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1. Įvadas 

 

 

Rengiant Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau VPVKR) 

planavimo schemą (tvarkymo planą), ypatingai svarbūs ir aktualūs Dainų slėnio 

tvarkymo darbų sprendiniai. Jau 2009 m. čia numatyti masiniai renginiai, kuriuos 

rengiant siūloma Dainų slėnio statinių ir aplinkos rekonstrukcija. Tvarkymo darbai 

negali pažeisti archeologinės vertybės, gali remtis tik motyvuotais, moksliniais 

tyrimais paremtais argumentais. 2008 m. Vilniaus pilių Valstybinio kultūrinio 

rezervato direkcija (toliau VPVKRD) pasirašė sutartį (2008 06 28) su Lietuvos 

istorijos institutu (toliau LII), pagal kurią įsipareigota VPVKR teritorijoje esančiame 

Dainų slėnyje (A1961K) atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Tyrimų tikslas 

– archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio paplitimo ribų, jo storio bei 

chronologijos nustatymas.  

Pagal Mokslinės archeologinės komisijos patvirtintą žvalgomųjų tyrimų 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančiame Dainų slėnyje 

programą, 2008 07 10 d. archeologui Sauliui Sarcevičiui buvo išduotas archeologinių 

žvalgomųjų tyrimų  leidimas nr. 128. Sprendžiant VPVKRD iškeltas užduotis, tyrimų 

darbai aukščiau minėtoje teritorijoje buvo padalinti į kelis etapus. Pirmame etape, 

pasitelkus geologus, Dainų slėnio teritorija buvo išžvalgyta gręžinių pagalba (tyrėjas - 

geologas Antanas Pečkaitis). Geologinių tyrimų metu bandyta nustatyti archeologinio 

sluoksnio paplitimą bei jo storį. 2008 m. liepos – rugpjūčio mėn. Dainų slėnio 

teritorijoje išgręžti 75 gręžiniai. Antrame darbų etape Dainų slėnio dalyje, 

apimančioje dab. estrados bei į ŠV nuo jos esančioje teritorijoje (bendras plotas – apie 

80 a), buvo atlikti geofiziniai tyrimai (vadovas Dainius Michelevičius). Paraleliai 

šiems tyrimams, buvo atliekami istorinių šaltinių, atspindinčių tiriamą taritoriją, 

paieška (vadovas R.Maslauskas).  

Atsižvelgus į aukščiau išvardintų tyrimų gautus duomenis, 2008 09 11 d. 

Mokslinei archeologinei komisijai buvo pateiktas žvalgomųjų archeologinių tyrimų 

programos papildymas, kuriame vietoj anksčiau planuotų 40 m2 bendro tyrimų ploto 

Dainų slėnio teritorijoje buvo numatyta ištirti iki 24 m2. Šiuos pakeitimus bei 

žvalgomųjų šurfų išdėstymą lėmė geologinių, geofizinių bei istorinių tyrimų analizė, 

kurių pagrindu buvo suformuluoti šie archeologinų tyrimų Dainų slėnyje principai: 
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1. nėra tikslinga Dainų slėnio teritorijoje kasinėti šurfais, t. y. archeologiniai tyrimai 

turėtų būti vykdomi didesniais plotais (10x10 m ir panašaus dydžio). Ši nuostata 

pagrįsta tuo, kad minėtoje teritorijoje susiduriama su storais kultūriniais sluoksniais, 

kuriuos didesne dalimi sudaro gana birūs gruntai. 

2. archeologiniai tyrimai turi būti atliekami tokiu būdu, kad kuo mežiau būtų pažeistas 

Kreivojo miesto egzistavimo metu susiformavęs kultūrinis sluoksnis,. Pastarasis 

sluoksnis turėtų būti tiriamas tik esant pagrįstai būtinybei. 

 Laikantis išsakytų tyrimų principų, buvo atsisakyta planų vykdyti 

žvalgomuosius archeologinius tyrimus archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio 

intensyviausio paplitimo srityse. Tyrimai  buvo atliekami tik Š Dainų slėnio dalyje. 

Pastaroji teritorija, remiantis turimais geologiniais bei geofiziniais tyrimais, dalinai 

patenka ant R griovos, todėl, tikėtina, kad šurfai bus kasami supylimų vietose, kur 

Kreivojo miesto egzistavimo laikotarpio sluoksniai mažai tikėtini. Užsakovų 

(VPVKR) buvo pakoreguotas žvalgomųjų tyrimų tikslas – II pasaulinio karo vokiečių 

belaisvių kapų, kurių planai buvo aptikti istorinių tyrimų metu (vad. R. Maslauskas), 

paieška. 

Žvalgomųjų tyrimų metu iškasti 4 šurfai. Bendras tyrimų plotas sudarė 24,84 m2. 

Tyrimų metu surinkti radiniai perduoti saugoti LNM muziejui. 
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2. Kalnų parko teritorijos istorinių duomenų apžvalga 

 

 

 Kalnų parko teritorija, apimanti Vilniaus miesto 73 kvartalą, rašytiniuose 

šaltiniuse minima nuo XIVam.. Jo istorija yra glaudžiai susijusi su Lietuvos 

valstybingumo formavimusi, čia buvusia Kreivąja pilimi. Deja, negausūs iki mūsų 

dienų išlikę rašytiniai šaltiniai, gana vėlyva kartografinė medžiaga kol kas neleidžia 

išsamiai atkurti komplekso vystymosi raidos. Daugelis klausimų tebėra ginčijami, 

žinomi tik pagrindiniai Kreivosios pilies istorijos bruožai. 

 Netiesiogiai Kreivosios pilies rašytinę istoriją galima būtų sieti su 1323 m. 

spalio 2d. Vilniaus pilies paminėjimu kunigaikščio Gedimino taikos sutartyje su 

Ordinu ir Rygos miestu1. 

1365m. rugpjūčio 15d. kryžiuočiai pirmą kartą puolė Vilniaus pilį - “castrum 

Wille”2. Vilnius pultas taip pat 1375, 1377, 1381 metais. Per pastaruosius puolimus 

miestas buvo sudegintas, bet pilys išliko. XIVa. pabaigos rusų ir lietuvių miestų 

sąraše, apibūdinant Vilnių, pasakyta, kad “Vilnius mūrinis ant Neries ir Vilnios, 

keturios sienos medinės ir dvi mūrinės.”3. Spėjama, kad sąraše minimos medinės 

sienos yra Kreivosios pilies, o mūrinės juosė Žemutinę ir Aukštutinę pilį. 

Iš 1390 m. Vilniaus pilies puolimo aprašymo matyti, kad tuo metu Vilniaus 

pilys buvo trys. Jau per pirmąją ataką buvusi paimta medinė pilis, vadinta Kreivąja 

(curvum castrum), arba Aukščiausiąja (obirste hus)4. Kreivojoje pilyje slėpęsi keli 

tūkstančiai ginkluotų žmonių,.iš kurių mūšio metu žuvę apie 1000 gynėjų, o maždaug 

2000 ten išlikusių vyrų, moterų ir vaikų buvo paimti į nelaisvę. Be to, rašytiniuose 

šaltiniuose paminėta, kad mūšio metu žuvo ir nespėjęs iš apsiausties išbėgti Jogailos 

brolis Karigaila.  

Taigi, Kreivoji pilis turėjo būti didelė, gerai įtvirtinta ir skirta Vilniaus 

miestiečių bei jų turto apsaugai. Kreivoji pilis kryžiuočių buvo sudeginta tiktai 

maždaug po poros savaičių nuo jos apgulties. Kai kurių šaltinių duomenimis, vėliau 

Jogaila įvairiems svetimšaliams aiškinęs, kad Vytautui ir jo talkininkams puolant 

Kreivąją pilį, Vytauto šalininkai ją padegę iš vidaus ir tokiu būdu palengvinę 

puolantiesiems ją užimti.  
                                                 
1 Pošuta V., Štal I. Gedimino laiškai. V., 1966 
2 Scriptores Rerum Prussikarum. Leipzig, 1861-1866. T. 1-3 
3 Jučas M. - Vilniaus pilys : Rašytinės žinios // Lietuvos pilys 
4 N. Kitkauskas - Vilniaus pilys. 1989 
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1394 m. rugpjūčio mėn. kryžiuočiai, kurių gretose dalyvavo riterių iš Anglijos, 

Prancūzijos, Italijos, Flandrijos bei Livonijos, dar kartą puolė Vilnių. Atvykėliai “ 

įsirengė stovyklą už pilies, prieidami ir prie tos vietos, kur kalne buvo senoji pilis”. 

lietuviai ilgai gynė kalną ir tik po atkaklaus mūšio pasitraukė į pilį, o kryžiuočiai, 

pastatę ant užimto kalno pabūklus, šaudė į pilį5. Pagal vietovės topografiją, 

kryžiuočių užimtas kalnas galėtų būti Plikasis, o nuo jo apšaudyta pilis - Aukštutinė.  

                                                

Po 1390 m, 1394 m. kryžiuočių puolimų, Kreivoji pilis atstatyta nebuvo ir 

praktiškai buvo apleista, negyvenama ir ilgainiui išdilo iš žmonių atminties. 

Ilgą laiką, remiantis lenkų metraštininku Janu Dlugošu, Kreivoji pilis buvo 

tapatinama su Žemutine, vadinta Kreivuoju miestu6. Jos vardą kildinę iš “Kreivo” 

upės slėnio ar iš iškreipto senovės lietuvių žynio - krivio vardo, kurio prižiūrima 

šventykla ten ir buvusi. Todėl esą ir Žemutinė pilis kartais vadinama Kreivąja. 

 Pirmasis istorikas, argumentuotai pagrindęs trijų pilių - Aukštutinės, 

Žemutinės ir Kreivosios buvimą, buvo V. Vasilevskis. 1893m. Vilniuje vykusiame IX 

Rusijos archeologų suvažiavime skaitytame pranešime Kreivąją pilį jis lokalizavo 

Bokšto gatvėje, dabartinės bastėjos vietoje7. Kreivosios – trečiosios pilies minčiai 

pritarė ir V. Holubovičius. Po savo kasinėjimų Kalnų parko teritorijoje, Kreivąją pilį 

ir šalia buvusį miestą jis lokalizuoja šalia Bekešo kalno8.  Nors daugelis istorikų su 

tuo sutinka9, tačiau yra ir abejojančių10. 

Kalbant apie Kalnų parko istoriją, negalima nepaminėti ant Plikojo kalno 

stovintį Trijų kryžių paminklą11. Greičiausia pagal XVI a. kilusią legendą12 šioje 

vietoje 1333 m. buvo nukankinti 7 (kai kada nurodoma 14) pranciškonų vienuoliai. 

Esą išvykus tuomet iš Vilniaus Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui į savo rytų 

valdas, sukilę pagonys tuos vienuolius žiauriai nukankinę, kol pagaliau ant Plikojo 

 
5 Kronika Wiganda z Marburga. Poznan, 1842 
6 Stryjkowski M. - Kronika Polska, Litewska, Žmodska. W-wa, 1846. T.1-3; T.1, psl.372. T.2, psl.89; 
Balinski M. - Historya miasta Wilna. W-no, 1836. T.1-2; T.1, psl.14; Kraszewski J.I. - Wilno od 
początkow jego do roku 1750. Wilno, 1840-1842. T.1-4; T.2, psl.188 
7 Василевский В.С. – Где находился Виленский Кривой город ?// Труды IX фрхеологического 
съезда в Вильне. 1893 г., 2 т., Москва 1897, p.120, 121. 
8 Holubowicz W – Krzywy grod z XIV w. na gorze Bekieszowej w Wilnie // Wilno, nr. 1, 1939, p. 28-
30.  
В.Голубович, Е. Голубович – Кривой город Вильно // Краткие сообщения о докладах и полевых 
исследованиях института истории материальной культуры, XI, 1945, p. 116-124.  
9 Jurginis J., Merkys V., Tautavičius A. - Vilniaus miesto istorija. V., 1968., psl.39-40 
10 J.Ochmansky. Krzywy grod Wilenski. Proba lokalizacji, Dawna Litwa  // Zapiski historiczne., t.36, 
Warszwa, 1971 p. 85 
11 V.Daugudis - Nauji duomenys apie Vilniaus Plikojo (Trijų Ktyžių) kalno praeitį. // Lietuvos 
mokslas, T.II 1994m., psl. 162-175 
12 A.Bychovco kronika 
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kalno juos prikalę prie kryžių, kurių dalį nustūmę nuo to kalno į Vilnią. Tad ant kalno 

likę tik 3 nukryžiuotieji, kuriems žmonės ten ir statydavo trys kryžius. Nors tarp 

istoriklų šios legendos prasmė nėra vienareikšmė, tačiau mums šiuo atveju svarbu 

atkreipti dėmesį, jog llegendoje minima būtent Kreivosios pilies teritorija.  

Tolimesnės istorinės žinios apie dab. Kalnų parko teritoriją siekia tik XIXa. 

1831m. balandžio 6d. Rusijos caro Nikolajaus I įsakymu Vilniuje pradėta statyti II 

kategorijos tvirtovė. Šiai tvirtovės teritorijai tuomet priklausė beveik visa miesto 

centrinė dalis, apėmusi taip pat ir Aukštutinės, Žemutinės ir Kreivosios pilių 

teritorijas. Tvirtovės projektą tuomet parengė inžinierius gen. mjr. M.Klimenka. 

Rengiant tvirtovę, jos teritorijoje buvo atlikta nemažos apimties žemės judinimo 

darbų. Buvo iškasti 2,5 m gylio, 4,5 m pločio apsauginiai grioviai, supilti iki 4m 

aukščio bei 4,5-6m pločio prie pagrindo žemės pylimai. Prie šių įtvirtinimų buvo 

įrengtos stambaus kalibro patrankų stovėjimo vietos. Ant Plikojo kalno tokių patrankų 

stovėjo 10 vienetų. Be to, čia buvo įrengti kanonyrai, iš kurių grįstasis buvo sujungtas 

su amunicijos sandėliu požemine galerija (žr. 1831m. planą), pastatytas rusiškomis 

krosnimis apšildomas pastatas, skirtas 1100 kareivių įgulai.. 

 .Aukščiau minėtas įgulos karių pastatas buvo nugriautas 1859m., o kanonyrai - 

1882m. 

 1863m., prasidėjus naujam sukilimui, ant plikojo kalno buvo  pastatytas 

medinis pastatas, kuriame apgyvendinta 100 karių įgula.  

 Vilniaus tvirtovė buvo panaikinta 1878m. birželio 29d. caro Aleksandro II 

dekretu. Netrukus buvo imta užlyginti tvirtovę juosusius griovius, išskleisti pylimus. 

Šie darbai baigti tik 1884m..  Minėtieji žemės judinimo darbai, susiję su tvirtovės 

statyba, ir vėliau su jos panaikinimu smarkiai suardė senąjjį kultūrinį sluoksnį. 

 1838 m. gegužės 17 d. dalis Bekešo kalvos viršūnės nuslinko į Vilnią. Su 

kalva atskilo ir nuslinko didesnė čia stovėjusi Bekešo bokšto dalis. Amžininkai palei 

jo pamatus matę lyg kažkokio įgriuvusio rūsio liekanų, o viršutinėje bokšto sienų 

dalyje buvęs skliautas13. 1843 m. sausio mėn. Bekešo kalvos šlaitas nuslinko dar 

kartą, o su juo - bokšto likučiai14. Bokštas pavaizduotas daugelyje miesto panoramų, 

piešinių. Paplitusi nuomonė, kad XVI a. pab. čia palaidotas arijonas Kasparas 

Bekešas. Jis vadovavo samdytai vengrų artilerijos ir pėstininkų kariuomeniai, mirė 

1580 m. Gardino pilyje. Esą Steponas Batoras įsakęs savo bendražygį palaidoti 
                                                 
13 Kraszewski J.I. - Wilno od początkow jego do roku 1750. Wilno, 1840-1842. T. 1-4] 
14 Homolicki M.O. - O planach Wilna, jakiem bylo w XVI wieku. 1843. 

 7



kalvoje prie Vilnios, viršuje pastatyti paminklą - aštuoniasienį bokštą. M. 

Moreliovskis spėja, kad bokštas galėjo būti statytas kaip sargybinis bokštas. 

J.Kraševskis cituoja K.Bekešo amžininko J.D.Solikovskio žodžius: “K.Bekešas buvo 

palaidotas prie Vilniaus ant kažkokio kalno po bokštų”15 . Matyt, laidojant K.Bekešą 

bokštas jau buvo. 

 Aptariant Kalnų parko istorinius duomenis, svarbu apžvelgti turimus istorinius 

duomenis ir teritorijos esančios į Š nuo Plikojo kalno - tarp Plikojo kalno ir Neries 

upės, kadangi naujausi archeologiniai tyrimai rodo, kad ši teritorija ankstyvajame 

savo etape buvo glaudžiai susijusi su Kreivuoju miestu. Dabartinė T. Kosciuškos 

gatvė formavosi kaip kelias nuo Artilerijos tilto į Antakalnio priemiestį. Pagal 

rašytinius šaltinius pirmasis palei Kosciuškos gatvę esančios teritorijos užstatymo 

raidos etapas siejamas su Jasinskių koplyčios Vilniaus Katedroje įkūrimu 1541 m. Į 

1607 m., 1615 m. prelato Povilo Jasinskio koplyčiai funduotas Jasinskių žemes 

Antakalnyje įėjo ir sklypai, kuriuose dabar išsidėstę pastatai Kosciuškos g. Nr. 1, 316. 

Po fundacijos ši vietovė buvo įjungta į Jasinskių altarijos žemes ir padalinta į sklypus, 

kurie išnuomoti gyventojams. Sklypuose formavosi dvarelio tipo užstatymas - 

gyvenamieji ir ūkinės paskirties pastatai. Seniausias išlikęs mūrinis pastatas šioje 

tritorijoje - Horaino dviejų aukštų namas (Kosciuškos g. 3) (dabartinis korpusas Nr.3), 

kuris galėjo būti pastatytas tarp 1740 m. (Fiurstenkofo 1740 m. plane jis nepažymėtas) 

ir 1763 m. (pirmas šio namo paminėjimas aptiktuose dokumentuose), priklausė pos. 

Nr. 1356. 

 Namą pastatydino buvęs LDK kariuomenės generolas - adjutantas Kazimieras 

Horainas. Šalia namo buvo karčiama ir medinis ūkinis pastatas. K.Horainui mirus, 

nuo 1784 m. jo namas  stovėjo apleistas. 1798 m. Magistratas jį perėmė savo žinion ir 

nusprendė patalpinti čia Vilniaus  civilinę kuopą. Po 1812 m. - čia buvo įsikūrusi 

ugniagesių komanda. 1820 m. sklype pastatoma keletas naujų pastatų. Po 1816 m. 

namas galutinai atiteko magistratui. 1829 m. rekonstrukcijos metu buvo išardyta 

didelė dalis mūro dvejose išorinėse namo sienose. 

Į rytus nuo K.Horaino namo yra buvę ir daugiau sklypų, priklausančių 

Jasinskių altarijai. Žinių apie mūrinius pastatus toje vietovėje nėra. XVIII a. pab. - 

XIX a. pr. dokumentai ir Vilniaus miesto planai čia rodo buvusius tik medinius 

pastatus.  
                                                 
15 Kraszewski J.I. - Wilno od początkow jego do roku 1750. Wilno, 1840-1842. T. 1-4 
16 R.Dičiuvienė - Pastatų Vilniuje Kosciuškos g. Nr.1,3 istoriniai tyrimai. // AB PRI  F5 Inv. Nr.5270 
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3. Kalnų parko teritorijos archeologinių duomenų apžvalga 

 

 

Dabartinis Kalnų parkas užima namažą teritoriją, į kurią patenka keturios 

kalvos - piliakalniai – tai Plikasis kalnas (kitaip dar vadinamas Kreivuoju arba Trijų 

kryžių), Stalo kalnas, smarkiai erodavusi Bekešo kalva bei Gedimino kapo piliakalnis. 

Archeologijos požiūriu šios kalvos bei gana didelė teritorija aplink jas tyrinėta labai 

netolygiai, o baendrai paėmus tyrinėjimų kiekis nepasižymi didelia gausa. Žemiau 

pateiksime archeologinių tyrimų duomenis tyrimų chronologine tvarka: 

Pirmieji tyrimai minėtoje teritorijoje buvo atliekami 1933 m ir pratęsti 1939 

m. lenkų archeologų  Vlodzimiežo ir Helenos Holubovičių. Kasinėta Bekešo kalno 

aplinkoje (žr. priedas 1). Pats Bekešo kalnas šiuo metu beveik visiškai sunaikintas 

erozijos. Per šiuos du sezonus ištirtas apie 500 m2 dydžio plotas. Nors tyrimų 

materialinė medžiaga saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje, deja, tyrimų 

dokumentacija – ataskaita yra prarasta. Autoriai savo kasinėjimų apibendrinimus yra 

paskelbę spaudoje. Ši publikuota medžiaga lieka vienintelis jų archeologinmių tyrimų, 

kuriais galime remtis šiuo metu šaltinis17.. Archeologinių tyrinėjimų metu buvo 

aptikti net 6 sudegusių medinių pastatų fragmentai, statyti iš gulsčių, kampuose 

sukirstų rąstų, bei viena žeminė. Atstumas tarp pastatų siekė vos du metrus. Pastatai 

turėję lentines grindis, iš molio ir akmenų plūktas, kampuose pastatytas krosnis. 

Žemiau buvo fiksuoti dar du medinių pastatų horizontai, kurie tyrimų autorių datuoti 

XII - XIII a. Pastatų vietose bei šalia jų buvo rasta įvairių XII – XIVa. datuotinų 

radinių: daug žiestų puodų šukių, metalinių dirbinių - peiliai, raktai, sagtis, pantinas, 

strėlių antgalių, kirvis, žeminėje rasta suanglėjusių grūdų. Atkastų pastatų grupė 

sudarė tankiai užstatytą gyvenamą kvartalą. Nors gynybinių pylimų nebuvo aptikta, 

bet autoriai manė, kad Bekešo kalvoje rasta Kreivosios pilies arba net miesto vieta, 

kuri iki jų tyrimų nebuvo čia lokalizuojama. Mat paini Vilniaus pilių istoriografinė 

dalis Kreivąją pilį dažniausiai tapatindavo su Žemutine pilim, o vėliau su Bokšto g. 

esančia bastėja. 

                                                

Prielaida, kad Kreivoji pilis buvo Bekešo kalvoje, netrukus atmesta. Jau 1942 

m. M. Moreliovskis kartu su archeologu Jonu Puzinu priėjo išvadą, jog Kreivoji pilis 

 
17 Holubowicz W. - Krywy Gród w XIV w. na Górze Bekieszowej w Wilnie // “Wilno” 1939 m. Nr.1 
psl. 27-35.; Голубовичи Е., В – Кривой город Вильно // КСИИМК, 11, 1945г., psl.114-126.;   
Holubowicz W. - Wykopaliska na akord // “Kurjer Wilenski” 1936 m. Nr. 320 

 9



buvo Plikajame kalne, kad to kalno “aikštelė, pylimai ir viršutiniai šlaitai yra ne 

gamtos padaras, o žmogaus rankų darbas”. 

 Kreivosios pilies ir miesto lokalizavimui Sapeigynės kalvose pritarė ir 

archeologas A. Tautavičius, vykdęs tyrimus dab. Dainų slėnio teritorijoje 1956 m.18. 

Tyrimai buvo susiję su estrados statybos darbais. Deja, juos galėtume pavadinti 

gelbėjimo darbais, mat, archeologui sovietinė valdžia neleido iki galo pabaigti savo 

kasinėjimų. Ištirti du plotai. - viso 334 m2 (plotas nr. 1 – 130 m2, bei plotas nr. 2. – 

150 m2). Tiksli tirtų plotų vieta buvo lokalizuota tik 2008 m., Dainų slėnio teritorijoje 

atlikus geofizikinius tyrimus (žr. priedas 2)19.. Plote nr. 2. A.Tautavičiaus buvo tirtas 

tik viršutinis, XIV a. datuotinas horizontas, kuris pagal autorių atitinka Bekešo kalne 

išskirtam viršutiniam horizontui. Šiame plote aptiktos 4,7 x 4,8 m dydžio, sudegusio 

gyvenamojo namo, šalia stovėjusio tvartelio bei daržinės liekanos, kurios, savu 

ruožtu, stovėjo ant ankstesnio pastatų horizonto. Gaisro  metu sudegusios sodybos 

aplinkoje surinkti metaliniai, kauliniai ir keraminiai radiniai datuoti XIII – XIV 

amžiais; sodyba datuota XIV a. viduriu ar antra puse. Manoma, kad kasinėjama 

teritotija priklausė gyvenvietei-miestui, sunaikintai 1390 m, kryžiuočių užpuolimo 

metu. Iš vakarų ir šiaurės vakarų, t.y., nuo Neries upės slėnio ji buvo apsaugotas 

pylimu, kurio šlaitai tvirtinti akmenimis: prie skardžio buvo rastas apie 11m ilgio, 2m 

pločio akmenų grindinys, kuris sudarė pylimo pagrindą20.  Nors ataskaitos autorius 

linkęs datuoti aptiktą pylimą Kreivosios pilies laikotarpiu, tačiau šios ataskaitos 

autoriaus nuomone pylimą reiktų priskirti vėlesniems - 1831 m. statytos carinės 

tvirtovės įtvirtinimams. Pastarieji įtvirtinmai – pylimai – šioje vietoje žymimi to 

laikotarpio tvirtovės planuose. Jų padėtis idealiai sutampa su aptikta pylimo vieta. 

Tvirtovę juosiantis pylimas buvo supiltas ant tuo metu buvusio skardžio krašto. 

Skardžio padėtis buvo pakeista - pastumta Neries kryptimi tik 1956 m., Dainų 

estrados statybos metu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ploto nr.1 tyrimų metu buvo 

fiksuoti griovos, buvusios šalia Stalo kalno atragio, kontūras. 

                                                 
18 A.Tautavičius – Archeologinių kasinėjimų Vilniuje Dainų slėnyje, 1956.IV.24-V.14. dienoraštis// 
LII archyvas, f..1, b. nr. 40: A.Tautavičius - Iš XIVa. Vilniaus gyventojų buities. // Iš Lietuvių kultūros 
istorijos, t.1, V., 1958m., psl.94-103 
19 Pasinaudojus 1956 m. tyrimų ataskaitos negatyvais, o taip pat atsižvelgus į ataskaitoje nurodytą plotų 
“pririšimų” orientyrą, Dainų slėnio atliktame gaofizinių tyrimų plokštuminiame pjūvyje (iki 0,6 - 1 m 
gylio atkarpoje) identifikuoti pastarieji plotai. Plotas nr. 1 – į V, PV nuo augančios pušies, o plotas nr. 2 
– 40 m į PV nuo ploto nr. 1 ŠR kampo. 
20 šios išvados paremtos ploto nr. 1 duomenimis 
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1975 m. Dainų slėnyje archeologinė priežiūra buvo atliekama šioje teritorijoje 

vykdant komunikacijų tiesimo darbus. Juos vykdė PRI archeologė I.Jučienė21. Tuo 

metu elektros kabeliams nutiesti buvo prakastos iki 0,6m gylio, 581 m m bendro ilgio 

tranšėjos, o estrados atraminiams stulpams pastatyti iškastos 0,7-2,4m gylio duobės. 

Archeologiniu požiūriu nieko nebuvo rasta, išskyrus tai, kad Dainų slėnio rytinėje 

dalyje buvo aptikti ataskaitoje nelokalizuotų bei nadatuotų sutvirtinimų, grindinių 

fragmentai. 

1977m Kalnų parko teritorija. buvo išžvalgyta 206 geologiniais gręžiniais, 

kurių metu taip pat buvo atliekami archeologiniai stebėjimai22. Juos vykdė I. Jučienė. 

Nustatyta, kad kultūrinis sluoksnis Dainų slėnyje siekia 3,5-5m (gr.1-4). 0,8-2,5m 

storio kultūrinis sluoksnis yra ir Dainų slėnio aikštelės pakraščiuose bei aikštelę 

supančių kalvų pašlaitėse (gr.13-16, 20, 22, 24, 27, 64-71, 59-63, 71-74, 83-84, 178-

179). Autorė taip pat atkreipia dėmesį į Dainų slėnio vakarinę, pietvakarinę pašlaitę, 

kur yra ryškios 3,5-4,5m aukščio, į Neries pusę besileidžiančios terasos. Jos turėjo 

gynybinio pobūdžio ptiemolio ir molio sluoksnius (pylimų liekanos ?).  

Centrinėje dalyje ir visame 73 kvartalo rytiniame pakraštyje įžemis 

dažniausiai fiksuotas 0,5m gylyje. Stalo kalno šiaurės rytinėje  pašlaitėje įžemis 

stebėtas 1-2m gylyje (gr.30, 33, 36), Bekešo kalne - 0,6-3,3m (vyrauja 1, 1,8m) 

(gr.45-53, 55). 

Plikąjį kalną 1988, 1989, 1991m. tyrinėjo archeologas V.Daugudis23 (žr. 

priedas 3). Deja, ne visi tyrimų duomenys yra išlikę, ypač tai pasakytina apie 

pagrindinius - 1991 m tyrimus. Todėl Daugudžio išvadų, kurios publikuotos eilėje 

straipsnių, negalime patikrinti tyrimine medžiaga. Ant Plikojo kalno rasti ankstyviausi 

radiniai datuotini III-II tūkst. pr. Kr. Išskirti trys Plikojo kalno fortifikacijos etapai, 

pateikiamos gynybinių sienų rekonstrukcijos. Pirminis - ankstyvasis horizontas 

slūgsojo po 2-3,5m storio žemės sluoksniu. Nustatyta, kad pirminis Plikojo kalno 

rytinis aikštelės pakraštys buvo nutolęs nuo dabartinio pakraščio virš 7 m Šiame 
                                                 
21 I.Jučienė - Vilniaus Dainų slėnis, 1975m. žemės darbų stebėjimo ataskaita.1978m. // PRI F5 1967 
22 I.Jučienė. - Vilniaus Kalnų parko ir buv. Kreivosios pilies teritorijos kultūrinio sluoksnio patikrinimo 
gręžiniais ataskaita. // AB PRI  F5  Nr.1516  I dalis. 1978 m. AB PRI  F5  Nr.1516a / MAAS Nr.883
 / II dalis 1976 m. 
23 V.Daugudis - Vilniaus Plikojo kalno archeologiniai kasinėjimai. // Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. V.,1990., psl.127-130.;   V.Daugudis - Vilniaus Plikojo kalno 
archeologiniai kasinėjimai. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais. V.,1992., 
psl.41-44.;   V.Daugudis. Plikojo kalno archeologinių tyrimų ataskaita. 1988 m.  // MAAS Nr.1543.;   
V.Daugudis. Plikojo kalno archeologinių tyrimų ataskaita1989 m.  // MAAS Nr.1611;   V.Daugudis - 
Nauji duomenys apie Vilniaus Plikojo (Trijų Ktyžių) kalno praeitį. // Lietuvos mokslas, T.II 1994m., 
psl.162-175) 
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horizonte aptikti 2 m pločio dvigubos medinės gynybinės sienos fragmentai, kurie 

autoriaus datuojami I tūkst. pr. Kr.. Siena buvo pastatyta iš vertikalių kuolų, išilgai 

kurių kloti rąsteliai, sutvirtinti rieduliais. Kadangi sienų aplinkoje rasta didelis kiekis 

degėsių ir pelenų, tai daryta išvada, kad siena turėjo stogą. Sienos vidinėje pusėje 

buvo fiksuotos 4 židinių vietos. Viename jų aptikta lipdytų puodų su neryškiai 

brukšniuotu paviršiumi šukių. Išsakyta nuomonė, kad I t. pr. Kr. Plikajame kalne būta 

įyvirtintos gyvenvietės, kuri priklausė baltų genčiai. Antrasis gynybinių įtvirtinimų 

horizontas datuojamas II tūkst. po Kr. Kalno aikštelės reljefas performuotas – aikštelė 

praplėsta supiltiniu gruntu, ant kurio buvo įrengtas pylimas. Pylimas plūktas moliu, 

sutvirtintas karkasais, kurie gaminti iš 20-30 cm skersmens rąstų. Pylimas siekė 3 m 

aukščio, 12 m pločio. Be to, ant pylimo buvusi apie 2 m pločio dviguba medinė 

gynybinė siena. Šalia šios sienos iš vidinės pusės šliejosi 3 m pločio pastatas, kuris 

buvo suskirstytas į kelias patalpas. Tyrėjo nuomone, šis pastatas atliko gynybinę 

paskirtį. Manoma, kad jo stogas buvo drėbtas iki 10 cm storio molio sluoksniu. 

Pastatas datuotas II t. po Kr., gal būt siekia XII – XIII a. Sudegus šiems įtvirtinimams, 

statyta nauja pilis. Trečiajame įtvirtinimų statybos etape praplėsta piliakalnio aikštelė, 

supiltu gruntu iki pusės metro pakeltas žemės paviršius. Ant suklotų lentų vėl 

plūkiamas pylimas, kurio aukštis siekė 4 m, o plotis –17 m. Ant pylimo statyta 2 m 

pločio medinė gynybinė siena, kurios apatinėje dalyje dar buvo apie 1m pločio 

praėjimas. Trečioji pilis datuojama XIII-XIV a.24 Tyrimų autorius pabrėžia, kad 

Lietuvoje analogų Plikojo kalno vėliausio laikotarpio aptiktiems sudetingiems 

gynybiniams įtvirtinimams beveik neturime. Autoriaus manymu, Kreivoji pilis XIII-

XIVam. pr. buvo stipriau įtvirtinta nei Gedimino kalnas ir gal būt vaidino svarbesnį 

vaidmenį, nei mes manome. 

 1990m. Dainų slėnio aplinkoje archeologės D.Misiukaitės buvo iškasti penki 

žvalgomojo pobūdžio archeologiniai šurfai (žr. priedas 4)25. Šurfuose nr.2, 5 

kultūrinio sluoksnio aptikta nebuvo. Šurfe nr.1, 1,2m gylyje, atkasti neaiškios 

chronologijos penkių vaikų, orientuotų galvomis į pietus, palaidojimai. Šiame šurfe 

įžemis pasiektas nebuvo. Šurfe nr.3 kultūrinio sluoksnio storis siekė 3,7m. Apatiniai 

kultūriniai sluoksniai autorės datuoti XVa.. Šurfe nr.4 įžemis pasiektas 1,5-2,1m 

gylyje. XIVa.pab-XVa.pr. sluoksnis fiksuotas 0,5m gylyje. Apatiniame horizonte 
                                                 
24 V.Daugudis - Nauji duomenys apie Vilniaus Plikojo (Trijų Ktyžių) kalno praeitį. // Lietuvos 
mokslas, T.II 1994m., psl.162-175) 
25 D.Misiukaitė - Vilniaus Kalnų parko teritorija koncertinės estrados aplinkoje. Žvalgomieji 
archeologiniai tyrimai. // AB .PRI  F5 Inv.  Nr. 5284 / MAAS Nr. 2099 
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aptikti židinių, stulpaviečių pėdsakai. Dėl radinių stokos šis horizontas liko 

nedatuotas. 

 Nustatant pilių muziejaus-draustinio ribas, Kalnų parko pietinėje dalyje, Trijų 

kryžių kalno vakarinėje papėdėje bei teritorijoje nuo Stalo kalno iki Olandų gatvės, 

buvo iškasta 19 archeologinių žvalgomųjų šurfų (žr. priedas 5)26. Trijų kryžių kalno 

papėdėje kultūrinio sluoksnio storis - 2,3m. Ankstyviausias horizontas datuotas XVIa. 

(šurfai nr.1-2). Teritorijoje tarp Vilnios upės ir buv. 16 vid. mokyklos iškastuose 

šurfuose vietomis kultūrinio sluoksnio neaptikta (šurfai nr. 3 - 6, 10 - 12), o ten, kur  

buvo fiksuotas, jis datuojamas XVII-XVIII a. (šurfai nr. 8, 9). Jo storis siekė 0,5-

1,7m.. Šurfe nr.7 buvo rasti palaidojimai. Viso išpreparuota 30 palaidojimų, priklausę 

10 kapų. Tyrimų autorės jie datuojami XVII a. Išskyrus kapus 6a ir 6b,  palaidojimai 

buvo be įkapių. 

 Gedimino kapo kalno vietoje, šurfuose nr.17, 18 žmogaus veiklos pėdsakų 

neaptikta. Šurfe nr.15 iki 2m storio kultūrinis sluoksnis datuojamas XIXam., šurfe 

nr.13 iki 0,5m storio kultūrinis sluoksnis datuojamas XVIIa., o šurfe nr.16 jo 

datavimas liko neaiškus (jame rasta brukšniuotos keramikos puodo šukė). Neaiški 

chronologija ir šurfe Nr.14 aptiktų palaidojimų. Keturi, lentiniuose, vinimis 

sukaltuose karstuose suguldyti palaidojimai atsikasė 2m gylyje. Jie  buvo orientuoti 

galvomis į šiaurę. Laidoti be įkapių. 

 Stalo kalno aikštelė tarybiniais laikais buvo nulyginta buldozeriais. 1995 m. 

Stalo kalno pakraščiuose archeologo K.Katalyno buvo iškasti trys archeologiniai 

šurfai (žr. priedas 6)27. Kalno pietinėje dalyje kultūrinio sluoksnio nerasta (šurfas 

nr.3), o vakarinėje dalyje 1,2-1,6m storio kultūrinis sluoksnis datuojamas XIVa. 

(pagal keramiką). Išskiriamas 1390 m. Kreivosios pilies gaisro laikotarpis. Tačiau 

akivaizdu, kad ant Stalo kalno būta įtvirtinimų. Jie dar buvo matyti 1944 liepos 09 d. 

vokiečių luftvafės darytoje Vilniaus miesto aerofoto nuotraukoje (žr. priedas 6). Apie 

buvusius molio supylimus šioje vietoje kalba ir A. Tautavičius, kuris juos matęs, 

kuomet aikštelė XX a. 6 – ame dešimtmetyje buvo barbariškai nulyginta 

buldozeriais28. 

                                                 
26 D.Misiukaitė - Vilniaus pilių muziejaus - draustinio teritorijos ribų nustatymas. Žvalgomieji 
archeologiniai tyrimai. Ataskaita. V. 1990 m. // AB  PRI  F5  Inv. Nr.5269 / MAAS Nr.1668 
27 K.Katalynas. - Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Stalo kalne ataskaita. V, 1996 m. // AB 
PRI  F5 Inv.  Nr.7012 
28 A.Tautavičius – Archeologinių kasinėjimų Vilniuje Dainų slėnyje, 1956.IV.24-V.14. dienoraštis// 
LII archyvas, f..1, b. nr. 40, psl.1. 
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 Vakariniame Kalnų parko pakraštyje, B.Radvilaitės gt. 10,12 įžemis pasiektas 

2,5-4m gylyje. Šių tyrimų metu rasta XVI-XVIIam. archeologinė medžiaga. Kalno 

šlaite nieko nerasta29. Kituose Kalnų parko kasinėjimuose nieko nerasta30. 

 Pratęsiant Kalnų parko teritorijos archeologinių tyrimų apžvalgą, visiškai 

akivaizdu, kad Kreivojo miesto – pilies laikotarpiui tenka priskirti teritoriją esančią 

tarp Plikojo kalno ir Neries upės. Ši išvada paremta archeologiniais tyrimais, kurie 

vyko dab. Kosciuškos g. Nr.3 teritorijoje. Tyrimai pradėti 1990 m. PRI archeologų 

vadovaujant A.Lisankai31, kurie buvo pratęsti 1995 m archeologo A.Vaicekausko32 

bei 1997 m. archeologo S.Sarcevičiaus33 (žr. priedas 7). Šių tyrimų metu ištirtas 

bendras 500 m2 dydžio plotas. Kreivojo miesto pažinimo prasme ypač vaisingi tyrimų 

duomenys iš 1995, 1997 m tyrimų. Sklypo Kosciuškos g. nr. 3 V dalyje tirti trys 

plotai (žr. priedas 8). Plote nr. 1 kultūrinio sluoksnio storis siekė.iki 6,5 m.  3-3,5 m 

gylyje aptikti XIV a. pab.-  XV a. pr. datuotinų medinių statinių 

fragmentai.Tyrimų plote aptiktos medinių gyvenamosios bei ūkinės 

paskirties pastatų liekanos. Daroma išvada, kad šis medinio užstatymo horizontas 

formavosi gana ilgą laiko tarpą ir, matyt, apėmė visą XV a. Išskirti du jo užstatymo 

etapai. Ankstyvajam priskirtinas medinio ūkinio pastato bei latakų liekanos. Kiek 

vėliau, buvo pastatytas medinis, greičiausiai gyvenamasis pastatas su išlikusiomis 

lentų grindimis, aptiktas kito ūkinio pastato kampas bei neišlikęs pastatas su krosnies 

pado liekanomis. Pastatai sunyko gaisro metu.  

Žemiau, po šiuo horizontu, 3-5 m gylyje atsidengė XIV a.pab. datuotina 

karkasinė rąstų kostrukcija. Šiauriniame gale, iš Neries upės pusės, ji užsibaigia 

medinė užtvara - aštriakuolių tvora. Plikojo kalno kryptimi konstrukcija 

nuožulnėjo 10-15°. Konstrukcijos surentimo technika rodo, kad šis 

įrenginys priklausė gynybinės paskirties statiniui, o tyrimų metu buvo 

atsikasta tik apatinė jos dalis. Iškelta prielaida, kad aptiktoji rąstų 

                                                 
29 V.Vainilaitis - Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, B.Radvilaitės 12 ataskaita, V. 1994m, // 
MAAS Nr.2126.; V. Vainilaitis Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, B.Radvilaitės 10 ataskaita 
// 1994m, MAAS Nr.2146.;  V. Vainilaitis - Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, B.Radvilaitės 
10, 12 ataskaita // 1994m, MAAS Nr.2264 
30 A.Jankauskas - Vilniuje, Margytės 48 vykdytų mechanizuotų žemės darbų archeologinės priežiūros 
ataskaita. // 1979, MAAS Nr646. ; V.Vainilaitis - Vilniuje, Krivių 8 archeologinių tyrimų ataskaita. // 
V. 1992, MAAS Nr.2046 
31 A.Lisanka - 1990m. Vilniuje, Kosciuškos g. Nr.3 vykdytų inžinerinių-geologinių tyrimų 
archeologinės priežiūros ataskaita. V, 1991. // AB PRI  F5 5790,5791 
32 A.Vaicekauskas - Archeologinių tyrimų Vilniuje, Kosciuškos g. Nr.3 ataskaita. V, 1996. // 
33 S.Sarcevičius - 1997m. Vilniuje, T.Kosciuškos gt. Nr.3 vykdytų  archeologinių  
tyrimų  ataskaita. V, 1998m., t.I-III // 
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konstrukcija priklausė Kreivojo miesto ar papilio įtvirtinimams, 

saugojusiems jį nuo Neries upės pusės. Įtvirtinimai statyti ant Neries ir į 

ją įtekančio bevardžio upelio, ištekančio iš Plikojo kalno papėdės, 

santakoje. Šiuos duomenis papildė arčiau Plikojo kalno papėdės kastų 

plotų nr. 2 ir 3 duomenis. Paaiškėjo, kad teritorija į P muo aukščiau 

minėtų įtvirtinimų, t. y. link Plikojo kalno buvo užstatyta mediniais 

statiniais – tiek gyvenamaisiais, tiek ir ūkiniais. Šio užstatymo R riba 

sutampa su griova, kuria tekėjo jau mano minėtas upelis. Ankstyviausias 

užstatymas datuojamas XIII a. pab. – XIV a. p. p. Jį atspindi medinių tvorų, 

galėjusių turėti ir gynybinę paskirtį, liekanos. Išskirti du tvoros statybos etapai. 

Vėlesnei tvorai naudotos iki 50 cm pločio, pušinės lentos nusmailintu viršumi. Jų 

aukštis nuo buvusio žemės paviršiaus siekė 2m. Giliau esančios pirminės tvoros 

kryptis sutapo su vėlesniaja. Daroma išvada, kad tvoros atspindėjo Kreivosios pilies – 

miesto Š ribą. Nuo XIV.a. vid. Kreivojo miesto Š riba nusistumia link Neries. 

Tyrimų medžiaga rodo, kad naujai įsisavintoje teritorijoje atsiranda 

kelias, kuris, greičiausiai, jungė Žemutinę pilį su Kreivaja pilimi ir 

miestu. Aptiktą  kelią sudarė ant supiltinio, niveliacinio smėlio sluoksnio sudėtų 

lentų, lentgalių, šakų fragmentai, po kuriomis, skersai joms, buvo fiksuotos 20 cm 

pločio, iki 5 m ilgio rąstelių liekanos. Tyrimų metu buvo fiksuota ryški kelio P bei PR 

riba, kurią atspindėjo įbestų kuoliukų fragmentai. Fiksuotas kelio ilgis - 13m. Jo plotis 

liko nenustatytas. Už tiriamo ploto ribų kelias toliau driekėsi vakarų (Žemutinės 

pilies) bei rytų (Kreivosios pilies) link. Kreivosios pilies kryptimi, šalia kelio, buvo 

aptiktas 10 m ilgio sudegusių medinių lentų paklotas su molio sluoksniais. Iškeliama 

prielaida, kad mediniai paklotai atspindi galėjusių stovėti Š vartų į Kreivąjį miestą 

padėtį.  

Šalia Plikojo kalno Š papėdės tirtuose plotuose kultūrinio sluoksnio storis 

siekia iki 7 m. Tuo tarpu XIVa. pab. - XVa. pr. datuotini sluoksniai buvo fiksuoti 3 – 

4 m gylyje. Aukščiau esantys sluoksniai atspindi jau 1831 m. carinės tvirtovės 

įtvirtinimų liekanas, kurių įrengimo metu gana smarkiai buvo pakeltas žemės 

paviršius, pakeistas pirminis reljefas. 

 Apibendrinus archeologinių tyrimų Kalnų parko teritorijoje duomenis galima 

konstatuoti šias pagrindines išvadas: 

1. tyrimų metu įrodyta, kad Vilniaus Kreivoji pilis, kuri minima istoriniuose 

šaltiniuose, buvusi būtent Sapeiginės kalvose. 
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2. Šiuo metu galima kalbėti ne tik apie šiose kalvose buvusią Kreivąją pilį, bet 

taip pat reiktų pritarti nuomonei, kad šalia jos buvo įsikūręs Kreivasis miestas, 

turėjęs savo konkrečią teritoriją, vystymosi logiką bei infrastruktūrą. 

Šios dvi esminės išvados užduoda mums eilę klausimų, susijusių su tiek Kreivosios 

pilies, tiek pačio miesto lokalizavimu, jų vystymosi ypatumais iki 1390 m kryžiuočių 

antpuolio. Akivaizdu, kad atsakymai į šiuo klausimus reikaulauja kryptingų, 

kompleksinių tyrimų, kurie apimtų visą Kalnų parko teritoriją. 
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4. Darbų eiga 

4.1. Geologiniai tyrimai34 

 

4.1.1. Įvadas. 

 

 

 Lietuvos istorijos instituto užsakymu 2008 m. liepos-spalio mėn. laikotarpiu 

vykdyti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančio Dainų 

slėnio geologiniai žvalgomieji tyrimo darbai. Tyrimų tikslas – atlikti Dainų slėnio ir 

gretimų šlaitų archeologinius žvalgomuosius darbus taikant geologinio  gręžimo 

metodą, gauti informaciją apie archeologinių sluoksnių paplitimo ribas, pasiekti 

geologinį įžemį (pagrindinį pakloto medžiaginį pamatą).  

  2008 m. lauko darbų metu pragręžti 75 gręžiniai; gylis 1.1-8.3 m. Bendras 

gręžinių gylis siekia 275.0 m. Gręžimas vykdytas rankiniu gręžimo būdu, panaudojant 

mentelinį 2.0 m ilgio, 10 cm skersmens gręžimo įrankį ir 3 cm skersmens grąžtų 

komplektą (šaukštą, sraigtinį gražtą). Šis gręžimo būdas leido su tikslumu iki 1 cm 

fiksuoti ir dokumentuoti gruntus, sluoksnių gylio ribas, ribų slūgsojimo charakterį 

(horizontalumą, įstryžumą arba vertikalumą), archeologinius radinius. Vykdyta 

lygiagrečiai archeologinė ir  inžinerinė geologinė dokumentacija.  

 Gręžiniai buvo pririšami ir nužymimi vietovėje statmenimis nuo linijų pagal 

toponuotraukoje ir vietovėje esančius pastovius statinius. Altitudės ir koordinatės 

išskaičiuotos iš skaitmeninės toponuotraukos. Koordinatės LKS-94 pateiktos prie 

gręžinių stulpelių.   

 Gręžimo darbus vykdė geologai Antanas Pečkaitis ir Juozas Tekorius. Gręžinių 

pririšimą ir nužymėjimą, geologinę dokumentaciją, koordinačių išskaičiavimą atliko 

A. Pečkaitis.  

 Kameralinių darbų metu sudaryti gręžinių stulpeliai su gruntų aprašymu. 

Ataskaitoje pateikiami 11 geologinių pjūvių (žr. br. 1-4). Pjūvių mastelis parinktas, 

kad būtų patogu naudotis, teiktų maksimalią informaciją. Geologinio įžemio 

paviršiaus kraigas pjūviuose žymimas žalia linija. Technogeniniai, archeologiniai ir 

deliuvinės kilmės gruntai aprašomi kiekvieno gręžinio stulpelyje ir geologinio pjūvio 

                                                 
34 parengta pagal A.Pečkaičio ataskaitą, papildžius ją archeologiniais duomenims, kurie buvo gauti 
gręžimo metu. 
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vertikalėje. Prie jų pateikti genetiniai geologiniai indeksai35. Kadangi gręžinių 

gręžimo metu dalyvavo archeologas, tai gręžinių stulpeliuose buvo išskirtas 

“archeologiškai vertingo” kultūrinio sluoksnio horizontas (kIV), kuris pjūviuose 

išskirtas raudona linija; arba (jei abejojama) raudona punktyrine linija. Pastarasis 

horizontas buvo nustatomas pagal grąžtu iškeliamus radinius, tačiau dažniausiai - 

pagal degėsių  bei angliukų buvimą sluoksniuose, kurie kaip indikatorius ryškiausiai 

atspindi buvusią žmogaus veiklą. 

                                                 
35 tIV – technogeniniai sluoksniai; tIV*- technogeniniai sluoksniai, kurių chronologija nėra aiški; kIV – 
kultūriniai sluoksniai; dIV – deliuviniai (paleodeliuviniai) sluoksniai; aIIIbI(V) – Neries V viršsalpinės 
terasės aliuviniai sluoksniai; agII – tarpmoreniniai (tarpledynmečių) sluoksniai; gIImd – moreniniai 
(ledynmečių) sluoksniai. 
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4.1.2. Gręžinių stulpeliai, aprašymas. 

 

 

Šiame skyriuje pateikiame gręžinių duomenis, kuriuos suvedė geologas 

A.Pečkaitis. Archeologo sukaupti duomenys bei pastabos pateikiamos po gręžinio 

stulpeliu. Tekste naudojamą sąlyginį terminą “archeologinis įžemis” reiktų suprastį 

kaip įsivaizduojamą, archeologiškai vertingo kultūrinio sluoksnio horizontą, kuris 

greičiau yra rekomendacinio pobūdžio ateities tyrėjams.  

 
Archeologo pastabos: 1,4 m gylyje rasta tarybinio laikotarpio šovinio gilzė (inv. Nr. 
1). 1,2 – 1,3 m gylyje fiksuota šv. p. ž. galėtų būti žemės paviršiumi (XX a. ?). 
Didesne dalimi fiksuoti sluoksniai formavosi kalno nuošliaužų, erozijos metu. 
Archeologinis įžemis galėtų siekti iki 1,7 m gylio. Žemiau – deliuviniai sluoksniai be 
artefaktų. Geologinis įžemis pasiektas 4,9 m gylyje (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: radinių nerasta, archeologinis įžemis galėtų siekti iki 1,4 m. 
gylio, žemiau – nuošliaužiniai sluoksniai. Geologinis įženis fiksuotas 2,2 m gylyje (žr. 
pj. IX-IX, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: išskirtame sl.2 be plytų nuolaužų rasta kalkių skiediniu rišto 
plytų mūro ? fragmentai. Plytos – šamotinės. Mūro ? apačia – 0,6 m. gylyje. 
Archeologinis bei geologinis įžemis – 0,6 m gylyje (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis išskirtas maždaug iki 0,9 m gylio, žemiau 
– sąnašiniai sluoksniai. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad 1,7 m gylyje iškeltas ochrą 
primenantis grumstelis (žr. pj. X-X, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: sl.1, 0,15-0,25 m. gylyje, rasta klasicistinio mūro plytos 
nuolauža, plytos dydis 12,5x5 cm. 0,35 m. gylyje rasta butelio stiklinė šukė. Šukė 
žalsvos spalvos. Tame pačiame gyleje rastas titnago gabalėlis. Titnagas be apdirbimo 
žymių. Archeologinis įžemis fiksuotas iki 0,55 m gylio. Jo apačia sutampa su 
geologiniu įžemiu (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: sl.2, 0,45 m gylyje rasti molio tinko gabalelėliai (inv. Nr. 2), 
0,69 m gylyje fiksuoti angliukai. Archeologinis įžemis lokalizuotas 0,7 m gylyje, 
sutampa su geologiniu įžemiu (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: 0,35 m gylyje atsidengė akmenų grindinys (XX a. ?). 0,7 m 
gylyje rastas gyvulio kalulo fragmentas (inv. Nr. 3). 1,2 m gylyje rastas angliukas. 
Archeologjnis įžemis fiksuotinas iki 1,3 m gylio, jis sutampa su su geologiniu įžemiu 
(žr. pj.VI-VI, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: sl.4, 0,4 – 0,6 m gylyje aptikta sutręšusios medinos liekanų. 
Archeologinis įžemis sutampa su geologiniu įžemiu, fiksuotu 1,75 m gylyje (žr. pj.V-
V, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: išsiskyrė trys tamsiai pilkos žemės su degėsiais lygiai, kurie 
fiksuoti 0,15-0,4 m, 1,54-1,63 m, 1,8–1,83 m gyliuose. Iš 1,54-1,63 m gylio iškeltas 
žiesto puodo šonelio smulkus fragmentas (inv. Nr. 4). Žemiausias taškas, kuriame 
aptikta angliukų – 2,67 m. Viso gręžinio stulpelį reiktų traktuoti kaip archeologiškai 
vertingą sluoksnį. Geologinis įžemis nepasiektas (žr. pj.V-V, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir nubrėžtinas 1,9 
m gylyje. 1,19 m gylyje rasta plytos (klasicistinio laikotarpio ?) nuolauža. 

 
Archeologo pastabos: 1,05-1,42 m gylyje rastas žiesto puodo priedugnis (inv. Nr. 5) 
bei molio tinko (inv. Nr. 6). Archeologinis įžemis fiksuotinas 1,42 m gylyje. 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir yra 0,8 m gylyje. 
0,3 m gylyje atsidengė grindinio ? fragmentas. Panašu, kad sluoksniai po “grindiniu” 
sąnašinio pobūdžio (žr. pj. III-III, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis – 1,68 m gylyje. Didesne dalimi kultūrinis 
sluoksnis sąnašinio pobūdžio. 

 
Archeologo pastabos: 1,11 m gylyje rasta čerpės nuolauža (inv. Nr. 7). Archeologinis 
įžemis – 4,6 m gylyje ir sutampa su geologinio įžemio viršumi (žr. pj. II-II, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: 0,4-0,78 m gylyje rastas molio tinko fragmentas (inv. Nr. 8). 
Viso gręžinio stulpelį reiktų traktuoti kaip archeologiškai vertingą sluoksnį. 
Archeologinis bei geologinis įžemis nepasiektas. 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis – 2,72 m gylyje, sutampa su geologinio 
įžemio viršumi (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: 0,72-0,78 m gylyje rasta žiesto puodo šonelio šukė (inv. Nr. 9). 
Žemiausiai fiksuotas degėsių horizontas – 5,12 m. Archeologinis įžemis – 5,37 m 
gylyje, žemiau – deliuviniai, sąnašiniai sluoksniai (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas 5,3 m gylyje, žemiau – 
deliuviniai, sąnašiniai sluoksniai. Geologinis įžemis nepasiektas (žr. pj. IV-IV, br.1, 
3). 
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Archeologo pastabos: 3 m gylyje aptiktas žuvies kaulo smulkus fragmentas. Sl. 7-9 
randama angliukų. Panašu, kad iki 3,76 m gylio esantys sluoksniai yra supiltinio 
pobūdžio. Archeologinis įžemis fiksuotinas 5,54 m gylyje, jis sutampa su geologinio 
įžemio viršumi (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki pat geologinio įžemio 2,67 
m gylyje (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: sl.3 rasta molio tinko (inv. Nr. 10). Virš įžemio išryškėjo 
pirminis paviršius – juosvos spalvos, peraugusi šaknimis žemė (sl.5). Archeologinis 
įžemis fiksuotinas 0,98 m gylyje ir sutampa su geologinio įžemio viršumi (žr. pj. III-
III, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas 2 arba 2,73 m gylyje. Žemiau 
– sąnašiniai sluoksniai, besitęsiantys iki geologinio įžemio (5,6 m gylio).. Iki 1,8 m 
gylio panašu į supiltinį sluoksnį (žr. pj. III-III, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,96 m gylio. Žemiau – 
sąnašiniai sluoksniai, besitęsiantys iki geologinio įžemio (3,95 m gylis).. Iki 1,95 m 
gylio panašu į supiltinį sluoksnį (žr. pj. III-III, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,5 m gylio. Žemiau – 
sąnašiniai sluoksniai, besitęsiantys iki geologinio įžemio (4,10 m gylis). Organikos 
gausa ypač išsiskiria sl.5-15. Iki 1,65 m gylio panašu į supiltinį sluoksnį (žr. pj. III-III, 
br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,42 m gylio. Žemiau – 
sąnašiniai sluoksniai, besitęsiantys iki geologinio įžemio (3,86 m gylis). Organikos, 
angliukų gausa ypač išsiskirtini sl.7-19. Iki 1 m gylio panašu į supiltinį sluoksnį (žr. 
pj. III-III, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,73 m gylio, kuris sutampa 
su geologinio įžemio viršumi (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,2 m gylio, kuris sutampa 
su geologinio įžemio viršumi. Iki 1,28 m gylio sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. 
Sl.5-6 atspindi gana intensyvų kultūrinį sluoksnį (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,9 m gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 4,76 m gylyje. Iki 0,8 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. Degėsių gausa išsiskiria Sl.6 (1,8 – 2,3 m 
gylyje) (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 5,5-6 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 8,2 m gylyje. Iki 2 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio: 0,55 m gylyje rasta iš aliuminio pagaminta 
vielelė, plytos nuolauža (inv. Nr. 11), 1,3 m gylyje rasta XIX – XX a. geležinė vinis 
(inv. Nr. 12). 3,84-4,68 m gylyje aptikta degėsių, sutręšusios medienos, žalio molio 
grumstų. 5,5 m gylyje rastas neaiškios paskirties geležinis dirbinys (inv. Nr. 13) (žr. 
pj. IV-IV, X-X, br.1, 3, 4). 
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Archeologo pastabos: geologinis įžemis nepasiektas, 3,17 m gylyje įsiremta į akmenį. 
Iki 0,5 m sluoksniai supiltinio pobūdžio. 0,6-1,1 m gylyje išsiskiria tamsiai pilkos 
žemės horizontas su angliukais, degėsiais, moliu, organika, rastas gyvulio kaulas (inv. 
Nr. 14). 0,95 m gylyje įsiremta į medieną ?, šiame lygyje rasta plytgaliukų. 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,8 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 4,3 m gylyje. Iki 2,2 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. 2,2-3,64 m gylyje išsiskiria sluoksniai su 
ryškiais angliukais, degėsiais (žr. pj. II-II, X-X, br.1, 2, 4). 
 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,4 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 4,5 m gylyje. Iki 1 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. 1,5-3,14 m gylyje išsiskiria sluoksniai su 
ryškiais angliukais, degėsiais (žr. pj. II-II, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 4,8 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 6,85 m gylyje. Iki 2,1 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. 3,64-4,8 m gylyje išsiskiria sluoksniai su 
angliukais, degėsiais (žr. pj. II-II, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,86 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 3,93 m gylyje. Iki 0,6 m gylio 
sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. Degėsių horizontas išsiskiria 0,6-1,45 m. 
gylyje. 1,17-1,45 m gylyje rastas gyvulio kaulas (inv. Nr. 20). Tame pačiame gylyje 
aptikta 5 vnt. žiestų puodų šukių. Jos, greičiausiai priklauso tam pačiam puodui (inv. 
Nr. 15-19). Rastas dugnelis (inv. Nr. 15), priedugnis (inv. Nr. 16) bei šoneliai (inv. 
Nr. 17-19). Dugnelio apačia pabarstyta smėliu. Keramika datuotina XIV – XV a. pr. 
(žr. pj. I-I, br.1, 2). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,8 m. gylio, žemiau – 
deliuviniai-sąnašiniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 3,78 m gylyje. Iki 0,4 m 
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gylio sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio. Degėsių horizontas ryškus 1,17 – 1,3 m 
gylyje. Čia rasta žiesto puodo šukė (inv. Nr. 21)-(žr. pj. I-I, br.1, 2). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,5 m ?. gylio, tačiau dar 
4,62 m gylyje pastebėtas smulkus angliukas. Geologinis įžemis pasiektas 5,15 m 
gylyje. Iki 1,88 m gylio sluoksniai, atrodo, supiltinio pobūdžio (žr. pj. I-I, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: iki 5,1 m gylio fiksuotas, panašu, piltinis sluoksnis, žemiau 
esantis horizonats sąnašinio pobūdžio. Geologinis įžemis nepasiektas. (žr. pj. I-I, br.1, 
2). 
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Archeologo pastabos: viso gręžinio gylyje fiksuotas piltinis sluoksnis. 0,28-0,95 m 
gylyje stebėti angliukų tarpsluoksniai. Šiame horizonte, 0,28 m gylyje, rasta XIX - 
XXa. smulki porceliano šukė. Geologinis įžemis fiksuotas 6,1 m gylyje. (žr. pj. I-I, 
br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,3 m. gylio, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. Geologinis įžemis pasiektas 3,5 m gylyje (žr. pj. I-I, 
br.1, 2). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,45 m. gylio, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. 1,8 m gylyje rastos XIV – XV a. pr. puodo šukės – 
pakrašėlis (inv. Nr. 22) bei kaklelio briaunelė (inv. Nr. 23). Geologinis įžemis 
pasiektas 3,37 m gylyje (žr. pj. I-I, X-X, br.1, 2, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,71 m. gylio, žemiau 
sąnašiniai sluoksniai. Sl.2 – akmenų sanvarta, gal grindinys ?. Šiame gylyje aptikta 
gelsvos spalvos plytos nuolauža, 13x6,5 m dydžio. Geologinis įžemis pasiektas 1,45 
m gylyje. 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,4 m. gylio, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. 0,5 m gylyje rastas žiesto puodo dugnelis (inv. Nr. 
24). 0,35 – 1,09 m gylyje ryškūs degėsių, pilkos žemės horizontai. Geologinis įžemis 
nepasiektas (žr. pj. II-II, br.1, 2). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,74 m. gylio, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. 1,54 m gylyje rasta šlako (inv. Nr. 26) bei gyvulio 
kaulas (inv. Nr. 25). Geologinis įžemis pasiektas 1,92 m gylyje (žr. pj. III-III, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,92 m. gylio ?, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. 0,86-0,92 m gylyje rastas neapdirbto titnago 
fragmentas (inv. Nr. 27). Geologinis įžemis nepasiektas (žr. pj. III-III, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,6 (2,6 ?) m. gylio, žemiau 
– panašu į sąnašinius sluoksnius. 0,3-0,64 m gylyje išsiskiria juodos žemės su 
organika, degėsiais, moliu, sunykusia mediena horizontas. Geologinis įžemis 
pasiektas 5,63 m gylyje (žr. pj. Va-Va, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,8 m. gylio, žemiau – 
panašu į sąnašinius sluoksnius. 0,25-0,78 m gylyje išsiskiria juodos žemės su 
organika, degėsiais, moliu, sunykusia mediena horizontas. 1,8-2,53 m gylio intervale 
fiksuota smėlinga pilka žemė su angliukais jame. Pastarasis horizontas panašus į 
supiltinį sluoksnį. Geologinis įžemis pasiektas 5,3 m gylyje (žr. pj. Va-Va, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,61 m. gylio, žemiau – 
panašu į sanašinius sluoksnius. Geologinis įžemis pasiektas 3,16 m gylyje (žr. pj. Va-
Va, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 5,3 m. gylio. Geologinis 
įžemis pasiektas 5,73 m gylyje. Iki 0,44 m gylio sluoksniai susiformavo XX a. 0,44-
1,05 m gylyje fiksuotas ryškus kultūrinio sl. horizontas su angliukais, degėsiais, 
sunykusios medienos plaušais. Čia rasta plytų nuolaužų (inv. Nr. 28, 29). 1,9 m gylyje 
rasta išdegto molio (plytos ?) dužena (inv. Nr. 30), 4,64-4,75 m gylyje rasta gyvulio 
kaulų (inv. Nr. 31). 5,02-5,3 m gylyje fiksuotas juodos žemės sluoksnis, kuriame 
aptikta ryškių degėsių pėdsakų, rasta molio tinko skeveldra (inv. Nr. 32) (žr. pj. IV-
IV, X-X, br.1, 3, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,45 m. gylio. Geologinis 
įžemis pasiektas 3,8 m gylyje. 0,4 – 0,7 m gylyje išsiskiria tamsiai pilkos žemės su 
degėsiais bei angliukais horizontas. Jame rastos dvi žiestų puodų šukelės – šoneliai 
(inv. Nr. 33-34), taip pat aptiktas molio tinko smulkus gabalėlis. 2,45-2,56 m gylyje 
fiksuotas pilkos žemės sluoksnis, jame rasta angliukų (žr. pj. IV-IV, V-V, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,81 m. gylio. Geologinis 
įžemis pasiektas 3,5 m gylyje. 1,3 – 1,57 m gylyje išsiskiria tamsiai pilkos žemės su 
angliukais horizontas. Jame rasta nedegto molio (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 
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Archeologo pastabos: geologinis įžemis pasiektas 0,49-0,57 m gylyje. 0,2 m gylyje 
rasta XX a. II p. stiklinė šukė. Virš geologinio įžemio, nuo 0,2 m gylio, fiksuotas 
smėlingas, humusingas, peraugęs šaknimis sluoksnis (žr. pj. IV-IV, br.1, 3). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,79 m. gylio. Geologinis 
įžemis nepasiektas, įsigręžus iki 4,06 m, atsiremta į akmenį. 1,12 m gylyje aptikta 
angliukų, sutręšusios medienos. 1,58-1,61 m gylyje stebėtas uždurpėjęs sluoksnis. 
1,95 m gylyje rasta oksidacinėje aplinkoje išdegto puodo, puošto horizontaliomis 
linijomis, šonelio frgamentas (inv. Nr. 38). 2,58-2,79 m gylyje išsiskyrė juosvos 
žemės horizontas. Giliau stebėti jau deliuviniai sluoksniai (žr. pj. V-V, X-X, br.1, 3, 
4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,7 m. gylio. Geologinis 
įžemis nepasiektas, įsigręžta iki 5,9 m.. Iki 0,75 m gylio panašu į XX a. supylimus. 
1,5, 1,8 m gylyje rasta gyvulių kaulų (inv. Nr. 36). 2,47-2,67 m gylyje fiksuota 
tamsiai pilka žemė su angliukais joje. Šiame horizonte rastas žiesto puodo šonelis 
(inv. Nr. 37). Tamsiai pilka žemė bei angliukų trupinėliai fiksuoti 2,72-2,75 m gylyje. 
(žr. pj. V-V, X-X, br.1, 3, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,36 m. gylio. Geologinis - 
4,75 m gylyje. Grindinys (sl.2) datuotinas XX a. II p., nes po juo rastas to laikotarpio 
stiklinio butelio fragmentas. 2,97-3,05 m, o taip pat 3,33-3,36 m gylyje fiksuoti 
silpnai uždurpėję, tamsiai pilkos žemės horizontai. (žr. pj. VI-VI, X-X, br.1, 2, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 4,04 m. gylio. Geologinis – 
4,2-4,88 m gylyje. Intensyviausias kultūrinio sl. horizontas stebėtas 0,6-1,9 m gylyje. 
4,04 m gylyje stebėtas pirminis? dirvožemio horizontas. 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,41 m. gylio. Geologinis - 
1,5 m gylyje. 0,2-0,32 m gylyje rasta XVIII-XIX a. plytų duženų., XX a. stiklinio 
butelio fragmentas (žr. pj. VI-VI, br.1, 2). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,37 m. gylio. Geologinis - 
3,9 m gylyje. 1,83 m gylyje aptiktas geležingas sluoksnelis. 2,32-2,37 m gylyje 
stebėtas ryškesnis pirminis ? dirvožemis (žr. pj. VI-VI, br.1, 2). 
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Archeologo pastabos: archeologinis bei geologinis įžemis fiksuotas 0,95 m. gylyje. 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 2,43 m. gylio. Geologinis - 
3,42 m gylyje. 2,12-2,34 m gylyje stebėtas ryškesnis pirminis ? dirvožemis. Sl.3 rastas 
gyvulio kaulas (inv. Nr. 38). 0,4-0,76 m gylyje rastas molio tinko fragmentas (inv. Nr. 
39), 0,76-1,7 m gylyje – gyvulio kaulo fragmentas (inv. Nr. 40). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,72 m. gylio. Geologinis - 
1,55 m gylyje. 0,37-0,72 m gylyje aptiktas molio tinkas (inv. Nr. 41). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1 m gylio, žemiau – 
deliuviniai sluoksniai. Geologinis įžemis pasiektas 2,25 m gylyje (žr. pj. VII-VII, X-
X, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis bei geologinis įžemis fiksuotinas iki 4,35 m gylio. 
Nuo 0,4 m gylio iki pat įžemio kultūrinio sluoksnio struktūra labai panaši į piltinį bei 
sąnašinį. 0,2 m gylyje, po grindiniu, rastas žiesto puodo šonelis (inv. Nr. 42), 
plytgaliukų. (žr. pj. VII-VII, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis neišsiskyrė, matyt, 
susidurta su sąnašiniais sluoksniais. Geologinis įžemis fiksuotinas 0,75 m gylyje (žr. 
pj. VII-VII, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,8 m. gylio. Geologinis - 
5,75 m gylyje. 0,15-0,67 m gylyje rasta plytų nuolaužų (inv. Nr. 43, 44), 0,67-0,72 m 
gylyje rastas gyvulio kaulas (inv. Nr. 45). 1,18-1,8 m gylyje aptinkama angliukų, 
degėsių. Šiame horizonte (1,75 m gylyje) aptikta titnago nuoskala (inv. Nr. 46) (žr. pj. 
VIII-VIII, X-X, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 0,95 m. gylio. Geologinis - 
3,55 m gylyje. Iki 0,6 m gylio sluoksnis formuotas XX a. – 0,25 m bei 0,52 m gylyje 
rasta šiferio nuotrupų. 0,6-0,7 m gylyje rasta perdegusių plytų nuolaužų (inv. Nr. 47) 
(žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4).  

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 1,8 m gylio. Geologinis - 
3,4 m gylyje. 0,15-0,35 m gylyje išsiskyrė šviesiai pilka žemė su akmenimis, 
plytgaliukais, betono luitais. Šiame horizonte rastos dvi puodų šukės – šoneliai (inv. 
Nr. 48-49). Viena puodo šukė gludinta (inv. Nr. 48). 0,45-0,49 m gylyje fiksuotas 
sudegusios medienos horizontas (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas intervale nuo 0,7 m iki 2,88 m 
gylio. Geologinis - 5,4 m gylyje. 0,15-0,64 m gylyje rasta perdegusių plytų nuolaužų 
(inv. Nr. 50, 52), tuose pačiuose gyliuose rasta oksidacinėje aplinkoje išdegta žiesto 
puodo šukė (inv. Nr. 51) (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas iki 3,1 m gylio. Geologinis - 
4,54 m gylyje. 0,18 – 0,29 m gylyje rasta 25,2x6,5 cm dydžio, gelsvos spalvos plytos 
nuolauža, kalkių skiedinio trupinių, angliukų. 0,29 – 1,72 m gylyje fiksuotas smėlio 
piltinio pobūdžio horizontas, primenantis kapų žemę?. 3,1 m gylyje fiksuota tamsiai 
pilka žemė, primenanti pirminį ? dirvožemį. Virš pastarojo susiformavę sluoksniai 
primena perkasimą arba yra supiltinio pobūdžio (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir fiksuotas iki 1,52 
m gylio. 0,37 m gylyje rasti akmenys galėtų būti grindinio liekanos. Grindinio apačia 
stebėta 0,47 m gylyje. Virš grindinio rasta smulkių plytgaliukų. Po grindiniu, iki pat 
geologinio įžemio, fiksuotini, matyt, sanašiniai sluoksniai, kuriuose stebėti pilkšvo 
smėlio intarpai. 1,2 m gylyje rastas smulkus plytgaliukas (žr. pj. VIII-VIII, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir fiksuotas iki 0,88 
m gylio. 0,27 m gylyje rasta sovietinio laikotarpio plastmasės fragmentas. Sl.4 rasta 
smulkių plytgaliukų (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir fiksuotas 0,36 m 
gylyje. 0,18 m gylyje stebėtas kalkių skiediniu rištos plytos (mūras ?) (inv. Nr. 54, 
55). Jų datavimas neaiškus. “Mūro” apačia stebėta 0,28 m gylyje. Po juo fiksuotas 
plonas smėlio su angliukais sluoksnelis. Žemiau – įžemis (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 

 
Archeologo pastabos: archeologinis įžemis sutampa su geologiniu ir fiksuotas 1,38 m 
gylyje. 1,1 m gylyje rasta plytų trupinių (XIX a. ?) (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: geologinis įžemis nepasiektas, įsigręžta iki 5,25 m gylio. 
Panašu, kad bent jau iki ~ 2,6 m gylio sluoksniai supiltinio pobūdžio, žemiau – 
sąnašinio pobūdžio (žr. pj. IX-IX, br.1, 4). 
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Archeologo pastabos: archeologinis įžemis fiksuotinas ioki 4,2 m gylio, geologinis 
įžemis pasiektas 4,8 m gylyje. Iki 1,5 m gylio stebėti supiltinio pobūdžio sluoksniai. 
1,5-4,2 m gylio intervale stebėti juodos žemės tarpsluoksniai su smėlio intarpais, 
angliukų rasta 3,11, 3,27 m gylyje. (žr. pj. IX-IX, X-X, br.1, 4). 
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4.1.3. Geologinių tyrimų rezultatai ir išvados 
 

 

1. Hipsometriniu požiūriu Dainų slėnio žemės paviršius ties kalnų papėdėmis yra 

santykinai žemesnis 16,6-42,6 m. Supančių šlaitų polinkiai į slėnio pakraščius yra 32-

37º. Dainų slėnio paviršiaus ilgis gręžinių 29a-56 atkarpoje yra 220,5 m, žemėjimas 

nuo Ha 136,65m iki Ha 120,20m. Sovietiniu metu nuplaniruoto paviršiaus nuolydis – 

7,5º. Sniego tirpsmo ir lietaus vandenų perteklius gravituoja į žemesnes reljefo 

formas. Lauko darbų metu būta 2 gausesnių liūčių. Vandens srautai asfaltuotu 

paviršiumi ir jo pakraščiu tekėjo žemyn, graužėsi į šalikelės gruntus36. Nešmenų 

sąnašos kaupėsi aikštelėje prie automobilių saugojimo parko, o vandens srautai ardė 

Vilnios upės dešinįjį šlaitą ties senuoju tiltu. Dainų slėnį supančių kalvų šlaitai ypač 

smėlingi, todėl vandens srautų buvo taip pat eroduojami, pašlaitėse kaupėsi išnašų 

smėlingos deltos. Dėl šios priežasties asfaltuoto kelio ir šokių aikštelės pakraščiai 

apkloti sąnašomis iki 30 cm. 

2. Geomorfologiniu požiūriu Dainų slėnis, kaip sudėtinė komplekso dalis, priskirtina 

Neries  paslėnio eroziniam kalvynui. Iš pirmo žvilgsnio Dainų slėnis primena sufozinį 

cirką. Geologinėje literatūroje jo kilmė siejama su vykusiais geologiniais – 

geomorfologiniais procesais, todėl yra gamtinės kilmės. Tačiau aiškėja, kad Dainų 

slėnio dabartinis, tarsi sufozinis amfiteatras, yra žmogaus veiklos produkas, galutinai 

suformuotas XX a. 5-6 dešimtmetyje. 

3. Poledynmečiu vykę geologiniai procesai, t.y., Neries upės graužimasis į šonus ir 

gylyn, formavo Dainų slėnį. Gręžinio 2 plote aptikta Neries upės senojo slėnio V 

viršsalpinės terasės (aIIIbl 5) segmentas su cokoliniu horizontu. Tai žvyras, kurio 

padas yra ant išgraužto vidurinio ledynmečio Medininkų svitos moreninio priemolio. 

Terasės aliuvis slūgso 0,6-1,73 m gylyje37. Nedidelis storis liudija čia buvus Neries 

upės vagos dugno dešinįjį kraštą. Upės vandenys graužė Plikojo kalno šiaurinį šlaitą 

maždaug prieš 15000 metų. V terasės plotai nuo buvusios skaičiavimo mašinų 

gamyklos Kalvarijų g. iki šiaurės miestelio plotų liūdija apie Neries upės to meto 

vagos plotį nuo Dainų slėnio į šiaurę. 

 

 

                                                 
36 išgraužų gylis iki 0,5 m, plotis iki 0,4 m 
37 padas yra Ha 116.77m 
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4. 2008 m. geologiniais 

tyrimais nustatytas 

erozinės kilmės 

paleoreljefo išilginis ir 

skersiniai pjūviai. Tai 

kalvyno požeminių 

vandenų iškrovos 

šiaurinis vektorius, 

suformavęs I laipsnio 

erozinę griovą, kuri PR-

ŠV kryptimi driekėsi 

palei visą Dainų slėnį 

(žr.pav.1, griova 1a). 

Šiame kalvyne ji yra 

antroji pagal ilgį. Už 

dabartinės estrados 

šliedamasi prie Pilies kalno R šlaito, ji įsiremia į Neries upę maždaug ties 1995, 1997 

m. T.Kosciuškos g. nr. 3 kastu plotu nr. 1 (žr. pav. 1, taip pat archeologinių tyrimų 

apžvalgą). Ši griovos dalis dar žymima XIX a. I p. carinės tvirtovės planuose. Ja 

tekėjęs upelis buvo maitinamas šaltinio vandenimis, tryškusiais iš Pilies kalno (žr. 

pav.1, griova 1c). Slėnio erozinė griova arba buvusio upelio (šaltinio) vaga žemiau 

tribūnos, maždaug ties gręžiniais 38, 38a, šakojasi į 2 atšakas. Rytinė atšaka 

nusidriekia palei Stalo kalno atragio V šlaitą (žr.pav.1, griova 1b).  

1c 

2

1b

1a 

3

Pav.1. Kalnų parko paleoreljefo teigiamos 
ir neigiamos ašys. Parengė O.Valionienė. 
1a – vakarinė griova 
1b – rytinė griova 
1c – XIX a. planuose pažymėto upelio vieta 
2 – nukasta Stalo kalno atragio dalis 
3 – supylimais suformuoto reljefo vieta

Abi šios griovos atsispindi pj.VIII-VIII (žr. br. 4, pav.2). Rytinė griova fiksuota taip 

pat gręžiniais 4538, 38a39. Į erozinę griovą drenavo ne mažiau kaip du požeminio 

vandens horizontai. Prie kalvyno erodavimo prisidėjo taip pat atmosferiniai krituliai 

(sniego tirpsmo ir lietaus vandenys). 

                                                 
38 žr. pj. VII-VII, br. 4 
39 žr. pj. V-V, br. 3. 
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5. Dainų slėnyje buvusios griovos arba upelio išilginiame vektoriuje matomos 3 

terasinės aikšteles, išsidėsčiusiose šiose altitudėse: a) ties Ha 130 m iškilusi 

piečiausia, 40 m ilgio, aikštelė40; b) ties Ha 124–126 m, 80 m ilgio aikštelė41; c) ties 

Ha 119-120 m, 25 m ilgio aikštelė42. Dainų slėnio skersiniuose pjūviuose aikštelių 

plotis siekia 45–60 m. Aikšteles, tarsi terasines pakopas, vieną nuo kitos skiria 3 - 8 m 

aukščio šlaitai. Šlaitų polinkis į šiaurę siekia nuo 8º iki 34º. Dar viena, aukščiausia,  

aikštelė fiksuota vakariniame šlaite, ties Ha 139-141 m. Jos ilgis siekė 55 m, o plotis 

apie 18 m43. 

Pav.2. Pj.VIII-VIII. 

6. Geologiniais tyrimais nustatyta, kad Dainų slėnio vakarinis šlaitas (žiūrovų 

tribūnos) yra supiltinės kilmės (žr. pav. 1, sut. žymėnimu 3 nurodyta vieta). Piltinių 

gruntų storis siekia beveik 7 m. Šie supylimai taip pat dengia mūsų minėtą 

aukščiausią terasinę aikštelę44. Čia ne visur pasiektas geologinis įžemis; tai gali 

                                                 
40 žr. pj. X-X, br. 1, 4, gręžinių 19a-24 atkarpą 
41 žr. pj. X-X, br. 1, 4, gręžinių 44, 39, 38, 36, 22 atkarpą 
42 žr. pj. X-X, br. 1, 4,, gręžinių 3 ir 47 atkarpą 
43 žr. pj. IV-IV, br.1, 3, gręžinių 13, 14, 15, 16 atkarpoje; taip pat pj. II-II, br.1, 2, gręžinių 11, 15 
atkarpoje. 
44 žr. pj. I-I, br. 2, gręžinių 12a, 28, 27, 26b, 26a, 26* atkarpoje; taip pat pj. II-II, br. 2, gręžinių 25, 25a, 
15, 11 atkarpoje; taip pat pj. IV-IV, br. 3, gręžinių 12a, 13, 14, 15, 16, 17 atkarpoje. 
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reikšti, kad senesni kultūriniai sluoksniai gali būti panašiame ar didesniame gylyje. 

Vien tik gręžiniais ribojamame plote susidaro gana įspūdingas 20280 m3 žemių 

sanpilas (žr. priedas 9). Reiktų atkreipti dėmesį, kad supylimui naudotas gruntas kažin 

ar buvo vežamas kažkur iš šalies, greičiausiai, jis buvo kasama vietoje. Tai reikštų, 

kad dabartinis kalvų reljefas, esantis tarp Plikojo ir Stalo kalnų, yra smarkiai pakitęs. 

Šio supylimo chronologija nėra aiški. Kadangi jis susiformavęs virš Kreivosios pilies 

laikotarpio sluoksnių, tai galima teigti, kad jis atspindi vėlesnio laikotarpio žemės 

judinimo darbus (gal XVII a. gynybinius įtvirtinimus ?).  

7. Geologine prasme slėnio aplinkoje fiksuoti seniausi dariniai stratigrafiniu požiūriu 

priskirtini kvartero periodo viduriniam pleistocenui (ledynmečiui). Jas sudaro 

Medininkų svitos (gIImd) morena ir tarpledynmečių neišskaidyta (agII} storymė. Šie 

dariniai yra jaunesnių sluoksnių pirminis medžiaginis pagrindas, kitaip tariant, 

geologinis įžemis. Litologine prasme šią storymę Dainų slėnyje sudaro ledynmečio 

morenos - priemolis, priesmėlis, molis. Jų kraigo paviršius aptiktas keliuose 

gręžiniuose, įvairiuose gyliuose. Tai moreninių darinių labai išeroduotas paviršius. 

Tarpledynmečių akvaglacialiniai (agII) dariniai yra neišskaidyti, nes juos sudaro 

sluoksniai po Medininkų morenine svita, Medininkų svitos vidujiniai 

(intramoreniniai) tarpsluoksniai ir dariniai, esantys virš Medininkų moreninės svitos. 

Šiame darbe nebuvo tikslo tai išaiškinti, nes tam būtinas gilesnių gręžinių tinklas.  

8. Akvaglacialinių darinių storymę sudaro įvairaus rupumo (grūdėtumo) smėliai, 

dulkingi priesmėliai. Šio sluoksnyno gruntai sutikti daugumoje gręžinių. Jie po 

viršutine mišria storyme pasiekti įvairiame gylyje. Arčiausiai žemės paviršiaus sutikti 

arčiau kalnų šlaitų, giliausiai - erozinės griovos epicentre. Vyrauja tankūs smėliai, 

priesmėlis yra plastingas. 

9. Aliuviniai (aIIIbl 5) dariniai sudaro Neries upės V viršsalpinę terasę. Tai 

paskutiniojo poledynmečio senasis aliuvis, suklostytas iki holoceno. Jis sutiktas 

gręžinio 2 plote, prie Plikojo kalno šiaurinio šlaito. Terasės geologiniame pjūvyje yra 

žvyrai, vidutinio rupumo smėlis bendru storiu virš 1 m. 

10. Minėti sluoksniai sudaro geologinį įžemį, kurį visame plote dengia holoceno 

laikmečio ir iki dabartinių laikų susiklosčiusi arba dirbtinai supilta gruntų storymė. 

Kilmės požiūriu ją galima skaidyti į gamtinius deliuvinius - gravitacinius (dIV) bei 

technogeninius sluoksnius. Deliuviniai sluoksniai sąlyginai dar gali būti skirstomi į 

paleodeliuvinius, kai sluoksniuotos storymės praktiškai be organinių įtarpių arba 

tarpsluoksnių, ir sąlygiškai jaunesnius sluoksnius. Pastarieji skiriasi nuo 
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paleodeliuvinių dažnesniu tarpsluoksnių išplitimu pjūvyje, gruntų spalvų ir atspalvių 

kaita, organinės medžiagos buvimu. Tai dažnai pasikarojantys, pilkšvai juosvos, 

juosvos ir juodos spalvos tarpsluoksniai, kurie sietini, greičiausiai, su buvusio 

dirvožemio horizontais. Litologiniu požiūriu deliuvinių gruntų sluoksnyne vyrauja 

smėliniai purūs gruntai,  apatinėse pjūvio dalyse - vidutinio tankumo. Jų viršutiniame 

pjūvyje yra humuso, o gyliau yra molingesnių smėlių tarpsluoksnių (tuomet gruntai - 

drėgni). 

11. Nemažą geologinio pjūvio dalį sudaro technogeninės kilmės gruntai. Pagal 

litologinę sudėtį jie yra mišrūs - vyrauja smėlingi, smėlingi - molingi, vietomis su 

moreninės kilmės priesmėlio, priemolio ir molio gabalais, lęšiais ar tarpsluoksniais. 

Rečiau dulkingi priesmėliai. Yra juodos žemės, vietomis sutikti uždurpėję gruntai ir 

durpės, prie žemės paviršiaus - atvežtiniai smėlingi-molingi gruntai su plytų 

nuolaužomis. Aptikti po dirvožemiu smulkių riedulių grindiniai, skalda, asfaltas. 

Technogeninių gruntų amžius įvairus. Sluoksniai, nežinant jų supylimo amžiaus, 

žymimi indeksu tIV*, kitų-tIV. Pirmieji gali būti taip pat kaip kultūrinių sluoksnių 

atmaina, nežiūrint į tai, kad jų išplitimo vietose archeologinių sluoksnių požymių (ir 

radinių) gręžinių kerne nerasta. Su archeologiniais radiniais ar požymiais išskiriamas 

kultūrinio sluoksnio horizontas (indeksas kIV, kIV?, d-kIV?). Geologiniame pjūvyje 

kultūriniai sluoksniai išskiriami raudona linija, o sluoksniai su nežymiais 

archeologiniais požymiais raudona punktyrine linija. Juose aptinkami angliukai, 

degėsių sluoksneliai, įvairūs smulkūs radiniai. Nors teoriškai archeologiniu sluoksniu 

laikomas visas kultūrinis sluoksnis, susifoemavęs virš geologinio įžemio, tačiau 

konkrečiai Dainų slėnio atveju archeologinis bei geologinis įžemis ne visur, ir netgi 

dažniausiai nesutampa (žr. lentelė nr. 1, psl. 60). Tokią padėtį lemia tas faktas, kad 

dažniausiai virš geologinio įžemio fiksoujami sąnašinio pobūdžio horizontai, 

susiformavę kalvų erozijos metu ir geologų žymimi kaip deliuviniai sluoksniai. 

Gręžiniais, deja, negalime nustatyti šių sluoksnių chronologiją, todėl lieka neaišku, 

kiek žmogaus veikla lėmė šių sluoksnių susiformavimą, o kiek šie erozijos procesai 

vyko natūraliai. Šis atviras klausimas bus išspręstas, matyt, tik nuodugnių 

archeologinių tyrimų metu. 

12. Analizuojant duomenis geologiniame pjūvyje, peršasi prielaida, kad kultūrinių 

sluoksnių intensyvumas sietinas su tam tikromis vietomis plote. Tos vietos - terasinės 

aikštelės. Kultūriniai sluoksniai pagal jų fiksuotas altitudes aptinkami tarsi 4 
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aukštuose: a) Ha 139,50 – 142,50m, vakariniame šlaite, 50 m atkarpoje45 , b)  Dainų 

slėnio išilginiame X-X pjūvyje (žr. br. 4) tarsi terasinėse 3 lygių aikštelėse: ties Ha 

130.00-133.00 m46, Ha 125 –128 m47, Ha 120-122 m48. Nuo pastarosios atkarpos į 

šiaurę kultūriniai sluoksniai yra su polinkiu į šiaurę ir yra plonesni. Ploniausi 

kultūriniai sluoksniai stebėti prie šlaitų bei ŠV Dainų slėnio dalyje, gr. 52 – 54 plote. 

Galima būtų manyti, kad pastarojoje vietoje buvusi natūrali aukštuma, kuri buvo 

nukasta. Aukštuma, matyt, jungėsi su Stalo kalno atragiu (žr. pav. 1, sut. žymėnimu 2 

nurodyta vieta). 

13. Dainų slėnio ribose iki gręžiniais pasiekto gylio požeminiai vandenys išplitę 

sporadiškai; sutikti gyliausiose vietose vandensparinių sluoksnių paviršiaus 

neigiamose formuose. Vandenį talpina smėliai. Pažymėtina, kad technogeninių ir 

deliuvinių sluoksnynų molingesnių gruntų tarpsluoksniuose fiksuoti drėgni ir labiau 

drėgni gruntai. Drėgmės ir vandens gravitavimas vyksta į griovą , taip pat į šiaurę, 

Neries upės link. 

 
 
 
 

                                                 
45 žr. pj. IV-IV, br. 3, gręžinių 13, 14, 15, 16 atkarpoje 
46 gręžinių 19a-24 atkarpose 
47 gręžinių 44, 39, 38, 22 atkarpose 
48 gręžinių 3, 47 atkarpose 
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Lentelė nr. 1. 2008 m. gręžinių archeologinio ir geologinio įžemio suvestinė. 

Gręžinio 
nr. 

Archeologinis 
įžemis (m) 

Geologinis 
įžemis (m) 

 
Gręžinio 

nr. 
Archeologinis 
įžemis (m) 

Geologinis 
įžemis (m) 

1 1,7 4,9  34 1,6-2,6? 5,63 
1a 1,4 2,2  34a 2,8 5,3 
2 0,6 0,6  35 1,61 3,16 
3 0,9-2,2 2,2  36 5,3 5,73 
4 0,55 0,55  37 2,45 3,8 
4a 0,7 0,7  37a 1,81 3,5 
5 1,3 1,3  37b 0,57 0,57 
6 1,75 1,75  38 2,79 4,06nepasiekta 
6a 3,25nepasiekta 3,25nepasiekta  38a 3,7 5,9nepasiekta 
7 1,9 1,9  39 3,36 4,75 
8 1,42 2,6  40 4,04 4,88 
9 0,8 0,8  41 0,41 1,5 

10 1,68 1,68  42 2,37 3,9 
11 4,6 4,6  42a 0,95 0,95 
12 2,15nepasiekta 2,15nepasiekta  43 2,43 3,42 
12a 2,72 2,72  43a 0,72 1,55 
13 5,37 5,87  44 1 2,25 
14 5,3 nepasiektas  45 4,35 4,35 
15 5,54 5,54  46 ? 0,75 
16 2,67 2,67  47 1,8 5,75 
17 0,98 0,98  47a 0,95 3,55 
18 2,73 5,6  48 1,8 3,4 
18a 2,96 3,95  49 0,7-2,88 5,4 
19 3,5 4,1  50 3,1 4,54 
19a 3,42 3,86  51 1,52 1,52 
20 0,73 0,73  52 0,88 0,88 
20a 2,2 2,2  53 0,36 0,36 
21 3,9 4,76  54 1,38 1,38 
22 6 8,2  55 2,6? 5,25nepasiekta 
23 3,17nepasiekta 3,17nepasiekta  56 4,2 4,8 
24 3,8 4,3     
25 3,4 4,5     
25a 4,8 6,85     
26* 2,86 3,93     
26a 1,8 3,78     
26b 2,5-4,62 5,15     
27 5,1 ? 6,1nepasiekta     
28 6,1 6,1     
29 1,3 3,5     
29a 2,45 3,37     
30 0,71 1,45     
31 1,4? 2,5nepasiekta     
32 1,74 1,92     
33 0,92? 3,5Nepasiekta     
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4.2. Geofiziniai tyrimai49 
 

4.2.1. Įvadas 

 

 Dainų slėnio teritorijoje atlikus geologinius tyrimus, buvo nuspręsta papildomai 

išžvalgyti šį plotą geofiziniais metodais. LII sudarė darbų sutartį su UAB 

“GeoBaltic”, pagal kurią geofizikai (darbus vykdė Dainius Michelevičius) 3D 

georadaru turėjo ištirti archeologo nurodytus plotus, pateikti ištirtų plotų anomalijų 

žemėlapius bei kartu su archeologu atlikti gautų duomenų interpretaciją. 

 Georadaro veikimo principas paremtas elektromagnetinių bangų atspindžiu – 

siųstuvu siunčiama elektromagnetinė banga, kuri sklinda gruntu ir yra atspindima nuo 

ribų, pasižyminčių skirtingomis elektrinėmis savybėmis. Atsispindėjęs signalas yra 

fiksuojamas georadaro antenoje ir registruojamas nešiojamajame kompiuteryje. 

Georadaro prasiskverbimo gylis priklauso nuo jo naudojamo elektromagnetinių bangų 

virpesių dažnio ir nuo gruntų elektrinių savybių. Smėlyje ir žvyre, kurių varžos, 

palyginti su priemoliais ir moliais, didelės, prasiskverbimo gylis gali siekti 15-20 

metrų, o pastaruosiuose gali siekti vos keletą dešimčių centimetrų. Pagrindinis 3D 

tyrimų georadaru privalumas – galimybė analizuoti atspindžio amplitudžių 

pasiskirstymą ne tik profiliuose, bet ir plokštuminiuose pjūviuose, kuriuose gauname 

informaciją apie aptikto objekto geometriją, kas itin svarbu tiriant įvairius 

archeologinius objektus, tokius, kaip sienų liekanos, pamatai, kapavietės, 

vandentiekio sistemos ir kt. 

                                                 
49 parengta pagal D.Michelevičiaus LII pateiktą ataskaitą, papildžius ją archeologine interpretacija. 
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4.2.2. Rezultatų pateikimas 

 

 

 3D tyrimai georadaru 

atlikti dviejuose Kalnų parko 

plotuose (žr. pav. 3). Darbai 

atlikti naudojant 500 MHz 

dažnio anteną, registruojant 

trasas profilyje 10 cm intervalu. 

Atstumai tarp profilių lygūs 30 

cm. Tyrimų duomenys apdoroti 

ir sukrauti į galutinį 3D duomenų 

masyvą, kurio duomenų tankis: 

10cm x 30cm lateralia kryptimi 

ir apie 1 cm – vertikalia . Viso 

tyrimais padengtas 0,8 ha plotas. 

Schemoje taip pat pažymėti 

tiriamajame plote 2008 m. gręžti 

gręžiniai. Standartiškai apdoroti 

3D tyrimų georadaru duomenys (atspindžio intensyvumo anomalijos) gali būti 

vaizduojamos tiek išilginiuose (L) ir skersiniuose (XL) profiliuose, tiek 

plokštuminiuose pjūviuose (SL). Prie šios ataskaitos pridedamas kompaktinis diskas, 

kuriame įrašytas 3D standartinis duomenų masyvas: 

Pav. 3. 3D tyrimų plotai. Atskiros tyrimų dalys 
pavaizduotos skirtingomis spalvomis (raudona ir mėlyna). 

• Pateikti visi abiejų plotų skersiniai profiliai (XL), kurie buvo registruoti kas 30 

cm. Jų numeracija pateikta priede 10(A). CD skersinių profilių numeracija 

atsispindės failo pavadinime. Pvz., priede 10 1 plote raudonai pažymėtas 

skersinis pjūvis bus aptinkamas faile XL_110.emf. Skersiniame profilyje 

(priedas 10(B)) vertikalioje ašyje pažymėtas gylis centimetrais, o 

horizontalioje – jį kertančio išilginio profilio (L) numeris. 

• Išilginiai profiliai (L) taip pat pateikti kas 30 cm (t.y kas trečias išilginis 

profilis, nes atstumas tarp išilginių profilių – 10 cm). Išilginių profilių 

numeracija nurodyta priedae 10. Pvz., priede 10 1 plote raudonai pažymėtas 

išilginis pjūvis bus aptinkamas faile L_490.emf. Išilginiame profilyje (priedas 
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10(C)) vertikalioje ašyje pažymėtas gylis centimetrais, o horizontalioje – jį 

kertančio skersinio profilio (XL) numeris 

• Plokštuminiai pjūviai (SL) pateikti kas 20 cm gyliuose nuo žemės paviršiaus. 

Plokštuminių pjūvių failo pavadinime bus nurodytas jo gylis centimetrais. 

Pvz., 1 metro gylio plokštuminis pjūvis turės failo pavadinimą SL_100.jpg 

Tiek išilginiuose ir skersiniuose profiliuose, tiek plokštuminiuose pjūviuose buvo 

sudėtos 2008 m. gręžinių vietos, bei informacija. Profiliuose vaizduojamos 

gręžiniuose aptiktų geologinių sluoksnių atžymos, naudojant sekančias santrumpas: t 

– technogeninis sluoksnis, k – kultūrinis sluoksnis, a – aliuvis, d – deliuvis, m – 

morena. Kultūrinio sluoksnio kraigas profiliuose žymimas raudonai. Plokštuminiuose 

pjūviuose taip pat žymima gręžinių padėtis – tuo atveju, kuomet plokštuminis pjūvis 

kerta kultūrinį sluoksnį, gręžinys žymimas raudonu apskritimu, visais kitais atvejais – 

permatomu apskritimu. 

 Sumuojant keletą iš eilės einančių plokštuminių pjūvių, naudingo atspindžio 

amplitudės sumuojasi, kadangi turi tą patį ženklą, o sumuojant triukšmus, dėl jų 

skirtingo ženklo ir mažesnio intensyvumo amplitudžių, jie eliminuojasi (vadinama 

suminiais plokštuminiais pjūviais). Tuo būdu žymiai pagerėja kontrastas tarp 

naudingo signalo ir fono (aplinkinių triukšmų). Šiuose tyrimuose šis vaizdavimo 

būdas davė gerų rezultatų, todėl tekste bei prieduose rezultatai pateikiami suminiuose 

plokštuminiuose pjūviuose. Siekiant parinkti optimalų intervalą, kuriame sumuoti 

plokštuminius pjūvius, buvo atlikti eksperimentiniai darbai. Optimaliausiu suminių 

pjūviu vaizdavimui buvo parinktas 30 cm intervalas, kuris ir buvo naudotas tyrimų 

rezultatams pateikti. 
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4.2.3. Geofizinių tyrimų rezultatai ir išvados 

 

 

                Tyrimų rezultatai ataskaitoje pateikti suminiais plokštuminiais pjūviais. Visi 

30 cm intervalo suminiai plokštuminiai pjūviai nuo 0 iki 390 cm gylio pateikti 

prieduose (žr. priedai 11 – 22). Išskirtos intensyviausios arba taisyklingų formų 

anomalijos (žr. priedai 23-24). Suminiuose plokštuminiuose pjūviuose išskirtų 

anomalijų pobūdis bei forma buvo analizuojama ir skersiniuose profiliuose, be to 

bandoma prognozuoti ir jų prigimtį (žr. priedai 23-34). Patogumo dėlei anomalijos 

buvo sunumeruotos, žemiau pateiktas kiekvienos jų aprašymas:  

1. Pirmoji anomalija tęsiasi ŠV-PR kryptimi ir yra 10-15 metrų pločio (žr. priedai 23 

– 24). Skersiniame profilyje stebima kaip tolydus atspindys, formuojantis „pakilumos 

formos“ anomaliją, kuri pakyla iš 2-2,5 m iki keliasdešimt centimetrų gylį (žr. priedas 

23). Ši anomalija suminiuose plokštuminiuose pjūviuose mažiau intensyvi, nes einant 

gilyn keičiasi jos pozicija plokštumoje. Geriausiai ji stebima paprastuose 

plokštuminiuose pjūviuose. Labiausiai tikėtina, kad ši anomalija yra geologinės 

(deliuvinės) kilmės ir sietina su nuošliaužų suformuota struktūrine forma. Gręžiniais į 

šios anomalijos epicentrą nepataikyta, tačiau jos susidarymo pobūdį, matyt, iliustruoja 

gręžinys nr. 2 (žr. brėžinys nr. 1). Kaip jau buvo minėta, šioje vietoje buvo fiksuota 

Neries upės slėnio V viršsalpinė terasė. Terasės išlikę matmenys gerai išsiskiria 

geofizinių tyrimų metu.   

2. Antoji anomalija, tiksliau dvi lygiagrečios anomalijos, pradeda ryškėti nuo 1 metro 

gylio (žr. priedai 23 – 24). Pradžioje išryškėja keletas jos fragmentų, o giliau, 

pradedant nuo 2 m gylio, ji įgauna savo formą, kuri stebima iki pat 4 m gylio (žr. 

priedai 14-22). Anomalija sudaryta iš dviejų lygiagrečių, keleto metro pločio juostų, 

kurios tęsiasi ŠV-PR kryptimi, jų ilgis siekia iki 50 metrų. Tai vienos intensyviausių 

anomalijų tiriamajame plote. Ataskaitos autoriaus nuomone, ši anomalija sietina su 

rytinės ir vakarinės griovų vietomis, kurios buvo išskirtos ir geologinių tyrimų metu. 

Geofizinių tyrimų pjūviuose aiškiai išsiskiria rytinės bei vakarinės griovų keteros, 

kurios plokštuminiuose pjūviuose yra tamsesnės spavos nei griovos talvegas50.(žr. 

pav. 1). 

 
50 Linija, jungianti žemiausias upės slėnio, raguvos, griovos vietas, slėnio ašis. Paimta iš 
http://www.minor.lt/galery/_minor/page/maketai-virseliai/lietuviu_ir_lenku_kalbu_germanizmai.pdf. 
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3. Trečiu numeriu pažymėta anomalija - tai pusapskritimio (trapecijos?) formos 

anomalija, kurios viduje stebimos papildomos detalės (žr. priedai 23 – 24). 

Anomalijos dydis apie 10 m x 20 m. Ji gerai stebima tiek plokštuminiuose, tiek 

suminiuose plokštuminiuose pjūviuose (žr. priedai 14 - 22). Anomalija prasideda apie 

1 m gylyje ir tęsiasi iki 2.7 m. Pagal anomalijos formą bei jos pobūdį skersiniame 

profilyje – labiau tikėtina, kad ji yra ne geologinės kilmės. Gręžinių į šią anomaliją 

nepragręžta. 

4. Ketvirta anomalija - viena įdomiausių plote – rato formos (žr. priedai 23 – 24). 

Įdomu, kad šios anomalijos padėtis sutampa su estrados centrine apskritimo formos 

dalimi (nors rato skersmuo ir mažesnis). Todėl nėra aišku, ar ji sietina su estrados 

konstrukciniais ypatumais, ar yra sąlygota nepriklausomų nuo estrados konstrukcijos 

požeminių objektų. Minėto „rato“ skersmuo – apie 30 metrų, jo viduje akivaizdžiai 

stebimi 6 „stipinai“. „Stipinų“ anomalijos skersiniuose profiliuose stebimos praktiškai 

per visą profilį, pradedant nuo 1,5 metro gylio, tuo tarpu kai aplink juos esančioje 

terpėje georadaro banga visiškai nuslopsta (balti atspalviai plokštuminiame pjūvyje, 

žr. priedai 15 - 22). Gręžiniais anomalija nepatikrinta.  

5. Penktos anomalijos išraiška tiek plokštuminiuose pjūviuose, tiek profilyje pilnai 

atitiktų geologinės ribos pobūdį – profiliuose ji tolydžiai gilėja į rytus, o 

plokštuminiuose pjūviuose – intensyvėja bei po truputį slenka minėta kryptimi (žr. 

priedus 13 - 24 pav.). Ataskaitos autoriaus nuomone, šią anomaliją reikėtų priskirti 

Stalo kalno atragio tęsiniui. Akivaizdu, kad šioje Dainų slėnio vietoje buvo 

nuniveliuotas žemės paviršius, nukasant atragio atkarpą.  

6. Šeštoji anomalija fiksouta į P ir PV nuo „rato“ anomalijos. Ji yra pati intensyviausia 

tiriamame plote (žr. priedai 23 – 24). Ji galėtų būti siejama su buvusios gyvenvietės 

fragmentu. Jos plote išryškėja ne mažiau trijų stačiakampio formos objektų kontūrai, 

kurių kraštinės ilgis siekia 3-6 metrus ir kurie galėtų atitikti buvusių pastatų kontūrus. 

Ši anomalija pradeda ryškėti 1.8 metro gylyje ir tęsiasi iki 3.5 metro, kur dar stebimi 

atskirų objektų kontūrai (žr. priedai 18 - 22). Šios anomalijos centre pragręžtame 

gręžinyje Nr. 24 kultūrinis sluoksnis siekia apie 3.8 m storį, o pakraštyje esančiame 

gręžinyje 19A – 0.5 – 3.4 m gylių intervale, kas pilnai atitinka geofizinės anomalijos 

paplitimą.  

             Reikia atkreipti dėmesį į išryškėjusių “statinių” kryptį. Jeigu šia linkme 

nubrėžtume įsivaizduojamą ašį, tai įsitikinsime, kad jos PR kryptis sutampa su 
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griovos padėtimi, esančia tarp Stalo kalno bei bevardžia kalva51 (žr. priedai 25 - 26, 

ašis 1a). Kadangi keliai kalvotose vietose formavosi palei griovas52, galima teigti, kad 

ašies 1a kryptimi Kreivosios pilies laikotarpiu buvęs takas – kelias. :ŠV kryptimi 

kelias turėjo eiti maždaug ties R griovos ketera (žr. priedai 25 – 26, ašis 1b). Šią 

prielaidą pagrindžia ir tas faktas, kad 1956 m. A. Tautavičiaus tirtame plote nr. 2 

rastas pastatas statytas kaip tik prie R griovos keteros (žr. priedai nr. 2, 25). Pastarasis 

pastatas tyrėjo buvo užpiltas, todėl gerai matomas plokštuminiuose (taip pat ir 

suminiouose) pjūviuose (žr. priedas 2). Po šiuo pastatu, 1,2 – 3 m gylio intervale, 

suminiuose pjūviose matoma trapecijos formos anomalija galėtų būti taip pat statinio 

liekanos, apie kurių egzistavimą kalba ir pats archeologas (žr. priedai 15 – 22, 24, 

anomalija 7). 

             Įvertinus estradą supančių kalvų griovų vietas, be jau minėtų tektų išskirti  dar 

dvi kelių ašis. Viena jų veda link Stalo kalno (žr. priedai 25 – 26, ašis 1c), o kita – 

link Plikojo kalno (žr. priedai 25 – 26, ašis 1d). Įdomu tai, kad ašių 1a-d susikirtimo 

taškas sutampa su  geofizinių tyrimų metu išskirta ketvirta anomalija. Tad visai 

galima prielaida, kad “ratas su stipinais” yra Kreivosios pilies laikotarpio darinys. 

 
51 Šioje ašyje kaip tik atsiduria įėjimo į estradą ŠV laiptai 
52 О.Валенене – Средневековый Вильнюс. Становление плановой структуры в XIV-XV 
веках.//Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар им. Академика В.В. Седова, 
Псков, 2007, с, 336-353. 
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4.3. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai 

 

4.3.1. Įvadas 

 

 

 Geologiniais bei geofiziniais tyrimais nustačius archeologiškai vertingo 

kultūrinio sluoksnio paplitimą bei konstatavus, kad jis įvairiuose gyliuose išplitęs 

beveik visoje šioje teritorijoje, didesnėje Dainų slėnio teritorijos dalyje archeologinių 

žvalgomųjų tyrimų būtinybė atpuolė. Pagal MAK suderintą archeologinių žvalgomųjų 

tyrimų programos papildymą, archeologiniai žvalgomieji tyrimai pagal 2008 07 10 d. 

išduotą archeologui Sauliui Sarcevičiui leidimą Nr. 128 buvo atlikti tik Dainų slėnio Š 

dalyje (žr. brėžiniai 1, 5). Šių tyrimų tikslas – II pasaulinio karo vokiečių belaisvių 

kapų paieška. 

 Apie šioje vietoje buvusiais kapines istorikas R. Maslauskas aptiko duomenų 

Lietuvos centriniame valstybiniame archyve53.. Istorikas aptiko kapinių situacijos 

planus – schemas, čia palaidotų 13 – os karo belaisvių duomenis. Kapinių vieta 

pažymėta trijuose planuose, kurie datuotini apie 1944 – 1946 m. (žr. priedas 27). 

Chronologiškai pats pirmasis planas, matyt, buvo tas, kuriame dar nematome  

punktyru pažymėto "laidotuvių maršruto" ir – Vilniaus komunalininkų antspaudo (žr. 

proedas 27,a). Viename plane matome ne tik "laidotuvių maršrutą", bet ir  patį taką 

(kelią ?), vedantį kapinių link (žr. priedas 27, c). Vis gi reiktų pabrėžti, kad visi atrasti 

planai nepasižymi tikslumu ir kapinės pažymėtas schematiškai. Užnešus kapinių planą 

ant dabartinio Kalnų parko situacijos plano, išeitų, kad kapinės buvusios maždaug 

gręžinių 50, 46 bei 51 plote (žr. priedas 28). Vilties suteikė ir gręžinio nr. 50 

aprašymas. Čia 0,29 – 1,72 m gylio intervale archeologo įrašyta pastaba, kad gruntas 

“primena kapų žemę”. Reikia pridurti, kad geologinių tyrimų metu apie kapines šioje 

teritorijoje dar nebuvo žinoma. Tokiu būdu, kapinių paieškai pirmieji du šurfai (šurfas 

nr. 1, 2) buvo iškasti gręžinių 50, 51, ir 46 plote. Vėliau buvo iškasti dar du šurfai – 

vienas (šurfas nr. 4) šiauriau nuo šurfo nr. 1, o kitas (šurfas nr. 3)  - Stalo atragio 

šlaite, susiformavusioje lyg ir aikštelėje (žr. br. 1, 5; nuotraukas nr. 1 – 68). 

 
53 R.Maslauskas – Vokiečių karo belaisvių kapaviečių Vilniaus Kalnų parko teritorijoje dokumentų 
paieškos ir analizės apžvalga. 2008 m.// Vilniaus pilių valstybinio rezervato direkcijos archyvas.  
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 Žvalgomųjų archeologinių tyrimų fotofiksaciją, lauko brėžinius atliko ataskaitos 

autorius, kompiuterinį brėžinių variantą – LII darbuotoja O.Valionienė. Tyrimų metu 

rasti radiniai perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui. 
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4.3.2. Šurfas nr. 1 

(žr. sit. planas, br. 1, 5; planas nr. 1, br. 7; pj. 1-1, 2-2, br. 8 - 9; nuotraukos nr. 3-31; 

radinių nuotraukos nr. 71 - 75; radinių inv. Nr. 56-114) 

 

 

 Šurfas nr. 1 buvo kasamas 60 m į ŠV nuo estrados, žaliosios vejos teritorijoje, 

šalia geologinio gręžinio nr. 50, kuriame stulpelių stratigrafija leido daryti prielaidą, 

kad šioje vietoje galėjo būti ieškomos kapinės (žr. situacijos planas, br. 1, 5; 

nuotraukos nr. 3 - 4). Šurfas buvo orientuotas ŠV-PR kryptimi. Jo R kraštinė glaudėsi 

prie asfaltuoto tako, nusidriekusio palei Stalo kalno atragio šlaitą. R kraštinė “pririšta” 

prie suoliukų (žr. br. 5). Kasto šurfo vietoje buvo įvesta metrinė kvadratų sistema. 

ŠV-PR kryptimi kvadratai žymėti skaičiais nuo 1 iki 8, o ŠR-PV kryptimi – raidėmis 

nuo A iki C (žr. br. 7). Darbų pradžioje buvo kasamas 2,2x2 m dydžio šurfas (kv. A-C 

1-2). Nukasus velėną ir aptikus XX a. tako fragmentą (sl.2a), šurfas buvo praplėstas 

1,2 m P kryptimi (kv. A-C 3-4) bei 0,9 m V kryptimi (kv. C 2-4) (žr. plnas nr. 1, br. 7; 

nuotraukos nr. 5 - 8). Išplėtimo tikslas – nustatyti ar aptiktas takas yra susijęs su 1946 

m. plane pažymėtu taku, vedusiu link II pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapinių 

(žr. priedas 27). Tuo pačiu tikslu šurfas papildomai buvo praplėstas PR kryptimi - kv. 

B-C 4-8 (žr. br. 7; nuotraukos nr. 9 – 11). Užfiksavus grindinį, toliau buvo gilinamsi 

tik kv. A-C 1-4. Tyrimų metu užfiksuotas grindinys (žr. br. 7) bei dvi kraštinės – 

rytinė (žr. pj.1-1, br. 8; nuotraukos nr. 16 – 17, 25 – 26) bei pietinė (žr. pj.2-2, br. 9; 

nuotraukos nr. 18, 27). Esamas žemės paviršius fiksuotas Ha 125,55 - 125,42 m. Jis 

sutapo su asfaltuoto tako (sl.1a) paviršiumi. 

 Kv. A-C 1-2 nuėmus iki 0,1 m storio velėnos sluoksnį (sl.1d), beveik viso 

šurfo plote atsidengė plytų duženomis išgrįstas takas (sl.2a). Tako V kraštas išgrįstas 

akmenų eile, jis stebėtas kv. B 1-2. Takas – grindinys buvo praardytas medinio 

stulpelio – užtvaros montavimo metu kv. A 2. Šalia esamo asfaltuoto tako jis 

praardytas pastarojo tako tiesimo darbų metu – mecanizuotai nuniveliuojant paviršių 

(sl.1c),  bei pilant skaldą (sl.1b). Virš grindinio (sl.2a), velėnos sluoksnyje, rasti 

gyvulių kaulai, XIX – XX a. radiniai (inv. Nr. 56 – 60). Grindinys - takas datuotinas 

XX a. II p. Kaip jau buvo minėta, grindinį sudarė plytų nuolaužos, kurios vietomis 

buvo tvirtintos kalkių skiediniu. Taip pat į grindinį įdėti pavieniai akmenys. Ištisine jų 

eile bvuo formuotas tako V kraštas. Grindiniui naudoti skirtingų laikotarpių plytų 

duženos – aptiktos tiek gotikinės, tiek klasicistinės, tiek XIX – XX a. ribos. Kadangi 
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1946 m. situacijos plane žymimas link kapinių vedantis takas, kuris maždaug šioje 

vietoje užsisuka link Stalo kalno atragio, tai nuspręsta šurfą pratęsti P kryptimi. Buvo 

kasamasi palei vakarinį tako kraštą. P pusės kryptimi plėstasi 1 m pločio juosta dar 6 

m (kv. B-C 3-8). Visoje šitoje atkarpoje 0,1-0,2 m gylyje atidengtas grindinio – tako 

tęsinys, kurio V kraštą ribojo akmenų eilė (žr. br. 7). Grindinys toliau tęsėsi ŠV bei 

PR kryptimis. Fiksuotas jo nuolydis Neries upės kryptimi nuo Ha 126,43 (kv. B-C 8) 

iki Ha 126,39 m (kv. B 1). Galima daryti išvadą, kad 2008 m. geologinių tyrimų metu 

gręžiniuose nr. 45, 53? fiksuoti grindinių paviršiai atspindi aptiktą šurfe nr. 1 tęsinį. 

Tokiu būdu, galima daryti išvadą, kad esamas takas, greičiausiai, buvo nutiestas XX 

a. 6 – 7 dešimtmečiuose, estrados statybos metu, todėl nėra susijęs su 1946 m. plane 

pažymėtu taku. 

 Užfiksavus grindinį (sl.2a), kv. B-C 4-8 fiksuota grindinio atkarpa buvo 

užpilta. Toliau buvo gilinamasi kv. A-B 1-4, 3,2 x 2,2 m dydžio plote (7,04 m2). 

Nuardžius taką formavusį plytų duženų sluoksnį (sl.2a), kurio storis siekė 0,1 – 0,14 

m, buvo fiksuojamas niveliacinis - išlyginamasis smėlio sluoksnis (sl.2). Jis buvo 

užpiltas tako (sl.2a) tiesimo metu. Šurfo R dalyje jo (sl.2) storis siekė 0,12 m, o V – 

0,04 m. 

 Žemiau, šurfo ŠV, ŠR, V dalyje, 0,24 – 0,3 m gylyje, išsiskyrė šviesiai pilkos 

žemės, supiltinio pobūdžio sluoksnis (sl.3). Jis storėjo P-Š bei R-Vkryptimi nuo 0,05 

m iki 0,18 m (žr. pj. 1-1, br. 8; nuotrauka nr. 13). Jame buvo aptinkama angliukų, 

gyvulių kaulų (inv. Nr.  64). Paminėtina, kad šiame sluoksnyje rasta XX a. radinių: 

stiklo – šviesaus butelio – šukė, šovinio gilzė (inv. Nr. 63). Tačiau čia pat aptikta XIV 

a. pab. – XV a. virtuvinių puodų šukių (inv. Nr. 65-72, nuotrauka nr. 72) – dviejų 

kaklelių briaunelės (inv. Nr. 65-66, nuotrauka nr. 72) bei šoneliai (inv. Nr. 67-72, 

notrauka nr. 72). Iš metalinių radinių aptiktas geležiniai pentinas (inv. Nr. 61, 

nuotrauka nr. 71) bei sagties liežuvėlis (inv. Nr. 62, nuotrauka nr. 74). Akivaizdu, kad 

sluoksnis formavosi XX a. II p. Galima spėti, kad jis susiformavo archeologo 

A.Tautavičiaus tyrimų metu, nes šioje vietoje buvo “sandėliuojamas” plote nr. 2 

iškastas gruntas, kas matosi tyrimų nuotraukose. 

 Aprašytas sluoksnis (sl.3) 0,3 – 0,45 m gylyje formavosi virš supiltinio 

pobūdžio, pilkšvos spalvos smėlio sluoksnio (sl. 4). R-V kryptimi jis storėjo nuo 0,1 

m iki 0,3 m. Žemiau, 0,42 – 0,68 m gylyje, viso šurfo plote išryškėjo pilkšvo smėlio 

su šviesiai pilkos spavos žemės intarpais bei lęšiais sluoksnis (sl.5). Sluoksnyje buvo 

aptinkama angliukų, medienos trūnėsių. Panašu, kad šis sluoksnis yra taip pat 
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supiltinio pobūdžio. Jo storis siekė 0,55 – 0,75 m. Sluoksnyje buvo aptinkma pavienių 

gyvulių kaulų, kurių fragmentai labai sunykę ir smulkūs (inv. Nr. 83). Sluoksnio 

viršutiniame horizonte, 0,6 m gylyje, rastas švininis šratas (inv. Nr. 73, nuotrauka nr. 

74). 0,7 m gylyje rasta žiestų puodų fragmentų (inv. Nr. 74, 77 – 82, nuotrauka nr. 

73). Tarp jų inventorinti trys pakraštėliai (inv. Nr. 77-79, nuotrauka nr. 73) bei keturi 

šoneliai (inv. Nr. 74, 80-82, nuotrauka nr. 73) Sluoksnyje buvo patinkami pavieniai 

molio tinko gabalėliai (inv. Nr. 75 - 76). Sluoksnio (sl.5) apatiniame horizonte taip pat 

buvo randama pavienių, smulkių gyvulių kaulų, molio tinko (inv. Nr. 84). 1,06 m 

gylyje rastas geležinis, panašus į XX a. II p. sviedinio skeveldrą (inv. Nr. 85), radinys. 

Tame pačiame gylyje aptiktas žalvarinis apkalėlis (?) (inv. Nr. 86, nuotrauka nr. 74). 

Šurfo V dalyje, 1,1 m gylyje, aptariamo sluoksnio apatiniame horizonte, rasta 

cilindrinės spynos su joje įstrigusia žalvarine plokštele fragmentas54 (inv. Nr. 87 – 88, 

nuotrauka nr. 74). Šurfo Š dalyje, 1,07 m gylyje, sluoksnio 5 ir žemiau esančio 

sluoksnio 6 riboje, rastas arbaleto strėlės antgalis (inv. Nr. 89, nuotrauka nr. 74).  

Pastarieji radiniai datuotini XIV a. Įvertinus radinių kompleksą, galima dayti išvadą, 

kad aprašytas sluoksnis (sl.5) supiltas XX a. II p. 

 Žemiau, 1,05 – 1,15 m gylyje, stebėtas taip pat supiltinio pobūdžio sluoksnis 

(sl.6). Pagal aptiktus radinius sluoksnis (sl.6) datuotinas XX a. Jo storis kv. A 1-4 

siekė 0,7 –0,8 m. Sluoksnį sudarė rusvos, balkšvos spalvos smėliai, šviesiai pilkos 

spalvos žemės intarpai. Jame buvo aptinkami pavieniai angliukai. Sluoksnis peraugęs 

smulkiais šaknimis. Sluoksnio viršutinėje dalyje, 1,2 – 1,4 m gylyje rastas gyvulio 

kaulas (inv. Nr. 90), aptiktos puodo šukės (inv. Nr. 92, 102, nuotrauka nr. 75), molio 

tinko (inv. Nr. 91, 93, 101), plytgaliukų smulkių nuolaužų. Sluoksnio apayiniame 

horizonte, 1,4 – 1,7 m gylyje, taip pat buvo aptinkama molio tinko (inv. Nr. 95), 

smulkių gyvulių kaulų, pavienių žiestų puodų šukių (inv. Nr. 96 – 97). Iš metalinių 

dirbinių paminėtinas geležinis, spygliuotą vielą primenantis radinys (inv. Nr. 94, 

nuotrauka nr. 74) bei konservų dėžutės fragmentai (inv. Nr. 98). Tarp radinių taip pat 

reikia paminėti šiame sluoksnyje aptiktų žmogaus - suaugusio asmens (virš 15 m.) 

pėdų kaulų fragmentus (žr. priedas 29). 

Gali būti, kad šie kaulai priskirtini mūsų ieškomų vokiečių belaisvių 

palaikams. Jų atsiradimą šiame sluoksnyje galėtų paaiškinti žemiau fiksuotų sluoksnių 

stratigrafija. Nukasus mūsų aprašytą sluoksnį (sl.6), kv. A 1-4, žemiau esančiame 
 

54 Konservavimo metu plokštelė nuo spynos buvo atskirta. Konservavimo darbus atliko LNM 
restauratoriai. 



 78

                                                

rusvos spalvos smėlio sluoksnio (sl.7) paviršiuje išryškėjo ekskovatoriaus “dantų” 

pėdsakai, nusidriekę V – R kryptimi  (žr. nuotraukos nr. 21-23). “Dantų” paliktos 

žymės 6 cm pločio, tarpai tarp jų – 11 – 13 cm. Tokiu būdu, galima daryti išvadą, kad 

sluoksnis 6 susiformavo perkasimo metu. Šių mechanizuotų darbų metu buvo dalinai 

nukastas ir minėtas rusvo smėlio horizontas (sl.7). Šio sluoksnio viršus šurfo V dalyje 

fiksuotas 1,3 m gylyje nuo esamo žemės paviriaus ir čia jo storis siekė apie 1,2 m, o R 

dalyje fiksuotas 1,8-1,9 m gylyje, kur jo storis siekė 0,1 – 0,3 m. Virš pastarojo 

sluoksnio formavęsi abu smėlio užpylimai (sl.5, 6) rodytų, kad jie, greičiausiai, yra 

vienalaikiai (žr. pj. 1-1, br. 8; nuotrauka nr. 27). Mechanizuotų žemės judinimo darbų 

buvimo, o taip pat žmogaus kaulų aptikimo perkastose žemėse nustatyti faktai leistų 

daryti prielaidą, kad ieškomi kapai galėjo būti sąmoningai sunaikinti sovietinės 

valdžios. Šią prielaidą smarkiai sustiprina turimi to laikotarpio istoriniai duomenys, 

kurie liudija, kad 1949 m. Sovietų Sąjungos pasirašyta Ženevos Konvenciją "Apie 

elgesį su karo belaisviais” buvo visiškai ignoruojama – buvusios vokiečių belaisvių 

kapinės nebuvo prižiūrimos, klastojami dokumentai, kuriuose nurodomas klaidingas 

kapinių skaičius ir pan. Šiame kontekste fiziškas kapinių sunaikinimas visiškai 

įmanomas55. 

 Žemiau, po rusvos spalvos smėliu (sl.7), 1,95 – 2,3 m gylyje, buvo 

fiksuojamas 0,12 – 0,14 m storio, XX a. buvęs žemės paviršius – tamsiai pilkos 

spalvos žemė (sl.8a). Šiame sluoksnyje (sl.8a) buvo rastas gyvulio kaulo fragmentas 

(inv. Nr. 99), pistoleto kulka (inv. Nr. 100) bei šovinių gilzės (inv. Nr. 103 – 105), 

sviedinio skeveldros fragmentas (inv. Nr. 107) bei neaiškios paskirties geležiniai 

dirbiniai (inv. Nr. 108 – 109, nuotrauka nr. 75). Taip pat aptikta veidrodžio šukė (inv. 

Nr. 106) bei tarybinė, 1946 m. 15 kapeikų moneta (inv. Nr. 110). Šio sluoksnio 

apatiniame horizonte, kontakte su žemiau esančiu šviesiai pilkos žemės sluoksniu 

(sl.8a), rasta žiesto puodo (inv. Nr. 111) bei stiklinio butelio šukė (inv. Nr. 112). 

 Po XX a. buvusiu žemės paviršiumi (sl.8a), giliau buvo fiksuojamas 

smėlingas, šviesiai pilkos žemės horizontas (sl.8b). Panašu, kad šis sluoksnis 

susiformavo maždaug panašiu laiku, kaip ir aukščiau esantis, kadangi jame taip pat 

rastos šovinio gilzės (inv. Nr. 113 – 114). Pastarojo sluoksnio storis – 0,2 m. 

 Žemiau, 2,6 m gylyje, fiksuotuose pjūviuose buvo stebimas 0,15 m storio, 

pilkšvos spalvos smėlio su pavieniais angliukais sluoksnis (sl.9). Po juo, 2,75 m 
 

55 R.Maslauskas – Vokiečių karo belaisvių kapaviečių Vilniaus Kalnų parko teritorijoje dokumentų 
paieškos ir analizės apžvalga. 2008 m.// Vilniaus pilių valstybinio rezervato direkcijos archyvas 
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gylyje, išryškėjo 0,42 m storio, pilkšvos spalvos smėlis su šviesesnio smėlio intarpais 

sluoksnis (sl.10). Jame buvo aptiktas gyvulio kauliukas bei smulkus molio tinko 

gabalėlis. Pastarasis sluoksnis (sl.10) 3,22 m gylyje formavosi ant pilkšvos, smėlingos 

žemės (sl.11). Pastarojo storis – 0,2 m. Žmogaus veiklos pėdsakų jame neaptikta. 

Pastarąjį sluoksnį (sl.11) reiktų laikyti pirminiu žemės paviršiumi. Po juo, 3,42 m 

gylyje (Ha 122,08 m) fiksuotas archeologinis įžemis – tankus, šviesus smėlis (sl.12).    
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4.3.3. Šurfas nr. 2 

(žr. sit. planas, br. 1, 5; planas nr. 1, br. 10; pj. 1-1, 2-2, br. 11; nuotraukos nr. 32-47; 

radinių nuotraukos nr. 76; radinių inv. Nr. 115-119) 

 

 

 Šurfas nr. 2 buvo kasamas 5 m į PR nuo šurfo nr. 1, asfaltuoto tako 

priešingoje, R pusėje, šalia medinio suoliukos, iš R pusės  (žr. situacijos planas, br. 1, 

5; nuotraukos nr. 32 - 34). Šurfas buvo orientuotas ŠV-PR kryptimi. Jo V kraštinė 

glaudėsi prie suoliuko atraminių betoninių stulpelių. Kasto šurfo vietoje buvo įvesta 

metrinė kvadratų sistema. ŠV-PR kryptimi kvadratai žymėti skaičiais nuo 1 iki 4, o 

ŠR-PV kryptimi – raidėmis nuo A iki B (žr. br. 10). Kasto šurfo dydis 3,1 x 2 m (6,2 

m2). Tyrimų metu užfiksuotas grindinys (žr. br. 10; nuotraukos nr. 35 - 38) bei dvi 

kraštinės – šiarės vakarinė (žr. pj.1-1, br. 11; nuotraukos nr. 42 - 43) bei rytinė (žr. 

pj.2-2, br. 11; nuotraukos nr. 39 - 40, 47). Esamas žemės paviršius fiksuotas Ha 

127,45 – 126,60 m. Jis smarkiai nuolaidėjo R – V kryptimi 

 Nuėmus 0,04 – 0,18 m storio velėnos sluoksnį (sl.1), šurfo centrinėje dalyje, 

kv. B 1 – A 2, fiksuotas perkasimas. Perkasimo plotis 0,7 m, gylis – 0,4 m. Jis 

susiformavo apšvietimo stulpams tiesiant kabelį. Fiksuota kabelio atkarpa driekėsi per 

visą šurfą, ŠV – PR kryptimi. Kabelis buvo patiestas 0,3 – 0,4 m gylyje (žr. br. 10). 

Tranšėjos nepažeistose vietose po velėna (sl.1) buvo stebimas XX a. datuotinas, 

tamsiai pilkos spalvos žemės sluoksnis (sl.2).su smėlio tarpsluoksniais (sl.3) šurfo Š 

dalyje. Tamsiai pilkos žemės (sl.2) storis – 0,15 – 0,32 m. Šiame sluoksnyje buvo 

aptinkama XX a. II p. buitinių šiukšlių. Šurfo R dalyje po šiuo sluoksniu atsidengė 

grindinio fragmentas (sl.4). Grindinys fiksuotas kv. B 1-4, 0,2 – 0,4 m gylyje (Ha 

126,39 – 126,45 m). Grindinys grįstas lauko akmenimis, kurių dydžiai 0,05 – 0,1 x 0, 

08 - 0,15 m. Akmenys dėti ant supiltinio, 0,2 m storio smėlio sluoksnio (sl.5). Kv. A-

B 1-4 fiksuotas grindinio R kraštas. Ties grindinio kraštu formuotas latakas (žr. pj. 1-

1, br. 11). Grindinys nuolaidėjo P – Š kryptimi. Fiksuotas grindinio plotis – 0,9 – 1,1 

m, V jo kraštas užėjo už tiriamo šurfo ribų. Už R grindinio krašto, R kryptimi buvo 

fiksuotas vienalaikis grindiniui žemės paviršius – 0,1 – 0,2 m storio, šviesiai pilkos 

spalvos sluoksnis (sl.6 viršutinė dalis). Kaip ir esamas žemės reljefas, šis sluoksnis 

kilo Stalo kalno atragio kryptimi. Fiksuotame R pjūvyje jis stebėtas 0,45 – 0,5 m 

gylyje (žr. pj. 2-2, br. 11). Sluoksnio 6 viršutinėje dalyje buvo randama pavienių, XX 

a. II p. datuotinų radinių (vinys, šiferis ir pan.). Ant grindinio buvo aptikta šovinio 
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gilzė (inv. Nr. 115). Reikia manyti, kad grindinys (sl.4) buvo išgrįstas XX a. 6 – 7 

dešimtmečiuose, estrados statybos metu. 

 Užfiksavus grindinį, toliau buvo tiriama kv. B 1 bei kv. A 1-4. Po grindiniu 

(sl.4), supiltiniu smėliu (sl.5) bei pilkos žemės sluoksniu (sl.6 viršutinė dalis), 0,52 – 

0,6 m gylyje stebėta smėlinga pilka žemė (sl.6 apatinė dalis). Pastarasis sluoksnis 

taip pat žemėjo R-V kryptimi, jo storis – 0,2 – 0,35 m (žr. br. 11). Jame buvo 

aptinkama pavienių angliukų. Didesnėje šurfo dalyje po šiuo sluoksniu (sl.6) buvo 

fiksuojami supiltiniai horizontai: 0,5 – 0,9 m storio šviesus smėlis (sl.7), 0,4 m storio 

pilkšva smelinga žemės (sl.8), pilkšvas smėlis (sl.9, 10). Pastarieji sluoksniai (sl.7-10) 

buvo supilti perkasimo vietoje. Įkasimo P kraštas fiksuotas kv. A-B 3, tad didesnė 

šurfo dalis patenka ant šio įkasimo (žr. pj. 2-2, br. 11). Įkasimo apačia šurfo ŠV 

dalyje, kv. B 1, stebėta 1,9 m, o šurfo ŠR dalyje, kv. A 1, – 2,65 m gylyje (Ha 124,70 

m). Žemiau - įžemis (sl.12).Įkasimo dugne susiformavusiame smėlio sluoksnyje 

(sl.10), 2,5 m gylyje,  rastos dvi žiestų puodų šukės – pakraštėlis bei priedugnis 

(inv.nr. 116-117, nuotrauka nr. 76). Taip pat čia aptikta molio tinko (inv. Nr. 119) bei 

XX a. datuotinos skardos atraižos (inv. Nr. 118, nuotrauka nr. 76). Pastarasis radinys 

fiksoutą įkasimą leidžia datuoti XX a. 

 Šurfo PR dalyje, kv. A 3-4, po šviesiai pilka smėlinga žeme (sl.6), 0,6 m 

gylyje buvo fiksoutas pirminis paviršius – 0,08 m storio, pilkšvos spalvos smėlis 

(sl.11) (žr. pj. 2-2, br. 11). Pastarasis sluoksnis perkastas mūsų minėto įkasimo, o taip 

pat ir klojant grindinį (žr. nuotrauka nr. 41). Žmogaus veiklos pėdsakų sluoksnyje 

(sl.11) nepastebėta. Žemiau buvo fiksuojamas įžemis – gelsvos spalvos, tankus smėlis 

(sl.12). Jis stebėtas 0,7 m gylyje (Ha 126,84 m). 
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4.3.4. Šurfas nr. 3 

(žr. sit. planas, br. 1, 5; pj. 1-1, 2-2, br. 12; nuotraukos nr. 48-57; radinių nuotraukos 

nr. 76 - 77; radinių inv. Nr. 120-121) 

 

 

 Šurfas nr. 3 buvo kasamas Stalo atragio šlaite esančioje aikštelėje,.ties Ha 132 

m altitude, apie 15 m į ŠR nuo šurfo nr. 4  (žr. situacijos planas, br. 1, 5; nuotraukos 

nr. 48 - 50). Šurfas buvo orientuotas ŠV-PR kryptimi. Kasto šurfo dydis 3,2 x 1 m 

(3,2 m2). Tyrimų metu užfiksuotos dvi kraštinės – šiarės vakarinė (žr. pj.1-1, br. 12; 

nuotraukos nr. 54 - 55) bei rytinė (žr. pj.2-2, br. 12; nuotraukos nr. 52 - 54, 57). 

Esamas žemės paviršius fiksuotas Ha 132,00 – 131,50 m. Jis nuolaidėjo R – V 

kryptimi. 

 Nuėmus 0,1 m storio velėnos sluoksnį (sl.1), viso šurfo plote fiksuotas 0,32 m 

storio, šviesiai pilka žemė (sl.2). Sluoksnyje buvo aptinkami pavieniai angliukai, 

sunykusios medienos plaušeliai bei molio tinko gabalai (inv. Nr. 120, nuotrauka nr. 

77). Ant molio tinko yra atsispaudusios medienos rievės, ant kai kurių matosi kalkių 

užtepimai, didesnė jų dalis aprūkusi, net deformuoti nuo karščio. Pavienių molio tinko 

gabalų buvo randama ir žemiau esančiame sluoksnyje – pilkšvos spalvos smėlyje 

(sl.3). Pastarasis sluoksnis stebėtas nuo 0,45 m gylio ir yra 0,5 m storio. Šiame 

sluoksnyje rastas neaiškios paskirties geležinis dirbinys (inv. Nr. 121, nuotrauka nr. 

76). Abu šie sluoksniai (sl.2, 3), yra susiformavę Stalo kalno erozijos poveikyje. 

Molio tinko aptikimas juose rodytų, kad ant Stalo kalno atragio galėjo stovėti 

mediniai statiniai, greičiausiai, gynybinė siena. Reiktų atkreipti dėmesį, kad 

analogiško apdegusio, kalkėmis balinto molio tinko gabalų šalia stovėjusios 

gynybinės sienos rasta ant Plikojo kalno, archeologo V. Daugudžio archeologinių 

tyrimų metu (žr. archeologinių tyrimų apžvalgą). 

 Po pilkšvu smėliu, 0,8 – 1 m gylyje išryškėjo 0,2 – 0,3 m storio, balkšvos 

spalvos, sąnašinio pobūdžio smėlio sluoksnis (sl.4). Po šiuo sluoksniu, 1 – 1,20 m 

gylyje, fiksuotas 1,2 m storio, taip pat sąnašinio pobūdžio pilkšvos spalvos smėlio su 

pilkšvos spalvos žemės intarpais sluoksnis (sl.5). Žmogaus veiklos pėdsakų abiejuose 

sąnašinuose sluoksniuose (sl.4, 5) nerasta. Abu jie nuolaidėjo R – V kryptimi. 

 Žemiau, 1,9 – 2,4 m gylyje buvo fiksuotas įžemis – tankus, šviesus smėlis 

(sl.6). Įžemis nuolaidėko ne tik R-V, bet ir P – Š kryptimis.    
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4.3.5. Šurfas nr. 4 

(žr. sit. planas, br. 1, 5; planas nr. 1, br. 13; pj. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, br. 14 - 15; 

nuotraukos nr. 58-68; radinių nuotraukos nr. 78; radinių inv. Nr. 122-133) 

 

 

 Šurfas nr. 4 buvo kasamas 10 m į ŠR nuo šurfo nr. 1, tarp suoliuko ir 

asfaltuoto tako (žr. situacijos planas, br. 1, 5; nuotraukos nr. 58 - 59). Šurfas buvo 

orientuotas ŠV-PR kryptimi. Kasto šurfo vietoje buvo įvesta metrinė kvadratų 

sistema. ŠV-PR kryptimi kvadratai žymėti skaičiais nuo 1 iki 3, o ŠR-PV kryptimi – 

raidėmis nuo A iki B (žr. br. 10). Kasto šurfo dydis 3 x 2,8 m (8,4 m2). Tyrimų metu 

užfiksuotas įžemyje išryškėjusių duobių planas (žr. br. 13), ir visos keturios kraštinės 

(žr. pj.1-1, 2 – 2, br. 14; nuotraukos nr. 65 – 66; pj. 3-3, 4-4, br. 15; nuotraukos nr. 67, 

68). Esamas žemės paviršius fiksuotas Ha 125,08 – 125,30 m. Jis nuolaidėjo P – Š 

kryptimi. 

 Nukasus 0,03 – 0,05 m storio tamsiai pilkos žemės sluoksnį (sl.1), viso šurfo 

plote, Ha 125 – 125,24 m., atsidengė smulkiomis plytų duženomis išgrįstas kelio 

fragmentas (sl.4) (žr. nuotrauka nr. 60). Jis datuotinas XX a. II p. Šurfo V krašte kelio 

danga nuardyta asfaltuojant esamą taką ir po ja pilant skaldą (sl.2, 3) (žr. pj. 2-2, br. 

14). Analogiškas kelio – tako fragmentas buvo fiksuotas šurfe nr. 1. Ardant taką, taip 

pat buvo aptinkama įvairaus laikotarpio plytų duženų. Tako storis – 0,1 m. Tako 

paviršius buvo įrengiamas ant supiltinio smėlio sluoksnio (sl.5). Pastarojo storis siekė 

0,05 – 0,26 m ir storėjo R – V kryptimmi. Žemiau, 0,2 m gylyje šurfo R dalyje ir 0,3 – 

0,4 m gylyje šurfo V dalyje buvo fiksuojamas šviesiai pilkos spalvos žemės sluoksnis 

(sl.6). Pastarojo storis – 0,1 – 0,35 m. Jis nuolaidėjo R – V bei P – Š kryptimis. Šiame 

sluoksnyje (sl.6) buvo matomi pilkšvo smėlio intarpai, fiksuojami smulkūs angliukai, 

gyvulių kauliukai (inv. Nr. 133). Pastarajame sluoksnyje rasta žiestos buitinės 

keramikos fragmentų (inv. Nr. 122-130, nuotrauka nr. 78). Didesnė dalis priklauso 

puodų šonams ir tik viena šukė priskirtina puodo pakraštėliui (inv. Nr. 122, nuotrauka 

nr. 78). Pastaroji šukė priskirtina Kreivojo miesto funkcionavimo laikotarpiui. Iš 

akmeninių radinių paminėtinas galąstuvas (inv. Nr. 131, nuotrauka nr. 78). Sluoksnyje 

taip pat rasta molio tinko (inv. Nr. 132).  

Aprašomą sluoksnį (sl.6) reiktų priskirti XIV a. laikotarpiui. Kv. A 1-2 jis 

susiformavo virš įžemio (sl.8), kuris šioje vietoje fiksuotas vos 0,22 m (Ha 124,86 m) 

gylyje. (žr. pj. 4-4, br. 15). Tačiau didesnėje šurfo dalyje pastarasis sluoksnis (sl.6) 
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formavosi ant sąnašinio pobūdžio, rusvos spalvos smėlio su šviesiai pilkos žemės 

intarpais sluoksnio (sl.7). Pastarojo storis labai nevienodas, ploniausias jis šurfo R 

dalyje, o storiausias – šurfo V dalyje, kur jis siekė iki 0,3 m storį. Nukasus pilkos 

žemės sluoksnį (sl.6), įžemio bei sluoksnio nr. 7 horizonte išryškėjo stulpaviečių bei 

negilių duobių kontūrai, kurie visi, matyt, buvo įkasti nuo sluoksnio nr. 6 paviršiaus. 

(žr. br. 13, nuotraukos nr. 61-62). Kv. A-B 3 išsiskyrė 9 stulpaviečių, iki 0,12 m 

skersmens kontūrai. Šešios iš jų tarsi nusidriekia vienoje ašyje, iš R į V. Tarpai tarp jų 

– 0,1 – 0,15 m (žr. br. 13, nuotraukos nr. 61 – 62). Šių stulpaviečių apačia turi 

plokščią arba užapvalintą kontūrą, jų apačia fiksuota maždaug Ha 124,65 m altitudėje 

(žr. pj.1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, br. 13). Kv. A 1 fiksuota 0,6x0,5 m dydžio duobės 

kontūras, jos preparavimo metu rastas smulkus gyvulio kauliukas (žr. br. 13). 

Įžemis – smėlis (sl.8) po sąnašinio pobūdžio sluoksniu (sl.7) fiksuotas 0,9 – 1 

m (Ha 124,24 m) gylyje šurfo V dalyje ir 0, 22 - 0,5 m gylyje (Ha 124,80 - 124,65 m) 

šurfo R dalyje. Natūralus reljefas gana smarkiai nuolaidėjo R – V kryptimi. 
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4.3.6. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvados 

 

 

1. 2008 m. Vilniuje, Dainų slėnio teritorijoje, šiaurinėje jo dalyje, numanomų II 

Pasaulinio karo vokiečių karių belaisvių kapinių vietoje archeologinių žvalgomųjų 

tyrimų metu iškasus keruris šurfus ištirtas bendras 24,84 m2 dydžio plotas. 

2. Tyrimų metu fiksuotas 0,22 – 3,5 m storio kultūrinis sluoksnis, kuris datuojamas 

XIV – XX a. Kultūrinio sluoksnio intensyvumas priklauso nuo buvusio reljefo 

pobūdžio. Ploniausias (0,22 – 1 m) jis fiksuotas šurfe nr. 4, kaip tik šalia Stalo kalno 

atragio nukastos dalies (žr. geofizinių tyrimų išvadas, anomalija 5).   

3. Kreivosios pilies – miesto laikotrapio sluoksnis bvuo fiksuotas šurfe nr. 4, kur jis 

aptiktas vos 0,2 – 0,4 m gylyje. Pastarojo laikotarpio sąnašiniai sluoksniai taip pat 

buvo stebimi šurfe nr. 3. Čia aptinkami molio tinko gana nemaži kiekiai rodytų, kad 

ant Stalo kalno atragio galėję stovėti mediniai įtvirtinimai – gynybinė siena 

(artimiausia analogija – Plikojo kalno archeologiniai tyrimai)..  

4. Šurfo nr. 1 stratigrafija patvirtino geologinių bei geofizinių tyrimų duomenis apie R 

griovos, nusidriekusios palei Stalo kalno atragį, egzistavimą. Paaiškėjo, kad šurfo nr. 

1 plote griova užpilta gana vėlai – XX a. Bendras šių užpylimų storis siekė 2 – 2,4 m. 

Šiame gylyje fiksuotas XX a. paviršius. Žemiau esantys sluoksniai sąnašinio 

pobūdžio, dėl radinių stokos liko nedatuoti. Įžemis pasiektas 3,4 – 3,5 m gylyje. 

5. Šurfe nr. 1, XX a. supiltinių sluoksnių horizonte, rasta žmogaus pėdų kaulai. Didelė 

tikimybė, kad šie kaulai pateko iš vokiečių belaisvių karių kapų. Tyrimų metu 

nustatyta, kad sluoksnis, kuriame rasti kaulai, buvo suardytas mechanizuotai, todėl 

galima prielaida, kad kapai sovietinės valdžios buvo sąmoningai sunaikinti. Šią 

prielaidą pagrįsti laidžia šurfo nr. 2 stratigrafiniai duomenys. Beveik viso šurfe plote 

buvo stebėtas 2 m gylio, XX a. datuotinas įkasimas, nusidriekęs už šurfo ribų Š ir V 

kryptimis. 

6. Šurfuose nr. 1, 2 ,4, po velėna, 0,08 – 0,2 m gylyje, bvuo atidengti vienalaikių 

grindinių paviršiai. Šie grindiniai – tai Dainų estrados statybos metu nutiesto rytinio 

tako pėdsakai. Takas buvo grindžiamas akmenimis (šr. 2) bei atvežtinėmis plytų 

nuolaužomis (šr. 1, 4). 

7. Įvertinus  kultūrinio sluoksnio storį, intensyvumą bei pobūdį, akivaizdu, jog Dainų 

slėnio teritorijoje tikslingiausi ir moksline prasme informatyviausi yra pilnos apimties 

archeologiniai tyrimai, kasant plotais. Tačiau ir šių tyrimų būtinybę turi lemti 
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konkretūs ir aiškūs tikslai, kuriuose, visų pirma, turėtų būti įvertinta paminklosauginė 

tyrimų pusė. 

8. Tyrimų metu aptikti radiniai perduoti saugoti Į Lietuvos nacionalinį muziejų.    

 



 87

5. Bendros išvados 

 

 

1. 2008 m. Dainų slėnio teritorijoje atliktų kompleksinių tyrimų metu gauta medžiaga 

liudija, kad esamos teritorijos reljefas smarkiai pakitęs nuo Kreivosios pilies – miesto 

funkcionavimo laikų. Tyrimų metu nustatyti šių pokyčių pagrindiniai “taškai”: 

lokalizuotos dviejų geologiškai susiformavusių griovų vietos, fiksuotas Dainų slėnio 

PR – ŠV ašyje terasių faktas, nustatytas kalvos, kurioje dabar įrengtos estrados 

vakarinės tribūnos, supiltinis pobūdis, hipotetiškai išryškintas Dainų slėnyje 

Kreivosios pilies laikotarpyje buvęs užstatymas, jo santykis su reljefu ir juo 

įtakojusius kelius. Visi šie duomenys leidžia naujai pažiūrėti į Kreivosios pilies – 

miesto gynybos strategiją, pačio Kreivojo miesto atsiradimo bei sunykimo klausimus. 

2. Sprendžiant kultūrinio sluoksnio intensyvumo bei paplitimo, reljefo pokyčio 

klausimus Dainų slėnio teritorijoje buvo pasirinktas kompleksinis tyrimų būdas. Be 

archeologo į šį tyrimą buvo įtraukti geologai bei geofizikai. Tyrimų rezultatai, kurie 

pateikiami šioje ataskaitoje, akivaizdžiai liudija, kad šis tyrimų būdas visiškai 

pasiteisino. Kompleksinių tyrimų metu gauta medžiaga leido geologinius, geofizinius 

bei archeologinius, vienas kitą papildančius bei patvirtinančius, duomenis sujungti į 

vieną visumą. Tokiu būdu žymiai išauga Kreivojo miesto - pilies istorinės 

interpretacijos galimybės. 

3. Paminklosaugine prasme labai svarbu, kad tiek geologiniai, tiek geofiziniai tyrimai 

minimaliai arba visiškai nepažeidžia archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių. 

Todėl šių interdisciplinarinių metodų taikymas Kalnų parko teritorijoje 

rekomenduotinas ir ateityje. Archeologinių tyrimų Kalnų parko teritorijoje būtinybė 

turi būti pagrįsta ir argumentuota, įvertinus šioje jautrioje erozijai teritorijoje 

paminklosauginę pusę.  
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6. Radinių sąrašas 

 

 

Gręžinys nr. 1. 

Inv. Nr. 1. Šovinio gilzė. Varis. Aukštis 2,5 cm, skersmuo – 1 cm. Ant gilzės įspausti 

skaičiai: viršuje 3, apačioje 48, iš šonų įspaustos dvi žvaigždutės. 

 

Gręžinys nr. 4a. 

Inv. Nr. 2. Molio tinkas. Du smulkūs fragmentai. 2x1,5x15 cm bei 1x1x1,5 cm 

dydžio. 

 

Gręžinys nr. 5. 

Inv. Nr. 3. Gyvulio kaulo fragmentas. 6x1 cm dydžio.  

 

Gręžinys nr. 8. 

Inv. Nr. 6. Molio tinkas. Penki smulkūs fragmentai. 5x4x3 cm, 4x2x1,5 cm, 3x2x1,5 

cm, 2x1,5x1,5 cm, 3,5x2x1,5 cm dydžio. Gylis – 1,05/1,42 m. 

 

Gręžinys nr. 11. 

Inv. Nr. 7. Čerpės ? fragmentas. 3,5x3 cm dydžio, 0,8 cm storio. 

 

Gręžinys nr. 12. 

Inv. Nr. 8. Molio tinkas. Fragmento dydis 5,5x4,5x3 cm. Gylis – 0,4/0,78 m. 

 

Gręžinys nr. 17. 

Inv. Nr. 10. Molio tinkas. Du smulkūs fragmentai. 2,5x1,5x1,5 cm, 2x1,5x1,3 cm 

dydžio. Gylis – 0,4/0,6 m. 

 

Gręžinys nr. 22. 

Inv. Nr. 11. Plytos nuolauža. Fragmento dydis 3x2,5x1 cm. Išlikę kalkių skiedinio. 

Spalva – rusva. Gylis – 0,55 m. 

Inv. Nr. 12. Vinis. Geležinė. Ilgis – 3,1 cm., kojelė 0,2x0,15 cm skerspjūvio, kepurėlė 

0,4 cm skersmens. Gylis – 1,3 m. XIX-XX a. 



 89

Inv. Nr. 13. Neaiškios paskirties dirbinio fragmentėlis. Geležis ?. 0,5x0,5 cm dydžio, 

0,1 cm storio. Gylis – 5,5 m. 

 

Gręžinys nr. 23. 

Inv. Nr. 14. Gyvulio kaulo fragmentas. 4,5x1,7 cm dydžio. Gylis – 0,92/0,95 m. 

 

Gręžinys nr. 26*. 

Inv. Nr. 20. Gyvulio kaulo fragmentas. 3x0,7 cm dydžio. Gylis – 1,17/1,45 m. 

 

Gręžinys nr. 32. 

Inv. Nr. 25. Gyvulio kaulo fragmentas. 2,2x0,5 cm dydžio. Gylis – 1,54 m. 

Inv. Nr. 26. Šlako fragmentas. 2,5x1,7 cm dydžio. Gylis – 1,54 m. 

 

Gręžinys nr. 33. 

Inv. Nr. 27. Titnago fragmentas. Dydis 3,5x3,5x3,2 cm. Spalva – pilka. Be apdirbimo 

žymių. Gylis 0,86/0,92 m. 

 

Gręžinys nr. 36. 

Inv. Nr. 28. Plytos nuolauža. Fragmento dydis 5x4x1,5 cm. Spalva – gelsvai rusva. 

Gylis – 0,88 m. 

Inv. Nr. 29. Plytos nuolauža. Fragmento dydis 4x3,5x3,5 cm. Spalva – gelsvai rausva. 

Išlikę kalkių skiedinio. Gylis – 0,98 m. 

Inv. Nr. 30. Išdegto molio fragmentas (plytos nuolauža?). Fragmento dydis 1x1,5x0,2 

cm. Spalva – rausva. Gylis – 1,9 m. 

Inv. Nr. 31. Gyvulio kaulo smulkūs fragmentėliai. Fragmentų dydžiai 1,3x0,7 cm, 

1x0,7 cm, 0,7x0,5 cm. Kaulų fragmentai smarkiai sunykę. Gylis – 4,64/4,75 m. 

Inv. Nr. 32. Molio tinko fragmentas. Fragmento dydis 1,2x1,2x0,7 cm. Gylis – 

5,02/5,3 m. 

 

Gręžinys nr. 38a. 

Inv. Nr. 36. Gyvulio kaulo fragmentas. Gręžimo metu sutrupintas. Fragmentų dydžiai 

6x2,5 cm, 5x2 cm, 4x2 cm, 5,5x2 cm. ir pan. Gylis – 1,8 m. 

 

Gręžinys nr. 43. 
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Inv. Nr. 38. Gyvulio kaulas. Dydis 4,3x2,7 m. Gylis - 0,23/0,4 m. 

Inv. Nr. 39. Molio tinko fragmentai. 3x1,5 cm, 2x1,7 cm, 2,2x1,2 cm dydžio. Gylis - 

0,4/0,76 m. 

Inv. Nr. 40. Gyvulio kaulų fragmentai. 6x3,2 cm, 2,5x1,7 cm, 1,7x1,5 cm dydžio. 

Gylis 0,76 – 1,7 m. 

 

Gręžinys nr. 43a. 

Inv. Nr. 41. Molio tinko fragmentas. 2,5x3x2 cm dydžio. Gylis - 0,37/0,72 m. 

 

Gręžinys nr. 47. 

Inv. Nr. 43. Plytos nuolaužos fragmentas. Dydis 2,5x1,5x1,5 cm. Išlikę kalkių 

skiedinio. Plyta rausvos spalvos. Gylis - 0,15/0,67 m. 

Inv. Nr. 44. Plytos nuolaužos fragmentas. Dydis 2,7x2,5x1,1 cm. Plyta rusvos 

spalvos. Gylis - 0,15/0,67 m. 

Inv. Nr. 45. Gyvulio kaulų fragmentai. 3,5x2,5 cm, 3x1,5 cm, 3x3,5 cm dydžio. Gylis 

0,67 – 0,72 m. 

Inv. Nr. 46. Titnago nuoskalos fragmentas. Dydis 2x2 cm. Pilkos spalvos.Gylis – 

1,75 m. 

 

Gręžinys nr. 47a. 

Inv. Nr. 47. Perdedusių plytų nuolaužų fragmentai. Dydžiai – 5x2,2x2 cm, 4,5x2,5x2 

cm, 3,2x2x2 cm. Gylis - 0,6/0,7 m. 

 

Gręžinys nr. 49. 

Inv. Nr. 50. Perdedusių plytų ? nuolaužų fragmentai, pavirtę į penzą. Dydžiai – 

7x4x3,5 cm, 4,6x3x3 cm, 4,5x3,5x3 cm. Gylis - 0,15/0,29 m. 

Inv. Nr. 52. Plytos skeveldros fragmentas. Dydis 2x1,2x1 cm. Rausvos spalvos. Gylis 

- 0,29/0,64 m. 

 

Gręžinys nr. 53. 

Inv. Nr. 54. Plytos nuolaužos fragmentas. Dydis 9x6x3,5 cm. Išlikę kalkių skiedinio. 

Plyta rusvos spalvos. Plytų mūras ?. 

Inv. Nr. 55. Plytos nuolaužos fragmentas. Dydis 5x5,5x5 cm. Išlikę kalkių skiedinio. 

Plyta rausvos spalvos. Plytų mūras ?. 
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Šurfas nr. 1 

 

Inv. Nr. 56. Gyvulių kaulų fragmentai. 8,5x3,5 cm, 4,5x3 cm, 2,5x3,5 cm, 4x2,5 cm, 

4x3 cm dydžio. Gylis 0,1 – 0,2 m nuo esamo ž. pav. Sl.2a. 

Inv. Nr. 57. Keramikinio vamzdžio fragmentas. Molis. Šukės dydis 9,5x7 cm, 1,5 cm 

storio. Glazūruotas ruda glazūra. Išorinėje pusėje įspaustas gamyklinis atspaudas. XX 

a. II p. Gylis 0,1 – 0,2 m nuo esamo ž. pav. Sl.2a. 

Inv. Nr. 58. Plokštinio koklio fragmentas. Molis. 6x3,5 cm dydžio. Plokštė lygi, be 

atkraščių, padengta balta glazūra. Molis gelsvos spalvos. XIX – XX a. pr. Gylis 0,1 – 

0,2 m nuo esamo ž. pav. Sl.2a. 

Inv. Nr. 59. Stalo įrankio (šaukšto ar šakutės) kotelio fragmentas. Žalvaris?. 

Fragmento ilgis 7,2 cm, max. plotis – 2,2 cm, storis – 0,2 cm. XX a. Gylis 0,1 – 0,2 m 

nuo esamo ž. pav. Sl.2a. 

Inv. Nr. 60. Šovinio kulka. Švinas ?. Skersmuo 0,9 cm, ilgis 1,5 cm. XX a. II p. Gylis 

0,3 m nuo esamo ž. pav. Sl.2a. 

Inv. Nr. 61. Pentinas. Geležis. Ilgis – 14 cm, max. plotis – 7,5 cm. Deformuotas. XIV 

a. pab. – XV a. Gylis 0,32 – 0,45 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 71. Sl.3. 

Inv. Nr. 62. Dirbinys neaiškios paskirties, panašus į diržo sagties liežuvėlį. Geležis. 

Deformuotas. Ilgis 4 cm, max. plotis 1,1 cm. “Liežuvėlis” susuktas įvija, 0,6 cm 

skersmens. Gylis 0,32 – 0,45 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.3. 

Inv. Nr. 63. Šovinio gilzė (pistoleto). Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 0,9 cm, aukštis 

– 2,4 cm. Ant kapsulės įspausti skaičiai “8” ir “44”. Gylis 0,32 – 0,45 m nuo esamo ž. 

pav. Sl.3. 

Inv. Nr. 64. Gyvulio kaulas. 6x4 cm dydžio. Gylis 0,32 – 0,45 m nuo esamo ž. pav. 

Sl.3. 

Inv. Nr. 73. Šratas. Švinas. Skersmuo 1,5 cm. Gylis 0,6 m nuo esamo žemės pav. 

Nuotrauka nr. 74. Sl.5. 

Inv. Nr. 75. Molio tinko fragmentai. 3x2x2,5 cm, 2,7x1,7x2 cm dydžio. Gylis - 0,7 m 

nuo esamo žemės pav. Sl.5. 

Inv. Nr. 76. Molio tinko fragmentai. 9x8x3,5 cm, 6x6x2,5 cm, 4x4x2,5 cm, 4,2x4,5x3 

cm dydžio. Gylis 0,7 – 1,1 m nuo esamo žemės pav. Sl.5. 

Inv. Nr. 83. Gyvulio kaulo fragmentas. 3,8x2 cm dydžio. Gylis 0,7 – 1,1 m nuo 

esamo žemės pav. Sl.5. 
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Inv. Nr. 84. Molio tinko fragmentas. 7,5x5x2 cm. Gylis 1,06 m nuo esamo ž. pav. 

Sl.5. 

Inv. Nr. 85. Dirbinys neaiškios paskirties, labiausiai panašus į sviedinio skeveldrą. 

Geležis. 2,5x1,5 cm dydžio, 0,5 cm storio. Gylis 1,06 m nuo esamo ž. pav. Sl.5. 

Inv. Nr. 86. Apkalėlio ? fragmentas. Žalvaris ?. 2x1,7 cm dydžio, 0,2 cm storio, 

nežymiai išgaubta. Prie vieno krašto matosi žalvarinė kniedė. Gylis 1,06 m nuo esamo 

ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.5. 

Inv. Nr. 87. Cilindrinės spynos fragmentas. Geležis. Fragmento ilgis 6 cm, plotis 2 

cm. Gylis 1,1 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.5. 

Inv. Nr. 88. Plokštelės fragmentas. Žalvaris. 4,7x2,3 cm dydžio, 0,1 cm storio. 

Deformuota. Radimo metu buvo prilipusi prie cilindrinės spynos (inv. Nr. 87). Gylis 

1,1 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.5. 

Inv. Nr. 89. Arbaleto strėlės antgalis. Geležis. Bendras ilgis 5 cm, įmovos ilgis 1,9 

cm. Gylis 1,07 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.5. 

 

Inv. Nr. 90. Gyvulio kaulas, žandikaulis. 7x2 cm dydžio. Gylis 1,23 m nuo esamo ž. 

pav. Sl.6. 

Inv. Nr. 91. Molio tinkas. 7x6x3 cm dydžio. Vienas šonas aprūkęs. Gylis 1,3 m nuo 

esamo ž. pav. Sl.6. 

Inv. Nr. 93. Molio tinkas. 7,5x10x4 cm, 5,5x5x3,5 cm dydžio. Su gaisro pėdsakais – 

aprūkę bei išsilydę. Gylis 1,37 m nuo esamo ž. pav. Sl.6. 

Inv. Nr. 94. Dirbinys neaiškios paskirties, panašus į spygliuotos vielos fragmentą. 

Geležis. Ilgis – 6,5 cm. Gylis 1,38-1,60 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 74. Sl.6. 

Inv. Nr. 95. Molio tinkas. 7x4,5x3 cm. Gylis 1,38-1,60 m nuo esamo ž. pav. Sl.6. 

Inv. Nr. 98. Skardinės dėžutės (konservų ?) fragmentai. Geležis. Labai sunykusi, 

surūdijusi. Gylis 1,7 m nuo esamo ž. pav. Sl.6. 

Inv. Nr. 99. Gyvulio kaulo (žandikaulio) fragmentai. Gylis 1,95 m nuo esamo ž. pav. 

Sl.8a. 

Inv. Nr. 100. Šovinio kulka (pistoleto). Švinas ?. Skersmuo 0,8 cm, aukštis – 1,8 cm. 

Gylis 2,01 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 101. Molio tinkas. 8x6x6 cm, 5x6x4 cm, 7x4x2,5 cm dydžio. Gylis 1,4 – 2 

m. Sl.6. 

Inv. Nr. 103. Šovinio gilzė. Žalvaris. Skersmuo ties kapsule1,5 cm, aukštis – 5,4 cm. 

Surūdijusi. Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 
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Inv. Nr. 104. Šovinio gilzė (pistoleto). Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 0,9 cm, 

aukštis – 2,4 cm. Ant kapsulės įspausti du skaičiai iš kurių galima įžiūrėti “44”. Gylis 

1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 105. Šovinio gilzė (pistoleto). Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 1 cm, aukštis 

– 2,5 cm. Aprūdijusi. Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 106. Veidrodžio šukės fragmentas. Stiklas. Dydis 4,5x2 cm, storis 0,2 cm. 

Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 107. Sviedinio skeveldros ? fragmentas. Geležis. 2,5x1,5 cm dydžio, 0,7 cm 

storio. Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 108. Neaiškios paskirties dirbinys. Geležis. Deformuotas. Surūdijęs. 4,5x2 

cm dydžio, 0,2 cm storio. Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 75. 

Sl.8a. 

Inv. Nr. 109. Neaiškios paskirties dirbinys. Geležis. Deformuotas. Surūdijęs. 4x2 cm 

dydžio, 0,2 cm storio. Gylis 1,92 – 2,22 m nuo esamo ž. pav. Nuotrauka nr. 75. Sl.8a. 

Inv. Nr. 110. Moneta. Žalvaris. Tarybinė. 15 kapeikų. 1946 m. Gylis 1,92 – 2,22 m 

nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 112. Butelio šukės fragmentas. Stiklas. Žalsvos spalvos. 6x4,5 cm dydžio, 

0,4 cm storio. XX a. Gylis 2,21 – 2,6 m nuo esamo ž. pav. Sl.8a. 

Inv. Nr. 113. Šovinio gilzė (pistoleto). Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 0,9 cm, 

aukštis – 2,4 cm. Ant kapsulės įmuštos dvi žvaigždės, skaičiai “44”. Gylis 2,21 – 2,6 

m nuo esamo ž. pav. Sl.8b. 

Inv. Nr. 114. Šovinio gilzė. Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 0,7 cm, aukštis – 1,6 cm. 

Gylis 2,21 – 2,6 m nuo esamo ž. pav. Sl.8b. 

 

Šurfas Nr. 2 

 

Inv. Nr. 115. Šovinio gilzė. Žalvaris. Skersmuo ties kapsule 1,4 cm, aukštis – 5,2 cm. 

Rastas ant grindinio. 

Inv. Nr. 118. Skardos fragmentas. Geležis. Surūdijusi. 8x6 cm dydžio, 0,1 cm storio. 

XX a. Gylis – 2,5 m. Nuotrauka nr. 76. Sl.10. 

Inv. Nr. 119. Molio tinkas. 8x7,5x2,5 cm storio. Matosi medienos rievių atspaudai. 

Gylis – 2,5 m. Nuotrauka nr. 76. Sl.10. 
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Šurfas nr. 3 

 

Inv. Nr. 120. Molio tinkas. 28 vnt. Dydžiai: 8,5x6x2 cm, 11x7x4 cm, 6x3,5x2,5 cm, 

4x4,5x3 cm, 5,5x4x3 cm, 5x4,5x3 cm, 7,5x5,5x5 cm, 4zx2,5x2 cm, 7x5,5x5 cm, 

6x3,5x3 cm, 6x4x4 cm, 6x5,5x2 cm, 7x4,5x3 cm, 5x5x4 cm, 5x4x3 cm, 3,5x3x2 cm, 

7x4x3,5 cm, 7x5x5,5 cm, 6,5x6x3 cm, 5x4x2 cm, 4,4x4,5x2 cm, 8x6x4,5 cm, 

5x5,5x3,5 cm, 8x4,5x3,5 cm, 8x6,5x3,5 cm, 8,5x7x4 cm, 7x4x3,5 cm, 4x4,5x2 cm. 

Gylis 0,1-0,5 m. Nuotrauka nr. 77. 

Inv. Nr. 121. Dirbinys neaiškios paskirties, panašus į spynos detalę.. Geležis. 

Apskritimo formos, su 1,5 cm išsikišimais, viduryje netaisyklingos formos skylė. 

Dydis 5,7x4,2 cm, storis 0,1 cm. Gylis 0,5 m. Nuotrauka nr. 76. 

 

Šurfas nr. 4. 

 

Inv. Nr. 131. Galąstuvas. Akmuo. Netaisykligos formos, 14x5-6x3,5 cm dydžio. 

Gylis 0,3-0,6 m. Nuotrauka nr. 78. Sl.6. 

Inv. Nr. 132. Molio tinkas. 4 vnt. Dydžiai: 7,5x6x3 cm, 5,5x4x3,5 cm, 5x4x2 cm, 

4,5x4,5x2,5 cm. Gylis 0,3-0,6 m. Sl.6. 

Inv. Nr. 133. Gyvulių kaulų fragmentai. 11 vnt. Gylis 0,3-0,6 m. Sl.6. 
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7. Buitinės keramikos inventorinių lentelių sąrašas 

 

 

Lentelė 1. Inv.nr. 4-5, 9, 15-19, 21-24, 33-35, 37, 42, 48-49, 51. 

Lentelė 2. Inv.nr. 65-72, 74, 77-82, 92, 96-97, 102, 111, 116-117, 123-130. 
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8. Brėžinių sąrašas 

 

 

1. Situacijos planas. Geologinių gręžinių bei geologinių pjūvių vietos. Žvalgomųjų 

archeologinių tyrimų vietos.        M 1:100 

2. Geologiniai pjūviai:I-I (gr.nr. 12a, 28, 27, 26b, 26a, 26*, 29a, 29), 

   II-II (gr.nr. 11, 15, 25a, 25, 24, 31), 

   VI-VI (gr.nr. 5, 39, 42, 41),    M h1:400, v1:50 

Sutartiniai žymėjimai. 

3. Geologiniai pjūviai:III-III (gr.nr. 9, 17, 18, 18a, 19, 19a, 32, 33), 

   IV-IV (gr.nr. 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20a, 21, 22, 36, 37, 

 37a, 37b), 

   V-V (gr.nr. 6, 6a, 38, 38a, 37, 35), 

   Va-Va (gr.nr. 35, 34a, 34, 24).  M h1:400, v1:50 

4. Geologiniai pjūviai:VII-VII (gr.nr. 44, 45, 46), 

   VIII-VIII (gr.nr. 4a, 4, 47a, 47, 48, 49, 50, 51), 

   IX-IX (gr.nr. 1a, 1, 2, 56, 55, 54, 53, 52), 

 X-X (gr.nr. 29a, 24, 19a, 22, 36, 38, 39, 44, 47, 3, 56).  M h1:400, v1:50 

5. Dainų slėnis. Ištrauka iš situacijos plano. Žvalgomųjų tyrimų vietos. M 1:200 

6. Sutartiniai ženklai 

7. Šurfas nr. 1. Planas nr. 1.       M 1:20. 

8. Šurfas nr. 1. Pjūvis 1 – 1       M 1:20 

9. Šurfas nr. 1. Pjūvis 2 – 2       M 1:20 

10. Šurfas nr. 2. Planas nr. 1       M 1:20 

11. Šurfas nr. 2. Pjūviai 1 – 1, 2 – 2      M 1:20 

12. Šurfas nr. 3. Pjūviai 1 – 1, 2 – 2      M 1:20 

13. Šurfas nr. 4. Planas nr. 1       M 1:20 

14. Šurfas nr. 4. Pjūviai 1 – 1, 2 – 2      M 1:20 

15. Šurfas nr. 4. Pjūviai 3 – 3, 4 – 4      M 1:20 
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9. Nuotraukų sąrašas 

 

 

1. Geologinių tyrimų vaizdas. Tyrėjas Antanas Pečkaitis. 

2. Geofizinių tyrimų vaizdas. Tyrėjas Dainius Michelevičius. 

3. Šurfas nr. 1. Bendras vaizdas prieš darbų pradžią iš Š pusės. 

4. Šurfas nr. 1. Bendras šurfo vaizdas iš P pusės. 

5. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-2. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš ŠR pusės. 

6. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš ŠR pusės. 

7. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš Š pusės. 

8. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš Š pusės. 

9. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-8. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš Š 

pusės. 

10. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-8. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš 

P pusės. 

11. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-8. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš 

V pusės. 

12. Šurfas nr. 1. Tyrimų vaizdas iš PR pusės. 

13. Šurfas nr. 1. Gylis 0,32-0,45 m. Sl. 3, 4. Vaizdas iš PR pusės. 

14. Šurfas nr. 1. Gylis 1,1-1,2 m. Sl. 5, 6. Vaizdas iš PR pusės. 

15. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. Š sienelės vaizdas (kv. A-C 1). 

16. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. R sienelės atkarpos vaizdas (kv. A 1-2, pj. 1-1). 

17. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. R sienelės atkarpos vaizdas (kv. A 2-4, pj. 1-1). 

18. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. P sienelės vaizdas (kv. A-B 4, pj. 2-2). 

19. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. V sienelės atkarpos vaizdas (kv. C 2-4). 

20. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. V sienelės atkarpos vaizdas (kv. C 1-3). 

21. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. 

22. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų paliktos žymės. Kv. A 2-3. 

Vaizdas iš V pusės. 

23. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų paliktos žymės. Kv. A 1. 

Vaizdas iš PV pusės. 

24. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų paliktos žymės. Kv. A 1-3. 

Vaizdas iš R pusės. 

25. Šurfas nr. 1. R sienelės vaizdas iš V pusės. Kv. A 1-4, pj. 1-1. 
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26. Šurfas nr. 1. R sienelės apatinė dalis. Kv. A 2-3, pj. 1-1. 

27. Šurfas nr. 1. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Kv. A-B 4, pj. 2-2. 

28. Šurfas nr. 1. Š sienelės vaizdas iš P pusės. Kv. A-C 1. 

29. Šurfas nr. 1. V sienelės vaizdas iš R pusės. Kv. C 1-4. 

30. Šurfas nr. 1. V sienelės vaizdas iš R pusės. Kv. C 1-4. 

31. Šurfas nr. 1. Darbų pabaigos vaizdas iš PR pusės. 

32. Šurfas nr. 2. Darbų pradžia. Vaizdas iš V pusės. 

33. Šurfas nr. 2. Darbų pradžia. Vaizdas iš PV pusės. 

34. Šurfas nr. 2. Bendras vaizdas iš P pusės. 

35. Šurfas nr. 2. Grindinio fragmento (sl.4) vaizdas iš PR pusės. 

36. Šurfas nr. 2. Grindinio fragmento (sl.4) vaizdas iš P pusės. 

37. Šurfas nr. 2. Grindinio fragmento (sl.4) vaizdas iš ŠV pusės. 

38. Šurfas nr. 2. Įkasimų šalia grindinio vaizdas iš P pusės. 

39. Šurfas nr. 2. R sienelės vaizdas iš PV pusės. Kv. A 1-4, pj. 2-2, gylis 1,2 m.(Ha 

126,10 m). 

40. Šurfas nr. 2. R sienelės vaizdas iš ŠV pusės. Kv. A 1-4, pj. 2-2, gylis 1,2 m.(Ha 

126,10 m). 

41. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš ŠV pusės. Kv. A-B 4, gylis 1,2 m.(Ha 126,10 

m). 

42. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš PR pusės. Kv. A-B 1, pj. 1-1, gylis 1,1 m.(Ha 

126,10 m). 

43. Šurfas nr. 2. P sienelės bendras vaizdas iš PV pusės. Kv. A 1-4, pj. 2-2. 

44. Šurfas nr. 2. V sienelės atkarpos vaizdas iš R pusės. Kv. B 1-3. 

45. Šurfas nr. 2. V sienelės atkarpos vaizdas iš R pusės. Kv. B 1. 

46. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Kv. B 2. 

47. Šurfas nr. 2. R sienelės bendras vaizdas (nuslinkus pjūviui) iš V pusės. Kv. A 1-4, 

pj. 2-2. 

48. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš V pusės. 

49. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš R pusės. 

50. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš PR pusės. 

51. Šurfas nr. 3. V sienelės vaizdas iš PR pusės. 

52. Šurfas nr. 3. R sienelės vaizdas iš P pusės. Pj. 2-2. 

53. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos vaizdas iš V pusės. Pj. 2-2, kv.A 1. 

54. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos vaizdas iš PV pusės. Pj. 2-2, kv.A 1-2. 
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55. Šurfas nr. 3. Š sienelės vaizdas iš P pusės. Pj. 1-1. 

56. Šurfas nr. 3. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Kv.A 4. 

57. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos vaizdas iš V pusės. Pj. 2-2, kv.A 3-4. 

58. Šurfas nr. 4. Bendras vaizdas iš V pusės. 

59. Šurfas nr. 4. Bendras vaizdas iš PV pusės. 

60. Šurfas nr. 4. XX a. II p. tako fragmentas (sl. 4). Vaizdas iš Š pusės. 

61. Šurfas nr. 4. Įkasimų įžemyje vaizdas iš R pusės. 

62. Šurfas nr. 4. Įkasimų įžemyje vaizdas iš P pusės. 

63. Šurfas nr. 4. V sienelės vaizdas iš R pusės. Gylis 0,62-0,67m. 

64. Šurfas nr. 4. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Gylis 0,6-0,67m. 

65. Šurfas nr. 4. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Pj. 1-1, kv. A-B 3. 

66. Šurfas nr. 4. V sienelės vaizdas iš R pusės. Pj. 2-2, kv. B 1-3. 

67. Šurfas nr. 4. Š sienelės vaizdas iš P pusės. Pj. 3-3, kv. A-B 1. 

68. Šurfas nr. 4. R sienelės vaizdas iš V pusės. Pj. 4-4, kv. A 1-3. 

69. Radiniai. Puodų šukės. Gręžinys nr. 26. Inv. Nr. 15-19. 

70. Radiniai. Puodų šukės. Gręžinys nr. 29a., inv. Nr. 22; gręžinys nr. 45, inv. Nr. 42. 

71. Radiniai. Pentinas. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 61. 

72. Radiniai. Puodų šukės. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 65, 66, 68, 69. 

73. Radiniai. Puodų šukės. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 77 – 81. 

74. Radiniai. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 62, 73, 86 – 89, 94. 

75. Radiniai. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 102, 109, 108. 

76. Radiniai. Šurfas nr. 2, inv. Nr. 116, 118, 119; šurfas nr. 3, inv. Nr. 121. 

77. Radiniai. Molio tinkas. Šurfas nr. 3, inv. Nr. 120. 

78. Radiniai. Puodų šukės, galąstuvas. Šurfas nr. 4. Inv. nr. 122, 123, 126 – 128, 130, 

131. 
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10. Priedų ir paveikslų sąrašas 

 

Priedų sąrašas: 

 

1. 1933 m, 1939 m archeologinių tyrimų vietos. Tyr. E., V. Holubovičiai. 

2. 1956 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Tautavičius. 

3. 1988-89, 1991 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. V.Daugudis. 

4-5. 1990 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. D.Misiukaitė. 

6. 1995 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. K.Katalynas.  

Stalo kalnas. 1944 m. aerofotonuotrauka. 

7. 1990, 1995, 1997 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Lisanka, A.Vaicekauskas, 

S.Sarcevičius. 

8. 1995, 1997 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Vaicekauskas, S.Sarcevičius. 

9. Dainų slėnis. Vakarinės tribūnos. Reljefo pokyčio vieta ir  erdvinis jo vaizdas.  

10. 3D tyrimų duomenų masyvo struktūra. 

11. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 0-30 cm gylis. 

12. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 30-60 cm gylis. 

13. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 60-90 cm gylis. 

14. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 90-120 cm gylis. 

15. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 120-150 cm gylis. 

16. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 150-180 cm gylis. 

17. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 180-210 cm gylis. 

18. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 210-240 cm gylis. 

19. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 240-270 cm gylis. 

20. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 270-300 cm gylis. 

21. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 300-330 cm gylis. 

22. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 330-360 cm gylis. 

23. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 150-180 cm gylis. Anomalijų 

vietos.24. 3D geofiziniai tyrimai. Plokštuminis suminis pjūvis. 270-300 cm gylis. 

Anomalijų vietos. 

25. Dainų slėnis. Pirminis reljefas56. Kelių ašių schema.Dainų slėnis. 1944 07 09  

aerofotonuotrauka. Kelių ašių schema. 

 
56 parengė O.Valionienė, remdamasi geologo A.Pečkaičio tyrimų medžiaga. 
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27. Kalnų parkas. II Pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapinių sit. planai (apie 1944 – 

1946 m.).  

28. Kalnų parkas . II Pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapinių apytikrė vieta dab. sit. 

plane (pagal 1944 – 1946 m  schemas). 

29. Žmonių palaikų iš Dainų slėnio (Kalnų parko teritorija, Vilnius, 2008 m.) 

antropologinio tyrimo rezultatai (R.Jankauskas) 

 

 

Paveikslų sąrašas: 

 

1. Kalnų parko paleoreljefo teigiamos ir neigiamos ašys (parengė O.Valionienė). Psl. 

61. 

2. Pj.VIII-VIII. Psl. 62. 

3. 3D tyrimų plotai. Psl. 68. 



BUITINĖS KERAMIKOS LENTELĖ  Nr. 1. 
OBJEKTAS: 2008 m.. Vilnius, Dainų slėnis. Inv.nr. 4-5, 9, 15-19, 21-24, 33-35, 37, 42, 48-49, 51. 

ORNAMENTAS PIEŠINYS GLAZŪRA PRIEMAIŠOS  SPALVA  
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PASTABOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Puodas šonelis 1 4         +            +    r p r Gr.nr.6a. h-1,54/1,63 
m. 

Puodas priedugnis 1 5         +            +    p p R Gr.nr.8. h- 1,05/1,42 
m. 

Puodas šonelis 1 9         +           +     p p P Gr.nr.13. h- 0,72/0,78 
m. 

Puodas dugnelis 1 15         +            +   69 p p r Gr.nr.26. h- 1,17/1,45 
m. 

Puodas priedugnis 1 16         +            +   69 p p r ---“--- 
Puodas Šonelis 1 17         +            +   69 P P R ---“--- 
Puodas Šonelis 1 18         +            +   69 P P R ---“--- 
Puodas šonelis 1 19         +            +   69 p p r ---“--- 
Puodas šonelis 1 21         +           +     p p p Gr.nr.26a. h- 0,8 m. 
Puodas pakraštėlis 1 22         +            +   70 j j j Gr.nr.29a. h-1,88 m 
Puodas kaklelio viršus 1 23         +            +    p p p ---“--- 
Puodas dugnelis 1 24         +            +    p p p Gr.nr.31. h-0,51 m. 
Puodas šonelis 1 33         +            +    j j j Gr.nr.37. h-0,4/0,7 m. 
Puodas šonelis 1 34         +            +    j j j ---“--- 
Puodas šonelis 1 35    +                +     r r r Gr.nr.38. h-1,95m. 

Puodas šoneli  s 1 7 + 3                      +    j j j Gr.nr.38a.                
h-2,47/2,67 m. 

Puodas šoneli  s 1 2 + 4                      +   70 p r r Gr.nr.45. h-po 
grindiniu 

Puodas  Šonelis  1 48         +        +   +     p p p Gr.nr.48.                  
h-0,15/0,35m 

Puodas Šonelis 1 49         +            +    p p r ---“--- 

Puodas šonelis 1 51         +           +     r r r Gr.nr.49. h-0,29/0,64 
m. 

Spalva: P – pilka; R – rausva;  Ru – rusva;  G – gelsva; Ž – žalia; M – mėlyna; B – balta; V - violetinė 



BUITINĖS KERAMIKOS LENTELĖ  Nr. 2. 
OBJEKTAS: 2008 m.. Vilnius, Dainų slėnis. Inv.nr. 65-72, 74, 77-82, 92, 96-97, 102, 111, 116-117, 123-130. 

ORNAMENTAS PIEŠINYS GLAZŪRA PRIEMAIŠOS  SPALVA  
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PASTABOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Puodas pakraštėlis 1 65         +            +   72 p j p Šr.1. H-0,32-0,45m. 
puodas Kakl.brianelė 1 66         +           +    72 p r r -----“----- 

Puodai šoneliai 6 67-
72 

        +           + +   72    -----“----- 

Puodas šonelis 1 74         +           +     p p p Šr.1. H-0,7m. 
puodas pakraštėlis 1 77         +            +   73 r r r Šr.1. H-0,7-1,1m 
puodas pakraštėlis 1 78         +            +   73 j j j -----“----- 
puodas Kakl. briaunelė 1 79         +            +   73 j j j -----“----- 

puodai šonai 3 80-
82 

        + + + 3               7    ------“----- 

puodas šonas 1 92         +            +    p p p Šr.1. H-1,3 m 

puodai šonai 2 96-
97 

        + + +                   Šr.1. H-1,38-1,60 m 

puodas pakraštėlis 1 102  13       +            +   75 p p p Šr.1. H-1,4-2 m. 
puodas šonelis 1 111         +            +    p p p Šr.1. H-2,21-2,6 m 
puodas pakraštėlis 1 116  12       +            +   76 p p P Šr.2. H-2,5 m 
puodas priedugnis 1 117         +            +    p p p -----“----- 
puodas pakraštėlis 1 122         +            +   78 p r r Šr.4. H-0,3-0,6 m 

Puodai 
šoneliai 8 123

-
130 

        +            +   78    
-----“----- 

                                
                                
                                
                                
                                

                                

                                

                                

                                
Spalva: P – pilka; R – rausva;  Ru – rusva;  G – gelsva; Ž – žalia; M – mėlyna; B – balta; V - violetinė 

































Bekešo k.

1933 m, 1939 m archeologinių tyrimų vietos. Tyr. 

E., V. Holubovičiai

Priedas 1.



1956 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Tautavičius

Priedas 2.

Gaofizinių tyrimų
plokštuminis pjūvis 0,6 m 
gylyje ir atžymėtos jame 1956 
m tyr. vietos

Pl
ot

as
 1

Pl
ot

as
 2



Priedas 3.

1988-89, 1991 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. V.Daugudis

1991 m.
1988-89 m.



Šr.5

Šr.1

Šr.2

Šr.3

Šr.4
1990 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. D.Misiukaitė

Priedas 4.



Šr.3-10, 12

Šr.13-19
XVII a. palaidojimai
(Šr. 7)

Šr.14
1990 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. D.Misiukaitė

Priedas 5.



Šr. 1

Šr. 2

Šr. 3

1995 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. K.Katalynas

Priedas 6

Stalo kalnas. 1944 m. aerofotonuotrauka



1990, 1995, 1997 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Lisanka, A.Vaicekauskas, S.Sarcevičius

Priedas 7



Upelio vaga

Pl.1

Pl.2Pl.3

1995, 1997 m. archeologinių tyrimų vietos. Tyr. A.Vaicekauskas, S.Sarcevičius

Priedas 8



Priedas 9

Dainų slėnis. Vakarinės tribūnos. Reljefo pokyčio vieta ir  erdvinis jo vaizdas.

Gręžinio nr.

Esamas žemės paviršius

Kreivosios pilies laikotarpio menamas paviršius 



3D tyrimų duomenų masyvo struktūra.
A – duomenų išdėstymas ir numeracija plokštumoje, B – duomenys skersiniame profilyje,
C – duomenys išilginiame profilyje

B

C

A

Priedas 10



























1

2

3

4

5

150 – 180 cm sluoksnio suminis plokštuminis pjūvis. 
Anomalijų vietos.

Priedas 23



4
6

5

1

2
3

7

270 – 300 cm sluoksnio suminis plokštuminis pjūvis. 
Anomalijų vietos.

Priedas 24



Priedas 25

1a

1b

1c

1d

1956 m. tyrimų metu
aptikto statinio vieta

Geofizinių tyrimų metu
fiksuotų statinių kontūrai

Dainų slėnis. Pirminis reljefas. Kelių ašių schema.



Priedas 26

1a

1b

1c

1d

1956 m. tyrimų metu
aptikto statinio vieta

Geofizinių tyrimų metu
fiksuotų statinių kontūrai

Dainų slėnis. 1944 07 09  aerofotonuotrauka. Kelių ašių schema. 

Stalo kalnas



Priedas 27

a) LYA, f. K – 8, ap. 2, b. 200, l. 8

c) LYA, f. K – 8, ap. 2, b. 200, l. 5

b) LYA, f. V – 69 – 78 b. 3, l. 86-2

LYA – lietuvos ypatingasis archyvas

Kalnų parkas. II Pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapinių sit. planai (apie 1944 – 1946 m.).



Priedas 28

Kalnų parkas. II Pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapinių apytikrė vieta
dab. sit. plane (pagal 1944 – 1946 m  schemas). 

Kapinės

Takas



Žmonių palaikų iš Dainų slėnio (Kalnų parko teritorija, Vilnius, 2008 m.) 
Antropologinio tyrimo rezultatai 

 
Šurfas nr. 1, 1,5-2 m gylis, supiltinis sluoksnis. Žmonių kaulai – suaugusio asmens (virš 15 m.) pėdų 
kaulų fragmentai. 
 
 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto  
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius 

 
Rimantas Jankauskas 
 
2009 m. kovo 17 d. 
 
 

Priedas 29 



1. Geologinių tyrimų vaizdas. Tyrėjas Antanas Pečkaitis. 2. Geofizinių tyrimų vaizdas. Tyrėjas Dainius 
Michelevičius. 

3. Šurfas nr. 1. Bendras vaizdas prieš darbų pradžią iš Š 
pusės. 

4. Šurfas nr. 1. Bendras šurfo vaizdas iš P pusės. 

5. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-2. XX a. II p. tako fragmentas 
(sl.2a). Vaizdas iš ŠR pusės. 
 

6. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II p. tako fragmentas 
(sl.2a). Vaizdas iš ŠR pusės. 



 

 
7. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II 
p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš 
Š pusės. 

 
8. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3. XX a. II 
p. tako fragmentas (sl.2a). Vaizdas iš 
Š pusės. 

9. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-
8. XX a. II p. tako fragmentas 
(sl.2a). Vaizdas iš Š pusės. 

 
10. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-
8. XX a. II p. tako fragmentas 
(sl.2a). Vaizdas iš P pusės. 

 
11. Šurfas nr. 1. Kv. A-C 1-3, B-C 4-8. XX a. II p. tako fragmentas (sl.2a). 
Vaizdas iš V pusės. 

 
12. Šurfas nr. 1. Tyrimų vaizdas iš PR pusės. 

 
13. Šurfas nr. 1. Gylis 0,32-0,45 m. Sl. 3, 4. Vaizdas iš 
PR pusės. 



 

 
14. Šurfas nr. 1. Gylis 1,1-1,2 m. Sl. 
5, 6. Vaizdas iš PR pusės. 

 
15. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. Š sienelės vaizdas (kv. A-C 1). 
 

 
16. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. R sienelės atkarpos 
vaizdas (kv. A 1-2, pj. 1-1). 

 
17. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. R sienelės atkarpos 
vaizdas (kv. A 2-4, pj. 1-1). 

 
18. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. P sienelės vaizdas (kv. 
A-B 4, pj. 2-2). 

19. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. V sienelės atkarpos 
vaizdas (kv. C 2-4). 

 



 

20. Šurfas nr. 1.Gylis 1,1-1,2 m. V sienelės atkarpos 
vaizdas (kv. C 1-3).  

21. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7.  

22. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų 
paliktos žymės. Kv. A 2-3. Vaizdas iš V pusės. 
 

 
23. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų 
paliktos žymės. Kv. A 1. Vaizdas iš PV pusės. 

24. Šurfas nr. 1. Gylis 1,9 m. Sl. 7. Ekskovatorio dantų 
paliktos žymės. Kv. A 1-3. Vaizdas iš R pusės. 

25. Šurfas nr. 1. R sienelės vaizdas iš V pusės. Kv. A 1-4, 
pj. 1-1. 



 

26. Šurfas nr. 1. R sienelės apatinė 
dalis. Kv. A 2-3, pj. 1-1. 

 
27. Šurfas nr. 1. P sienelės vaizdas iš 
Š pusės. Kv. A-B 4, pj. 2-2. 

28. Šurfas nr. 1. Š sienelės vaizdas iš 
P pusės. Kv. A-C 1. 

29. Šurfas nr. 1. V sienelės vaizdas iš R pusės. Kv. C 1-4. 30. Šurfas nr. 1. V sienelės vaizdas iš R pusės. Kv. C 1-4.

31. Šurfas nr. 1. Darbų pabaigos vaizdas iš PR pusės. 32. Šurfas nr. 2. Darbų pradžia. Vaizdas iš V pusės. 
 



 

33. Šurfas nr. 2. Darbų pradžia. Vaizdas iš PV pusės. 34. Šurfas nr. 2. Bendras vaizdas iš P pusės. 

 
35. Šurfas nr. 2. Grindinio 
fragmento (sl.4) vaizdas iš PR pusės. 36. Šurfas nr. 2. Grindinio fragmento 

(sl.4) vaizdas iš P pusės. 
37. Šurfas nr. 2. Grindinio 
fragmento (sl.4) vaizdas iš ŠV pusės.

 
38. Šurfas nr. 2. Įkasimų šalia 
grindinio vaizdas iš P pusės. 

 
39. Šurfas nr. 2. R sienelės vaizdas iš PV pusės. Kv. A 1-4, pj. 2-2, gylis 1,2 
m.(Ha 126,10 m). 



 

40. Šurfas nr. 2. R sienelės vaizdas iš ŠV pusės. Kv. A 1-
4, pj. 2-2, gylis 1,2 m.(Ha 126,10 m). 

41. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš ŠV pusės. Kv. A-B 
4, gylis 1,2 m.(Ha 126,10 m). 

 
42. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš PR pusės. Kv. A-B 
1, pj. 1-1, gylis 1,1 m.(Ha 126,10 m). 

 
43. Šurfas nr. 2. P sienelės bendras vaizdas iš PV pusės. 
Kv. A 1-4, pj. 2-2. 

 
44. Šurfas nr. 2. V sienelės atkarpos vaizdas iš R pusės. Kv. B 1-3. 

45. Šurfas nr. 2. V sienelės atkarpos 
vaizdas iš R pusės. Kv. B 1. 



 

 
46. Šurfas nr. 2. P sienelės vaizdas iš 
Š pusės. Kv. B 2. 

 
47. Šurfas nr. 2. R sienelės bendras vaizdas (nuslinkus pjūviui) iš V pusės. 
Kv. A 1-4, pj. 2-2. 

 
48. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš V pusės. 
 

 
49. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš R pusės. 
 

 
50. Šurfas nr. 3. Bendras vaizdas iš PR pusės. 
 

51. Šurfas nr. 3. R sienelės vaizdas iš ŠV pusės. Pj. 2-2. 
 



 

 
52. Šurfas nr. 3. R sienelės vaizdas iš 
P pusės. Pj. 2-2. 53. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos 

vaizdas iš V pusės. Pj. 2-2, kv.A 1. 
54. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos 
vaizdas iš PV pusės. Pj. 2-2, kv.A 1-
2. 

 
55. Šurfas nr. 3. Š sienelės vaizdas iš 
P pusės. Pj. 1-1. 

 
56. Šurfas nr. 3. P sienelės vaizdas iš 
Š pusės. Kv.A 4. 

 
57. Šurfas nr. 3. R sienelės atkarpos 
vaizdas iš V pusės. Pj. 2-2, kv.A 3-4. 

 
58. Šurfas nr. 4. Bendras vaizdas iš V pusės. 

 
59. Šurfas nr. 4. Bendras vaizdas iš PV pusės. 



 

60. Šurfas nr. 4. XX a. II p. tako fragmentas (sl. 4). 
Vaizdas iš Š pusės. 

61. Šurfas nr. 4. Įkasimų įžemyje vaizdas iš R pusės. 

 
62. Šurfas nr. 4. Įkasimų įžemyje vaizdas iš P pusės. 
 

 
63. Šurfas nr. 4. V sienelės vaizdas iš R pusės. Gylis 
0,62-0,67m. 

 
64. Šurfas nr. 4. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Gylis 0,6-
0,67m. 

65. Šurfas nr. 4. P sienelės vaizdas iš Š pusės. Pj. 1-1, kv. 
A-B 3. 



 

 
66. Šurfas nr. 4. V sienelės vaizdas iš R pusės. Pj. 2-2, kv. 
B 1-3. 

67. Šurfas nr. 4. Š sienelės vaizdas iš P pusės. Pj. 3-3, kv. 
A-B 1. 

 
68. Šurfas nr. 4. R sienelės vaizdas iš V pusės. Pj. 4-4, kv. 
A 1-3. 

 
69. Radiniai. Puodų šukės. Gręžinys nr. 26. Inv. Nr. 15-
19. 

 
70. Radiniai. Puodų šukės. Gręžinys nr. 29a., inv. Nr. 22; 
gręžinys nr. 45, inv. Nr. 42. 

 
71. Radiniai. Pentinas. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 61. 

15 19 

17 
16 18 

22 
42 

 



 

72. Radiniai. Puodų šukės. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 65, 66, 
68, 69. 

 
73. Radiniai. Puodų šukės. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 77 – 81.

 
74. Radiniai. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 62, 73, 86 – 89, 94. 

65 66 78 79 

68 69 
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94 

88 
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89 
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73 

 



 

75. Radiniai. Šurfas nr. 1. Inv. Nr. 102, 109, 108. 

 
76. Radiniai. Šurfas nr. 2, inv. Nr. 116, 118, 119; šurfas 
nr. 3, inv. Nr. 121. 

 
77. Radiniai. Molio tinkas. Šurfas nr. 3, inv. Nr. 120. 

 
78. Radiniai. Puodų šukės, galąstuvas. Šurfas nr. 4. Inv. 
nr. 122, 123, 126 – 128, 130, 131. 
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Kultūros paveldo departamento 
Mokslinei archeologijos komisijai 
 
 
2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

teritorijoje esančiame Dainų slėnyje (A1961K) projektas 
 
 2008 m. liepos – spalio mėn. planuojama atlikti archeologinius žvalgomuosius 
tyrimus  Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančiame Dainų 
slėnyje (A1961K). Rengiant Rezervato planavimo schemą (tvarkymo planą), ypatingai 
svarbūs ir aktualūs Dainų slėnio tvarkymo darbų sprendiniai. Jau 2009 m. čia numatyti 
masiniai renginiai, siūloma Dainų slėnio statinių ir aplinkos rekonstrukcija. Tvarkymo 
darbai negali pažeisti archeologinės vertybės, gali remtis tik motyvuotais, moksliniais 
tyrimais paremtais, argumentais. Tačiau šiuo metu turimi archeologiniai duomenys yra 
nepakankami. Atlikti tokius tyrimus Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 
direkcija užsakė Lietuvos istorijos institutui. 

Darbus planuojama atlikti dviem etapais. Pirminiame etape Dainų slėnio 
teritorijoje planuojama atlikti geologinius gręžinius - viso numatoma išgręžti 65 gręžinius 
(žr. situacijos planą). Antrame etape planuojama atlikti archeologinius žvalgomuosius 
tyrimus. Šurfų vietos bus pasirenkamos priklausomai nuo gręžinių duomnų. Dainų slėnio 
teritorijoje viso numatyta ištirti 40 m2 dydžio plotą. Apie konkrečias žvalgomųjų tyrimų 
vietas KPD bus informuotas projekto papildymo raštu. Geologinių bei žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų tikslas – nustatyti Dainų slėnyje esančių archeologinių sluoksnių 
paplitimo ribas, storį, būklę bei chronologiją. 

Lauko darbus – geologinius tyrimus - numatoma pradėti nuo 2008 m. liepos 9 d., 
pabaigti - 2008 m. rugsėjo 1 d. 
  
Priedai: 
1. Situacijos planas su pažymėtomis geologinių gręžinių vietomis. M 1:1000 
 
 
2008 07 08     LII archeologas         Saulius Sarcevičius 
 
 





Kultūros paveldo departamento 
Mokslinei archeologijos komisijai 
 
 
2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

teritorijoje esančiame Dainų slėnyje (A1961K) projekto papildymas 
 
 Pagal Mokslinės archeologinės komisijos patvirtintą žvalgomųjų tyrimų Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje esančiame Dainų slėnyje programą, 2008 
07 10 d. archeologui Sauliui Sarcevičiui buvo išduotas archeologinių žvalgomųjų tyrimų  
leidimas nr. 128. Šio leidimo pagrindu tų pačių metų liepos – rugsėjo mėn. Dainų slėnio 
teritorijoje buvo atlikti geologiniai tyrimai (vadovas geologas A.Pečkaitis), kurių metu 
išgręžti 75 gręžiniai (žr. sit. planą). Užbaigus šiuos tyrimus, Dainų slėnio dalyje, 
apimančioje dab. estrados bei į ŠV nuo jos esančioje teritorijoje (bendras plotas – apie 5 
ha), papildomai buvo atlikti geofiziniai tyrimai (vadovas D.Michelevičius). Paraleliai 
šiems tyrimams, buvo atliekami istorinių šaltinių, atspindinčių tiriamą taritoriją, paieška 
(vadovas R.Maslauskas).  Nors visų išvardintų tyrimų rezultatai dar nėra apibendrinti, 
tačiau jau dabar galime daryti šias pagrindines išvadas: 
1. pagal aptiktus istorinius duomenis, Dainų slėnio teritorijoje buvusios kapinės, kuriose 
po II pasaulinio karo buvo laidojami vokiečių belaisviai. Turimi duomenys apytiksliai 
norodo šių kapinų vietą.   
2. tiriamoje teritorijoje kultūrinio sluoksnio storis pasiskirstęs nevienodai, fiksuoti jo 
storiai nuo 1 m iki 8m, vyrauja iki 4 m  Archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių 
storis svyruoja nuo 0,5 m iki 6 m. 
3. geologinių bei geofizinių tyrimų metu nustatyta, kad pirminis Dainų slėnio reljefas 
skirėsi nuo dabar esamo. Visų pirma, estrados teritoriją iš V pusės ribojanti kalva didesne 
dalimi yra supiltinio pobūdžio. Čia supylimai siekia iki 5 – 7 m. Antra, per slėnio 
teritoriją, Neries upės kryptimi driekėsi dvi griovos, kurioje kultūriniai sluoksniai ir yra 
storiausi. Lokalizuotos griovų vietos, gylis, kuris siekė iki 8 m. Tarp griovų, priklausomai 
nuo atsumo iki jų krašto, kultūrinio sluoksnio storis mažėja, tačiau šiose vietose fiksuoti 
intensyvūs, nuo 0,3 iki 3 m storio sluoksniai su ryškiais degėsių pėdsakais. Šiame tyrimų 
etape galima būtų manyti, kad šie sluoksniai priskirtini Kreivojo miesto egzistavimo 
laikotarpiui. Nustatytas aptariamo kultūrinio sluoksnio paplitimas, kuris apima visą dab. 
asfaltuotos estrados teritoriją bei į ŠV nuo jos. 
 Įvertinus šiuos duomenis, ir atsižvalgus į ankstesnių archeologinių tyrinėjimų 
medžiagą (A.Tautavičiaus 1956 m), archeologiniai tyrimai Dainų slėnio teritorijoje turėtų 
būti atliekami remiantis šiais principais: 
1. visiškai nėra tikslinga aprašomoje teritorijoje kasinėti šurfais, t. y. archeologiniai 
tyrimai turėtų būti vykdomi didesniais plotais (10x10, 5x5 m ir panašaus dydžio). Ši 
nuostata pagrįsta tuo, kad minėtoje teritorijoje susiduriama su storais kultūriniais 
sluoksniais, kuriuos didesne dalimi sudaro gana birūs gruntai. 
2. archeologiniai tyrimai turi būti atliekami tokiu būdu, kad kuo mežiau būtų pažeistas 
Kreivojo miesto egzistavimo metu susiformavęs kultūrinis sluoksnis,. Pastarasis 
sluoksnis turėtų būti tiriamas tik esant pagrįstai būtinybei. 
 Atsižvalgus į aukščiau išdėstytas išvadas bei laikantis išsakytų tyrimų principų, 
buvo atsisakyta minties vykdyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus archeologiškai 



vertingo kultūrinio sluoksnio paplitimo dalyse. Tyrimai  bus atliekami tik Š Dainų slėnio 
dalyje (žr. sit. planą). Šių tyrimų tikslas  – II pasaulinio karo vokiečių belaisvių kapų 
paieška. Numatoma iškasti 3-4 šurfus (3x2 m dydžio) (žr. sit. planą). Bendras tyrimų 
plotas sudarytų 18-24 m2. Pastaroji teritorija, remiantis turimais geologiniais bei 
geofiziniais tyrimais, dalinai patenka ant R griovos, todėl, tikėtina, kad šurfai bus kasami 
supylimų vietose, kur Kreivojo miesto egzistavimo laikotarpio sluoksniai mažai tikėtini. 
 Žvalgomuosius tyrimus planuojama pradėti 2008 m. rugsėjo 15 d., o pabaigti 
2008 m. spalio 1 d.   
 
  
Priedai: 
1. Situacijos planas su pažymėtomis archeologinių žvalgomųjų tyrimų vietomis. M 
1:1000 
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