (vad. V. Valatka) tyrinėjant senka pį, 
kalvos R dalyje aptiktos 3 ūkinės duobės, 
apzulintų akmenų, akmeninė išgrąža, titna
go nuoskalų ir ankstyvosios lipdytos kera
mikos brūkšniuotu paviršiumi. Tyrinėtojas 
buv. gyvenvietę-stovyklą datuoja I tūks
tantmečio pr. m. e. viduriu ir antrąja puse. 
1967 tyro TKM. Rad . TKM. 
Lit.: V. Valatka, 1969, 65-67. 

2. BALKASODIS, Alytaus raj., Miroslavo 
apyl. . 
Gyvenvietė buvo Nemuno kair. krante, slė
nyje, apardyta up ės potvynių, ypač nuken
tėjo 1958 m. 1958 m. AKM ir II (vad. 
E. Butėnienė) ištyrė kelis išlikusius plo
telius - apie 140 m2 plotą. Aptiktas 0,6-
0,8 m storio kultūrinis sluoksnis, kuriame 
rasta židinių dalių, ūkinių duobių, stulpų 
vietų, lipdytos keramikos brūkšniuotu ir 
daugiau grublėtu paviršiumi, gyvulių kaulų 
ir kt. 
1958 tyro II ir AKM. Radiniai AKM. 
Lit.: LAB, 157; P. Kulikauskas, 1965, 
237-238; 1970,23. 

3. BALUŠKIAI, Pasvalio raj., Daujėnų apyl. 
Pelkės PR krašte, kalvoje buvo gyvenvie
tė, kurią beveik visiškai sunaikino žvyr
duobės. 1966 m. kasinėjant jos likučius 
(BKM, vad. V. Bitinaitė), aptiktas iki 0,6-
0,8 m ,gtorio kultūrinis sluoksnis, rasta lip
dytos keramikos lygiu ir grublėtu paviršiu
mi. 
1966 tyr. BKM. Rad. BKM. 

4. DUBICIAI, Varėnos raj. 
Į P nuo kaimo buv. Pelesos ež.- durpyne, 
dabar Qlos deš. krante, 200 m į V nuo 
piliakalnio (Nr. 158) yra apie 80....:....90 m 
skersmens kalva - Salaitė, .kurią ariant pa
stebėtas kultūrinis sluoksnis. Viršuje vy
rauja žiesta XV-XVI a. keramika, giliau 
yra apardytas sluoksnis su lipdyta kera
mika brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi, 
tinklų svoreliais, kitokiais pavieniais radi
niais. Po juo - neolito stovyklos sluoks
nis. 1959 ,ir 1962 II (vad . A. Gerdvilien ė ) 
čia ištyrė apie 350 m2 plotą. 
1959 ir 1962 tyro II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Kulikauskas, 1965, 226-227; 
A. TaYTaiBH'lJIOC, 1970, 222. 

5. GALELIAI, Utenos raj., Vyžuonų apyl. 
Lukno ež. P pakrantėje, ežero, pelkės ir 
siauro upelio slėnio juosiamas apie 10 ha 
.plotas vadinamas Sala. Apie jos vidurį, 
S krašte, 'prie ežero ,pastebėtas kultūrinis 
sluoksnis, kuris ariant beveik visai suar
dytas. 
1958 II .ir UKM (vad. A. Gerdvilienė) iš
tyrė čia 200 m 2 plotą . Aptiktas apie 0,8 m 
storio kultūrinis sluoksnis, rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi, 
gyvulių kaulų, šlako, pavienių geležinių 
dirbinių. 
1958 tyr. II ir UKM. Rad. UKM. 
Lit.: LAB, 157-158; P. Kulikauskas, 1965, 
238. 

6. GINĖNAI, Kauno raj., Lapių apyl. 
Marilės deš. krante, Vanagėliais vadina 
mame lauke, apie 100X50 m dydžio plote 
pastebimas iki 0,7 m storio kultūrims 
sluoksnis su degėsiais, apdegusiais akme
nimis, lilpdyta keramika lygiu ir grublėtu 
paviršiumi, taip pat žiesta keramika. 
1972 žv. MMT. Rad. IEM. 

7. JEDlIOTAI, Skuodo raj., Aleksandrijos 
apyl. 
Dirvose prie ribos su Klauseikių kaimu, 
šalia pelkės, poros ha plote buvo pastebima 
degės ių, apdegusių akmenų, molio, ' yra .pa
vienių geležinių dirbinių. Radiniai neišliko. 
VAK,27/148-153. 

8. KAIRELIAI, Pakruojo raj., :Žeimelio apyl. 
Į V nuo kaimo, netoli kaimo kapinaičių, 
abiejuose Viršyčio krantuose, ariamoje dir
voje buvo pastebima degėsių, apdegusių 
akmenų ir molio, randama lipdytos kera
mikos lygiu, gludintu ir grublėtu paviršiu
mi b ei žiestos keramikos. Dalis lipdytos 
keramikos lygiu paviršiumi puošta gnai
bytiniu bei įvairių štampų ornamentu. Ras
ta taip pat pavienių žalvarinių papuošalų 
dalių, metalinių ir kaulinių įrankių, lieji
mo formų. Radiniai iš laikotar·pio nuo II
III a. iki XI-XII a. 
1966 žv. :Žeimelio kraštotyrininkai. Rad. 
:Žeimelio vid. mokyklos rinkiniuose. 
Lit.: J. Sliavas, 1969, 26-27; 1972, 139-
140. 

9. KAUNAS 
1954-1960 m. tyrinėj ant pilies teritoriją, 
ant nejudinto grunto rastas 0,2- 0,4 m sto
rio su degėsiais maišytos žemės sluoks
nis. Jo žemutinėje dalyje aptikta gyvulių 
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kaulų, lipdytos keramikos grublėtu ir ly
giu pav.iršiumi, viršutinėje dalyje - žiestos 
keramikos. Radiniai rodo, kad Neries kair. 
krante nuo I m. e. tūkstantmečio vidurio 
iki pilies statybos pradžios XIII a. buvo 
neįtvirtinta gyvenvietė. 
1954-1960 tyro KVDM ir Mokslinės restau
racinės dirbtuvės (vad. P. Tarasenka, 
K. M~kas). Rad. KVIM. 
Lit.: K. Mekas, 1971 a, 156. 

10. KRIKSTONYS, Lazdijų raj., Noragėlių 
apy!. 
Nemuno kairo krante. santakoje su Margo
te po 1958 m. potvynio, II (vad. P. Kuli
kauskas) kasinėjant čia aptiktas pilkapy
no liekanas, paaiškėjo, kad V-VII a. lai
dota ankstesnės gyvenvietės teritorijoje. 
Aptiktas kultūrinis sluoksnis, rasta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu ir grublėtu pavir
šiumi. 
1958 tyro II. Rad. IEM. 
Lit.: P. Kulikauskas, 1959, 81-82; 1970, 
26. 

11. KURGANAI (Varatniškės), Trakų Į raj., 
Bobruvkos apy!. 
Akmenos ež. SV pakrantėje, nedidelės kal
vos PR šlaite, nuolaidėjančiame į e'žero 
pusę, būta gyvenvietės. Ji sunaikinta 
ariant. Plono kultūrinio sluoksnio plotelių 
aptikta 1951 m., tyrinėjant pilkapius Nr. 1, 
2 ir 3 (II, vad. A. Tautavičius). Rasta 
Hpdytos keramikos brūkšniuotu paviršiumi, 
gyvulių kaulų. 
1951 tyro II. Rad. IEM. 

12. LAPAINIA, Kaišiadorių raj., Kruonio apy!. 
Prie Lapainiosžiočių, jos ardomame kair. 
krante pastebėtas smėliu užpustytos pla
čios, l ėkštos duobės dugnas, padengtas de
gėsiais, puodų šukėmis . 1959 m. KVDM 
(vad. R. Rimantienė) ištyrė likusią duobės 
dugno dali, aptiko mažesnės duobės dugną· 
Rasta lipdytos keramikos brūkšniuotu, 
grublėtu ir gludintu paV1iršiumi. 
1959 žv. ir tyro KVDM. 
Lit.: R. Jablonskytė-Rimantienė, 1961 , 3-
15. 

13. NEČIONYS, Rokiškio raj., Kamajų apy!. 
Osinto ež. SR krante, aukštesnėje lygioje 
dirvoje pastebimas 30-40 m skersmens 
tamsios žemės plotas, kuriame yra lipdy
tos keramikos grublėtu paviršiumi. 
1971 žv. RKM. 
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14. NEMAITONYS, Kaišiadorių raj., Klėriškių 
apy!. 
Svenčio ež. SV pakrantėje, apie 400 m į 
P nub buv. pilkapyno, ariamame lauke pa
stebima tamsesnių dėmių, randama puodų 
šukių. 1970 m. IEM (vad. E. Butėnienė) 
ištyrė 16 m2 plotą, aptiko iki 0,6 m storio 
kul tūrinį sluoksni, kuriame rasta židinių 

,pėdsakų, lipdytos grublėtu paviršiumi, žies
tos keramikos, šlako, gyvulių kaulų. 
1970 tyro IEM. Rad. IEM. 

15. NENDRINIAI, Kapsuko raj., Gavaltuvos 
apy!. 
1966-1967 m. tyrinėjant X-XIII a. kapi
nyną Sešupės deš. krante (II, vad. A. Mer
kevičius), lygiame lauke aptikta senesnės 
gyvenvietės pėdsakų. Kai kur išlikęs 0,3-
0,4 m storio kultūrinis sluoksnis. Rasta 
2 krosnelių metaluilyrdyti dalių, šlako, tig
lių, lipdytos keramikos - truputis brūkš
niuotu :ir daugiau .grublėtu paviršiumi. 
1966-1967 tyro II. Rad. IEM. 
Lit.: A. MepKeBlmoc, 1968, 73. 

16. PAJUOSTIS, Panevėžio raj., Raguvos apy!. 
1971-1974 m. tyrinėjant II-VI a. pilka
pius ka ir. Juostos .ir deš. jos intako Juosti
no krante (VVPI, vad. M. Michelbertas), 
paaiškėjo, kad čia, žemoje smėlingoje kal 
vel'ėje, anksčiau būta gyvenvietės. Dalies 
pilkapių sampilas iš žemės, maišytos su 
degėsiais .ir puodų šukėmis, kai kur po pil
kapių sampilu rasta kapų nesuardyto kul
tūrinio sluoksnio plotelių. Aptikta lipdytos 
keramikos brūkšniuotu paviršiumi. 
1971 ir 1972 tyro VVPI. Rad. IEM. 

17. SMELINKA, Molėtų raj., Giedraičių apy!. 
Į PV nuo kaimo, miške yra Milžinkapiu 
vadinama kalva. Vėjas išpusto sudegusių 
kaulų dalelių, atidengia tamsių su degė
siais maišytos žemės dėmių, kuriose paste
bima apdegusių akmenų, Hpdytos kerami
kos lygiu ir grublėtu pav.iršiumi ir kitų 
daiktelių. Atrodo, čia būta gyvenvietės ar 
apeiginės vietos, kurioje XVI-XVII a. lai
doti mirusieji. 
1970 žv. II. 

18. STAKAI, Salčininkų raj., Poškonių apyI: 
1952 m. II (vad. A. Tautavičius) tyrinė
jant pilkapyno P pakraštyje esantį pilkapį 
A, po sampilu rastas 0,3-0,4 m storio kul
tūrinis sluoksnis su lipdyta keramika grub
lėtu paviršiumi. Ariant sunaikinto kultūri-



nio sluoksnio pėdsakų pastebėta ir dirvoje 
šalia pilkapio. 
1952 tyr. · I I. R.ad. IEM. 

19. TILTAGALIAI, Panevėžio raj., Karsakiškio 
apyl. 
Lėvens ir Marnakos santakoje, Užmarnake 
vadinamoje kalvoje, rasta lipdytos kerami
kos brūkšniuotu paviršiumi ir keletas akme
ninių wirvių. 

.,. 1969 žv. II. R.ad. Geležių vidurinės mokyk
los kraštotyros rinkiniuose. 

20. UOGUCIAI, Plungės raj., Alsėdžių apyl. 
1936 m. SAM (vad. B. Tarvydas) tyrinė· 
jant suardytą III-VI a. senkapį, šalia jo 
iš' V aptikta apie 20 ugniaviečių, atskirų 

. radinėlių, tarp kurių yra 2 ankstyvi Dija
kovo tipo svore1iai. 
R.ad. KVIM. 
Lit.: B. Tarvydas, Uogučių senkapis.
"Gimtasai Ikraštas'" 1936, Nr 3-4, p. 527~ 
529; J. Puzinas, 1938,251-253. 

21. VILKIJA, Kauno raj. 
Miestelio R. pakraštyje, Karvošilo ka ir. 
:krante, apie 150 m ilgio plote, griūvančia-

me kra'nte yra 0,5 m storio kultūrinis 
sluoksnis: su degėsiais maišytos žemės, gy
vulių kaulų, š lako, žiestos keramikos. 
1972 žv. MMT. 

22. KUKIAI, Mažeikių raj., Juodeikių apyl. 
Varduvos kairo krante 1973 m. TKM ir Ma
žeikių :kraštotyros muziejus (vad. V. Va
latka) tyrinėjo X-XVII a. senkapį. Jo S 
dalyje aptiktas iki 0,5 m storio kultūrinis 
sluoksnis su li'pdyta keramika brūkšniuo
tu pav.iršiumi ir kitais I tūkstantmečio 
pr. m. e.-m. e. pradžios ra.diniais. 
R.ad. Mažeikių kraštotyros muziejuje. 

23. ZASTAUCIAI , Mažeikių raj., Ukrinų apyl. 
Ventos kair. krante 1974 m. TKM (vad. 
V. Valatka) tyrinėjo II-IVa. pilkapius. 
PO pilkapiu Nr. 2 aptikta I tūkstantme
čio pr. m. e. gyvenvietės pėdsakų: sude
gusio pastato (?) su 'ketur,kampiu židiniu 
liekanų, lipdytos keramikos brūkšniuotu pa
viršiumi, akmeninio kirvio dalis. 
R.ad. Mažeikių kraštotyros muziejuje. 

3. XVI-XVIII a. KARINIAI ĮTVIRTINIMAII 

1. BALTADVARIS, Molėtų raj., Videniškių 
apyl. 
Siesarties kair. krante, apie 3 km į SV nuo 
Videniškių, upės kilpoje yra aukštu pyli
mu apjuostas apie 80X80 m dydžio plo
tas su mūrinių XVII-XVIII a. pastatų 
griuvėsiais. Išliko apie 60 m ilgio ir 3,5-
4 m aukščio pylimo dalis. Atrodo, čia yra 
buv. vienuolyno vieta, kartais minima kaip 
piliakalnis ar pilies vieta. 
1968 žv. MMT, 1970 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928, 101 ir 260 (Vi
deniškiai) . 

2. BELVEDERIS, Jurbarko raj., Seredžiaus 
apyl. 
Nemuno slėnio pakraštyje aukštumos kam
pas vadinamas šančiumi, "okopu". Tai tarp 
dviejų daubų įsiterpęs aukštumos kampas 
stačiais, aukštais šlaitais iš V, P ir R.. S
SV nuo aukštumos jis atskirtas tiesiu 7 m 
pločio ir 1 m gylio grioviu, už kurio su
piltas tiesus, 2,5 m aukščio nuo griovio 
dugno pylimas. Jis 35 m ilgio ir galuose 
su keturkampiais 12X 12 m dydžio bastio-

nais, kurių dalis at,sikišusi išorėn. Aikštelė 
už pylimo - netaisyklingas keturkampis 
apie 50x55 m dydžio. Jos pakraščiuose 
yra žemo pylimo pėdsakų. 
1972 žv. II. 
Lit.: <1> . DOKP0B<CKI1H, 1899, 135. 

3. BUMBULAI, Kelmės raj., Liolių apyl. 
Daugvirės kalvos viršuje, SR. krašte yra 
225 m ilgio pylimas, kurio apie 70 m il
gio dalis nuo kalvos R. šlaito krašto eina 
į V, paskui lanku pasuka į S. Abiejose 
pylimo pusėse pastebimas griovys. Išorinė
je P ir V pusėje jis nežymus, ariant už
slinkęs, o R.-S gilus (apie 2,5 m gylio 
nuo pylimo vdršaus ir 12 m pločio). Už 
jo yra antras pylimas iki 3,6 m aukščio 
nuo griovio dugno ir trečias - vidinis 10 !TI 

pločio ir 1,5 m gylio griovys. Pylimas juo
sia 90 m pločio ir apie 200 m ilgi.o S-P 
kryptimi aikštę. 
1967 žv. II. 

1 Galimas daiktas, šiai grupei priklaus6 ir Krikliniai 
Pasvalio raj. (žr. piliakalnių sąrašą Nr. 331) bei Zeime
!is, Pakruojo raj . (Nr. 849). 
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4. DIEGLIAI (Dvyliai, Pašalteikiai) , Klaipė
dos raj., Agluonėnų apyl. 
.Atpie 400 m nuo Aisės upelio, lygumoje 
buvęs a.pie 25X25 m dydžio plotas, apjuos
tas pylimu ir aplink išorėje iškastu grio
viu. XIX a. pabaigoje dar buvo išlikęs 
40 m ilgio ir 7 m pločio pagrindu 1 m 
aukščio pylimas ir nuo jo galų į P ėjusių 
R ir V pylimo 18 m ilgio dalis. Dabar iš
likusi tik 34 m ilgio S pylimo dalis ir už 
jos - 4 m pločio ir 1 m gylio griovys. 
Taisyklinga forma, nedidelė apimtis ir pa
dėtis lygumoje liudija, :kad šis karinis iren
ginys priklauso jau paraku šaunančių gink
lų epochai. 
1963 žv. II. 
Lit.: A. Bezzenberger, 1900 a, 185-188; 
E. Hollack, 1908, 20, 25; P. Tarasenka, 
1928,119 ir 206 (Pašalteikiai). 

5. GAIDELIAI, Si1utės raj., Jonaičių apyl. 
Į PR nuo kaimo yra, žvyrą imant, a.par
dyti švedų pylimai. Išliko maždaug per 
50 m viena nuo kitos beveik lygiagretės 
4-5 m aukščio pylimo dalys. V dalis apie 
230 m, R - 130 m ilgio. Seniau pylimas 
sudaręs uždarą ratą ir juosęs gana didelį 
kiemą· 
1963 žv. II. 
Lit.: Altpreussische Monatschrift, 1872, 
590-591. 

6. GALZD O NAI (Jonaičiai), Silutės raj., Usė
nų apyl. 
Apie 1 km nuo Nemuno vagos į S, lygia
grečiai su ja yra išlikęs apie 2,5 m aukš
čio, 85 m ilgio ožnugaris, vadinamas švedų 
pylimu. 25 m ilgio R jo galas a,pardytas. 
Tai gali būti ir natūrali kalva, ir išlikęs 
įtvirtintos · stovyklos vieno krašto pylimas. 
1963 žv. II. 
Lit.: H. Crome, 1938, 185; 1939, 310-
311. 

7. GERUCIAI (Glebava), Pakruojo raj., Žei
melio apyl. 
Dvare, Beržtalio deš. krante yra keturkam
pė aikštė, iš trijų pusių apjuosta pylimu. 
120 m ilgio V jos kraštas remiasi į upelį, 
ir pylimo čia nėra. Slaitas nuo upelio 4 m 
aukščio. S kraštas 100 m, R - 100 m ir 
P - 90 m ilgio. Ger·iausiai išliko S pyli
mas, 1,5 m aukščio nuo aikštės ir 4 m 
aukščio išorėje, nes aplink išorėje buvęs 
griovys. Kampuose - kūgio formos sampi
lai. Aikštės centre yra mūrinio pastato pa
matų liekanų. 
1968 žv. II. 
Lit.: J. Sliavas, 1972, 138 . . 

8. J URJO NAI , Klai'pėdos raj., Lapių apyl. 
Žvelsos upelio kair. krante, slėnyje yra va
dinamasis Katkapis ar Karkapis. Tai du 
galais suremti pylimai ar jų išlikę galai. 
Iš S į P einąs pylimas 14 m, iš R į V - . 
20 m ilgio. Jie sudaro beveik statų kampą; 
pašlaitėje tarsi būta griovio. Pylimai apie 
2,5 m aukščio. 
1963 Ž;V. II. 

9. KATYCIAI (Laugaliai), Silutės raj. 
Į V nuo Katyčių, prie ribos su Laugalių 
laukais, drėgnoje lygumoje yra švedų py
limas. Tai a,pie 750 m ilgIO pylimas, einąs 
iš pradžių iš SR į PY, paskui , pasukąs 
į SV. Apie 370 m ilgio dalis jau vos paste
bima, sunaikinta, vežant smėlį. Geriau iš
likusiose vietose jo pagrindas 36 m plo
čio; pylimas 4-5 m aukščio. Sunku pa
sakyti, ar tai XVII-XVIII a. karinės 
stovyklos įtvlirtinimai, ar natūralus ožnuga
ris. Iki šiol archeologinėje literatūroje jis 
minimas kaip piliakalnis. 
1963 žv. II. 
Lit.: E. Hollack, 1908, 22; P. Tarasenka, 
1928, 152; V. Bruožaitytė, 1937 vasario 26; 
J. Remeika, 1938, 88; H. Crome, 1938, 9; 
1939, 298. 

LAZDENAI, Silutės raj ., Stoniškių apyl. 
Į V nuo kaimo minimi pylimai. Tačiau ne
pasisekė nei jų surasti, nei išsiaiškinti, ar 
jie kada nors čia buvo. 
1963 žv. II. 
Lit.: H. Crome, 1938, 185; 1939, 284. 

10. LlŽIAI, Tauragės raj. ir apyl. 
Sešuvies deš. krante, apie 1,5 km nuo san
takos su Jūra, pievoje yra vadinamasis 
Sklepkalnis. Tai apie 180 m ilgio lanko 
formos, iki 3 m aukščio pylimas kiek žemė
jančiais galais į atokiau per pelkę tekančią 
upę. Už upės - platus pelkėto slėnio ruo· 
žas. Tai, matyt, XVII-XVIII a. karinės 
stovyklos vieta. 
1964 žv. II. 

11. MIRABELIS, Kupiškio raj., Aukštupėnų 
apyl. 
Kupos deš. krante, slėnio pakraštyje yra 
lygi keturkampė, apie 170 m ilgio R~V 
kryptimi ir 80 m pločio aikštė kalvos vir
šuje. Slaitai statūs, rūpestingai išlyginti, 
apie 4 m aukščio, tik SR vos 1,5 m aukš
čio. Aikštės V gale yra tiesus 1,5 m aukš
čio nuo jos paviršiaus pylimas, kurio P 
gale - 10X 12 m dydžio ·bastionas. Aikštė
je prie pylimo S galo yra 2 duobės, tarsi 
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pastato ir bokšto rūsių vieta. Ir kitur aikš
tėje buvę išariama koklių ir plytgalių. 
1960 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 186. 

PAGURIAI, Rokiškio raj., Pandėlio apy!. 
P . Tarasenka, remdamasis J. Eliso'nu, nu
rodo prie Apaščios piliakalnį. Iš tikrųjų 
čia dvarvietėje yra buv. pramogų paviljono 
vieta - 30X40 m sklypas, apjuostas van
dens grioviu. Saloje yra buv. pastato pama
tų žymių. 
1949 žv. II. 
ut.: P. Tarasenka, 1928, 198. 

12. PANEMUNIS, Rokiškio raj. 
Nemunėlio deš. krante, šalia buv. dvaro, 
kalvoje yra pylimas. Iš trijų pusių jis juo
sia keturkampę kalvos viršūnę, iš ketvirto
sios - status, 11 m aukščio šlaitas į Nemu
nėlį. Pylimai 56-60 m ilgio . Zemiausias 
išorinis R pylimo šlaitas - tik 4,5 m aukš
čio. Viršuje 2 m pločio pylimas. Pylimo 
juosiamos aikštės pakraščiu yra 3 m gylio 
ir 14 m pločio viršuje griovys. Jis juosia 
ne visai taisyklingą, 30X35X27X35 m dy
džio aikštę, kiek zemesnę už pylimą. Kam
puose bastionų nėra. 
1949 ir 1972 žv. II. 
Lit.: P. Tarasenka, 1928,203; eP. I10KPOB-

CKH:H, 1899, 48. 

PAPILYS, Biržų raj. 
Į V nuo miestelio, šalia buv. dvaro yra 
vadinamasis "zomkelis", panašiai kaip Pa
gurių, apie 35 X 40 m dydžio keturkampė 
aikštė, apjuosta baigiančiu užslinkti grio
viu su vandeniu. Aikštėje matyti iš plytų 
ir akmenų mūryti medinio (?) pastato pa
matai, randama XVI-XVII a. koklių, ply
tų. 
1949 ir 1969 žv. II. Rad. RI<M. 

PAPRDDZIAI, Kelmės tajo ir apy!. 
Miške yra netaisyklingas, apie 640 m ilgio 
ir 120-220 m plotas, tarsi apjuostas smė
lio pylimu. Jame yra apie 20 įvairaus dy
džio kalvelių, tarsi pilkapių. Vieta vadina
ma Svedkalniais. Bet panašiau į tai, kad 
čia vėjo supustytos kalvelės ir "pylimai". 
1967 žv. II. 

13. PALANGA 
Basanavičiaus gatvėje, į P nuo Rąžės (Ron
žės) kair. kranto, netoli jūros, kadaise, ma
tyt, beveik Rąžės žiotyse, prie buv. uosto 
yra išlikę pylimo dalių. Apie 4 m aukščio 
pylimas juosė keturkampę aikštę. Jis gero-

kai sunaikintas statybų, ir buv. stQvyklos 
dydis neaiškus. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928,201. 

PAŠALTEIKIAI , Klaipėdos raj., žr. Dieg
liai (Nr. 4). 
Kaime minimas piliakalnis vadinamas Ra
gokalniu. Pašalteikių kaimelis 1894 m . bu
vo Įjungtas į Dvylius. Todėl kartais tas pats 
Ragokalnis - pylimai su kampe buv. kūgio 
formos sampilu - nurodomas ir Pašaltei
kiuose, ir Dvyliuose (Diegliuose). 
Ut:: P. Tarasenka, 1928, 206 (Pašalteikiai) 
ir 119 (Diegliai) . 

PAŠIMŠĖ, Kelmės raj., Kiaunorių apy!. 
Buv. dvaro sodybos V pakraštyje yra Skam
balu vadinamas kalnas. Taisyklinga ketur
kampė kalva, kurios viršuje yra 50 m ilgio 
SR-PV kryptimi ir 16 m pločio aikštelė. 
Kalvos šlaitai 6,5 m aukščio, taisyklingi, 
statūs, iš trijų pusių yra terasos: SR-
6 m, SV šlaite 1,5 m pločio; PR šlaite, 
1,5 m žemiau aikštelės yra 1,8 m pločio 
terasa, 1,3 m žemiau jos - antra 1,5 m 
pločio ir! ,6 m žemiau-trečia 2 m pločio 
terasa. PV gale jų nėra . Cia padarytas 
kelias užvažiuoti ant kalno. Atrodo, tai ne 
karinis objektas, o dvarininkų pramogų vie
ta. 
1967 žv. II. 

14. PIKTOZIAI, Klaipėdos raj., Agluonėnų 
apy!. 
Kaimo P dalyje, lygioje vietoje yra pylimų 
liekanų. Pylimai juosė apie 20X20 m dy
džio keturkampį kiemą. S pylimo išliko 
19 m ilgio V galas ir poros m ilgio P pyli
mo dalis. Jie 1,5-2 m aukščio, išorėje yra 
2-2,5 m pločio ir maždaug 1 m gylio grio
vio dalis. Likęs pylimas sunaikintas, kasant 
žvyrą dar XIX a. Pylimai buvo netoli XV a. 
nusistovėjusios Lietuvos ir Prūsijos sienos . 
Manoma čia buvus vien{l iš sienos sargy
bos postų. 
1963 žv. II. 
Ut.: A. Bezzenberger, 1900 a, 185, lent. 
XIX: 1. 

15. PILAITE, Vilniaus raj., Buivydiškių apy!. 
Sudervės ka ir. krante, iš S, SV jos juo
siamas yra Pilaitės kalnas. Jis 4-5 m aukš
čio šlaitais, viršuje maždaug 80 m ilgio 
SR-PV kryptimi ir 40 m pločio. Kalvos 
viršus, kai kur ir šlaitai iškasinėti 3-6 m 
skersmens duobėmis. Jose matyti akmens 
ir plytų mūro. XIX a. istorikai spėjo čia bu
vus mūrinę pilį, kurią valdė Sudervės Vir
šilos. 
Ut.: M. Balinski, 1846, 201-202. 
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16. PLATELIAI, Plungės raj . 
Ežere, Pilies saloje, yra XV-XVI a. buv. 
medinės pilies pėdsakų. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 215; cI>. TIOKPOB

CKHH, 1899, 90. 

17. RAMUČIAI, Silutės raj., Gardamo apy\. 
Į SV nuo kaimo, dešinėje kėlio Į Saugus 
pusėje yra "švedų pylimai" . 
Ut.: H. Crome, 1940, 108. 

18. ROKANTISKt:.S, Vilniaus raj., Grigaičių 
apy\. 
Vilnios ka ir. krante, slėnio pakraštyje yra 
Pilies kalnas su mūrinių pastatų griuvė
siais. Iš S, R ir V jį juosia Vilnios slėnis. 
Slaitai statūs, daugiau kaip 30 m aukščio, 
P - 6- 7 m pločią ruoželiu kalnas susisie
kia su gretima aukštuma . Viršuje yra ne
taisyklinga keturkampė aikštė, apie 60 m 
ilgio S-P kryptimi, 45 m pločio S gale 
ir 20 m pločio P. Aikštelėje matyti mūrinių 
sienų griuvėsių. P dalyje būta 45 m ilgio 
ir apie 20 m pločio pastato. Į P nuo jo
apie 35X25 m dydžio kiemas, apjuostas mū
ro siena. PV kampe, greičiausiai, stovėjo 
bokštas. 
XVI a. Lietuvos metraščiuose Įrašytas pa
davimas, kad čia buvusi pirmoji Alšėnų ku
nigaikščių pilis. XVI a. ji perstatyta, 
1655 m. sudeginta . 1940.X.17-XI.6 d. Vil
niaus miesto muziejus buvo pradėjęs ją ka
sinėti. Nuimtas tik viršutinis sluoksnis, ap 
tikta XVI a. koklių. Gilesnių sluoksnių ne
pasiekta ir neaišku, kada _pilis statyta. 
1955 žv. II, 1940 tyr. Vilniaus miesto muz. 
Ut.: Lietuvos metraštis, Bychovco kronika, 
1971, 62. 

19. SERNAI, Klaipėdos raj., Dovilų apy\. 
Apie 2 km Į P nuo Sernų senkapio, miške, 
kair. Minijos krante XIX a. pabaigoje buvo 
i š likę du 15-18 m ilgio ir 2 m aukščio py
limai, kurių galai sujungti smailiu kam
pu. 
Ut.: A. Bezzenber,ger, 1892 a, 143. 

20. SILt:.NAI, Kauno raj., Samylų apy\. 
Nemuno slėnyje, kair. krante, prie pat va
gos 'buvo vadinamieji Sančiai - apie 4 m 
aukščio pylimas ir jo išorėje 10- 15 m plo
čio ir 4 ITI gylio griovys. Pylimas ir griovys 
juosė maždaug 400 m ilgio ir 230 m pločio 
aikštę, SR-R ją saugojo Nemunas. Pyli
mai užtvindyti, pastačius Kauno HE. 
1953 žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 244; 1956, '92-
94. 

21. UŽUPt:.S, Jonavos raj., Markutiškių apy\. 
Aukštumos kampas Sventosios deš. krante 
vadinamas Sančiais . Cia būta apie 50 X 65 m 
dydžio lygios, keturkampės aikštės, apjuos
tos pylimais, iš R ir P - Sventosios slėnio , 
daubos. Kampuose buvę 15X 15 m dydžio 
keturkampiai atsikišę bastionai. Sio karinio 
Įrenginio išliko tik dalys. Iš jų matyti, kad 
S- nuo aukštumos 10 m tarpe buvo supilti 
maždaug 1 m aukščio 2 pylimai. Vidinio 
pylimo išorinis 15 m aukščio šlaitas leidžia
si i griovĮ, už kurio yra 0,65 m aukščio 
pylimėlis. Jo išorinis šlaitas susilieja su 
stačiu kalvos šlaitu ir yra 7,5 m aukščio. 
V galo pylimai, dirbant laukus, visai su
naikinti. Aikštėje daug didelių, net 30 cm 
storio lipdytų puodų šukių. 
1971 žv. II. 

22. VAINEŽERIS (Justinava), Lazdijų raj. , 
Kapčiamiesčio apy\. 
Ančios ež. P krante, žemumoje yra "okop
ka", apkasas. Iš V, S ir R ji juosia eže
ras, iš P - platus užpelkėjęs griovys. Tai 
6 m aukščio pylimas, žiedu juosiąs nedidelę 
aikštelę. R gale jis 40 m, P krašte - 50 m, 
V - 34 m ir S krašte - 70 m ilgio. Pyli
mo viršus plokščias, 2-3 m pločio. 
1954 žv. II. 
Lit.: P . Tarasenka, 1928, 146; 1956, 92; 
A. KamiJlski , 1956, 223. 

23. VOLAI (Biliūnai), Raseinių raj ., Girkal
nio apy\. 
Lygumoje yra stačiakampis, keturkampis 
plotas, apjuostas maždaug 3 m aukščio py
limu, kuris išorėje 5-6 m aukščio, nes už 
pylimo yra 6-8 m pločio ir iki 3 m gylio 
griovys. Pylimas viršu je, PV ir SR gale yra 
63 m, o PR ir SV krašte - 83 m ilgio. Kie
me aikštėje, prie PV pylimo yra didelio 
mūrinio pastato griuvėsių: akmenų, plyt
galių, žalių glazūruotų XVII-XVIII a. kok
lių fragmentų . 
19&1- žv. II. 
Ut.: P. Tarasenka, 1928, 107 (Bilevičiai); 

cI> . DOKPO.BCKHH, 1899, 139. 

24. ZUJAI, Ukmergės raj., Vidiškių apy\. 
Sventosios ior Mūšos santakoje, abiejų deš. 
krante aukštumos kampas vadinamas Santo 
kalneliu. Nuo gretimos aukštumos jis atskir
tas apie 55 m ilgio ir 0,5-3 m aukščio 
puslankiu pylimu. Iš vidaus palei pylimą 
dar buvęs 8 m pločio griovys . . 
1970 žv. II. 
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RODYKLĖ 

1. PILIAKALNIAI (1 žemėlapi,s) 

a) Tikrieji 

Nr. 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14-17, 19,22,25, 
26, 28-31, 33, 34, 38, 41, 43, 47, 48, 50, 52- 54, 
56-59, 65-68, 70, 72, 74-80, 82, 83, 86-90, 
92, 93, 95, 98, 100, 102, 104-107, 109-113, 
115, 117, 120-122, 124, 128-131, 133, 134, 
136':"""'139, 142, 146- 150, 152, 154, 155, 157-
159, 161, 163, 164, 168, 171, 173- 176, 178, 180, 
183, 184, 187, 190-192, 194, .198, 200, 202, 203, 
206-208, 213, 215-218, 220, 222, 223, 228, 229, 
231,233,234, 236-240, 242-244, 246-249, 251, 
252, 254-256, 258, 260, 265-270, 272-275, 277, 
279-282, 285-289, 291, 296-298, 300, 302. 
304-306, 308-313, 315-317, 321, 323, 325, 327, 
328, 331, 332, 335, 336. 338, 341, '342, 347, 349-
354,356-360,363-365,368,369,371-373,377-
380, 382-384, 386, 387, 390-391, 394, 396, 397, 
399, 401-403, 405-409, 411-414, 417-419, 
421, 423-426, 429, 430, 432, 434, 435, 439, 440, 
442-451, 455-458, 460, 462-468, 472, 474, 
477-482, 485-491, 493, 495, 498-501, 504-
513, 516, 517, 520,523,524, 527, 532- 543, 545, 
546, 551-556, 558-564, 567-573, 575, 577, 
579, 580-584, 587-591, 593-597, 599-601, 
605, 608-610, 612, 614, 615, 618- 620, 623, 
624, 626-629, , 631, 634, 635, 637-639, 641, 
642, 645, 647, 649, 654, 655, 657, 658, 663-666, 
669-671, 673~682, 684, 685, 688, 690-695, 
697-699, 701, 702, 706, 710- 712, 715, 717, 
719-723, 725, 728, 731 - 733, 735~7~7, 739, 
740, 745, 748- 750, 753- 755, 757, 758, 761-
763, 766, 767, 771, 773-776, 782-784, 786, 
787, 789-791, 793-795, 798, 800-813, 815, 
816, 819, 822- 827, 829-840, 842- 844, 846-
849, 851-853. 856-860. 

b) Spėja' mieji 

Nr. 1, 4, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 
35, 36, 37, 39,40, 42, 44-46, 49, 51, 55, 60-64, 
69, 71, 73, 81, 84, 85, 91, 94, 96, 97, 103, 108, 
114, 118, 132, 140, 141, 143, 144, 153, 160, 162, 
165, 166, 169, 170, 172, 177, 179, 185, 186, 188, 
189, 193, 195-197, 199, 201, 210, 211 , 219, 
221, 224-227, 230, 232, 241, 245, 250, 253, 
257,259, 261, 262, 264, 276, 283, 284, 290, 292-
294, 299, 303, 307, 314, 318-320, 322, 324, 326, 
329, 330, 333, 334, 339, 343-345, 361, 362, 366, 
367, 374, 375, 381, 385, 388, 389, 393, 398, 400, 
404, 410, 415, 416, 420, 422, 428, 431, 437, 438, 
441, 452-454, 459, 461, 470, 471, 475, 476, 483, 
484,492,496,497,502,503,514,515,521,522,528, 
529, 531, 547-550, '557, 565, 574, 576, 585, 586, 
598,603,604,606,611,613,616,617,621; 622, 630, 
636,643,644,646,648,651,652,656,659,660,662, 
668, 672, 689, 700, 703, 704, 707-709, 713, 714, 
716,718,724,726,727,729-730,734,738,741-
744, 746, 747, 751, 752, 756, 760, 764, 768, 769, 
777, 781, 785, 788, 792, 796, 799, 814, 817, 818, 
828,841,845,850,855. 

c) Sun a i k int i e j i 

Nr. 6, 99, 101, 116, 119, 123, 125, 126, 127, 
135, 145, 151, 156, 167, 177a, 181, 182,204,209, 
212,214,235,253,263,271,278,295,301,337,346, 
348, 355, 370, 376, 392, 395,1427, 436, 469, 473, 
494, 518, 519, 525, 526, 530, 544, 566, 578, 592, 
602, 607, 625, 632, 633, 640, 650, 653, 661, 667, 
683, 686, 687, 696, 705, 765, 770, 772, 778, 779, 
780, 797, 820, 821, 854. 

2. NEĮTVIRTlNTOS GYVENVIETĖS 
(2 žemėlapis) 

1. Akmenskinė 4. Dubičiai 
2. Balkasodis 5. Gale1iai 
3. Baluškiai 6. Ginėnai 
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7. Jedžiotai 
8. KaireIiai 

16. Pajuostis 
17. Smėlinka 

9. Kaunas 18. Stakai 
10. Krikštonys 
11. Kurganai (V1aratniškės) 

19. Tiltagaliai 
20. Uogučiai 

12. Lapainia 21. Vilkija 
13. Nečionys 22. Kukiai 
14. Nemaitonys 23. Zastaučiai 
15. Nendriniai 

3. TYRINeTI PILIAKALNIAI IR JŲ GYVENVIETes 
(3 že;nėlapis) ~ 

1 (33). Apuolė (piliakalnis) 
2 (41). Aukštadvaris (piliakalnis ir gyvenvie

tė) 
3(50). Bačkininkėliai (piliakalnis ir grvenvie-

tė) , 
4(67). Barčiai (Cepelūnai) (piliakalnis) 
5 (68). Bartkūnai (piliakalnis) . 
6 (80). Berzgainiai (piliakalnis) 
7 (93). BoguHš'kė (piliakalnis) 
8 (95). Bražuolė (piliakalnis) 
9 (98). Bradeliškės (piliakalnis) 

) 0(100) . Bubiai (piliakalnis) 
11 (133) . Dapšiai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
12(134). Darbutai (piliakalnis) 
13 (151). Dovainonys (piliakalnis ir gyvenvie-

tė) 
14 (163). Dūkštas (piliakalnis ir gyvenvietė) 
15 (174). Eketė (piliakalnis ir gyvenvietė) 
16 (178) . Gabrieliškė (piliakalnis) 
17 (235). Guogai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
18 (237). Imbarė (piliakalnis ir gyvenvietė) 
19 (238). Įpiltis (piliakalnis) 
20(245). Jakštaičiai (piliakalnis) 
21 (258). Jonelaičiai (piliakalnis) 
22 (266). Juodonys (gyvenvietė) 
23 (291). Kaniavėlė (piliakalnis) 
24 (302). Kaukai (piliakalnis) 
25 (347) . Kulionys (piliakalnis) 
26 (349) . Kumelionys (piliakalnis ir gyvenvietė) 
27 (351). Kunigiškiai (Pajevonys) (piliakalnis ir 

gyvenvietė) . 
28 (369). Lavariškės (piliakalnis) 
29 (370). Lavoriškės (gyvenvietė) 
30(391). Liškiava (piliakalnis) 
31 (408). Maišiagala (piliakalnis) 
32(414). Maniuliškės (piliakalnis) ., 
33 (426). Mažulonys (piliakalnis) 
34 (434). Merkinė (piliakalnis ir gyvenvietė) 

35 (436). Meškučiai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
36(439). Mielėnai (piliakalnis) , 
37 (440). Migonys (piliakalnis ir. gyvenvietė) 
38(472). Nemenčinė (piliakalnis) , 
39(479). Norkūnai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
40 (480). Norkttnai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
41 (481). Narkūnai (gyvenvietė) 
42 (487). Obelytė (piliakalnis) 
43 (511). P akačinės (piliakalnis) 
44 (543). Paplienija (gyvenvietė) 
45 (559). Paveisininkai (piliakalnis ir gyvenvie-

tė) , 
46(564). Paželviai (piliakalnis) 
47 (573) . Petrešiūnai (piliakalnis) 
48 (580). Piliakalniai (piliakalnis ir gyvenvietė) 
49(612). Punia (piliakalnis) 
50 (631). Renavas (piliakalnis) 
51 (645). Rudamina (piliakalnis) 
52 (649). Rumbonys (gyvenvietė) 
53 (650). Rumšiškės (piliakalnis) 
54 (678). Spitrėnai (piliakalnis) 
55 (692). Sudargas (piliakalnis) 
56 (693). Sudargas (piliakaln'is) 
57 (695). Sudargas (piliakalnis) 
58 (793) . Varnupiai (piliakalnis) 
59(802). Velikuškės (piliakalnis) 
60 (804). Veliuona (piliakalnis) 
61 (806) . Veliuona (piliakalnis) 
62(808). Velžiai (piliakalnis ir gyvenviete) 
63 (825). Vilnius (piliakalnis ir gyvenvietė)' 
64(826). Vilnius (gyvenvietė) 
65 (836). Vorėnai (piliakalnis) 
66(838). Vosgėliai (piliakalnis) 
67 (843). Zagarė (piliakalnis) 
68 (852). Ziegždriai (piliakalnis) 

1 Skliaustuose nurodomas paminklo numeris, kuriuo 
jis pažymėtas sąraše ir žemėlapyje, o po vietovardžio,
kas tyrinėta. 

4. 'XVI-XVIII a. KARINIAI ĮTVIRTINIMAI 
(4 žemėlapis) 

1. Baltadvaris 
2. Belvederis 

4. Diegliai 
5. Gaideliai 

3. Bumbulai 6. Galzdonai 
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7. Geručiai 
8. Jurjonai 
9. Katyčiai 

10. Ližiai 
11. .Mirabelis 
12. Panemunis 
13. Palanga 
14. Piktožiai 
15. Pilaitė 

a) P i I i a k a I n i a i 
1 (5). Akvieriškė 
2(8). Alksniai 

3 ( 15). Andreikėnai 
4 (22). Antaniškės 
5(28). , Antilgė 
6 (41). Aukštadvaris 
7 (50). Bačkininkėliai 
8 (54). Bajorai 
9 (57). Bakšėnai 

10 (58). Balandiškės 
11 (66). Bambininkai 
12 (68). Bartkūnai 
13 (72). Baušišlkės 
14 (75). Bėčionys 
15 (77). Bendžiukai 
16 (78). Bernotai 
17 (80). Berzgainiai 
18 (85). Bielazariškės 
19(88). Bikūnai 
20 (93). Bogutiškė 
21 (94). Bradesiai 
22 (95). Bražuolė 
23 (98). Bradeliškės 

24(102). Budeliai 
25(105). Buivydai 
26 (117). Buteikiai 
27 (122). Cerniauskai 
28(124). Ciulėnai 
29 (129). Daniliškės 
30(133). Dapšiai 
31 (139). Daugailiai 
32 (146). Dau1iūnai 
33 ( 151 ). Dovainonys 
34 ( 154). Dryžiai 
35(163). Dūkštas 
36 (168). Džiuginėnai 
37(191). Garniai 
38(212) : Gi1uičiai 
39(213). Gimžiškiai 
40 (216). Ginučiai 
41 (223). Golubiškės 
42 (235). Guogai 

16. Plateliai 
17. Ramučiai 
18. Rokantiškės 
19. Sernai 
20. Silėnai 
21. Užupės 
22. Vainežeris 
23. Volai 
24. Zujai 

5. BROKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS 
RADIMO VIETOS 

(5 žemėlapis) 

43 (236). Gutaučiai 
44(260). Jatkūniškės 
45(265). Juodausiai 
46 (270). Jurkakalnis . 
47(274). Kačėniškė 
48 (286). Kalnočiai 
49 (289). Kalviai 
50 (291). Kaniavėlė 
51 (308). Kere1iai 
52{317). Kiemionys 
53 (325). Klebiškis 
54 (332). Krikštonys 
55(335). Krūminiai 
56 (347). Kulionys 
57 (349). Kume1ionys 
58(351). Kunigiškiai (Pajevonys) 
59(354). Kurmelionys 
60 (360). Lakinskai 
61 (370). Lavoriškės 
62(382). Liaudiškiai 
63 (386). Liesėnai 
64 (387). Lygamiškis 
65 (390). Linkmenys 
66(391). Liškiava 
67(403). Lūžai 
68 (406) . .Maisiejūnai 
69 (408) . .Maišiagala 
70 (413) . .Maneičiai 
71 (414) . .Maniu1iškės 
72 (421) . .Marvelė 
73 (426) . .Mažulonys 
74 (436). .Meškučiai 
75 (439) . .Mielėnai 
76 (440). Migonys 
77 (445) . .Mineikiškės 
78 ( 456). .Moškėna i 
79(472). Nemenčinė 
80(474). Nevieriškė 
81 (479). Norkūnai 
82 (480). Norkūnai 
83(481). Narkūnai 
84 (487). Obelytė 
85(500). Padovinys 
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86(504). Pagaršvys 
87(511). Pakačinės 
88(512). Pakalniai 
89(519). Palapainė 
90(524~. Pamiškė 
91 (535). Papiliai 
92 (537). Papiliai 
93(538). Papiliai 
94 (539). Papiliakalnė 
95 (542). Papiškės 
96(543). Paplienija 
97 (552). Pašlavantys 
98 (555). Paukščiai 
99(558). Pavandenė 

100 (559). Paveisininkai 
101 (564). Paželviai 
102 (573). Petrešiūnai 
J03 (582). Piliakalnis 
104(584). Piliakalnis 
105(592). Pilviškiai 
106 (593) . Pipiriškės 
107 (600). Poteronys 
108 (605). Prienai 
109 (638). Rokiškės 
110(649). Rumbonys 
111 (650). Rumšiškės 
112(654). Samylai 
113(671). Skineikiai 
114(676) . Sližiškiai 
115 (677). Sokiškiai 
116(678). Spitrėnai 
117 (684). Stasiūnai 
118 (697). Suginčiai 
119(699). Sūngailiškis 
120(701) . Sužionys 
121 (706) . Sakališkiai 
122(723). Siaudiniai 
123 (733). Sinkūnai 
124 (735). Sišponiškės 
125(750). Taurapilis 
126 (753). Tolimėnai 
127(766). Ožėniškės 

128(790). Varnikąi 
129(794). Verslava 
130 (802). Velikuškės 
131 (807). Velniakampis 
132(813). Verstaminai 
133(833). Vitkūnai 
134 (836). Vorėnai 
135(838). Vosgėliai 
136(847). Zarijos 
137 (852). Ziegždriai 
138(856). Zirgėnai 

b). NeĮtvirtintos gyvenvietės 

1 (1) . Akmenskinė 
2 (2). Balkasodis 
3 (4). Dubičiai 
4 (5). Galeliai 

5 ( 10). Krikštonys 
6 (11). Kurganai 
7 (12). Lapainia 
8(15). Nendriniai 
9 (16). Pajuostis 

10(19). Tiltagaliai 
11 (22). Kukiai 
12(23). Zastaučiai 

c) . Ats i tik tin i a i r a din i a i 

1. Dainiai, Sirvintų raj., Viesų apyl. 
1973 m. Sirvintos kair. krante, kasant žvyrą. 

2. Kapitoniškės, Kaišiadorių raj., Rumšiškių 
apyl. 
1953 m. II tyrinėtų pilkapių Nr. 2 ir 9 sam
pile. 

3. Radastai, Alytaus raj., Verebiejų apyl. 
1970 m. Alytaus kraštotyros muziejui tyrinė
jant IVa. kapus. 

4. Zeimelis, Pakruojo raj. 
Į P nuo miestelio, Beržtalio kair. krante rasta 
didesnė dalis puodo. Radinys Zeimelio vid. 
mokyklo.s rinkiniuose (J. Sliavas, 1969 a, 
347-348) . 

6. DIJAKOVO TIPO SVORELIŲ RADIMO VIETOS 
(6 žemėlapis) 

a) . Piliakalniai 

1 (41). Aukštadvaris, 1 fragmentas (IEM, AR 
276: 216; V. Daugudis, 1962, 49). 

2(93). Bogutiškė, 3 fragmentai (1 egz. Vals
tybiniame istorijos muziejuje Maskvoje; 
IEM, AR 213 : 1- 2; <1>. DOKPOBCKHH:, 

1897, 193, Ta6JI. XIII: 49). 
3(472). Nemenčinė, 26 egz. (IEM, AR 226: 4, 

5,36,37, 105, 107, 108, 109,112,142,144, 

145, 146, 160, 169, 188-197,238; P. Ku
likauskas, 1958, 33, 9 pav.) 

4(542). Papiškės, 1 fragm . (IEM, AR 219: 1). 
5 (543). Paplienija, 22 egz. (TKM; 9423, 9437, 

9440, 9448, 9631, 9633, 9648, 9656, 9663, 
9664, 9668, 9669, 9675, 9695, 9700, 9706, 
10069, 10082, 10083, 10086, 10090; 
V. Valatka, 1967, 172). 

6(564). Paželviai, 1 egz. (IEM, AR 398: 1). 
7(593). Pipiriškės, 1 egz. (KVIM, 1044: 2). 
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8(836). Vorėnai, 1 egz. (L. Krzy.wicki, 1914,24, 
lent. IV: 4). 

b). Gyvenvietės 

, 9 (20) . Uogučiai, 2 egz. (KVIM, B. Tarvydas, 
Uogučių senkapis.-"Gimtasai kraštas" 
Siauliai, 1936, 528, pav. 28) . ' ' 

c). Atsitiktiniai radiniai 

10. Sarnelė, Plungės raj ., Varciuvos apyl. Var
duvos pakr. 1 egz. (TKM; V. Vą,latka 1967 
171-173). ' ' , 

11. ?ei~e~os pakrantė, Svenčionių ra'j., Sven
clOnehų apyl. Garnio ar Santakos kaimo 
laukuose 1 egz. (Sv. KM). 

7. GRUBLĖTOSIOS KERAMIKOS RADIMO 
VIETOS 

a). Piliakalniai 

1 (7). Alytus 
2 (17). Aniškis 
3 ( 19) . Antakščiai 
4 (33). Apuolė 
5 (41) . Aukštadvaris 
6 (48). Ąžuolpamūšė 
7 (50) . Bačkininkėliai 
8 (66) . Bambininkai 
9 (68). Bartkūnai 

10 (72). Baušiškiai 
11 (76) . Beižonys 
12 (79). Bernotai 
13(80). Berzgainiai 
14 (87) . Bijeikiai 
15 (89). Bilionys 
16 (90) . Birštonas 
17 (95). Bražuolė 
18(98) . Bradeliškės 

19(102) . Budeliai 
20(104). Buišai 
21(109). Buniškiai 
22(110). Buožėnai 
23 (111). Burbaičiai 
24(115) , Būriškiai 
25 (117). Buteikiai 
26(122). Cerniauskai 
27(128) . Dabravolė 
28(129). Daniliškės 
29(136). Daubariai 
30(151). Dovainonys 
31 (155) . Druskininkė1iai 
32(163) . Dūkštas 
33 (174). Eketė 
34 (178). Gabrieliškės 
35(180). Gaigaliai 
36 (206). Geruliai 
37 (207). Geruliai 

·38(208). Getautė 
39(212). Giluičiai 
40 (216). Ginučiai 
41 (235) . Guogai 
42 (237). Imbarė 
43(243). Ivankiai 
44(251). Jaučakiai 

(7 žemėlapis) 

45(256) . Jomantai 
46 (265). Juodausiai 
47 (266). Juodonys 
48(291). Kaniavėlė 
49 (298). Kartena 
50 (302). Kaukai 
51 (304). Kaupiškiai 
52 (308). Kereliai 
53 (325). Klebiškis 
54 (332). Krikštonys 
55 (335). Krūminiai 
56 (336). Kružiūnai 
57 (342). Kudirkos Naumiestis 
58 (349). Kume1ionys 
59(351). Kunigiškiai (Pajevonys) 
60 (352) . Kupiškis 
61 (356).. Kvėdarna 
62 (358) . Laistai 
63 (360). Lakinskai 
64 (369). Lavariškės 
65 (370). Lavoriškės 
66 (377). Lentainiai 
67 (379) . Lepe1ionys 
68 (382). Liaudiškiai 
69 (386). Liesėnai 
70 (387). Lygamiškis 
71 (390). Linkmenys 
72 (391). Liškiava 
73 (394). Liudvinavas 
74(402) . Luponiai 
75 (406). Maisiejūnai 
76 (413) . Maneičiai 
77 (414) . Maniuliškės 
78(417) . Margaravas 
79 (421). Marvelė 
80(429). Medvėgalis 
81 (430). Medžionys 
82(432). Menkupiai 
83 (435). Meškininkai 
84 (436). Meškučiai 
85 (439). Mielėnai 
86 (440). Migonys 
87 (443) . Mikytai 
88 (444). Mikniūnai 
89 (456) . Moškėnai ' 
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90 (457). Mūrininkai 
91 (464). Naujasodis 
92(472). Nemenčinė 
93(479). Norkūnai 
94(480). Norkūnai 
95(487) . Obelytė 
96(489). Oplankys 
97 (500) . Padovinys 
98(504). Pagaršvys 
99(506). Pagirgždūtis 

100(507). Pagramantis 
101 (510) . Pajiesys 
102 (511). Pakačinės 
103(512). Pakalnia i 
104 (519) . Palapainė 
105(520) . Palazdijai 
106 (524) . , Pamiškė 
107 (536). Papiliai 
108 (538). Papiliai 
109(543). Paplienija 
110 (545). Paraudinė 
III (552). Pašlavantys 
112(553). Pašventupys 
113 (555) . Paukščiai 
114 (558). Pavandenė 
115 (559). Paveisininkai 
116 (560) . Paverkniai 
117 (567). Peleniškiai 
118 (572). Perkaliai 
119 (573) . Petrešiūnai 
120(580). Piliakalniai 
121 (587) . Pi1iakiemiai 
122 (589). Piliūnai 
123 (592) . Pilviškiai 
124 (593) . Pipiriškės 
125(600). Poteronys 
126 (601). Prelomčiškė 
127 (602) . Pridotkai 
128 (605). Prienai 

( 129 (619) . Radysčius 
130(631). Renavas 
131 (645). Rudamina 
132 (649). Rumbonys 
133 (650). Rumšiškės 
134(654) . Samylai 
135 (664). Seredžius 
136(673). Skomantai 
137 (677). Sokiškiai 
138 (682). Staniu1iškės 
139 (686) . Steigvi1iai 
140(688). Stirniškis 
141 (690). Strėva 
142 (693). Sudargas 
143(695). Sudargas 
144 (706) . Sakališkiai 
145(715). Satrija 
146 (721) . Seimyniškiai 
147 (735). S iš poniškės 
148 (737) . Siūpariai 

~ ." 1 

149(740). Slavantai 
150 (745). Sukiai 
151 (748). Tartokas 
152 (750). Taurapi1is 
153(757). Turčinai 
154 (784) . Valakavičiai 
155(793). Varnupiai 
156 (798) . Vedriai 
157 (802). Velikuškės 
158(807). Velniakampis 
159 (812). Verstaminai 
160(815). Veršiobalis 
161 (822). Vilkyškiai 
162(825). Viln,ius 
163(831) . Vištyčio II Laukas , 
164 (833). Vitkūnai 
165(838). Vosgėliai 
166 (842) . Zagarė 
167(847) . Zarijos 
168 (852). Ziegždriai 
169(853). Zilvia 

' b) :' . N~J.trv f rtinros gyvenvietės 

1 (2) . Balkasodis 

---, 201 

2(3) . Baluškiai 
3(4) . Dubičiai 
4 (6). Ginėnai 
5 (8) . Kaireliai 
6 (9). Kaunas 

7 (10). Krikštonys 
8(12). Lapainia 
9(13) . Nečionys 

10(14). Nemaitonys 
11 (15). Nendriniai 
12(17). Smėlinka 
13(18). Stakai 
14 (22). Kukiai 

c). Atsitiktiniai radiniai 

1. Aigėlai, Molėtų raj., Ciulėnų , apyl. 
Malkėsto ež. SR pakraštyje, Sventaragės pu
siasalyje rasta 1931 m., P. Tarasenkai žval-
gant šią vietovę . Rad. KV-IM. . 

Ut.: P. Tarasenka, 1928,90. 
2. Ežerynas, Alytaus raj ., Raitininkų apyl. 

1964 m. II tyrinėj ant neolito stovyklą~ virš 
jos rasta kartu su šlaku ir kitais ' I m. e. 
tūkstantmečio radiniais. 

Rad. IEM. 
3. Kapitoniškės, Kaišiadorių raj ., Rumšiškių 

apyl. 
1953 m. II tyrinėjant pilkapius Nr. 6, 12, 
rasta sampile. 

Rad. IEM. 
4. Kulautuva, Kauno raj. 

Rad . KVIM. 



5. Laukiai, Svenčionių raj., Sutų apyl. 
1971 m. rasta, II tyrinėjant pilkapį Nr. 1, 
šalia kapo Nr. 2. 

Rad. IEM. 
6. Maudžiorai, Kelmės raj., Užvenčio apyl. 

1964 m. TKM tyrinėjant IV-VI a. senkapį. 
Rad. TKM. 

7. Miklusėnai, Alytaus raj., Luksnėnų .apyl. ' 
1953 m. žvalgant suardyto senkapio' ·Ųarito- ' 
riją· 

Rad. IEM. 
8. Pakrauglė, Vilniaus raj., Nemenčinės apyl. 

1939 m. Vilniaus universiteto Archeologijos ' 
muziejui tyrinėjant apardytus IV-Va. pil
kapius. 

Rad. IEM. 
9. Radastai, Alytaus raj., Verebiejų apyl. 

1970 m. Alytaus kraštotyros muziejui tyrinė-
jant senkapį. . 

Rad. Alytaus kraštotyros muziejuje. 
10. Ramoniškiai, Sakių raj., Kidulių apyl. 

1969 m. tyrinėjant III-XII a. senkapį. 

Rad. KVIM. 
11. Sausiai (Bevandeniškės) , I Trakų raj., Kario-

tiškių apyl. :. I I 

1964 m. II tyrinėjant pi)~~pį Nr. 4. 
Rad. IEM. . 

12. 2emutiniai Kaniūkai, Kauno raj., Užliedžių 
apyl. 
1959 m. KVDM tyrinėjant neolito ir bronzos 
amžiaus stovyklą. 

Rad. KVIM. 
Lit.: R. Jablonskytė-RJrriantienė, 2emųjų 

Kaniūkų IV-I tūkstantmečių pr. m. e. sto
vyklos.-MAD, A, t. 1{14), 1963, 85-87. 

8. GELEŽIES, LYDYMO KROSNELIŲ IR 
SLAJ(O RADlMO VIETOS 

a). Geležies lydymo krosnelės 

1 (41). Aukštadvaris 
2 (349). Kumelionys 
3(370). Lavoriškės 
4(472). Nemenčinė 
5(543). Paplienija 

(8 žemėlapis) 

22 ( 154) . Dryžiai 
23(163). Dūkštas 
24(171). Eiguliai 
25 ( 174). Eketė 

6 (15). Nendriniai (neįtvirtinta gyvenvietė) 

26 (187). Gandinga 
27(191) . Garniai 
28(216). Ginučiai 
29 (223) . Golubiškės 
30 (235). Guogai 

b). Slako radiniai 

a. Piliakalniai 

1 (5) . Akvieriškė 
2 (8). Alksniai 

3(12) . Aluotos 
4 (17) . Aniškis 
5 (19). Antakščiai 
6 (26). Antatilčiai 
7(41). Aukštadvaris 
8 (50). Bačkininkėliai 
9 (54). Bajorai 

10 (67). Barčiai 
11 (68) . Bartkūnai 
12 (74). Bažavalė 
13 (78). Bernotai 
14(89) . Bilionys 
15 (98). Bradeliškės 

16(102). Budeliai 
17 (104). Buišai 
18 (117). Buteikiai 
19(122). Cerniauskai 
20(131) . Dapkiškiai 
21(133). Dapšiai 

31 (236). Gutaučiai 
32 (237). Imbarė 
33 (243) . Ižiniškiai 
34 (246). Junkfmai 
35(251). Jaučakiai 
36(253). Jautakiai 
37(266). Juodonys 
38 (286). Kalnočiai 
39 (302) . Kaukai 
40(312) . Kernavė 
41{317). Kiemionys 
42 (325). Klebiškis 
43 (332). Krikštonys 
44 (335). Krūminiai 
45 (349). Kumelionys 
46 (351). Kunigiškiai 
47 (354). Kurmelionys 
48 (370) . Lavoriškės 
49(382). Liaudiškiai 
50 (386). Liesėnai 
51 (387). Lygamiškis 
52 (390). Linkmenys 
53(406). Maisiejūnai 
54 (414). ManiuIiškės 
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55 (421). Marvelė 
. 56 (439) . Mielėnai 
57 (440). Migonys 
58 ( 445). Mineikiškės 
59 (456). Moškėnai 
60 (472). Nemenčinė 
61 (479). Norkūnai 
62(480). Norkūnai 
63 (493). Pabalčiai 
64(511). Pakačinės 
65 (522). Pa liūnai 
66 (536). Papiliai 
67 (537). Papiliai 
68(538). Papiliai 
69 (539). Papiliakalnė 
70 (543). Paplienija 
71 (548) . Paserninkai 
72(552). Pašlavantys 
73 (558). Pavandenė 
74 (559). Paveisininkai 
75 (564). Paželviai 
76 (573). Petrešiūnai 
77 (580). Piliakalniai 
78 (593). Pipiriškės 
79 (600). Poteronys 
80 (623). Raginėnai 
81 (638). Rokiškės 
82 (645). Rudamina 
83 (649). Rumbonys 
84 (677). Sokiškiai 
85 (694). Sudargas 
86 (699). Sūngailiškis 

I . Akmenės rajone 

a). Piliakalniai 

I (222). Gyvoliai 
2 (396) . Lokava 
3(533). Papilė 
4 (534). Papilė 
5 (820) . Viliošiai 

2. Alytaus rajone 

a) . P i I i a k a I n i a i 

I (7) . Alytus 
2 ( 17). Aniškis 
3 (37) . Atesninkai 

. 4 (66) . Bambininkai 
5 (73). Bazorai 

6 (144). Oaugai 
7(150). Oirmiškės 
8 (165). Ova rčėnai 
9 (172). Einoronys 

10 (206) . Geruliai 

87 (712). Sarnelė 
88(715). Satrija 
89 (735). Sišponiškės 
90 (742). Soveniai 
91 (774). Vaidatoniai 
92 (785). Valėnai 
93 (787) . Varguliai 
94 (793). Varnupiai 
95(794). Verslava 
96 (802). Velikuškės 
97 (803). Velikuškės 
98 (833). Vitkūnai 
99(838). Vosgėliai 

100(853) . Zilvia 
101 ( - ). Našloniškis 

b. Gyvenvietės 

1 (5). Galeliai 
2 (15). Nendriniai 
3(16) . Pajuostis 
4(21). Vilkija 

c). Atsitiktiniai radiniai 

1. Kapitoniškės, Kaišiadorių raj., Rumšiškių 
apy!. 
1953 m. II tyrinėjant pilkapius Nr. 5, 6 
(A. Tautavičius, Kapitoniškių pilkapiai.
MAO, A, 1 (2), 1957, 98) 

2. Sausiai, Trakų raj., Kariotiškių apyl. 
1964 m. II tyrinėjant pilkapius Nr. 14 ir kt. 
(O. Kuncienė, Sausių (Trakų raj.) pilka
piai.- MAO, A, 1 (35), 1971, 74) 

9. PAMINKLAI RAJONUOSE 

. 11 (212). Giluičiai 
12 (302). Kaukai 
13(333). Krišįapiškės 
14(336). Kružiūnai 
15 (375). Lelionys 
16(417). Margaravas 
17(473) . Nemunaitis 
18(486) . Obelija 
19 (487). Obelytė 
20 (531). Papėčiai 
21 (576) . Pieriškiai 
22 (582). Piliakalnis 
23(595) . Piva šiūnai 
24 (600) . Poteronys 
25(612). Punia 
26 (613). Punios Silas (Varupis) 
27 (620). Radžiūnai 
28 (649) . Rumbonys 
29 (770). Užubaliai 
30(818) . Vėžionys 
31 (841). Zaramiškės 
32(853) . Zilvia (Pupasodis) 

- 203-



b). Neitvirtintos gyvenvietės 

1 (2). Balkasodis 

3. Anykščių rajone 

a). Piliakalniai 

1 (87). Bijeikiai 
2 (105). Buivydai 
3 (117). Buteikiai 
4 (179). Gaidamiškiai 
5(249) . Jašiškis (Baltušava) , 
6 (393). Liudiškiai ' " 
7 (418). Marijampolis (Piktagalys) 
8(431). Melėnai 
9 (535). Papiliai 

10 (583). Piliakalnis 
11 (584). Piliakalnis 
12 (633). Riklikai 
13(689). Storiai 
14 (702). Svirnai (Zemieji) 
15 (720). Seimyniškėliai 
16(742). Soveniai (Budriai) 
17 (787). Varguliai 
18(791). Varniškiai 

4. Biržų rajone 

a). Piliakalniai 

1(319a). Kiršoniai 
2 (324). Klausučiai 
3 (427). Mažutiškiai 
4 (502). Padvariečiai 
5 (566). Peleniškiai 
6 (636). Rinkuškiai 
7 (854). Ziobos 

5. Ignalinos rajone 

a ). Piliakalniai 

1 (54). Bajorai 
2(163). Dūkštas 
3 (216). Ginučiai 
4 (362). Lapušiškė~ 
5(390). Linkmenys 
6(426). Mažulonys 
7 (539). Papi1į?kalnė 
8(547). Pasamanė 
9 (647). Ruokiškė 

10 (677). Sokiškiai 
11 (753). Tolimėnai 

6. Jonavos rajone 

a). Piliakalniai 

1 (157) . Dubiai 
2 (233) . Gudžioniai ' 

3(241). Išorai 
4 (365). Laukagaliai 
5 (397). Lokėnėliai 

, 6 (400) . Lukšiai 
7(495) . Paberžė 
8 (498) . Padaigai 
9 (578). Piliakalniai 

b). XVI-XVIII a. itvirtinilll<l r 
1(21) . Užupės 

7. Joniškio rajone 
a). Piliakalniai 
1(278). Kalnelis 
2 (842). Zagarė 
3(843). Zagarė 

8. Jurbarko rajone 

a). Piliakalniai 

1 (29). Antkalnė (Naujoka'i) 
2(31). Antkalniškiai 
3(62). Balniai 

4 ( 176). Eržvilkas 
5 (268). Jurbarkas 
6 (279). Kalnėnai 
7 (300) . Kartupėnai 
8 (435) . Meškininkai 
9(551). Pašiliai 

10 (627) . Raudonėnai 
11 (664). Seredžius 
12 (665). Seredžius 
13(804). Veliuona 
14(805). Veliuona 
15 (806) . Veliuona 

b) . XVI-XVIII a . įtvirtinimai 

1 (2). Belvederis 

9. Kaišiadorių rajone 

a). Piliakalniai 

1 (59). Balceriškės 
2 (69) . Basonys 
3(86). Bijautonys 

4 (102) . Budeliai 
5 (107). Buivydonys 
6 (114) . Burčiakai 
7 (119). Būtkiemis 
8(127) . Dabinta 
9(135). Darsūniškis 

10(151). Dovainonys 
11 (280). Kalniniai Mijaugonys 
12(294). Kareivonys 
13(363). Lašiniai 
14 (366) . Laukagalis 
15 (367). Laukagalis 
16 (406) . Maisiejūnai 
17 (411). Mančiūnai 
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18(440) . Migonys 
19(458) . Mūro Strėvininkai 
20(519). Palapainė 
21 (527). Paparčiai 
22(528). Paparčiai 
23(530). Papartė1iai 
24 (602). Pridotkai 
25 (638). Rokiškės 
26 (650). Rumšiškės 
27(748). Tartokas 
28 (789). Varka1iškės 
29 (834). Visginai 

b) . Neįtvirtintos gyvenvietės 

1(12). Lapainia 
2(14) . Nemaitonys 

10. Kapsuko rajone 

a). Piliakalniai 

1 (81). Beržiniškė 
2(115). Būriškiai 
3 (227). Griešiai 
4 (349). Kumelionys 
5(360). Lakinskai 
6 (392). Liucinavas 
7 (394). Liudvinavas 
8(432). Menkupiai 
9 (436). Meškučiai 

10(466). Naujienėlė 
11 (469). Navininkai 
12(500). Padovinys 
13(540). Papi1iaka1niai 
14 (579). Piliakalniai 
15 (706). Sakališkiai 
16(747). Tarašiškiai 
17 (793). Varnupiai 
18(846). Zalioji 

b) . NeĮtvirtintos gyvenvietės 

1 (16). Nendriniai 

11. Kaune 

a). Piliakalniai 

1 (43). Aukštieji Sančiai 
2(171). Eiguliai 
3 (377). Lentainiai 
4(421). Marvelė 
6(510). Pajlesys 
6(816). Veršvai 

b) . NeĮtvirtintos gyvenvietės 

1(9). Pilies vieta 

12. Kauno rajone 

a). Piliakalniai 

1 (11). Altoniškiai 
2 (21). Antalkiai 

3(120). Butviloniai 
4 (162). Dubravai 
6(236). Guogai (Piliuona) 
6(244). Jadagoniai 
7(251). Jaučakiai 
8 (297). Karmėlava 
9 (380). Lepšiškiai 

10(494). Pabaliai 
11(613). Pakalniškiai 
12 (675). Piepaliai 
13(694) . Pypliai 
14 (636). Ringovė 
16 (664). Samylai 
16(710). Sančiai 
17(711). Sančiai 
18(778). Vainatrakis 
19 (819). Vikūnai 
20 (829). Virbališkiai 
21 (862). Ziegždriai 

b). NeĮtvirtintos gyvenvietės 

1 (6). Ginėnai 
2(21). Vilkija 

c) . XVI-XVIII a . Į t v i r tin i m a i 

1 (20). Silėnai 

13. Kėdainių rajone . 

a). Piliakalniai 

1 (14). Ambrąz,iūnai 
2 (66). Bakainiai 

3 (250). J asnagurka 
4 (277). Kalnaberžė 
6 (398). Lomeikiškiai 
6(466). Naujaupis 
7 (690). Pilsupiai 
8 (596). P1inkaigalis 
9 (666). Sangailai 

10 (667). Sirutiškis 
11 (686). Stašaičiai 
12 (746). Sukioniai 
13(774). Vaidatoniai 
14 (837). Vosbučiai 

14. Kelmės rajone 

a). Piliakalniai 

1 (96). Bridvaišis 
2 (108). Bulavėnai 
3 (111). Burbaičiai 
4 (177a). Flerijoniškė 
5(183). Galiniai 
6 (186). Galvydiškė 
7(195). Gaučiškė (Lioliai) 

- 8(231). Gudeliai 
9 (282). Kalniškiai 

10 (296). Karklėnai 
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11 (338). Kubiliai 
12(450). Mockaičiai 
13(509). Pagryžuvis 
14 (532). Papilalis 
15(536). Papiliai 
16(550) . Pa šakarnis 
17(591). Piltinė 
18 (599). Plūsčios 
19(668). Sirvydai 
20 (672). Skogalis 
21 (718). Seduviškė 
22 (729). Silgalis 
23(730). Silo Pavėžupis 

b). XVI-XVIII a. įtvirtinimai 

1 (3). Bumbulai 

15. Klaipėdos rajone 

a). Piliakalniai 
1 (30). AntkaInis (Gribžiniai) 

2(145). Daukšaičiai 
3 (152). Dovilai 
4 ( 174). Eketė 
5(190). Gargždai 
6 (203). Gerduvėnai 
7 (262). Jucaičiai 
8(358) . Laistai 
9(361). Lapiai 

10(404). Maciuičiai 
11 (449). Mockaičiai (Siuraičiai) 
12(478). Norgėlai 
13(514). Pakalniškiai 
14(615). Purmaliai 
15 (673). Skomantai 
16(800). Veiviržėnai 
17 (830). Vyskupiškiai 
18 (846). Zardė 
19 (860) . Zvaginiai 

b). XVI-XVIII a. įtvirtinimai 

1(4). Diegliai 
2 (8). Jurjonai 

3(14) . Piktožiai 
4(19). Sernai 

16. Kretingos rajone 

a). Piliakalniai 
1 (16). Anduliai 
2 (32) . Anužiai 
3 (39) . Auksūdys 
4 (40). Auksūdys 

5(142). Dauginčiai 
6(143). Dauginčiai 
7 (167). Dvarčininkai 
8(196). Gaudučiai 
9 (237) . Imbarė 

10 (238). Įpiltis (Senoji) 
11 (239). Įpiltis (Senoji) 
12 (259). Joskaudai 
13(273). Kačaičiai ' 
14(283). Kalniškiai 
15(298). Kartena 
16(299). Kartena 
17 (330). Kretingsodis 
18 (348). Kūlsodis 
19 (353). Kurmaičiai 
20 (359). Laiviai 
21 (419) . Martynaičiai 
22(448). Mišučiai 
23(460). Negarba (Jazdai) 
24 (518). Palanga 
25 (607) . Prystovai 
26 (630). Reketė 
27 (643). Rūdaičiai 
28 (658). Sauseriai 
29(779). Vaineikiai 
30 (785). Valėnai 
31 (801). Vėlaičiai 

b). XVI-XVIII a. įtvirtinimai 
1 (13). Palanga 

17. Kupiškio rajone 

a). P i I 'i a k a I n i a i 

1 (12). Aluotos (Druskiai) 
2 (42). Aukštaičiai 
3 (57). Bakšėnai 

4 (103) . Bugailiškiai 
5(180) . Gaigaliai 
6 (204). Gindviliai 
7 (209). Gikonys 
8 (308). Kereliai 
9(318). Kinderiai 

10 (352). Kupiškis (Aukštupėnai) 
11 (388) . Likalaukiai 
12(488) . Obonys 
13(537). Papiliai 
14(688). Stirniškis 
15(772) . Vaduvos 

b) . XVI-XVIII a. įtvirtinimai 
1 (11). Mirabelis 

18. Lazdijų rajone 

a). Piliakalniai 

1 (109) . Buniškiai 
2(118). Buteliūnai 
3(122). Cerniauskai 
4(153). Drapaliai 
5(155). Druskininkėliai 
6 (175). Elveriškė 
7 (177). Ežerėliai 
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8(217). Giraitė 
9 (226) . Graužiai 

tO (261). Jovaišiai 
11 (332). Krikštonys 
12 (343). Kukliai 
13(409). Maišymai 
14 (428). .Meči ūnai 
15 (441) . .Mikyčia i 
16(520). Palazdijai 
17 (522). PaIiūnai 
18(548). Paserninkai 
19 (559). P aveisininkai 
20 (574). Petroškai 
21 (601). Prelomčiškė 
22(616). Purvini ai 
23(645). Rudamina 
24 (703). Sadžiūnai 
25(740). Slavantai 
26 (760). Odininkai 
27 (780). Vainiūnai 
28 (811). Verstaminai 
29(812) . Verstaminai 
30 (813). Verstaminai 
31 (814). Verstaminai 

b). Neitvirtintos gyvenvietės 

1 (tO). Krikštonys 

c). XVI-XVIII a. įtvirtinimai 

1 (22) . Vainežeris 

19. Mažeikių rajone 

a). Piliakalniai , 
1 ([33). Dapšiai 
2(136). Daubariai 
3(137). Daubariai 
4 (228) . Griežė 
5 (229). Griežė 
6 (253). Jautakiai 
7 (372). Leckava 
8 (452). Mantvydai 
9(461). Naikiai 

/ 10(611). Pumpurai 
11 (631) . Renavas 
12 (634). Rimoliai 
13(661). Seda 
14(771). Vadagiai 

b). Neįtvirtintos gyvenvietės 

1 (22). Kukiai 
2 (23). Zastaučiai 

20. Molėtų rajone 

a) . Piliakalniai 

1 (6). Alanta (Pakalnė) 
2 (13). Ambraziškiai (Pušalotai) 

3 ( 19). Antakščiai 
4 (23). Antaraisčiai 
5 (24). Antašventė 
6(45). Avilčiai 
7 (65). Baluoša 
8 (77). Bendžiukai 

9 (124). Ciulėnai 
10(148). Didžiokai (Sideikiai) 
11(161). Dubingiai 
12(181). Gaigalai 
13(247). Janonys 
14 (290). Kampai 
15 (292). Karališkiai 
16(313). Kertuoja 
17 (323). Klabiniai 
18(334). Krivitiškiai 
19 (347). Kulionys 
20 (386). Liesėnai (Bendriai ) 
21 (407). Maišiakulė 
22(4tO). Malkėstas 
23(545). Paraudinė 
24 (549). Paskubėtiškiai 
25 (558). Pavandenė 
26 (563) . Pazadvorija 
27(565). Peleniai 
28(572). PerkaIiai 
29 (587). Piliakiemiai 
30 (651). Runionys 
31 (676). Sližiškiai 
32 (697). Suginčiai 
33(796). Vastapai 
34 (836). Vorėnai 
35 (850) . Zelvos 

b). Neįtvirtintos gyvenvietės 

1 ( 17). Smėlinka 

c) . XVI-XVIII a. į t v i r tin i m a i 
1 (1). Baltadvaris 

21. Pakruojo rajone 

a). Piliakalniai 
1 (503). Paežeriai 
2(521) . Paliečiai 
3 (567) . Peleniškiai 
4 (686). Steigviliai 
5(756). Tričiai 
6 (849) . Zeimelis 

b) . Neįtvirtintos gyvenvietės 

1 (8). KaireIiai 

c) . XVI-XVIII a. į t v i r tin i m a i 
1 (7) . Geručiai (Glebava) 

22. Panevėžio rajone 

a). Piliakalniai 

1 (52). Baimainiai 
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2 (320). Kiūčiai 
3 (526). Panevėžys 
4 (544). Papušiai 
5 (763). Upytė 

b). Neįtvirtintos gyvenvietės 

1(16). Pajuostis 
2(19). Tiltagaliai 

23. Pasvalio rajone 

a). Piliakalniai 
1 (48). Ąžuolpamūšė 

2(331). Krikliniai (Mo1iūnai) 
3 (657). Saudogala . . .,; .. 
4 (732). Simoniai (Migomal, Paberzlal) 

b). N e į t v i r tin tos 'g yve n V i e t ė s 

1(3). Baluškiai 

24. Plungės rajone 

a). Piliakalniai 

1(1). Abokai 
2 (9). Alsėdžiai 

3 (187). Gandinga 
4(188). Gandinga 
5(189). Gandinga 
6 (199). Gegrėnai 
7(201). Ge1indėnai 
8 (210) . Gi1aičiai 
9(215). Gintališkė 

10 (221). Girkantai 
11 (230). Grigaičiai 
12(303). Kaupos 
13 (307). Kepurėnai 
14 (373). Lekemė 
15(385). LiepIaukalė 
16 (399). Lopaičiai 
17 (483) . Narvaišiai 
18 (485). Nugariai 
19 (517). Pakutuvėnai 
20 (557). Pauškės 
21 (598). Plungė 
22 (608). Pūčkoriai 
23 (609). Pūčkoriai 
24(610) . Pūčkoriai 
25 (640). Rotinėnai 
26 (669). Surbliai 
27 (670). Skaborai 
28(674). Skroblis 
29(680). Stalgėnai 
30 (681). Staneliai 
31 (687). Stirbaičiai 
32(712). Sarnelė 
33(713). Sarnelė 
34 (714). Sarnelė 

. 35 (739). Siūraičiai 

36 (769). Užpelkiai 
37 (786). Varduva 
38(788). Varkaliai 

b). Neįtvirtintos g y venvietės 

1 (1). Akmenskinė 
2 (20) . Uogučiai 

c). XVI-XVIII a. įtvirtinimai 
1 (16). Plateliai 

25. Prienų rajone 

a). Piliakalniai 
-I (49). Babronys 
2 (50) . Bačkininkėliai 
3 (90) . Birštonas 

4 (207). Geruliai 
5 (316). Kieliškas 
6 (325). Klebiškis 
7 (379). Lepelionys 
8(405). Mačiūnai 
9 (430). Medžionys 

10 (463). Naujasodis 
11 (470). Nemajūnai 
12 (477) . Noreikiškės 
13(479). Norkūnai 
J4(480). Norkūnai 
15(496). Pabrasčiai 
16 (497) . P ačiudiškiai 
17 (504) . Pagaršvys 
18 (552). Pašlavąntys 
19(553). Pašventupys 
20(554). Pašventupys 
21 (555). Paukščiai (Dukurnonys) 
22(560). Paverkniai . 
23(568). Pelekonys 
24 (569). Pelekonys 
25 (570) . Pelekonys 
26 (571). Pelekonys 
27 (603). Prienai 
28 (606) . Prienlaukys 
29 (652) . Sabalėnai 
30 (679). Stakliškės 
31 (709). Saltinėnai 
32 (727). Si1ėnai 
33(847). Zarijos (Bagrėnas) 
34 (848). Zarijos (Bagrėnas) 

26. Radviliškio rajone 

a). Piliakalniai 

1 (53). Baisogala 
2 (224). Goriškis (Saukotas) 
3(225). Goriškis 
4 (341). Kudinai 
5 (623). Raginėnai 
6 (625). Ramulėhai 

-208 -

, , 



7 (716). Saukotas 
8 (782). Vaitiekiinai . 
9(808). Velžiai 

27. Raseinių rajone 

a). P i 1 i a kal n i a i 

1 (2). Agelaičiai . 
2(74). Bažavalė 
3 (82) . Betygala 
4 (83). Betygala 

5(134). Darbutai 
6 (178). Gabrieliškės 
7(184). Galkaičiai 
8 (202). Gėluva 
9 (214). Ginaičiai 

10 (243). Ižiniškiai 
11 (285). Kalnujai 
12 (306). Kejėnai 
13 (376). Lenčiai 
14 (383). Lyduvėnai 
15(384) . Lyduvėnai 
16(451). Molavėnai (Griaužai) 
17 (493) . Pabalčiai 
18 (501). Padubysys 
19(618). Pužai 
20 (626). Raseiniai 
21 (637). Ročiškė 
22 (724). Siauleliai 

c). XVI-XVIII a. į t v i r tin i m a i 
1 (2'3). Volai 

28. Rokiškio rajone 

a) . Piliakalniai 

1 (8). Alksniai 
2(10). Alseta 
3 (72). Baušiškiai 
4 (94). Bradesiai 

5(126). Cižai 
6(146) . Dau1iiinai 
7 (232) . Gudiškės 
8(246) . Junkiinai 
9(266). Juodonys 

10 (286). Kalnočiai 
11(401). Lukštai 
12(420) . Martiniškėnai 
13(437). Mičiūnai 
14 (438). Mičiūnai 
15(439). Mielėnai 
16(456) . Moškėnai 
17(538). Papiliai 
18 (573). Petrešiūnai 
19(621). Radžionys 
20(684) . Stasiūnai 
21 (744). Staronys 

b). Neįtvirtintos gyvenvietės' 

1(13). Nečionys 

c). XVI-XVIII a. į t v i r tin i m a i 

1 (12). Panemunis 

29. Skuodo rajone 

a) . P i I i a k a I n i a i 

1 (33). Apuolė 
2 (35). Arsla (Ersla) 

3(218). Girdeniai 
4 (254). J edžiotai 
5 (288). Kalviai 
6 (322). Kivyliai 
7(346) . Kulai 
8 (442). Mikytai 
9 (455). Mosėdis 

10 (523). Paluobė 
11 (529). Paparčiai 
12(614). Puodkaliai 
13(705). Sakaliai 
14 (767). Užluobė 
15 (799). Veite1iai 

b) . Neįtvirtintos gyvenvieth 

1 (7). J edžiotai 

30. Sakių rajone 

a). P i I i a k a I n i a i 

1 (64). Baltrušiai 
2(101). Būda 
3 (164). Dulinčiškiai 
4 (255). Joginiškiai 
5 (326). Klepai 
6(342). Kudirkos Naumiestis 
7(423). Maštaičiai (Norkūnai) 
8(443). Mikytai 
9(446) . Misiūnai . 

10 (453). Morkai 
11 (525). Panykiai . 
12(597). Plokščiai (Vaiguviškiai) 
13(691). Stulgiai 
14 (692) . Sudargas 
15 (693). Sudargas , 
16 (694). Sudargas 
17 (695). Sudargas 
18 (696). Sudargas 
19 (722). Sėtij ai 
20(731). Silvėnai (Kubiliai) 
21 (757). Turčinai (Ročkai) 
22 (828). Vi1trakiai 
23(851). Zemoji Panemunė 
24 (857). Zuklijai 
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31. Salčininkų rajone 

a). Piliakalniai 

1(75). Bėčionyš 
2 (173). Eišiškės 
3 (315). Kiaulėkai 
4 (354) . Kurmelionys 
5 (656). Sangėliškės 
6(751). Tetervinai (Uta) 
7 (752). Tetervinai 
8 (758) . Turgeliai 
9 (784) . Valakavičiai 

b). N e į t v i r t . n t .o ,S gyve n v i e t ė s 

1(18). Stakai 

32. Siaulių rajone 

a). P i I i a k a I n i a i 
1(100). Bubiai 
2(245). Jakštaičiai 
3(258). Jonelaičiai (Sauginiai) 
4(269). Jurgaičiai 
5(337). Kubeliai 
6(355) . Kurtuvėnai 
7(402). Luponiai 
8 (482). Normančiai 
9 (629). Rekčiai 

10 (639). Romučiai 
11 (725) . Siauliai 
12(728). Silėnai 
13(738). Siupyliai 
14(777) . Vainagiai 

33. Silalės rajone 

a). P i I i a kal n i a i 
1 (89). Bilionys 
2(91). Biržų Laukas 

3(112). Burbiškiai 
4(130). Dapkiškė 
5 (198). Gedminiškė 
6 (200). Gegužės 
7 (240) . Indija 
8(284). Kalniškiai (Pakadūšis) 
9 (287) . Kalvaliai 

10 (305). Kazokai 
11 (329). Kreiviai 
12 (350). Kunigiškiai 
13(356). Kvėdarna 
14 (381). Leviškiai 
15(429). Medvėgalis 
16(475). Nevočiai 
17 (499). Padievytis 
18(508). Pagrybis 
19(516). Pakisys 
20(561). Pavėžis (Drobūkščiai) 
21 (577). Pilės 
22 (604). Prienai 

23 (617). Pūtvė 
24 (641). Rūbaičiai 
25 (642). Rubinavas 
26 (644). Rudaliai 
27 (666). Simėnai (Ivankiai) 
28 (736). Siukšeliai 
29 (755). Treigiai 
30 (773). Vaičiai 
31 (798). Vedriai 
32 (823) . Vilkų Laukas (Kuplė) 
33(824). Vilkų Laukas (Veringa) 

34. Silutės rajone 

a). P i I i a k a I n i a i 

1 (3). Akmeniškiai 
2(44). Aukštumalai (Lapaliai) 
3(99). Brokoriai (Syliai) 

4 (125) . Ciuteliai 
5 (169) . Eidaičiai 
6(197). Gedikai 
7 (256). Jom,antai 
8 (263) . Juknaičiai 
9 (267) . Juodžiai (Seputaičiai) 

10(271). Jurkaičiai 
11(319). Kintai 
12(371) . Lazduonėnai 
13(374). Lekiai 
14 (491). Opstainiai 
15(505) . Pagėgiai 
16 (556). Paulaičiai 
17 (683) . Stankaičiai 
18 (737). Siūpariai 
19 (762). Uoksai 
20 (795). Vartūliškiai 
21 (810). Venckai 
22 (822) . Vilkyškiai 
23 (844) . Zakainiai 

b). XVI-XVIII a. jtvirtinimai 

1 (5) . Gaideliai 
2 (6) . Galzdonai 
3 (9) . Katyčiai 

4 (17) . Ramučiai 

35. Sirvintų rajone 

a). Piliakalniai 

1 (248). Janionys 
2 (309). Kernavė 
3(310). Kernavė 
4(311). Kernavė 
5(312). Kernavė 
6(314). Kiaukliai 
7 (368). Laužiškis 
8 (412) . Mančiušėnai 
9(546). Pasodninkai 

10 (628). Raudonka 
11 (754). Totoriškis 
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.36. ŠvenčionitĮ rajone 

a). Piliaka ln iai 
1 (5). Akv i eriškė 

2 (38). Aučynos 
3 (93). Bogutiškė 

4 (121). Cirkl iškis 
5(274). Kačėni škė 
6(474). Nevieriškė 
7(605). Prienai 
8 (624). Rakšteliai . 

, 9( - - ). Budriai (papild.) 

37. Tauragės rajone 

.a), Piliakalni ai 
1 (70). Batakiai 

2(13 1). Dapkiški ai 
3 (211). Gilandviršiai 
4 (242). Ivangėnai 
5 (272). Juškaičiai 
'6(276). Kalėnai 
7(321). Kiukiškiai 
8 (328). Kreivėnai 
9 (395). Ližiai 

10 (424). Matiški ili 
11 (467). Naujininkai (Kuturiai) 
12 (484). Nosaičiai 
13 (489). Oplankys 

, 14(490) . Oplankys 
15(507). Pagramantis 
16(775). Vaidatoniai 

b) . XVI-XVIII a . įtvirtini maj 
1 (10). Ližiai 

@ Telšių rajone 

a). Piliakalniai 
- r 1,l9t). Biržuvėnai 
+ 2 ('k'e4:). Bttišai 
~. Buožėnai 

f-4 (~~l Burbiškiai (Mažieji) -
5(~. Cėsniai 
6(~. Džiu~nėna i 

+-7 (~O). Eidžiotai __ 
8 (~). Getautė (Kungiai) 

+-9 ~. Girgždūtė 
t10 (1tQ6) . Pagirgždūtis 

11 ~. Paplienija 
12(6'&Q). Sėbai 

+1 3~). Šatrija 
14('~:;71'_ Šaukštelis 

f..l 5~~). Vembūtai 
16(~. Viešvėnai 

39. Trakų rajone 

a ). Pilia k aln i ai 
1 (41). Aukštadvaris 
2(51). Bagdononys 

3 (58). Balandiškės 
4 (76). Beižonys 
5 (95). Bražuolė 

6(129). Danili škės 
7(364). Latvia i 
8 (369). Lavariškės 
9(459) . Musteni ai 

10(464). Naujasodis 
11(524). Pamiškė 
12 (593). Pipiriškės (Pasamanė) 
13(663) . Senieji Trakai 
14(690). Strėv a 
15(704) . Šakaldonys 
16(790) . Varnikai 
17 (858). Zuklijai 
18(859). Zuvyč i a i 

b) .. Neįtv irti nt os gyvenvi e tės 

I (11). Kurganai 

40. Ukmergės rajone 

a) . Piliakalni ai 

1 (25). Antatilčiai 
2 (26). Antatilčiai 
3 (68). Bartkūnai 
4 (80). Berzga iniai 

5 (138). Daubariškiai 
6 (265). Juodausiai 
7(492) . Pabai skas 
8 (564). Paželviai 
9 (588). Pilionys 

10 (653). Saliečiai 
11 (675). Sližiai 
12 (698). Sukiniai 
13(733). Šinkūnai 
14(76 1). Ukmergė 
15(783). Vaitkuškis 
16 (797). Vazgūnai 

b). XVI-XVIII a. į t v ir tin i m a i 

1(24) . Zujai 

41. Utenos rajone 

a). Pil iakalni ai 

1 (4). Aknystėl ės 
2 (15). Andreikėnai 
3(18). Antaba ltė 
4 (20). AntaIgė (Untalgė ) 
5(28) . Anti1gė (Unti1gė) 
6 (34). Armališkės 
7 (55) . Bajoriškiai 
8 (63). Baltakarč i ai 
9(88). Bikūnai 

10 (97). Brinkliškės 
11 (139). Daugailiai 
12(140). Daugailiai 
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13(141). Daugilis 
14(154). Dryžiai 
15(182). Gaigaliai 
16(191). Garniai 
17 (192). Garniai 
18 (194). Gateliai 
19(213). Gimži škiai 
20 (252). Jaurelės 
21 (257). Jonauka 
22(264). Juknėnai 
23 (275) . KačiClI1ai 
24 (289). Kalviai 
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rOPO.lI.HIlI.A JIHTBbI 

Pe310Me 
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rJl'IeCKHe iI1aM51THJiKH. OHHBCer,ll.a BbIGbIBaJII1 K 

ce6e 6QJIbllIOH: I1HTepeC, o. lIeM ,CBI1,l1.:eTeJIbCTBYIOT 

~1H QrQlIHoCJIeHHbIe JIereH,lI.bI H 'IIpe,ll.aH.H51. Y.)Ke 3 

HallaJIe XIX B. QT,lI.leJIbHbIMH JII06HTeJI51M:H CTapJi

HbI npe,ll.npHH'HMaJIHCb no.TIbITKH YCTaHQBHTb [!IPQ

HCXQ)!{,lI.eHHe ['o.P0,ll.HLU, HaJIUlIHe 13 HHX InQ,lI.3eMe

JI HH: . PaCKQTIKH XIX B. ,lI.aJIH JĮ0BQJIblHQ ,CKPOM

HbIe ,pe3YJIbTaTbI:lIepe[!]U1:, KaMeHHbIe TQnQPbI 

'H ,lI.Pyrl1e HaXO,ll.KH np!HBeJIIH HOCJIe,ll.o.BaTeJI'eH: 1'0.

rQ BpeMeHH K BbIBQ.QY o. TOM, 'liTO. [,0PQ,lI.HIųa 

5lBJI5IIOTC51 naM51THHKa M.HKYJIbTOBQil'Q X aip 3KTep a. 

I1HTepec K ['QPQ,lI.HLUaM 'B JIHTBe BHQBb CTaJI 

npQ5IBJI5ITbC5I B 'KOHue XIX B.; BQ3Q6HQBHJIH,Cb 

pa,cKonKH IrQPQ,lI.HIŲ, H3q.aJIC5I 'HX YlIeT. 

npHQPHTeT B YlIeTe :l'QPQ,lI.'HLU JIHTBbI npH

Ha,ll.JIe)!{IHT 33Be,ll.YIOIŲeMY B!HJIeHCKHM MY3,eeM 

,lI.peBHQCTeH: <D . B. HQKPQ.B'OKQMY, IWTQPbIH: HC

nQJIb3QBaJI JIIHTepaTYPY TorO. BpeMeHH .H aHKeTbI. 

COCTaBJI5I5I Ha OCHQBe '3THX ,lI.aHHbIX apXeQJIOrH

lIe CKYIO KapTY BHJIeHCKQH: ry6epHHH, QH QTMeTHJI 

B ee 3ana,ll.HQH: lIaCTH (HbJH.e 'BQCTQlIHOH: 'lIaCTH 

JIHTBbI) OKQJIQ 50 ;ropo.JĮHIŲ. TIo3)!{e<D. B. Ho.

KPQB'CKHH: HaHec OKQJIO 180 'rQPQ.lI.'liIŲ Ha KapTY 

K.o.BeHCKQH: ry6epHHH. B HallaJIe XX 'B. 9. fQJI

JI aK Ha apxeo.JIOr,HlIeCKo.H: KapTe 6bIBllIeH: BQc

TOllHo.H: TIpyoCl'JlfĮ YKa13aJI 34 ro.PQ,lI.HLUa K.JIaH

ne,ll.CKOro. Kpa5I, yąHTeJIb 10. Pa,ll.3IOKHHac o.nlH

caJI 30 roP0Jl.'HIŲ 3aHeMaHb5I (CYBaJIKCKOH:ry-

6epH'HH) . 

TaKHM Q6pa30.M, .11.0. InepBQH MH'po.Bo.H Bo.H:HbI 

B ,JIHTBe6bIJIo. H3.BeCTHQ OKQJIo. 300 To.P0,ll;HIŲ. 
Ho. 'OnHCo.K 3To.T 6bIJI He[!oQJIHbIH: Ji HeTQlIHbIH:, B 

lIeM y)!{e B TO. BpeM5I y6e)I;HJI'C5I IH3BeCTHbIH HC

CJIe,ll.OBtaTeJIb JI. K.P)!{UB,HŲKHH, IBbI5I~IHBllIHH: p5I,lI. 

HeH3BeCTHbIX ['Opo.,lLHIŲ. 

B 20-x ,rQ,lI.ax XX .B. TI . TapaCeHKo., HCnQJIb-

3Y5I ICo.0.6IŲeHH5I KOppeCnQH,lI.eHTOB -Ii nepHo.,lI.HlI,e

CKYIO nellaTb, 3Halll1TeJIbHQ ,lI.OnOJIH'HJI ,lI.aHHbIe 

<D. B. no.KpOB'CK'OTo. H 10. Pa,ll.3IOKHHa,ca. Ha CQ

CTaBJIeHHo.H: HM nepBQH apxeQJIOrl1l1eCKo.H KapTe 

JIH'PBbI 6bIJIQ o.TMelleHo. 'Y)!{e OKo.JIQ 650 rOPQ,lI..HLU. 

B nBpHQ.lI!HlIeCKQH lI1e1JaTH ,CTaJIH n05IBJI5ITbC5I 

CTaTbH o. ,lI.pyrH.x, lHe OTMellleHHbix Ha Kap1'aX ro.

po.)l.HIŲax. Ha OCHQBe 3T1HX 'Co.0.6IŲeHI1H:Co3,l1.a'Ba
.'l OCb B'nellaTJIeHl1e, liTO. B JIHTBe IHX HaClIHTbIBa

eTC5I )1.0. 1500. ' 

B 1934-1936 Tf. HallaJIaCb per:I1,CTpaŲl15i 
To.lnQHI1MQB, 'Ko.TQpa5I ,lI.a~aJIa ,lI.OTIQJIHI1TeJIbHbIH 

MaTepUaJI o. ro.PQ.QI1LUax, p 'acml1p5IJIa I1X 'CTI'H'CQK. 

B TO. )!{e BpeM5I npOBo..lI.'I1JIaCb npo.BepKa )J;aHHbIX 

Ha MeCTax, B pe3YJIbTaTe KQTo.PQH: ,o.Ka3aJIQ{~b, 
liTO. HeKo.To.pbIe IrOpo..lI!I1IŲa, HaXo.,lI.5IIŲl1eC5I Ha PY-

6e)!{e HeCKQJIbK'I1X ,lI.epeBeHb, .BQllIJI.H B CnUCo.K no. 
He,CKOJIbKY 'pa3. KpQMe TOIrQ, B OHI1CKI1 6bIJIH 

BKJIIOlIleHbI ,11 Xo.JIMbI, KQTo.pbIe Hapo.[( 'HeClIHTaJI 

ro.PQ,lI.l1IŲaMI1 (QRlI1 H B ,lI.eH:CTHI1TeJIbHOCTI1 He 

I1MemI [!p,113R1aKo.B T3Ko.BbIX). 

TIo.CJI·e BeJIHKo.H OTelleCTBeHHQH: Bo.HHbI I1H

CTI1TYT nCTo.plHH AH JIHTOBCKQH: OCP 'IIpHcTynHJI 

K nepeYlIeTY apXeo.JIOrHl1J:eCKHX TIaM5ITHHKOO, B 

TOM lIHCJIe H ,ro.po..lIiHLU. B 1948 r. 6blJIa QpraHH-

30.BaHa nepBa5I pa3Be,ll.o.lIHa5I 3KCne.lI!HŲH51. Pa6Q

Ta TIp0,ll.QJI)!{aeTC5I no.HbIHe CnQMQIŲbIO MY3ee3, 

B TIo.CJIe,ll.Hee BpeM5I B Hee BKJIIOlIHJIo.Cb H MHHH

CTepCTBO KYJIbTYpbI JIHTo.B,CK'OH GCP. 

TaKHM 06pa30.M, CQ6paHbI ,lI.aHHble o. 860 rQ

p·o.,lI.HIŲaX Ji npH6JIIH3HTeJIbHQ 20 aeMJI5IHbIX 

YKpenJIeHH5IX XVI·-XVIII B'B ., HeKQTOpbIe H3 

KQTQPbIX HHQr,ll.a 'ClII1TaJIIiCb ;rQPQ)(HIŲaMH. 

B 'CBQe Bp,eM5I ro.PQ,lI.HIŲa iI1o.,lI.pa311.eJI5IJIHCb Ha 

11HTIbI B 3aBHCHMo.CTH 0.1' Bl1,l1.a o.6QPo.HI1TeJIbHbIX 

co.o.py,)!{eHHH, MHQif'l1e 3JIeMeHTbI KQl'QPbIX, nQ,TI

Ha5I Kap1'l1Ha H XPQHQJIQrl15I ,BbI5IBJI5IIOTC5I To.JIb

KO. ~Q 'BpeM5I pa'CKQnOK. no. ,lI.aHHbIM pa3'Be,ll.KH 

<paKTHlIeCKI1HeHQ3MO)!{HQ onpe,ll.eJII1Tb Tl1n 11 XPQ

Ho.JIOrl1IO naM5ITH'I1Ka. 
Co.rJIaCHO ,lI.aHHbIM pa3B'e,lLKI1 Iropo,lLI1IŲ,a Mo.)!{

HQ pa3,l1.eJII1Tb Ha ,lI.Be if'pynnbI. 
nepBYIO rpynny ,CQCTaBJI5IIOT .QeH:C1iBI1TeJIbHbIe 

'[QPQ,lI.,I1IŲ,a, TO. eCTb naM5ITH.HKH, Ko.TQPbIe eIŲe 

HMeIOT QCTaTKH KYJI bTypHOrQ CJI05I H YKpeIWeHH11 

HJIII1 o.,lI.HH 113 '3THX 'IIpI13Ha"K'QB. TaKl1x ,rQPQ.QI1IŲ 
'H3BeCTHQ QKQJIQ 600. 3HallHTeJIbHa5I l1X lIaCTb 

no.,,lI. 'Bo3,U:eHCTBl1eM CUJI npHPQ,lI.bI HJII1 ,lI.e5ITeJIb

HQCTJi 1JeJIQBeKa TIQ,lI.,Bep,rJIaCb pa3p'YllIeHHIO. 

TaK, p5I,lI. [,o.po.)l.HIŲ nOllTI1 ųeJIll1KQM CMbIT peroaM:ti . 

MHorue -rQP0,ll.HLUa Ipa3pYllIeHbI B pe3YJIbTaTe 

MHQrOJIeTHeH HCnallIK:H, YCTPOH:,CTBa KJIa,ll.6I1IŲ, 
rpaBHHHbIX K,a,pbepO.B, KapTQ<peJIbHbIX 5IM, IIIp0-

Be,ll.eHI15ICTPQHTeJIbHbIX pa60.T. TIQlITI1 iI1o.JIHQ

CTbIO YHHlITQ)!{eHQ QKQJIO 60 ['QPo.,lI.HJ.l(. 113BeCTHQ, 

liTO. Ha HeKOTopbIX ro.po.,lI,I1IŲax HallaJIaCb IBcnallI

Ka H nQ5IBHJI'HCb KJI1a,ll.611IŲa y)!{e B XVI B., liTO. 
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nOJI.TBep)I{JI.aeTC5I TIH<CbMeHHbIMH HCTOqHlHKaMH H 

paCKO'I1KaMH. 

B pe3YJIbTaTe pa3BeJI.KH COXpaHH'Blll'HXC5I ro

P0JI.1IllI. JIHTBbI y.CTaHOBJIe'HO, qTO BbICOTa !HX 

CKJIOHO'B KOJIe6JIel1C5I OT 2-3 JI.O 30-35 M. TIpe-

06JIaJI.a1OT CKJIOHbI :BbICOIfOH OT 8-9 .no 20 M. 

06blqHO 60JIee KpYTa51 BepXH5I5I IHX "la,CTb BbICO

TOH 6-9 M BbIpOBHeHa H<CKYOCTBeHHO. Ha Py6e

)l{e HarypaJIbHOH H BbIpoBHeHHoH ,qaCTeH CKJIOHa 

ųaCTO 3aMeTHa He60JIbllIa51 Teppaca. 

Ha HeJI.0CTaTOq'HO KPYTbIX ,CKJIOHaX 06blqHO 

coopY)I{aJIHCb OJI.HH HJIH JI.Ba 'BaJIa pa3HOH BeJIH

qHHbI, KOTopbIe HHOf1.l1.a ()KpY)I{aIOT KOJIbŲOM Bce 

rOp0,lI!HIųe (CnpYJLe, MOIlIKeHaH). TIo KpaHM 

nJIOlll.,a.ll.KH BaJI 06bIqHO ,coopY)I{aJIC5I ,C JIerKO .lI.O

CTYIfIHOH CTOPOHbI, Ji HOT.Qa KOJIbŲOM OKpY.)I{a51 

BCIO TI JI 0lll. aJI.KY. XopomOCOXpaHHJIHCb KOJIbųe-
06pa3Hble 'BaJIbI BbICOTOH 8-9 M B 1'0p0.lI:lI ll1.ax 

HIfI'H JI TH'C , JIa3.l1.yoHeHaH, Hera.p6a. TaKa51 IBbI

COTa BaJIO'B HaH60JIee xap.aKTepHa .lI.JI5I 3anaJI.

HbIX 'paHoHoB JIHTBbI, XOT5I :HHor.rr.a OTMeqael1C5I 

H B ųeHTpaJIbHOH ee qaCTH. MHoTHe rOp0JI.HllI.a 

cHapY)KH 'Y nO.ll.HO)l{bSI 60JIbllIOrO HMelOT B1'OPOH 

BaJI - BbKOTOH 2-3 M, HHOr.ll.a ,H TpeTHH. He

KOIfopble 'Il03.l1.HHe 'rop0l!I!HllI.a C 60JI·ee .lI.OcTynHoH 

CTOPOHbI Y il10JLHO)l{bSI 60JIbllIOrO BaJIa HMelOT 

<pop6ypr - TJIy60KHH pOB H '3a HHM He60JIbllIYlO 

nJI()llI.aJI.KY, OKpY)I{eHHYIO BaJIOM BbICOTOH JI.O 

5 M (BeJI.p5lH, HapKYHaH). 

TIJIOlll.aJI.KH IrOp().lI.HllI. pa3Ho06pa3HbI no <pop

Me tU BeJI'HqHHe. npe06JIaJI.alOT OBaJIbHble H Tpe

yrOJIbHble TI JI Olll. a.ll.KH , BeJIHlfHHa KOTOPbIX KOJIe6-

JIeTC5I OT HeCKOJIbJ{iHX JI.e.C5ITKOB KBaJI.paTHblx 

MeTpOB .lI.0 'fIOJIYTopa-.zr;BYX ['eKTapOB. )].OMEHH

PYIOT l'0p0.ll.HllI.a C ITIJI0lll.aJLKaMH OT 600-800.ll.O 

2000~3000 KB. M. KpynHble TOp0JI.HlI.J,a C n JIO

llI.aJLKaMIH 60JIee 15000 KB. M . HeMHOrOŲHCJIeHHbI. 
Y TIO.ll.HO)l{b51 roPOJLHllI. - BOKpyr JiJIH C OJI.

HOH CTOPOHbI - qaCTO 3aMeTHbI CJIe.ll.bI ,pa3HbIX 

no ,BemiŲHHe JI.peBHHX CeJIHllI., np:HqeM KYJIbTYP

HbIH 'CJIOH 06bIŲHO Ha6JIIOJI.aeTC5I Ha JI.OBOJIbHO 

O 6 llI'H p'H OH ITIJIOlll.aJI;H .' BOJIbllI'HHCTBO HX .lI.0 Ha

CT05llll.erO BpeMeHH pa3pYIllaeTC5I BCTIaIIIKoH. 

YKpemJIeHHble TIOCeJIeHH5I Y TIOJI.HO)l{b51 ropo

JI.HllI. pe.ll.KH (,HX H3BeCTHO .lI.0 10) , XOTSI S nHCb
MeHHblX HCTOqHHKaX KOHųa XIII-XIV B. qa,CTbI 

y noMHHaHH5I 06 'YKpenJIeHHbIX 'nOCeJIeHH5IX OKO

JIO 3aMKOB. CJIeJI.bI YKpeiIIJIeH:HH npe.ll.CTaB.1I5I1OT 

C060H He60JIbllIHe BaJIbI (BbICOTOH .lI.0 1,5 M) 

'H p 'BbY. 
BTOPYIO rpynny COCT,aBJI5IIOT TaK Ha3bI'Bae

MbIe ;npe.ll.!nOJIaraeMble rOp0,lI;HllI.a, TO eCTb XOJI

MbI, KOTOpble HapO.ll. 'Ha3bIBaeT ['Op OD:,HlI.J,a MH, XO

T5I OHH He 'HMeIOT HlI YKpenJIeHHH, HH KYJIbTYP

Horo CJI05l. Ha Tepp.HTOpH'H ,JIHTBbl HX H3BeCTHO 

60JIee 200. 

ElI.J,e B ,COPOKOBbIX r0JI.ax 3TH rop0D:HllI.a He 

CŲHTaJIH apxeoJIOrHųeCKHM'H naM5ITHHKaMH. n03· 

)l{e TI. TapaceHKo BblcKa3aJI npeD:nOJIO)l{eHHe, 

qTO 3TO He 'ŲTO IHHoe, KaK .lI.peBHeHIlIHe ['OPO,.zr;H

llI.a, KOTOPbI~'H JIIOJJ:H nOJIb30BaJIIHCb OqeHb KO

pOTKoe Bpe~51, H ITI0'31'OMY OHH He JiMelOT HH 

KYJIbrypHoro CJI05l, HH YKpeTIJIeHHH. Ha6JIIO.lI.e

HJ1.e 3apMOM II'0P0D:HllI., KOTopbIe 'BCnaXIH'BaJIHCb 

D:O TIOCJIeD:Hero BlpeMeHH, iI10Ka3aJIO, qTO OHI1 

nOCTe'neHHO YTpaqI1BalOT xapaKTepHble qepTbI, 

HX KYJIbTYPHbIHCJIOH TIOJIHOCTblO YHHqTO)l{aeTC5I, 

coxpaHSIeTC5I TOJIbKO Ha3BaHHe, H OHH 'CTaHOB5IT

CH npeJI.nOJIairaeMbIMIH lfOP0,lI;HllI.aMH. 

BHJLHMO, HeK01'0pble il1pe,lI;nOJIaraeMble ,ropo

JI.HllI.a npeJI.CTaBJI5IIOT C060H OCTaTKH YHHqTO)l{eH

HbIX Irop0JI.HllI.. 

TIOJI.'beMHbIH MaTepHaJI, c06paHHbIH BO BpeM5I 

pa3BeJI.OK, HeMHOrOqHCJIeHeH, B OCHOBHOM ero 

COCTaBJI5IeT KepaMHKa, KOTOPOH 3HaqHTeJIbHO 

MeHbIlle B 3anaJI.HOH H ųeHTpaJIbHOH ųaCTSIX JIHT

BbI H 60JIbIlle - B BOCTOŲHOH H B 3aHeMaHbe. 

!B03MO)KHO, qTO 3TO 06CT05lTeJIbCTBO OTpa)l{aeT 

onpeJI.eJIeHHble JIOKaJIbHbIe pa3JIHq:H5IB 'c<pepe Ma

TepHaJIbHOH KYJIbTypbI. TIpe06JIaJI.aeTJIenHa51 

KepaMHKa. 3HaqHTeJIbHYlO ee JI.OJIIO COCTaBJI5IeT 

IlITpHXOBaHHa51 H C IllepOXOBaTOH nOBepXHOCTblO. 

)].0 HaCT05llll.eTO :BpeMeHH ony6JIHKOBaHbI JI.Be 
KapTbI HaXOJI.OK IllTpHX()BaHHOH KepaM.HKH B JIHT

Be. B 1961 'r. 6bIJrO H3'BeCTHO 65 MeCT ee Haxo

JI.OK, B 197-0 r.- OKOJIO 90,B HaCT05llll.ee BpeMSI 

HX qHCJIO JI.OCTHrJIO 154. 3TH HaXO.ll.KH, a TaK)I{e 

paonpocl1paHeHHe 'fIonpe6aJIbHbIX naM5ITHHKOB 

JI.alOT OCHOBaHH<e BbI.lI.BHH'YTb IfHmOTe3Y o .lI.'BYx 
'3Ta'naXHCqe3HOSeHH5I IllTp'HxoBa'HHoH KepaM'HKH. 

TIepBbIH H3 HHX, 1fI0-BH.lI.HMOMY, OTHOCHTC5I K I B. 

H. 3., BTOPOH - K IV B. 

3Ha ŲHTeJIbHO JI.OnOJIHeH ,CfmCOK HaXOD:OK 

Kepa-MHKH ,C mepoxoBaToH nO'BepxHocTblO. ECJIU 

B 1961 r. 6bIJIO H3BeCTHO TOJIbKO 64 MeCTOHaXO)l{

.lI.eHH 51 , TO HbIHe - Y)I{e 192. HaxO.ll.KH eBlIJI.e

TeJII;CTBYIOT o TOM, 'qTO KepaMIHKa C Illep'OXOBa

TOH nOBepXHOCTblO XapaKTepHa .lI.JI5I BceH JIHTBLI 

(Ka-pTa VII). 

TaKHM o6pa'30M, .lI.aHHble pa3BeD:OK .lI.alOT 

'OCHOBaHHe TIOJIaraTb, ŲTO ,B JIIHTBe 6bIJIO OKOJIO 

860 rop0D:lnII. (KapTa I). PacKo:nKaM, 06'beM 1<'0, 

TOIPbIX JI.OSOJIbHO OrpaHHqeH, nOD:BeprJIOCb OKOJIO 

70 ,rOp0D:HllI. H 25 'CeJIHllI. Y ITIO.ll.HO)l{b51 rOp0.ll.HllI. 

(Ka-pTa III) . B 23ropO.ll.HllI.aX H 9 CeJIHllI.aX 

BCKpbITbI IllYP<PbI .lI.0 ,50-60 KB. M. ,KapTa II I 
CBHJI.eT'eJIblCTByeT o TOM, qTO paeKonKH HeO')ŲiHa

KOBO Ox.BaTHJIH Te.ppHTOpHIO JIHTBbI,- ee ųeH
TpaJIbHa51 H 3aTIa.ll.HaSI ųaCTH HCCJIe.lI:OBaHbIMeHb

Ille. 

3H a ŲHTeJIbHYIO qaCTb Ha.CT05llll.erO 1I3JI.aHH5I 

COCTaBJI5IeT ,aJI<pa'BHTHbIH .cnHCO'K [,0po.l(HllI. JIMT

Bbl, B KOTOPOM npHBe;lI.eHbI JI.aHHbIe O TO'nO'I1pa

<pHųeCKOM 'fIOJIO)l{eHHH TIaM5ITHHKa, \Į>opMe M Be

JIWfHHe UJIOlll.aD:KH, YKpenJI,eHH5IX; YK,a3aHO, KTO 11 

KOII'.lI.a pa3Be)J.bIBaJI HJIH 'HCCJIe.ll.OBaJI rOp0.!I!HllI.a, 

KaKO,B 06'beM paCKlQTIOK, r.ll.e HaXO.ll.Hl1C5I 1fI0.ll.H5I-
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TblM: MaTepllaJI, YKa3aHbI HCTOŲHHKH JI JIHTepa
Typa. ECJIH B npe}ĮmeM: JIHTepaType rrOp0,lUIIIJ:e 
YIIOMHHaeTCH, a B ICIIHCKe ,H Ha Ka'pTe .oHO He 
3HaŲHTCH, B aJI·<l>aBHT.HOM 'CIIHCKe npHBO,lI,lHT,CH 
'KpaTKoe :rrOHCHeHHe. T,aKHx YKa3aHHH: 60JIee 200. 

CnucoK rop0.QHIIJ: ,n:OIIOJIHeH nepeąHeM O,n:HO
BipeMeHH.o OTKpbITbIX IIOCeJIeHHH:. I1x H3.BeCTHO 
OąeHb MaJIO (KapTa II). 

TIy6mIKyeTcH xa:pTa UCCJIe,n:OBaHHbIX ropo
,n:HIIJ:, CeJIHIIJ: y no,n:HO)KbH TOPO,n:HIIJ:, OTKpbITbIX 
TIOCeJIeHHM: (KapTa III), Ha KOTOP0M: CBeTJIbIMH 
'3HaąKaMH 0603Ha,ųeHbI MeCTa ,pa,cKoIIoK 'pa3Be
,n:OŲHoro xapaKTepa, TeMHbIMH - 06IlIHPHbIX pac
KOIIOK. JIlo6HTeJIbCKHe pacKoIIKH 1-H: IIIOJIOBllHbI 
11 cepe,n:HHbI XIX B. He oTpa.)KeHbI. 

KpoMe TO'ro, ,eOCTaBJIer-t H ny6JIHKyeT,cH crrm
COK 3eMJIHHbIX YKpenJIeHHH: XVI-XVIII B.B., 
ąaCTb KOTOPbIX C'LHTaJIUCb rOp0,lI;HIIJ:aMH (KapTa 
IV) . 

KapTbI naMSlTHHKOB ,n:onOJIHSlIOTCSl KapTaMM 
xapaKTepHblx HaXO.QOK TOP0,ll,.HIIJ:. COCTaBJIeHa 
KapTa Haxo,n:OK IlITpHX.oBaHHOM: KepaMHKIH. Kpo
Me Haxo,n:OK ,M3 'rOp0,lI,HIIJ: H CeJTHIIJ:, B Hee .BKJIIO-

. ąeHbI H 'CJIyųaM:Hble Haxo,n:KH, KOTopble HaH60JIee 
TOąHO npe,n:cTaBJIHIOT a,peaJI IlITpHxOBaHHOM: Ke
'paMHKH Ha TeppHTopllH JIHTBbI. 

KYJIbrylpHble ,CBH3H )KHTeJIeM: JIHTBbI .B Haąa
JIe HaIlIeM: 3·pbI IC )J,bHKO'B'CKOM: KYJIbTYP.oM: oTpa
)KalOT .HaXO.QKH rpY31HKOB )J,b5IKOBa nrrra (KapTa 
VI). 
I C.oCTaBJI'eHa KapTa Haxo,n:OK KepaMHKH ,C IlIe-
pOXOBaTOM: nOBepxHocTbIO (VII). 

B 3aKJIIO"IeHHe npllBo,lIiMTCSl KapTa HaXO\lLOK 
CblPO,n:YTHbIX neųeM: ,n:JISl U3rrOTOBJIeHHSl )K,eJIe3a 
H HaXO.QOK )KeJIe3HO'ro IlIJlaKa B i1IaMHTHHKax ,n:o 
XIII B. (KapTa VIII). 

Ha Bcex 'Ka,pTax naMHTHHKH OTMeųeHbI HOMe
POM, IIO,n: K01'0PbIM OH BKJI IOąeH .B CIIHCOK. 

BURGBERGE IN LlTAUEN 

Zusammenfassung 

Die Burgberge sind die bekanntesten ar
chaologischen Denkmaler. Seit alters her hat 
die Bev61kerung fUr die Burgberge reges Inte
resse geauBert, zahlreiche Volksgeschichten und 
Sagen davon geschaffen. Bereits Anfang des 19. 
J ahrhunderts wurden die Burgberge von man
chen Altertiimerfreunden gegraben, die fest
zustellen verstlcht haben, ob es in der Tat die 
Burgbergversliese bestehen, ob die Kallerge
schosse und Fundamente der einstigen Burg
bauten erhalten gebliebensind, ob die Burghii
gel tatsachlich Werk der menschlichen Hande 
sind . Die Ergebnisse der Burgbergforschungen 
waren Anfang des 19. Jahrhunderts ziemlich 
bescheiden. Ausgrabungsfunde wie Topfscherben, 
Holzkohlen, Steinaxte, Knochenreste und andere 
fUhrten die Forscher jener Zeit zur Vorausset
zung, daB . die meisten Burgberge die Orte des 
altertiimlichen Rituals seien. Diese Vorausset
zung war so verbreitet, daB das Interesse an den 
Burgbergen ver10ren worden ist. 

Ende des 19. wurde das Interesse fUr die 
litauischen Burgberge erwacht. Dabei wurden 
die Ausgrabungen der Burgberge wieder auf
genommen und gleichzeitig sind die ersten Ver
zeichnisse dieser Denkmaler angelegt worden. 

Der Leiter des Vi!niusser "Altertiimermu
seums" F. Pokrowskij hat anhand der Litera
turquellen und Fragebogen die archaologische 
Karte des Gouvernements Vilnius zusammen
gestellt (1893), in der er auf dem heutzutage 
der Litauischen SSR angeh6rendem Tei! des Gou
vernements etwa 50 Burgberge verzeichnet hat-

te. Danach sind in der von F. Pokrowskij auf
gestellten archaologischen Karte des Gouverne
ments Kaunas noch 180 Wallburgen verzeichnet 
worden. 

E. Hollack (1908) hat in der archaologischen 
Karte des ehemaligen Ostpreussens 34 Burgber
ge des .Memellandes (KlaipėdagebieJt) venmer,kt, 
und der Lehrer J. Radziukynas (1909) gab die 
Beschreibung etwa von 30 im n6rdlichen Tei! 
des Užnemunė - Suvalkai Gouvernements lie
gender Burgbergen. 

Auf diese \Veise sind in Litauen Anfang des 
20. J ahrhunderts etwa 300 Burgberge bekannt 
gewesen. Bereits um diese Zeit aber ist man 
sich im klaren gewesen, daB dieses Verzeichnis 
nicht vollstandig und nicht genau war. Ais 
Beweis dessen hat der bekannte Erforscher der 
litauischen Burgberge L. Krzywicki im Jahre 
1900--1913 eine ganze Reihe von den in jegli
chen Karten nicht enthaltenen Burgbergen ent
deckt. Zugleich hat er aber auch einige von 
F. Pokrowskij angefUhrte Burgberge nicht ge
funden. 

P. Tarasenka (1928) hat auf Grund der Kor
respondentenberichte und Pressemeldungen das 
Werk von F. Pokrowskij und J. Radziukynas 
betrachtlich erganzt und die erste archaologi
sche Karte des ganzen Litauens festgelegt, in 
der etwa 650 Burgberge verzeichnet worden 
waren. 

Aber auch hernach sind Berichte von den 
in den Karten nicht eingetragenen Burgbergen 
\'er6ffentlicht worden. Daraus lieB sich folgern, 
daB in Litauen viel mehr Burgberge bestehen. 
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Aus eben diesem Grunde ist in manchen Publi
kationen der Jahre 1930-1940 behauptet wor
den, es gabe in Litauen 1000, 1200 oder sogar 
1500 Burgberge. 

Die im J ahre 1934 begonnene Registrierung 
eler Ortsnamen hat neuen Stoff zur Erganzung 
des Burgbergverzeichnisses gebracht. Um die 
gleiche Zeit ist, zwar im kleinen Umfang, die 
Kontrolle von den Registrierungsergebnissen 

,der litauischen Burgberge angefangen worden. 
Es hat sich herausgestellt, daB so mancher 
Burgberg durch unterschiedliche Namenbezeich
nungen im Verzeichnis mehrmals aIs eini
ge selbstandige Denkmaler figurierte. Das war 
insbesondere fUr die an der territorialen D6r
fergrenze gelegenen Burgberge typisch. AuBer
dem war im Verzeichnis eine ganze Reihe von 
Hiigeln enthalten, die von den Bewohnern der 
Ortschaften fUr Burgberge nicht gehalten wur
den und tatsachlich keine echten Merkmale je
ner aufweisen konnten. 

Nach dem GroBen Va.terlandischen Krieg hat 
sich das Forschungsinstitut fUr Geschichte an 
der Akademie der Wissenschaften der litaui
schen SSR die Aufgabe gestellt, die Registrie
rungsangaben von archaologischen Denkmalern 
genauer Zll bestimmen. 1948 wurde die erste 
archaologische Erkundungsexpedition unternom
meno Diese Erkundugsarbeit wird mit Hilfe 
von Museen und anderen Institutionen des Kul
turministeriums bis in die Gegenwart fortge
setzt. 

Auf diese Weise ist Information iiber etwa 
860 Burgberge gesammelt worden (Karte I). 
Die Liste dieser alterWmlichen Wehrsiedlungen 
wird durch Materialien iiber nicht unbefestigte 
Siedlungen (Karte II), sowie die Schutzwalle 
erganzt, die aus dem 16.-17. J ahrhundert 
stammen und oft fUr Burgberge gehalten wer
den (Karte III). 

Einst gab es Versuche, die Burgberge ihrer 
Form und insbesondere ihren Wehranlagen nach 
in bestimmte Type einzuteilen. Die ausgeftihr
ten Grabungen aber haben erwiesen, daB die 
Walle der Burberge bei ihrem langfristigen 
Gebrauch gewissen Veranderungen unterlegen 
waren. Erst die Ergebnisse der Ausgrabungen 
k6nnen uns vollstandige Vorstellung von den 
Wehranlagen und Information zur Chronologie 
des Burgberges gewahren. Aus diesem Grunde 
ist die Ausscmderung bestimmter Klassifika
tionstypen der Burgberge und die Bestimmung 
ihrer Chronologie anhand der reinen Erkun
dungsangaben unm6glich. 

Im vorliegenden Werk verzichtet man auf 
die Klassifikation der Burgberge ihren auBe
ren Merkmalen nach. 

Der angehatrlten Information nach lieSen 
sich die Burgberge in zwei Gruppen einteilen: 

Zu der ersten Gruppe geh6ren die echten 
Burgberge,- die eine Kulturschicht und Wehr
anlagen oder eins von den beiden Kennzei
chen bzw. ihre Spuren aufweisen k6nnen. Es 
sind etwa 600 so1che Burgberge bekannt. Ein 
gr6Ber Tei! davon ist beim Fliigen des Burgge
landes, bei der Gewinnung von Kies, durch die 
Einrichtung der Kartoffelnmeiten oder anderer 
Bauten sowie der Friedh6fe auf der oberen 
Bergflache beschadigt worden. Es gibt Beweise. 
daB manche Burgberggelande bereits im 16. 
Jahrhundert beackert worden waren und die 
Bestattung der Verstorbenen auf denselben seit 
der 2. Helfte des 16. J ahrhunderts stattgefunden 
hatte. Manche Burgberge werden also bereits 
400 J ahre vernichtet. Einen betrachtlichen Tei! 
davon haben Fliisse a'gbetragen oder v611ig 
zerst6rt. 

Die Untersuchungen der erhalten gebliebe
nen Burgberge lassen folgern, daB ihre B6-
schungsh6he von 2-3m bis 30-35m 
schwankt; vorwiegend sind die von 8-9 bis 20 m 
hohen Burgbergabhange. Der obere 4 bis 9 m 
hohe B6schungsteil ist in der Regel steiler, gIatt, 
aIs Werk der mensch1ichen Hande zu bezeichnen, 
wobeider untere Tei! vi,eI natiirlichen, flacher 
ist. An der Grenze der bei den B6schungstei!e 
ist oft eine kleine Terrasse deutlich. 

Flache Burgbergb6schungen haben 6fters ei
nen oder zwei Walle von unterschiedlichen 
GroBe. Dies sind oH Ringwalle (Sprūdė, Moškė
nai), d. h. sie umgeben den gen zen Burgberg 
von allen Seiten, oder auch Stirnwalle, die von 
zwei bzw. einer Seite des Burgberges aufge
schiittet ·sind. Auf ahnliche Weise sind auch 
die Rander der oberen Bergflache befestigt. Der 
Erdwall steht hier gew6hnlich an derleicht 
angreiflichen Seite oder umringt die ganze Fla
che. Jedoch ist der Wall immer an der Seite 
h6her, die zum Angriff giinstig gelegen ist. 
Gut er~altene Ringwalle besitzen die Burgberge 
von ĮpIltis, Lazdūnėnai, Negarba. 

Die H6he der Erdwalle betragt bis 8-9 m. 
Durch solch hohe Walle werden die in Westli
tauen gelegenen Burgen charakterisiert (Apuu
lė, Eketė, Įpiltis u. a.), wobei im mittleren Tei! 
der Litauischen SSR diese Wallh6he selten zu 
beobachten ist (Bakainiai). In vielen Burgber
gen ist arn auBeren FuB .des gr6Ben Erdwalls 
noch ein zweiter, viel kIeinerer Wall oder sogar 
eine dritte Erdaufschi.ittung zu erkennen. Oft 
sind aber die kleinen auBeren Burgwalle abge
tragen bzw. eingeebnet. Manche spateren Burg
berge aus dem 12.-13. Jahrhundert weisen hin
ter dem Erdwall auch noch eine Vorburg auf. 
Das ist eine durch Graben vom Burgberg agbe-
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trennte nicht groBe FHiche, die von einem etwa 
.5 m hohen Erdwall umringt ist (Norkūnai, Be
zirk Utena, Vėdriai und andere). 

Die oberen Bergfliichen sind ihrer Form 
und GroBe nach unterschied!ich; vorherrschend 
sind die ovalen oder die dreieckigen. Die obe
ren Burgfliichen schwanken von einigen Zehn
ten m2 bis 1,5-2 ha. Im bedeutenden Tei! der 
Burgberge betriigt die Oberfliiche des Burgplat
zes von 600-800 m2 bis 2000-3000 m2. Eine 
Oberfliiche uber 5000 m2 liiBt sich nur bei we
nigen Burgbergen beobachten, sowie auch die 
regelmiiBige viereckige Form (Eišiškės). 

Am BergfuB laBen sich von einer oder meh
reren Seiten hiiufig I\ulturschichten der ehe
ma!igen Siedlungen erkunden. Sie sind unter
schied!icher GroBe gewesen. Manchmal sind an 
verhiiltnismiiBig kleinen Burgbergen ziemlich 
groBe Siedlungen angelegt worden (Bačkininkė
!iai, Migonys). Viele davon seien mit einem 
kleinen Wall bzw. einem Graben befestigt wor
den. Die Befestigungsanlagen der ehemaligen 
Siedlungen sind durch den Ackerbau so zer
stort worden, daB sie gegenwiirt kaum zu er
keTI/nen sind. In den Urkunden aus dem 13. und 
14. Jahrhundert werden oft .neben den Holzbur
gen auch befestigte Vorburge und Wehrsiedlun
gen erwiihnt. 

Die zweite Gruppe bi!den "vermut!iche" 
Burgberge, d. h. HugeI, die von der BevoIke
rung seit langem aIs Burgberge bezeichnet wer
den, obwohl sie weder Oberreste von Befesti
gungen, noch Spuren einer Kulturschicht aufwei
sen. Gegenwiirtig sind etwa mehr ais 200 sol
che Burghugel bekannt. Sie werden im ganzen 
Litauen gefunden und sind unterschied!icher 
GroBe. 

Es gibt Ansichtsunterschiede hinsicht!ich 
dieser Denkmiiler. Fruher wurden sie uberhaupt 
nicht fur archiiologische Denkmiiler gehalten. 
P. Tarasenkas Vermutung nach seien es die 
iiItesten Burgbergen, die nur sehr kurze Zeit 
im Gebrauch der Ortschaftsbewohner gestanden 
haben. Ausdiesem Grunde giibe es hier we
der eine Kulturschicht, noch Befestigungsan
lagen. Die liingeren Untersuchungen der beak
kerten Burgberge lassen sch!ieBen, daB die 
K.ennzeichen der Burgberge verloren gehen: die 
Kulturschicht wird abgetragen und zerstort, die 
Boschungen werden flacher,die Schutzwiille 
eingeebnet. Darum liiBt sich voraussetzen, daB 
wenigstens ein Tei! der "vermut!ichen" Burg
berge echt, aber zerstort, deformier.f sind. 

Der groBte Tei! dieses Werkes bietet ein 
al phabetisches Verzeichnis der Burgberge dar. 
Im Verzeichnis !iegt Information uber die Lage 
der Burgberge, die Form und GroBe der oberen 
Burgfliiche, die B6schungshohe und Wehranla-

gen vor. AuBerdem wird der Name des Forschers, 
der Zeitpunkt der Untersuchungen und Gra
bungen, ihr Umfang und die Fundgegenstiinde, 
das Quellenverzeichnis und die wichtigste Lite
ratur angegeben. In der Karte sind die archiio
logischen Denkmiiler mit der Verzeichnisnum
mer vermerkt; dabei lassen sich die echten, 
"vermutlichen" und zerstorten Burgberge von 
einander unterscheiden. 

An den Benennungen mancher Burgberge, 
die in der iilteren Literatur erwiihnt worden 
sind, doch in -der Karte vermiBt werden, gibt 
es kurze K.ommentare. Es haben sich mehr ais 
200 so1che Erliiuterungen angesammelt. 

Das Buch enhiiM auch ,detg.]eiche Informa
tion uber die unbefestigten Siedlungen sowie 
die Schutzwiille aus der spiiteren Zeit. 

Die litauischen Burgberge sind noch sehr 
wenig erforscht worden. Von den 860 archiiolo
gischen Denkmiilern sind nur 70 Burgberge und 
etwa 25 an deren FuB gelegene Siedlungen 
gegraben worden (III Karte). Dazu gehoren 
aber die von den Amateuren Anfang und Mit
te des 19. Jahrhunderts mit dem Spaten unter
suchten Burgberge nicht. Die Grabungen tra
gen oft einen Versuchscharakter. Beispielsweise 
sind in den 23 Burgbergen nur 50-60 m2 

groBe Schllrfe angelegt worden. A.hnlicherweise 
hat man sich auch in 9 Siedlungen nur auf die 
Erkundungsgrabungen begrenzt. Anhand der 
III. Karte kann man behaupten, daB die mei
sten erforschten Burgberge im ost!ichen Tei! 
der Litauischen SSR und hinter Neman, (in Už
nemunė) gelegen sind; die Burgbergen von 
Mittel-, West- und Nordlitauen sind bisher 
sehr wenig erforscht worden. 

Die Grabungen haben erwiesen, daB die 
Kulturschicht der Burgplatzriinder am dicksten 
und deutlichsten ist und die in der Mitte sehr 
dunn oder i.iberhaupt nicht vorhanden ist. 

Die Grabungen und Untersuchungen von 
Burgbergen und den an ihrem FuB gelegenen 
Siedlungen haben vorwiegend Keramikfunde er
geben. Die Keramik wird am hiiufigsten in Ost
litauen, hinter NemaJn (in Užnemunė) ge
funden; im westlichen Tei! sind die keramischen 
Fundgegenstiinde sehr begrenzt. Es ist durch
aus m6glich, daB es ei'n Unter,schied der 10-
kalen materiellen Kultur ist. 

Die Handkeramik ist vorherrschend. Einen 
betriichtlichen Tei! davon bi!det die gestrichene 
Keramik und die mit gerauter Oberfliiche. 

Bisher sind zwei Karten der Fundorten von 
gestrichener Keramik zusammengestellt und 
ver6ffentlicht worden, 1961 waren 65 Fundstel
len bekannt (LAB, Abb. 170) und 1970 schon 
etwa 90 (E. LLa'HHJIaH:Te, 1970). Gegenwiirtig sind 
bereits 150 Fundorten der gestrichenen Kera-
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mik auf dem Territorium Litauens bekannt. (V 
Karte). Auf Grund der Verbreitungsdichte von 
Fundorten und Gdiberfeldern des 2.-4. Jahr
hunderts kann man behaupten, daB die gestri
chene Keramik auf dem Territorium Litauens 
in zwei Etappen verschwunden ist. Die erste 
Etappe betrifft ihren Schwung auf dem mitt
leren und n6rdlichen Teil der heutigen litau
ischen SSR - das 1. Jarhundert u. Z.-, die 
zweite - das 4. Jahrhundert u. Z.- auch in Ost
litauen. 

Die Kenntnisse von der Keramik mit gerau
ter Oberfliiche sind auch erweitert worden. 1961 
sind nur 64 ihre Fundorten bekannt gewesen 
(LAB, Abb. 171), so spricht man im Moment 
von etwa 200 Orten auf dem Territorium des 
ganzen Litauens (VII Karte). Sie verdriingte 
die gestrichene Keramik und verbreitet sich zu
erst im westlichen sowie n6rdlichen Teil des 
Landes und im 4.-5. Jahrhundert auch im 6st
lichen. 

Bei den Untersuchungen und Grabungen der 
Burgberge sind nur sehr wenige Funde der auf 
der Scheibe a bgedrehten Keramik zutage ge
kommen. Der Grund dazu ist offenbar die Zer
st6rung von oberen Schichten der Siedlungen 
und Burgberge. 

Die Anzahl der anderen Fundwaren ist sehr 
gering, insbesondere im den ehemaligen Sied
lungen. So sind beispielsweise die Knochen
und Steingegenstiinde fast nur in erforschten 
oder zerst6rten Burgbergen entdeckt wor,den. Die 
Karte ihrer Verbreitungsdichte wiirde also im 
Grunde genommen mit der von den untersuch
ten Burgbergen zusammenfallen. Diese Be
hauptung bezieht sich auch auf die Getreide
k6rner, die in den Burgbergen gefunden sind. 
Spinnwirtel und metallene Einzelfunde unter
scheiden sich von dem Fundstoff der gleich
zeitigen Griiberfelder nicht. Die Anzahl der Me
tallwaren aber, wie Schmucksachen, Waffen 
(aussgenommen die Pfeilspitzen) ist in den 
Burgbergen bedeutend geringer. Die charakte-

ristischen Metallgegenstiinde sind zusammen 
mit den Griiberfelderfunden kartiert. Aus die
sem Grunde werden im vorliegenden Werk 
auBer den archiiologischen Denkmiilerkarten (I, 
II un<;l IV) sowie der Karte von untersuchten 
Burgbergen und Siedlungen (III) ausnahms
weise nur die Verbreitungskarte der den Burg
bergen typischen Fundgegenstiinde gegeben, 
wie die gestrichene Keramik (Karte V), Gewich
te der Dj akower Kultur (Karte VI), Keramik mit 
gerauter Oberfliiche (Karte VII) und die 
Schlacke sowie Reste der Schmelz6fen (Karte 
VIII) . 

Der gesammelte Stoff zeugt davon, daB die 
Einrichtung der Burgberge aIs befestigter Sied
lungen auf dem Territorium der Litauischen 
SSR in der Spiitbronzezeit und friihen Eisenzeit 
(etwa um die Mitte des 1. Jahrtausends v. u. Z.) 
begonnen worden ist. Ein Teil der alten Burg
berge ist im 2.-4. Jahrhundert u. Z. aufgege
ben worden, die anderen aber wurden noch 
mehr befestigt und dienten ais Zufluchtsstiit
ten. Eine besonders intensive Festigung der 
Burgberge vollzog sich im 7.-8. Jahrhundert 
auf dem westlichen Teil der Litauischen SSR 
Die Schriftquiilen des 13.-14. J ahrhunderts 
zeugen davon, daB ein Teil der Holzburgen um 
jene Zeit schOIn zerst6rt waren. Es werden die 
Burgberge erwiihnt, auf denen unbesiedelte h61-
zerne Burgen standen. Sie wurden von der Be
satzung stiindig bewacht und gewahrten den 
Dorfgemeinden Obdach bei drohender Gefahr. 
Noch andere Burgberge hatten befestigte Bur
gen-Siedlungen, die vom Stammesadel und ih
ren Familienangeh6rigen sowie ihrem Gesinde 
bewohnt waren. 

Die litauische Burgberge ergeben archiiolo
gische Funde aus der Zeitperiode von der Mit
te des 1. Jahrtausends v. u. Z. bis zum 13.-14. 
J ahrhundert u. Z., helfen nicht nur die damali
ge Kultur der Bev61kerung Litauens kennen
lernen, sondern auch die Besiedlungsfolge des 
Landes um jene Zeitperiode zu werfolgen. 
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Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto arcWologai 
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