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Pratarmė 

Šis šventviečių sąvadas -reikšminga Žiemgalos tyrinėjimų dalis. To
liau tęstas 2015 m. Joniškyje pradėtas darbas, be to, po daugelio metų 
šventviečių tyrėjo ranka vėl sklaidė Juozo Šliavo sukauptus rankraščius, 
mašinraščius, piešinius ir nuotraukas; buvo atnaujintos 1979 m. nutrūku
sios Pakruojo rajono šventviečių paieškos. 

Bendravimas su kraštotyrininkais, susitikimai su vietos gyventojais, 
pašnekesiai apie paveldo vertybių išsaugojimą ir reikšmę, ypač liudijimai 
apie šventybes, pranoko visus mokslinių tyrimų lūkesčius, suteikė naujų 
jėgų, o šiam darbui- dar daugiau prasmės. Tegul žinios apie žiemgalius 
plėsis ir gilės, žadindamos ne tik protą, vaizduotę, bet ir baltų genties 
dvasią. 

Pradėdamas knygą dėkoju daugelio ekspedicijų dalyviams: Tomui 
Bieliauskui, Dainiui Jurevičiui, Elonai Lovčikienei, dr. Aistei Petrauskienei, 
dr. Gediminui Petrauskui, levai Stachovaitei, Algimantui Stalilioniui, levai 
Šimanauskaitei, Linai Vaitekūnienei, Stasiui Vaitekūnui, Faustui Vaičiuliui, 
dr. Daivai Vaitkevičienei, Vikenei Vaitkevičiūtei, už pastogę ir globą- Žyd
rūnui Budzinauskui, Daliai Stalilionienei, Birutei ir lrenijui Pangoniams. 

Savo žiniomis su ekspedicijų dalyviais geranoriškai dalijosi ir kitaip 
knygą rengti padėjo: Valentina Alekseriūnaitė, istorikas doc. Vytenis 
Almonaitis, mokytoja Aldona Ašmonavičienė, Janina Eringienė, arche
ologas prof. Algirdas Girininkas, mokytoja Birutė Janušauskienė, biblio
tekininkė Genė Juodytė, istorikas doc. Robertas Jurgaitis, muziejininkė 
Aistė Kazimieraitytė, archeologė Alfreda Petru lie nė, muziejininkė dr. Zita 
Pikelytė, Stanislovas ir Emilija Platkevičiai, valstybininkas Vidmantas Povi
lionis, paveldosaugininkas Marius Skerniškis, kraštotyrininkai Jonas Treš
kevičius ir Vilius Tribulas, mokytoja Angelė Urlakienė, Birutė Vanagienė, 
arc heo lo gas dr. Ernestas Vasiliauskas, mokyto ja A po I o nij aVe idait ė ir dau
gelis kitų geros valios žmonių. 

Knygos rengimo ir leidybos sūkuryje kartu su manimi buvo Vita Dal
mantaitė ir Jurgina Jankauskienė- joms taip pat skambus ačiū! 

Belieka pridurti, kad šios knygos pabaigoje yra ir Joniškio rajono 
šventviečių sąvado, paskelbto 2016 m., papildymai. 

Vykintas Vaitkevičius 
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Įvadas 

Pakruojo rajono 
šventviečių 
paieškos ir 
tyrimai 

Pirmieji į senovės tyrėjų akiratį, renkant žinias Kauno gubernijos ar
cheologijos žemėlapiui, pateko du Pakruojo krašto akmenys - Titonių 
Velnio Krėslas (282)' ir šventu vadinamas Zigmantiškių akmuo su pėda 
(316) (noKposcKMH 1899, 6o, 62). Dr. Ernesto Vasiliausko duomenimis, 
1845-1887 m. antrąją šventvietę dar lankė Kuršo literatūros ir dailės drau
gijos narys, visapusiškas tyrėjas ir kūrėjas vokiečių kilmės dvarininkas Ju
lijus Dioringas (1818-1898) (išsamiau apie jį žr.: Vasiliauskas 2013). XIX a. 
antroje pusėje Zigmantiškių akmens istoriją plačiai aprašė ir, manytina, 
Rozalime lankėsi Žemaičių vyskupijos istorijos autorius kun. Vincentas Ju
zum as (1819-1901). 

Apie 1908-1913 m. Peleniškių piliakalnį (201) žvalgė ir jo papėdėje 
buvusį akmenį su dubeniu išmatavo Žemaitijos piliakalnių tyrinėtojas 
lenkų gydytojas Liudvikas Kšivickis (1859-1941). Nuo tų laikų dažniausiai 
Petro Tarasenkos dėka į Valstybės archeologijos komisijos akiratį pate
ko daugiau šventviečių: 1925 m. buvo pastebėtas į Pašvitinio bažnyčios 
šventoriaus tvorą įmūrytas akmuo su dube niu (200) (VAK 73/277), 1935 m. 
vieną akmenį su dube niu, vadinamą Kertiniu (37), Žemės vardyno anke
toje paminėjo Mikniūnų pradžios mokyklos mokytojas Jonas Stepukas 

1 Tai vietos aprašymo numeris Pakruojo r. šventviečių sąvade, kuris skelbia
mas šiame leidinyje. 
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(LŽV: Šiaulių apskr., Pašvitiniovlsč., Binėnų k.). Tų pačių metų rudenį buvo 
užpildyti kultūros paminklų- Paežerių Koplyčkalnio (190) ir Zigmantiškių 
akmens (316), laikomo stebuklingu, aprašymo lapai (1 pav.), taip pat gauti 
savininkų pasižadėjimai juos saugoti (VAK 50: 428-433, 462-469). 

1949 m. į Žeimelį atvykęs pradedantis dirbti anglų kalbos mokytojas 
Juozas Šliavas (1930-1979), kilęs iš Rimkūnų prie Linkuvos, viso to nebu
vo girdėjęs.1958 m. pradėjo veikti J. Šliavo vadovaujamas mokinių kraš
totyros būrelis, 1959 m.- mokyklos muziejus (išsamiau žr.: Šliavas 1981). 

1966 m. spalio 8 d.J. Šliavas rašo Vaciui Miliui apie Žiemgalos' kraš
to geografinę, kalbinę, istorinę, kultūrinę, etnografinę apibrėžtį (Bėčius 
2004, 30-31) ir šis laiškas atskleidžia, kaip toli, kaip giliai tuo metu jau sie
kia mokytojo tyrimai. 

Tais pačiais metais moksleiviams gimtuosiuose ir gretimuose kai
muose pradėjus rinkti padavimus pagreitį Žeimelyje įgauna kraštotyros 
darbas (žr.: LTR 3851; Šliavas 1974b, 66). "Ypač intensyviai kraštotyroje 
ėmiau dirbti nuo 1966 m. pradžios. Surinktus įvairius apylinkės kraštoty
rinius duomenis pradėjau apibendrinti straipsniuose'<, - rašė J. Šliavas 
(PakrB). 

Padavimai ir sakmės, matyt, atkreipė mokytojo dėmesį į arche
ologines ir mitologines vietas. Darbą tęsti skatino Lietuvos TSR pamin
klų apsaugos ir kraštotyros draugijos veikla (jau buvo leidžiamas me
tinis jos leidinys, pradėtos rengti kompleksinės ekspedicijos ir kt.), be 
to, 1966 m. sausio 4 d. TSRS Ministrų Taryba priėmė nutarimą skirti lėšų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų iškėlimui iš viensėdžių; tų pačių 
metų gegužę šalys buvo įpareigotos nekartoti ankstesnių klaidų kuriant 
mažus, 30-40 ha dydžio sausinamus sklypus, nes jų dydis nuo šiol turėjo 
siekti 200 ha- reikėjo nukelti po 12-14 viensėdžių (išsamiau žr.: Kavoliutė 
2015, 50 ). 

Šie pranešimai apie numatytus arba beprasidedančius pokyčius že
mės ūkyje ir gyvensenoje turėjo įtakos -1966 m.J. Šliavas rūpinasi Gelčių 
(97), Kairelių (I ir II) (127 ir 128), Peleniškių (202), Trumpakojų (293) akme
nų su dubenimis išsaugojimu, perveža juos į Žeimelio mokyklos kiemą. 
Atrodo, tai pirmasis Lietuvoje toks akmenų rinkinys. 

1968 m. vasarą įvyko pirmoji kraštotyrininkų darbo ir poilsio stovy
kla, jos dalyviai nuo to laiko sudarė Rimutės Rimantienės vadovaujamos 
šventosios archeologinės ekspedicijos branduolį. Talkino ir J. Šliavas su 
mokiniais. Likimas lėmė, kad 1969 m. rugpjūčio 28 d. mokytojas iš Žei
melio su moksleiviu 2-ojoje akmens amžiaus radimvietėje aptiko žymųjį 
šventosios stabą, dar vadinamą dievuku. Prisimindama tą dieną R. Riman
tienė rašė: 

Nelabai ko tikėjausi iš to plotelio, bet, kaip visada, viską stengiausi ,a, 
iškasti iki pat galo. Įsitaisiau gal kokiame 3 m aukštyje ant iškastų žemių ~ 
krūvos su visomis atsarginėmis priemonėmis. Šalia manęs stovi vonelė su 
švariu vandeniu, turiu pasidėjusi še petukus, fotoaparatą ir visa kita. Jiedu 
ramiausiai nukasinėja nuo laiptų viršaus sapropelį, tik žiūriu - išryškėja 

2 Tuo metu J. Šliavas dar vartoja formą Žemgala (=latvių Zemgala). 
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2. Restauratore 8 rone 
Pinkevičiūte su šventojoje 
rasto dievo skulptūra. 
1969. 

kažkoks rąstelis ir matyti pjaustymo žymės. Kasėjai susijaudino- čia ne 
mes iškirtom, šaukia jie. Aišku, matau, kad tai senos įkartos [įkirtos ]. 

lr kaip nesijaudinti, nes visi žinojo mano šviesiausią svajonę- iškasti 
dievą! Matau veidą- Šliavas negali net patikėti! O aš šaukiu: nosis, tikrai 
nosis! Į perkasą į lipti jau ne begaliu- paduodu jiems vonelę su vandeniu ir 
šepetukus. Taip, tikrai veidas (Rimantienė 2010, 302). 

Atradimas padarė įspūdį ir J. Šliavui. "1969 m. rugpjūčio 28-oji Lietu
vos archeologijoje išliks atmintina tuo, kad tą dieną pelkėje prie Švento
sios miestelio buvo iškastas pirmas tokios rūšies medinis kažkoks dievy
bės stabas. Veido bruožais šis stabas panašus į šių dienų Lietuvos pakelių 
koplytstulpių Rūpintojėlius, nors jam jau beveik 5000 metųu, - rašė jis 
(Šiiavas 201od) (2 pav.). Šiandien manytina, kad senovės dievas J. Šliavą 
galėjo paskatinti, padrąsinti ir pastūmėti žengti tolesnių tyrinėjimų keliu. 
Jie pirmiausia buvo nukreipti į baltų mitologiją. 

1970 m. rudenį J. Šliavo vadovaujami moksleiviai surinko, švariai 
perrašė ir netrukus į Lietuvių tautosakos rankraštyną perdavė trijų dalių 
sakmių ir pasakojimų (iš viso daugiau kaip soo tekstų) rinkinį "Žeimelio 
apylinkės mitologijau. Unikalios sakmės, pasakojimai ir tikėjimai tuoj pat 
patraukė tautosakos tyrėjų dėmesį ir 1971 m.3 vasario 25-26 d. į Žeimelį 
susitikti su J. Šliavu ir kraštotyrininkais moksleiviais, aplankyti pateikėjų 
atvyko patyręs tautosakos rinkėjas Norbertas Vėlius (1938-1996). Grįžęs 
apie tai jis rašė: 

Pasirodė, kad daugumas mokinių užrašytų sakmių yra autentiškos, 
užrašytos iš tų pateikėjų, kurie nurodyti metrikose. Tačiau mokiniai nesu
gebėjo tiksliai pažodžiui užfiksuoti pasakojamus kūrinius; tiek sintaksė, 
tiek leksika yra pataisyta, "pagerintau, o kartais kūriniai perpasakoti net 

3 1971 m. vasario 28 d. N. Vėl iaus rašytose Pastabose suklysta datuodamas 
komandiruotę (nurodytas 1970 m. vasario mėnuo-Vait.). 



). Mokytojas Juozas 
Š/iavas ir jo vadovaujami 
kraštotyrininkai. 

1971-01-15. 
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savais žodžiais ( ... ). Išaiškinta, jog kai kurios sakmės yra pačių mokinių su
kurtos arba įteig1os pasakotojams, prisispyrus klausiant, ar nežino tokių 
ir tokių kūrinių. Atrodo, kartais ir patys pateikė jai, norėdami pradžiuginti 
arba paerzinti atkaklius klausinėtojus, šį tą prigalvojo, ko nebuvo girdėję 
iš savo senelių. O nuvykus man į jų namus, išsigynė, kad tokių dalykų neži
ną (išsamiau žr.: LTR 4239). 

Tuo, ką atrado N. Vėlius, nereikėtų stebėtis. Tačiau ši patikra sujau
dino ir sujudino Žeimelio kraštotyrininkus. Tautosakininkui išvykus, kaip 
netrukus laiške N. Vėliui rašė J. Šliavas, "mes ėmėme nuo širdies aiškintis 
kai kurias nesėkmes". Tada paaiškėjo, kad kelios sakmės iš tikrųjų buvo 
sukurtos mokinių dėl skaičiaus ir kitų priežasčių. Kita vertus, pakartoti
nai mokytojo ir (arba) mokinių aplankyti pateikėjai sakė, kad užklausti 
pašalinio žmogaus iš Vilniaus suabejojo atmintimi, o vėliau, jam išvykus
atmint is vė I sugrį žus i ... (3 pav.). 

N. Vėlius nebuvo vienintelis mokslininkas, kuris tiesiogiai ir netiesio
giai padėjo J. Šliavui kaupti patirtį, siekti naujų žinių. Netrukus mokytojas 
savo tyrimų lauką nuo tautosakos ir mitologijos išplėtė, įtraukdamas vie
tovardžius ir van de nvard žius, istori nius ir et nografi nius duomenis, arche
ologinius radinius. Šiame darbe padėjo archeologas Adolfas Tautavičius 
(1925-2006), kalbininkas Aleksandras Vanagas (1934-1995) ir ypač etno
grafas Vacys Milius (1926-2005), kuriam J. Šliavas buvo labai dėkingas, 
jo žodžiais tariant, už nuolatinius raginimus, patarimus ir paskatinimus 
laiškuose (Šiiavas 1974b, 3). 

Susirašinėjimas, galimybė dalytis rankraščiais, vėliau - mašinraščio 

kopijomis su tyrinėtojais Vilniuje J. Šliavui buvo svarbi. Pabrėžti na, kad 
jam apie 1969 m. pradėjus mitologinius tyrimus daugelis reikšmingų kny
gų dar nė nebuvo išleistos. Vėliau pasirodys Bronislavos Kerbelytės knyga 
apie padavimus (1970), dr. Jono Basanavičiaus (1970) ir vysk. Motiejaus 
Valančiaus raštai (1972), Irmės Trenčeni-Valdapfelio antikinės mitologijos 
knyga (1972) ir, žinoma, "Kalevalos" epo vertimas į lietuvių kalbą (1972), 
kuriuo J. Šliavas dažnai rėmėsi. Didelę įtaką jam taip pat padarė rusų 
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mokslininkų Vladimiro lvanovo ir Vladimiro Toporovo 
knyga (lllsaHos, Tonopos 1974), skirta pagrindiniam 
indoeuropiečių mitui apie Griausmavaldžio kovą su po
žemio valdovu. 

Tenka manyti, kad su pavienėmis retomis ir reikš
mingomis Antano Salio (1930), Vilhelmo Mannhardto 
(1936) knygomis, Marijos Gimbutienės (1958) lietuvių 
liaudies meno simbolikos studija J. Šliavas susipažino 
taip pat Vilniaus mokslininkų dėka. 

Be mokytojo darbo mokykloje, dramos būrelio vai
dinimų, turizmo ir (ar) orientavimosi sporto varžybų ir, 
žinoma, kraštotyrinės veiklos, J. Šliavas 7 dešimtme
tyje įsitraukė į Lietuvos kultūros ir istorijos paminklų 
sąvado rengimą, tikslino duomenis apie žinomus 
objektus ir į MMT siuntė pranešimus apie naujai atras-

4· Juozasšliavas. 1978. tas vertybes (plg.: Šliavas 1974c, 52., 143). 
Tuo pačiu laikotarpiu ne mažiau kaip 9 akmenis su 

dubenimis Pakruojo rajone išaiškino su J. Šliavu ryšį 
palaikęs, Ūdekų kaime užaugęs geodezininkas-inžinie

rius, Lietuvos kariuomenės !eit. Bronius Pupinis (1909-1992.). Po Antro
jo pasaulinio karo jis mokytojavo, vėliau dirbo žemėtvarkoje (Lietuvos 
2.006, 186). 

1975 m. spalio 2.3 d.J. Šliavas laiške J. Markelevičiui pranešė, kad iš
tesėjo savo pažadą ir baigė aprašyti visus lietuviškosios Žiemgalos dalies: 
Pakruojo, Joniškio, Pasvalio ir šiaurinės Akmenės r. pusės- archeologi
jos paminklus (Šiiavas 1974c, 132.). Remdamasis šiais kelerius metus tru
kusiais žvalgymais, surinkta gausia archeologine, kalbine, tautosakine 
medžiaga, J. Šliavas parašė apibendrinantį straipsnį Dėl laidojimo alkakal
niuose ir alkų klasifikavimo. Jame, be kita ko, teigiama: 

Senovinės alkos buvo bene trijų rūšių: vienos- susijusios su mirusiųjų 
garbinimu, antros- su dangaus dievybių garbinimu ir, pagaliau, trečios
vietos, kuriose prie medžių įvairiomis progomis buvo atliekami aukojimai 
įvairiems dievams. Laidojimai velniakalniuose, jei šie velniakalniai anks
čiau buvo tapatūs bažnytkalniams, galėjo atsirasti mirusiuosius pradėjus 
įsivaizduoti gyvenant nebe žemėje, o danguje. 

Tačiau atidžiau pasižiūrėjus, šiandieniniai vad[inamieji) Bažnytkalniai 
nuo Velniakalnių šiek tiek vis dėlto skiriasi: Bažnytkalniai yra žymiai ma
žesni, beveik apvalūs ir aukštesni, stačiais šlaitais, kai tuo tarpu Velniakal
niai- lėkštesni, platesni, nuolaidesniais šlaitais. Šie požymiai rodytų, kad 
Velniakalniai, greičiausiai, vis dėlto yra senovinių mirusiųjų garbinimo vie
tų kapinėse tęsinys, arba anksčiau tai buvo vietos, susijusios su mirusiųjų 
garbinimu (Šiiavas1976a, 14-15). 

J. Šliavo žodžiais tariant, visi šie dalykai turėjo galutinai paaiškėti su
kaupus dar daugiau duomenų apie senovės kulto vietas Lietuvoje ir La
tvijoje, o velniakalniai, bažnytkalniai ir akmenys su aplinka ištirti archeo
logiškai (4 pav.). 
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Reikėtų atkreipti dėmesį, kad J. Šliavas jau buvo dalyvavęs šven
tviečių tyrimuose: 1971 m. rugpjūčio 5 ar 6 d. į Žeimelį atvyko Vytauto 
Urbanavičiaus vadovaujama archeologinė ekspedicija ir mokytojas iš 
Žeimelio dalyvavo kasinėjimuose prie Radikių akmens su dube niu (Joniš
kio r.), vėliau rodė kelią prie Pakruojo rajone esančio Voronėlių akmens 
su pėdomis (312), Guostagalio Velnio Krėslo ( 158), Skarulių (249) irVileišių 
(308) akmenų su dubenimis. 

Tą patį savaitgalį greitomis, taip pat be žymesnių rezultatų buvo mė
ginta patyrinėti Buletiškio miške gulinčio akmens su ženklais (325) aplin
ką: "Dirbome Joniškio, Linkuvos, Pašvitinio, Žeimelio apylinkėse. lr vis 
skubėdami ... u- prisimindamas šias dienas po poros metų rašė J. Šliavas 
(1973, 15) ir pavyzdingai apibendrino duomenis apie Žeimelio apylinkė
se išlikusius 13 akmenų su smailiadugniais dubenimis. Pirmasis straipsnis 
buvo skirtas geografinės aplinkos, išmatavimų, kitų akmenų ypatybių ap
rašymui ir palyginimui (Šiiavas 1973, 116-125), antrajame atsiliepta į ką tik 
paskelbtą V. Urbanavičiaus straipsnį (1972.b), kuriame ieškota atsakymo į 
akmenų su dubenimis paskirties klausimą. J. Šliavo surinkti duomenys iš 
Žeimelio apylinkių rodė, kad akmenų su dubenimis (tiesa, galbūt ne visų) 
paskirtis buvo surinkti lietaus vandenį -jis turėjo nepaprastų galių, tam 
teikta didelė reikšmė (Šiiavas 1973, 12.3). 

Netrukus, 1974 m. gegužės 2.3 d., J. Šliavas laiške Muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos valdybos viršininkui Jonui Glemžai prabilo apie norą 
ir būtinybę surengti kasinėjimus prie Blauzdžiūnų akmens su dube niu (Jo
niškio r.). Dar pridūrė: "Kasioti akmenis man yra tekę drg. V. Urbanavi
čiaus organizuotoje ekspedicijoje prieš trejetą metųu (Šiiavas 1974c, 137; 
Bėčius 2.004, 2.8). Tų pačių metų birželio 1 d., sekmadienį, J. Šliavas kartu 
su moksleiviais kraštotyrininkais surengė kasinėjimus Blauzdžiūnuose, 
deja, be žymesnių rezultatų (Vaitkevičius 2.016, 45). 

Dar kartą J. Šliavą prie akmenų su dubenimis paskirties nagrinėjimo 
sugrąžino Rimanto Matulio straipsnis (1974). Jame bene pirmą kartą 
buvo paskelbti kai kurių istorinių XVII a. šaltinių, mininčių senovės lietuvių 
šventus akmenis klėtyse, vertimai į lietuvių kalbą.4 Taigi J. Šliavas toliau 
reiškė nuomonę, kad "dubenėliuose5 greičiausiai stovėjo vanduo: šalti
nio, lietaus, arba kur šie akmenys buvo patalpos viduje, galbūt [vandens] 
būdavo pripilamau, o į klausimą, kurioms dievybėms akmenys su dubeni
mis buvo skirti, jis atsakė taip: 

Panašiausia, kad tie [akmenys], kurie stovėjo patalpose, buvo skirti 
turto daugintojams- nykštukams maitinti, kurie esą gyveno namo, klė
ties, daržinės arba tvarto kampe, o tie, kurie buvo prie vandens- daugiau 
sietųsi su laumėmis, susijusiomis su naujos gyvybės atsiradimu bei vege
tacija( ... ). Netiesiogiai visa tai sietųsi dar ir su javų derliaus dievybėmis, 

4 Akademinė jėzuitų metinių veiklos ataskaitų ištraukų publikacija pasiro
dys dar po dvejų metų- žr.: Lebedys 1976. 

5 Taip J. Šliavas raštuose vadino smailiadugnius dubenis (Vait.). 
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5. Juozas Š/iavas prie 
tyrinejama Jurgaičių 
al<menssu dubeniu. 

1976-09-12. 

o šaltinio vanduo- su laimėmis. Visos šios dievybės žmogaus gyvenime 
buvo tarpusavyje susijusios. 

Kadangi tuo metu, kai šie akmenys buvo panaudojami - [X]VI-XVII a. 
stambiosios dievybės jau buvo išnykę, susilieję su krikščioniškomis die
vybėmis ar šventaisiais, lieka manyti, kad aukos ant dubenėtųjų akmenų 
buvo paliekamos nykštukams ir laumėms, o per jas- ir buvusioms kitoms 
aukštesnėms dievybėms, kurių vaizdiniai žmonių sąmonėje buvo jau dau
giau sunykę (Šiiavas 1976b, 102.-10 3). 

lr štai 1976 m. rugsėjo 12. d.J. Šliavas su pagalbininkais vyksta į Jurgai
čius prie Linkuvos, kur kaimo viduryje stovinčioje Venslauskų sodyboje po 
klėties kampu stūkso akmuo su dubeniu (123). Prie akmens buvo ištirtas 
1,5 x 1,9 m, 0,3 m gylio šurfas (įžemis nebuvo pasiektas), jame aptikti radi
niai J. Šliavą smarkiai sujaudino (5 pav.). Rugsėjo 14-ąją Mokslinei metodi
nei tarybai Vilniuje apie tai jis rašė: 

Naudodamasis drg. J. Markelevičiaus žodiniu leidimu kasioti naujai 
surastus archeologijos paminklus be specialaus Kultūros ministerijos lei
dimo, prieš porą dienų kasiojau dub[ enėtąjį] akmenį Linkuvos apyl. Maš
nių (Jurgaičių) k., pil[iečio] B. Venslausko sodyboj, esantį klėties kampe, 
išsikišusį, aukštyn dubeniu. 

Radau akmenų židinėlį pietų pusėj, su daug anglių, daug anglių la
bai, įvairaus laikotarpio indų šukių, daug kaulų. Visa tai buvo ne sujaukta, 
gulėjo atskirais horizontais, matyt, prie to akmens apeigos atliktos ilgą 
laiką( ... ). Prašiau metodininko [Jono Treškevičiaus- Vait.], kad po savai
tės židinėlį subetonuotų, kadangi dabartiniam stovy išsaugoti bus neįma
noma, akmenys išsivartys, o paminklas - unikalus, turbūt respublikoje 
vienintelis: akmenys klėtyse minimi XVI a. (žr. R. Matulio str. Moksleivyje 
19756 m., Nr. 5), matyt, taip jie anksčiau ir stovėjo. 

6 Turi būti 1974 m. (Vait.). 
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Labai įdomių dalykų duoda radinių analizė, bet apie tai jau ataskaitoj, 
o kol kas reikalinga kaulų, anglių, dalinai ir šukelių analizė. Kas tą dary
tų? Jei įdomu, prašau atvažiuoti, kol židinys paliktas koks rastas (Šiiavas 
1974C,130). 

Rugsėjo 15-ąją kalbininkui Zigmui Zinkevičiui J. Šliavas, be kita ko, 
rašo: 

Ši vasara man buvo labai gausi atradimais mitologijai. Dalį laiko dirbau ,a, 
su Universiteto studentais. Prie Linkuvosatkasiau net namuose buvusią pa- ...,
gonišką šventyklėlę. Daug įdomaus suradau apie stabų (stulpų) garbinimą. 
Visa tai aprašius, susidarė jau atskirtas rinkinys (pagal: Bėčius 2004, 33). 

Rugsėjo 25-ąją į Vilnių skrieja dar vienas, Juozui Markelevičiui adre
suotas, laiškas, kuriame J. Šliavas rašo (1974c, 131), jog ką tik buvo užsu
kęs V. Urbanavičius ir išsivežė Jurgaičių akmens tyrimų duomenis. 

Nors J. Šliavo fonde nėra jokių žinių apie tai, kad minimi Jurgai čių ra
diniai: puodų šukės, kaulai, anglys- Vilniuje būtų buvę ištirti?, tai nesu
trukdė jam šiuos radinius plačiai interpretuoti: 

Įdomių rezultatų davė radinių aplinkui akmenį išviršinė analizė ~. 
[pirminė apžiūra]. Laboratorinė radinių analizė rašant šį straipsnį [t. y. 'l::P' 
šias eilutes] dar nebuvo padaryta. Nei rastos indų šukelės, nei kaulai ne
apdegę. Vadinasi, aukos židinėlyje nebuvo deginamos. Kūrenamas jis, 
greičiausiai, čia buvo arba sakraliniais tikslais, arba vakare tiktai pasišvies-
ti, atliekant tam tikras prie to akmens apeigas iš tradicijos. 

Sunku pasakyti ir tai, ar maistas, atneštas prie to akmens, buvo aplink 
lauže Iį suvalgomas, ar jis čia buvo paliekamas kaip aukos. 

Židinėliai labai nedideli (prie šiaudų stogo didelių židinių kūrenti ir 
nebuvo galima), todėl maistas ant jo ruošiamas nebuvo. Pirminiam - že
miausiam minėtam židinėliui ant akmens užsinešus žemėmis, vėliau kiti 
židinėliai jau kūrenti padrikai tikrai maždaug apie tą vietą. Iš to, kad tarp 
rastų kaulų yra ir gana didelių, galima manyti, kad didžioji dalis maisto 
apie židi nėlį vis dėlto būdavo suvalgoma, juo labiau kad didžiausieji kaulai 
rasti atokiau nuo akmens, o prie akmens - tik mažesni. Vadinasi, numeta
ma arba paliekama aukoms būdavo tik maisto likučiai. Daugiausiai tokių 
smulkių kaulų ir šukių likučių čia rasta kampe tarp akmens ir klėties tam 
kampe žemėje, arba jis būdavo padedamas ant to akmens toje vietoje ant 

7 Beje, nepaisant J. Šliavo ketinimų 1975-1977 m. toliau kasinėti šventvie
tėse, taip pat tirti laidojimo paminklus - apie tai užsimenama laiškuose, -
nėra jokių žinių, kad tokie tyrimai būtų buvę surengti. Manytina, kad tam 
pasipriešino, galbūt J. Šliav~ neqspėjo Mokslinė metodinė taryba (MMT). 
Atkreiptinas dėmesys, kad maždaug tuo metu Taryb~ paliko J. Markelevičius, 
kuris, jau cituota is J. Šliavo žodžiais, jam buvo davęs žodin i leidim~ tyrinėti 
naujai rastus archeologijos paminklus be leidimo. Toki spėjim~ šiais laikais 
patvirtino buvęs Pakruojo r. paminklosaugininkas J. Treškevičius, prisiminęs, 
kad po J. Šliavo tyrimų Jurgaičiuose "kažkas barėsi iš archeologų, iš ministe
rijos" (U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 
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6. Jonas Treškevičius Pakruojo viešosios 
bibliotekos metodiniame kabinete ir direktorės 
pavaduotoja Irena Daraškiene. 1983. 

platesnės jo briaunos, nuo kur jis nukris
davo ir ten pasilikdavo( ... ). 

Viršutiniojo sluoksnio šukelių tarpe 
yra šukelių bliūdelio, ąsočio, lėkščių. Tarp 
stiklinių indų šukelių- stikliuko, stiklinės, 
stiklainio ir poros užsukamais kakleliais 
indelių. Visa tai rodo, kad prie to akmens 
būdavo ne tik valgoma, bet ir geriama, 
arba čia paliekamas alus, vynas (ar deg
tinė). Abiejų užsukamais kakleliais indų 
liekanos ir stiklainio šukelė rasti prie pat 
akmens. Stiklainis galėjo būti naudotas 
vandeniui į dubenėlį pripilti, kai nelyda
vo. Kitokiems tikslams jis vargiai čia galė
jo būti panaudotas( ... ). 

Kad \~sa tai, kas čia rasta- ne vien 
kažkada buvusios sumestos atliekos, 
rodo tai, kad taip dažnai atliekose pa
sitaikančių langų stiklų, vielos gabalų, 

gelžgalių ar vinių iš ~so nebuvo. Labai naujos rastos monetos prie šio 
akmens dar nerodo, kad kokios nors apeigos buvo atliekamos prie jo net 
ir iki paskutiniojo amžiaus vidurio. Jos čia galėjo būti padėtos tiesiog pa
gal senų laikų prisiminimą didelių karo sunkumų metu, ko nors ypatingo 
iš to net ir nebesitikint- tiesiog iš beviltiškumo. 

Iš pietų pusės, kaip minėta, akmuo lyg pakeltas ant akmenėlių. La
bai panašu, kad aukos šioje vietoje buvo paliekamos klėties turtų gau
sintojams nykštukams- gal po tuo akmeniu buvo padaryta jiems landa 
gyventi? Buvo juk įsivaizduojama, kad nykštukai arba kaukučiai gyvena po 
pamatais (Šiiavas 1977a, 20-:n). 

Jurgaičių archeologinės ekspedicijos dalyvis Jonas Treškevičius (g. 
1952 m. Linkavičiuose) nuo 1975 m. sausio 1 d. ėjo Pakruojo r. paminklo
saugininko pareigas8 ir tapo ištikimu J. Šliavo pagalbininku (6 pav.). Pa
bandęs va Igyti mokytoj o duoną, J. Treškevi čius netrukus atsid ėjo ta ut osa
kos ir etnografinių žinių rinkimui, paminklų apsaugai (tuo pačiu metu dar 
Vilniaus universitete neakivaizdžiai studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą). 
Gaudamas 82,5 (po penkerių metų -102,5) rublių atlyginimą J. Treškevi
čius didžiąją jo dalį išleisdavo fotopopieriui, foto- ir magnetofono juos
toms, kitoms su kraštotyra ir muziejinių eksponatų rinkimu susijusioms 
reikmėms. Ne tik visa taiJ. Treške~čių priartina prie įžymiojo Balio Buračo 
(1897-1972) gyvenimo ir kūrybinės veiklos. Iš esmės sutampa ir jiems ra
mybės neduodanti, be poilsio dirbti verčianti mintis: "Iš dainų, iš liaudies 
meno viską suri nkt, sukau pt dab ar [svarbu - Vait. ], pa ko I dar žmo nės 
gyvi, sutraukt, sutrauktu (U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). lr čia pat kyla pa
sitenkinimas, tai, kas kraštotyrininką peni: "Prisimeni ne kaip košmarą, 

3 Tikslus jų pavadinimas - Lietuvos TSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos Pakruojo rajono vyr. metodininkas (Vait.). 
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o kaip begalinį džiaugsmą! ( ... ) 
Kokį kaimą užeini, o! Sodri žolė, 
pilasi istorijos, vienas per kitą, 
visokių legendų ... «9 

Anot J. Treškevičiaus, su 
J. Šliavu jis susipažino tarpinin
kaujant mokytojui Kęstučiui 
Razumui ("Šiiavas pasirinkdavo 
draugus, jis juste jusdavo, ne 
kokius judus«). Paskui J. Šliavas 
laišku paprašė kažkokių duome
nų, užsimezgė gyvas bendradar
biavimas. Išlikę laiškai rodo, kad 
kai kuriais laikotarpiais J. Treš
kevičius Gerbiamam Mokytojui į 
Žeimelį rašė kiek\~eną arba kas 
antrą dieną (pvz., 1977 m. kovo 
14, 16, 18,19 d.), vakare, sugrįžęs 
iš kaimų ar laukų (7 pav.). Nuo
traukos šiek tiek vėluodavo, nes 
užtrukdavo juostelių ryškinimas 
ir nuotraukų spausdinimas. Kar
tais J. Treškevičius su J. Šliavu 
vienas kitam paskambindavo: 

Susiskambinam, kad susitik-
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sim Voronių kaime, ten kažkoks 
buvo senkapis. Nu, ir susitin
kam, jisai atvažiavęs autobusu, 
su kuprine, tokia pusiau kariška 

7- Vieno iš Jono Treškevičiaus laiškų Juozui Šliavui ištrauka. 
1977-03-18. 

apranga, raz, dva, trys. 
-Tu,- sako [ J. Šliavas ], - palauk, aš greitai nubėgsiu. 
-Einam,- sakau,- kartu. 
-Aš smarkiai. 
- Aš ir,- sakau,- smarkiai( ... ). 
Kuprinė vis būdavo ant pečių, tokia žalsva, lengvi batai, pats toks 

kūds buva, liekns, sportišks, greits. Greitų tokių judesių. I daug negalvo
ja - nusprendė, nu vsio, einam, viskas! A pro čia, a pro čia, susirasim. Aš 
pakol susiorientuoju, a jam ... jis paliek jau toks suirzęs( ... ). 

Kai tekdavo susėst prie stalo, tai apart jo darbo mokslinio tai atro
dė, kad jam nieks neegzistavo. Duok, duok, duok va tą, tą, tą, tą. lr visur 

9 Palyginimui, XXI a. pradžioje linkuvietis kraštotyrininkas Gintautas Janu
šonis (2002, 245) rašė: "Mąstau, kad greit galiu netekti paskutinio savo 
pasakotojo. Nejučia suskausta širdi matant, kaip senieji kaimų gyvento
jai, pardavę savo namus, bėga i miestus vildamiesi minios kamšatyje likti 
nepastebėti piktos valios žmonių. Jei man dar pavyks kažką išgirsti iš pa
čių drąsiausių, nutarusių čia būti iki paskutinio atodūsio, laikysiu didele 
laime." 



20 Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės 

8. 1971-1978 m. tyrinetos Pakruojo r. šventvietes 
(1- \~ Urbanavičiaus, 2- J. Šliavo, 3- M. Čemiausko, 
4 -f. Butenienes tyrimai). 
1) Bačiūnų akmuo Ill; 2) Balsių akmuo I; 3) Binenų akmuo Ill; 
4) Gaižūnų akmuo I; 5) Gaubių akmuo; 6) Jurgaičių akmuo 
I; 7) Linkuvos gir. akmuo; 8) Norvaišiųakmuo; 9) Paežerių 
akmuo; 10) Skarulių akmuo I; 11) Tulminių al<muo I; 12) Vi/eišių 
al<muo; 13) Voronelių akmuo; 14) Žeimelio gir. akmuo. 

greitai, visur greitai. Labai toks 
impulsyvus buvo, greitas, orien
tuodavos gerai žemėlapyje. Iš
skleidžia žemėlapį, šiaurė-pietus, 
vakarai, nusistato( ... ). 

At\~rai pasakius, vienas apie 
kitą mes nekalbėdavom. Čia nebu
vo jokio reikalo, čia buvo kiti reika
lai. Vien tik darbo, darbo, darbo.'0 

Nei valgyt, nei kaip sugrjžt iš Žei
melio, [man) nerūpėjo (U. V. Vait
ke~čius, 2017 m.). 

Iš apsilankymų Žeimelyje 
J. Treškevičius šiandien prisimena, 
kad į J. Šliavą ten skersakiuodavo, 
mokyklos direktorė buvusi komu
nistinių pažiūrų. Daugelis jo nesu
prato, laikė keistuoliu: "Galėtų gy
vent kaip žmogus, kaip normalus. 
Ein, laksta, pėškom," su tom kraš
totyrom duodasi( ... ). Neparankus 
žmogus mokyklai, ne taip žygiuo
ja per gyvenimą ... « Savo ruožtu 
J. Treškevičius vaizdingai pasako
ja, jog kalbant Mokytojui "matėsi, 
kad jis toks ... dvasiškai galingas«, 

ir Jonui "baisiai imponavo nepaprastas jo atsidavimas tikslui«. 
Koks konkrečiai buvo J. Šliavo tikslas, šiandien galime spėlioti: 

Žiemgalos muziejus, knyga apie Žeimelį ir (ar) kita; apie siekius ~ešumoje 
jis nekalbėjo. Kaip nepasakojo apie savo asmeninį gyvenimą ir J. Treške
vičiui, išskyrus vienintelį kartą 1979 m. birželio 9 d., paskutinę gyvenimo 
dieną, aplankytas namuose. 

J. Treškevičiaus teigimu, apie 1975 m. Pakruojo rajone buvo žinoma 
maždaug 40 akmenų su dubenimis, netrukus jų skaičius jau viršijo 150 ir 
"dar jų yra, ir yra, ir yra!« 

Iš pradžių pradėjau pagal tą knygą [kultūros ir istorijos paminklų są
vadą-Vait.], reikėjo man patikrinti, kur jie yra. O betikrinant, vėl eini į kai
mą, tai kaimo pradžioj, kaimo vidury, tai po klėties kampu, tai prie įėjimo 
į gryčią labai dažnai būdavo. 

1° Kitoje pokalbio vietoje J. Treškevičius apie J. Šliavą išsitars: "Bet jis šiek 
tiek turėjo prakticizmo, galvojo, kas rytoj bus, ką reiks valgyt, ką reiks ap
sirengt, [kad] reik pasidėt juodai dienai." 

11 Pėsčiomis. 



Dubenys buvo mažučiai smailė
jantys, paskui buvo gilesni, paskui 
stačiais kraštais, paskui buvo tokie 
su latakais - tokia mintis buvo čia 
kraujui nuleist, aukodavo (U. V. Vait
kevičius, 2017 m.). 

J. Treškevičiaus laiškai ir akme
nų su dubenimis aprašai, apie 
1976-1977 m. siųsti J. Šliavui, rodo, 
kad per metus paminklosauginin
kas puikiai pažino akmenis.1978 m. 
birželio 1-10 d. jis dirbo iki šiol pla
čiau nežinomoje MMT darbuoto
jų- archeologo Mykolo Černiausko 
(1912-2001) ir inžinierės Nijolės Sur
vilienės - ekspedicijoje į Pakruojo 
rajoną kultinių-mitologinių akmenų 
patikrinimo ir apsaugos klausimais 
(išsamiau žr.: PRKMA)." Ekspedici
jos dienomis buvo iškasti įvairaus 
dydžio šurfai prie septynių akmenų 
su smailiadugniais dubenimis Bačiū
nuo se ( 8 ), Ba Is iuo se ( 12 ), Bi nė nu o
se (35), Gaižūnuose (79), Gaubiuose 
(88), N01vaišiuose (189) ir Tulmi
niuose (294). Taigi 1971-1978 m. ka
sinėjimai buvo surengti iš viso prie 
13 Pakruojo r. akmenų su dubenimis 
ir į Koplyčkalnio (190) pakraštį nu
stumto Paežerių akmens su duobu
tėmis vietoje (8 pav.). 
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9· Prie akmenų su smai/iadugniais dubenimis 
ekspozicijos Padubysyje (iš kaires): 
prof. Vytautas Šernas, tvlaryte Vaitiekūniene, 
neatpažinta moteris ir Juozas Čybas. 1995. 

10. Pakruojo tvlSV vy1: mechanikas Algimantas Senu/is 
(antras iš kaires). XX a. 8 dešimt. 

Svarbu paminėti, kad XX a. 8 dešimtmetyje akmenis su dubenimis iš 
melioruojamų Pakruojo rajono vietovių ir (arba) iš melioracijos statybos 
valdybos (MSV) poligono, veikusio Getautų kaime, gelbėjo 1964-1982 m. 
šioje valdyboje dirbęs Juozas Čybas (1928-2004). Administraciniame Pa
kruojo MSV pastate Padubysio kaime buvo įkurtas Melioracijos muzie
jus, lauke eksponuojami aštuoni akmenys su dubenimis (9 pav.). Tokius 
akmenis taip pat gelbėjo Rozalime gyvenę minėtos valdybos vyr. mecha
nikai- Algimantas Senulis (parsivežė tris) ir Česlovas Ivanauskas (parsive
žė vieną akmenį su dube niu) (10 pav.). 

11 lš J. Treškevičiaus prisiminimų: "Toks Černiauskas, toks senelis. Nu ir va
žinėjam, tuos archeologijos objektus aš jam vis rodau rodau, jis tyrinėja, 
apsirašo viską smulkiai. Aš sakau: aprašyta yra viskas. Ne, jis vis tiek. Pas
kui kažkas pasakė man, sako, jis net ne archeologas, jis ekonomistas. Bet, 
matyt, žmogus domisi, apsiskaitęs, apsižiūri." 
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11. Valentina Alekseriūnaite gimtajame Miciūnų kaime. 
xx a. 9-10 dešimt. 

1985 m. paminklosauginin
ko J. Treškevičiaus pareigas per
ėmė Valentina Alekseriūnaitė 

(g. 1951 m., kilusi iš Miciūnų).'3 
Toliau buvo renkami duomenys 
apie žinomus paminklus, Pakruo
jo rajone ieškoma naujų akmenų 
su dubenimis (11 pav.). Padėtį 
iš esmės pakeitė 1987 m. gruo
džio 22 d. Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos kolegijos nutarimas 
Nr. 222, kuris skelbė, kad akmenys 
su smailiadugniais dubenimis nuo 
šiol nėra archeologijos paminklai. 
Juos rekomenduota saugoti mu-
ziejuose. V. Alekseriūnaitė pasa
koja, kad kitais metais lyg ketinta 

Pakruojo rajono akmenis su dubenimis rinkti ir vežti į saugią vietą, tačiau 
apie 1990 m. sulaukta paslaptingo (nepasirašyto) rašto, kuriame buvo 
reiškiama priešinga mintis- su akmenimis nedarykime nieko: 

Prašome pasirūpinti, kad akmenys su dubenimis nebūtų išvežti iš jų 
buvimo vietos. Etnokosmologijos, astronomijos, astrofizikos mokslininkų 
teigimu, šie akmenys išdėstyti kaip orientaciniai ženklai salia mūsų ci\~
lizacijos egzistuojančioms kitoms civilizacijoms, norinčioms užmegzti su 
mumis kontaktus. 

Kontaktas su ateiviais padėtų įminti žmonijos atsiradimo mįslę, galė
tų duoti jei ne atsakymus, tai bent lygiagrečią informaciją mūsų pažinimui 
(Pakrs). 

1992 m. Pakruojo rajone dirbo, Paežerių šventvietę (190) žvalgė 
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ekspedicija, vadovaujama prof. Li
berto Klimkos. 1996 m. apie atradimą Gedžiūnų girininkijos miške prie 
Vilūnai čių (91) paskelbė doc. Robertas Jurgaitis, o 2003 m. "Versmė su lei
dyklos kraštotyros ekspedicijoje Pašvitinyje sėkmingai darbavosi dr. Er
nestas Vasiliauskas. 

Šių eilučių autoriaus vadovaujama ekspedicija Pakruojo rajone su 
pertraukomis dirbo nuo 2017 m. sausio 26 d. iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 
Per 18 dienų lengvaisiais automobiliais buvo aplankyta daugiau kaip 150 
vietovių ir išžvalgyta dešimtys su baltų religija ir mitologija susijusių vie
tų. Savarankiškai šiai knygai duomenis dar rinko: V. Alekseriūnaitė (Pa
kruojyje), Dainius Jurevičius (Karei~škyje, Rozalime ir Zigmantiškiuose), 
R. Jurgaitis (Gedžiūnų girininkijos miške) ir Vilius Tribulas (Bačiūnuose ir 
Preičiūnuose). 

13 Dirbo iki 2016 m. (Vait.). 



Pakruojo rajono 
šventviečių 
apskaita ir 
apsauga 
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Miškai. Į Pakruojo r. šventviečių sąvadą įtraukti miškai ir giraitės (iš 
viso 23 įrašai) vadinami įvairiais vardais. Vyrauja ir pirmiausia minėtinos 
Ąžuolynės (rečiau-Ąžuolynai, iš viso 11 vietų), kurios turi atitikmenų ir Jo
niškio, Šiaulių, Pasvalio rajonuose. Negalutiniais duomenimis, išliko pusė 
paminėtų Ąžuolynių, o likusios šiandien jau yra dirbami Pakruojo ūkininkų 
laukai. Antai apie 1840 m. Getautų Ąžuolynė (100) plytėjo ne mažiau kaip 
140 ha plote, po šimto metų jos dydis siekė 16 ha, o šiandien šioje vieto
je auga paskutiniai devyni ąžuolai! (12 pav.) Todėl ypač vertinga Žeimelio 
girininkijoje, Pakruojo ir Joniškio r. paribyje, išlikusi Ąžuolynė (322), ku
rios vidurinė dalis šiandien saugoma kaip Laumekių botaninis draustinis 
(43 ha).'4 

Nėra mažiausios abejonės, kad ši Ąžuolynė- senoji šventvietė: miško 
viduryje dunkso vienas iš Velnio neštų ir pamestų akmenų, šiaurės vakarų 
pusėje auga ąžuolas, kuris 1935 m. Žemės vardyno anketoje, remiantis 
vietos gyventojais, pavadintas Dievaičiu, o iš rytų pusės šliejasi iki šiol pla
čiau netyrinėti Liesų ir Aukštadvario kapinynai (Žeimelio sen.), kuriuose 
atsitiktinai rasta žiemgaliams būdingų V-XI a. radinių. 

Pabrėžti na, kad Ąžuolynė ir (arba) į vakarus nuo jos srūvantis Virčiu
vis - kairysis Lielupės intakas - skiria šiaurinių panevėžiškių lygumiškių 
patarmę nuo Joniškio šnektos, palyginimui: "Už Ąžuolynės kitokia tarmė, 
ten sako: A tu girdi, a tu matai? O mes tariam: Ar tu gėrdi, ar tu matai? Mes 
į Joniškį nuvažiuojam, jau mum kitoniškau (P. Genė Šalkauskaitė-Stasiu
kaitienė, 68 m., gimusi ir gyvenanti Šulai čių k., Žeimelio sen. U. Vait. ir tik., 

14 Laumekiais vadinamas kaimas Ąžuolynės šiaurės rytiniame pakraštyje. 
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12. Paskutiniai Getautų Ąžuolynės ąžuolai (iš PV). 2017-04-06. 

2017 m.). Todėl pagrįstai dr. E. Vasiliauskas (2004, 116-120; 2005, 197-200) 
čia ieško rytų ir vakarų žiemgalių skirties, brėžia vėlyvojo geležies am
žiaus ir XII-XIII a. ribą tarp Upmalės ir Sidabrės žemių. 

Vakarų Lietuvos šventviečių tyrinėjimai rodo, kad žemių ir genčių 
paribiuose, taip pat ir upių takoskyrose esančios girios, raistai, kalvynai 
ir net pavieniai stambūs rieduliai per visą geležies amžių vaidino svarbų 
vaidmenį baltų religijoje ir mitologijoje. Ten dažnai veikė kelių pilių apy
gardų ar valsčių, žemių, taip pat genčių gyventojų bendrai naudojamos 
šventvietės (išsamiau žr.: Žulkus 1989; Šimėnas 1995; Vaitkevičius 1998, 
11-14; 2003, 197-199). Tokios pat svarbos bus turėjusi Žeimelio girininki
jos Ąžuolynė, kuri išilgai administracinės Pakruojo ir Joniškio r. ribos dar 
turėjo tęsinį ir į šiaurę (Mažųjų Liesų), ir į pietus (Kremblių ir Buletiškių 
miškų masyvai). 

Dėmesį atkreipia ir tai, kad Ąžuolynės ir Gojais vadinami miškai arba 
buvusios jų vietos (7 įrašai) yra skirtingose Pakruojo ir kaimyninių rajonų 
vietovėse. Manytina, kad apie XVI-XVII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje plitęs Gojaus pavadinimas (gojus "nedidelis, gražus miškelis") 
nepakeitė arba pakeitė tik dalies ąžuolynų, beržynų, pušynų, taip pat 
kitų šventų miškų ir giraičių pavadinimus (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2003, 
61-62). Tiesa, Žeimelio girininkijos Ąžuolynės pietuose (322) prie Jano nių 
kaimo Žemės vardyno anketa mini mišką-ganyklą Gojų (9 ha), o XX a. 8 
dešimt. į pietus nuo Beržynės tarp Gataučių ir Steigvilių (269) dar buvo 
Goja arba Gojumi vadinamas laukas su Milžinkapiu- senojo geležies am
žiaus pilkapiu (83). 

Sukaupti duomenys apie Beržynę atverčia dar vieną unikalų Pakruo
jo šventviečių istorijos puslapį - iki XX a. pradžios išliko apie 7 km ilgio 
iš Lauksodžio į Beržynę vedantis Raganų kelias (Ragankelis) (269), kuris 
vingiavo per Diržių ir Steigvilių kaimus, per dirbamus laukus (13 pav.). Pa
davimų nuotrupose kalbama, kad šiuo keliu'5 į Lauksodžio dvarą traukė 

15 Jo ruo žas maždaug nuo Steigvilių iki Diržių dar buvo va din amas ir Vergike
liu (Vait.). 



raganos arba raganų padedami 
dvarininkai, tačiau iš Diržių kilęs 
Motiejus Čepas (1866-1962) atsi
minimuose rašė atvirkščiai. Anot 
jo dėdės, Beržynėje buvusi Perkū
no, kitaip- Pero dievaičio, žinyčia, 
į kurią pėsti ir raiti protėviai vyko 
per tankų mišką, per brastas. Vai
dila, gyvenęs už Pero žinyčios, 
esą buvo pramintas U ž p e r i u 
(vėliau liko Užpuro pavardė), o tri
mitininkas-burtininkas - B o r k a 
(vėliau likusi Burkos pavardė) (iš
samiau žr.: Čepas 2010, 277-278). 

Tolimas senovės švenčių ir ap
eigų atgarsis - iki Antrojo pasauli
nio karo išlikęs paprotys aplinkinių 
kaimų gyventojams Beržynėje, 
Ragankelio pabaigoje, rengti ge
gužines, vakaroti, šokti (P. Sigitas 
Jonas Butvilauskas, 79 m., gimęs 
ir gyvenantis Gataučiuose. U. Vait. 
ir tik., 2018 m.).'6 Tampa aišku, kad 
pavasario ir rudens sambarių, pa
vasario ir vasaros gegužinių, nakti
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1 J. Lauksodžio-Diržių-Steigvilių-Gataučių Ragankelio 
buvusi vieta (pagal 1840 m. topografinį žemėlapį 
M 1:126 ooo) 

gonių, rudenį rengiamų ganymo pabaigtuvių ir kitų panašių sueigų vietas 
privalu tirti kaip šventvietes. Beje, 1972 m.J. Šliavo vadovaujami krašto
tyrininkai Diržių kaime užrašė liudijimą, kuris atsargiai gali būti siejamas 
arba lyginamas su Gataučių Beržyne: "Anksčiau būdavo tokie šventi miš
keliai, daugiausiai pušynėliai. Tuos miškelius šventindavo, nors ne kiekvie
nais metais. Tuose miškuose žmonės susirinkę giedodavo« (LTR 4443/19). 

Be to, pasakojimai apie Beržynę pateikia atsakymą į klausimą, kas 
naujaisiais lai kais ši ame krašte buvo vadi narni raganiais ir raganom is - ka I
bam a apie senajai religijai ir (arba) pasaulėžiūrai atstovaujančius žmones. 
1965 m. Lauksodyje tautosakos rinkėjai iš Vilniaus užrašė sakmę apie jų 
persekiojimą: 

Tas buvo prie Vytauto, kad buvo apsikrėtęs šitas kraštas raganom, ta. 
laumėm tinajus. Nu, \~eną kartą suvažiavo, jau iš valdžios suvažiavo, ima -., 
visas moteris, mergaites gaudyt ir vežt į tų vandenį. Nu, ir katros tikros 
mergaitės, moterys, tos skindo, o katros laumės-raganos, tos neskindo. 
Tas dėjo ant laužo ir sudegino. 

Galvų kiš į vandenį, o užpakalis plauk ir gatava. Tai tos raganos. Tas 
dėjo ant laužo ir sudegino (LTR 3783/839). 

'
6 Plg.: Senovėje raganos susirinkdavo pulkais palaukėse, dainuodavo dainas, 

susirinkę j būrj (P. Aleksandra Kriščiūnienė, 74 m., gyvenanti Žeimelyje. 
U. A Motieka, 1971 m.- LTR 4239/776 ). 
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14. Rauk/aukio miško ąžuolas (iš ŠV). 2000. 

Toks žmonių skirstymas į tikras moteris ir laumes raganas būdingas 
1680 m. Lauksodyje įkurdintiems vienuoliams jėzuitams, kurie, Vincen
to Juzumo teigimu (2013, 549-550), iki pat 1773 m. ėjo iš kaimo į kaimą, 
mokydami ir į šventą tikėjimą atversdami "ne tik sau priklausančius 
žmones, bet ir tuos, kurie buvo pasiklydę( ... ). Jėzuitai tai šventai vykdė 
ir daugybę liuteronų atvertė, o dar daugiau bedievių link švento tikėjimo 
atgailos patraukė(( (M. Paknio vertimas). 

Medžiai. Į Pakruojo r. šventviečių sąvadą, be miškų ir girai čių, taip pat 
įtraukta pavienių medžių (iš viso 15 įrašų). Ne mažiau kaip septyni medžiai 
senoliai auga miškuose ir pamiškėse, tiek pat prie rėžinių kaimų gatvių ir 
sodybose, vienas - kaimo kapinėse. Vyrauja ąžuolai (12 vietų, vienas iš 
ąžuolų Žeimelio girininkijos Ąžuolynėje saugomas), be to, aprašyta po 
vieną topolį (71), vinkšną (285) ir pušį (303). 

Vainiūnų šventa pušis, kurią kertant bėgo kraujas ir kirtėjams kažkas 
pranašiškai sapnavosi, Žiemgaloje ypač reta. Reiškinys būdingas Žemai
tijai ir su tam tikromis išlygomis Aukštaitijai, Dzūkijai. Tiesa, Žiemgaloje 
žinoma apie kraujuojančius ąžuolus (plg.: Vaitkevičius 2013b). Nepapras
tas kraujuojantis ąžuolas dar auga Rauklaukio miške, prie kelio į Linkuvą 
(227). Kertamas šis medis, pasakojama, pravirko krauju ir buvo paliktas ra
mybėje, pradėtas laikyti stebuklingu (P. Gintautas Navickas, 67 m., gimęs 
Tulminių k., nuo vaikystės gyvenantis Plento k., Linkuvos sen. U. Vait. ir 
tik., 2018 m.) (14 pav.). Kitados ant jo kamieno buvo net keturios nedide
lės koplytėlės (manyti na, apžadų), o tai skatina atkreipti dėmesį ir į kitus 
medžius, paženklintus koplytėlėmis, kryželiais: ąžuolus Dūčių irTriškonių 
kaimuose, J. Šliavo plačiai aprašytą (1977b, 119-123) sunykusio Tričių kai
mo vinkšną (285). 

Kalnai. Lygumų krašte pavyko surinkti žinių ir apie kalnus bei nedi
deles kalveles (iš viso 33 įrašai), tačiau konkrečių duomenų čia dažnai 
trūksta ir šių vietų (17 įrašų) ryšys su senąja religija lieka tiksliau nenu
statytas. Dar blogiau, kad septyni kalnai per XX a. buvo visiškai nukasti 
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ir išvežti keliams tiesti arba taisyti, vienintelis teisinę apsaugą turėjęs ir 
te be turintis alkakalnis- Paežerių Ko plyčkalnis (Rozalimo sen.) tapo tven
kinio sala (190); Nociūnų Ąžuolų (184), Sitkūnų Mėlido kalnelį (247), Spil
gių Gaidžiakalnį (261) ir Šulaičių Velniakalnį (279) nu lygino arimas ir (arba) 
melioratoriai. 

Įdomu tai, kad Pakruojo r. šventviečių sąvade net šešios Bobkalniais 
vadinamos vietos. Kai kurie jų padavimai būdingi šventvietėms, plg.: Ten 
buva bobų susirinkima viet. Jos te linksmindavas, dainuodava (192). Pasa
kojimai ir sakmės apie Čelkių Bobkalnio vaiduoklius labai primena naujųjų 
amžių raganų vaizdavimą: Čia, saka, žinok, vaidenas. Saka, galit pamatyt, 
kad moteris su kokiais žvangučiais (47). Palyginimui, apie Stūriškių Žvan
gučių kalną (Rozalimo sen.) pasakojama, kad seniau toj vietoj vaidendavo
si- raganos ant šluotos arba ližės jodinėdavo (272). 

Apie Tričių Bobkalnį (284), be kita ko, buvo kalbama, kad baudžiavos 
laikais žmonės čia bėgdavo slėptis nuo priverstinių darbų, kariuomenės. 
Šis kalnelis buvo sandūroje tarp Tričių, Miciškių kaimų ir Dovydiškio dva
ro, o tai netiesiogiai patvirtina, kad jis lankytas, naudotas ne vienos, o ke
lių bendruomenių. Kitas svarbus liudijimas, kad Bobkalnyje kasant žvyrą 
buvo rasta žmonių kaulų, papuošalų ir pinigų (VAK 73/4)- čia būta seno
vės laidojimo vietos, labiausiai tikėtina, viduramžių laikotarpio senkapio. 
Priešistorinių, V-XII a. laikotarpio radinių iš suardytų kapų dar rasta ant 
Stūriškių Žvangučių kalno (272), Trivalakių Kaukalnio (287). Istoriniais lai
kais laidota ant Paežerių Koplyčkalnio (190), Linkavičių (153) ir Peleniškių 
Pilės (201). 

Padavime apie Linkavičių Pilę, kitaip dar vadintą Kapų kalnais, kalba
ma apie šios vietos šeimininkę, požemio ir mirusiųjų dievybę (baltą mote
riškę), kuri per naktį (iki saulėtekio) laikydavo kalnus apjuosusi raudona ši I
kine juosta (VAK 73/3v). Be to, protėvių vėlės saugojusios ir Peleniškių Pilę, 
neleisdavusios čia žemės kasti, medžio kirsti (noKposcKHH 1899, 6o). Per 
šimtmetį užrašyti gausūs padavimai, sakmės ir tikėjimai apie Peleniškių pi
liaka In į rodo, kad apie XIII a. ne Ii kus ži em galių p i Ii es - didelę jos svarbą liu
dija archeologų ir istorikų tyrinėjimai- kalnas tapo apylinkės gyventojų va
saros saulėgrįžos šventės, vakaronių, susirinkimų vieta (plg. pasakojimus 
apie Steigvilių ir Striukų kalvas). Tačiau greitai pasklido gandai, kad pradėjo 
rodytis vaiduokliai. Buvo pakviesti kunigai pašventinti to [Peleniškių] kalno, 
buvo pastatytas kryžius( ... ). Po to jaunimas ant kalno nebesusirinkdavo va
karais (P. Teodora Kupriūnienė, 75 m., vietinė. U. Viktorija Alekseriūnaitė, 
apie 1970 m.- LTR 4137/48). Galutinai Peleniškių Pilės vaidmuo pasikeitė 
Pirmojo pasaulinio karo metais įkūrus ten parapijos kapines. 

Tai, kad protėvių gyvenamosios ir senovės laidojimo vietos gali tu
rėti tokią pat reikšmę kaip kitos šventvietės, liudija keturi netyrinėti Pa
kruojo r. pilkapynai (senojo geležies amžiaus pilkapių su akmenų vaini
kais išliko tik Dausiškiuose, Pašvitinio sen.- 52). Visur čia pasakojama apie 
milžiną arba milžinus; nuo Žagarės vakaruose iki Linkuvos ir Žeimelio ry
tuose minėti pilkapiai išsidėsto panašiu 5-15 km atstumu, jie yra laikytini 
reikšmingomis atmintį, tapatybę, vietinę gyventojų kilmę įtvirtinančiomis 
ir, manytina, mirusiųjų kulto vietomis (15 pav.). Padavimas apie tai, kad 
pilkapiuose palaidoti milžinai tarpusavyje dalijosi vienu kirviu, yra toli
mas šių vaizdinių aidas (taip pat žr. Vaitkevičius 2016, 25-26). Dr. Andra 
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15. Vienas iš Dausišl<ių pill<apių (iš Š). 2018-03-05. 

Simniškytė (2013, 51-55, 91-92) 
priėjo išvadą, kad sakralinė Že
maitijos ir Šiaurės Lietuvos pilka
pių reikšmė, akivaizdi maždaug 
Ill a. laikotarpyje, IV-V a. pirmoje 
pusėje Sėloje - šiaurės rytų Lie
tuvoje ir pietryčių Latvijoje -jau 
silpo. Tuo pačiu metu buvo per
eita nuo bendro šeimos ir (arba) 
giminės narių laidojimo viename 
pilkapyje prie individualių kapų 
plokštiniuose kapinynuose. Pa
našių tyrimų Žiemgaloje kol kas 
neatlikta. 

Laukai. Į Pakruojo r. šventvie
čių sąvadą įtraukta 11 laukų ir pievų. Pabrėžti na, kad pirmą kartą Šiaurės 
Lietuvoje surinkta žinių apie Alkomis vadinamas pievas ir laukus. Tokios 
šventvietės jau aprašytos latviškoje Žiemgalos dalyje ir yra siejamos su 
geležies amžiaus paminklais: piliakalniais, senovės gyvenvietėmis, laido
jimo vietomis (Urtans 2002; 2008, 33-43). Šukioniuose, Lygumų sen., be 
Alkos pievos Vėzgės kilpoje (277), yra archeologų plačiai tyrinėtas VIII
XI a. žiemgalių kapinynas ir XVIII-XIX a. senkapis, o maždaug už 0,5 km 
į šiaurės vakarus nuo žiemgalių kapinyno Dovainiškyje (iš jo į muziejus 
pateko I tūkst. vidurio atsitiktinių radinių)- Poškiečių, Lygumų sen., Alka 
(217). Pastarosios dalis aplink didelį riedulį vadinama Suodžių vardu: Al
koj yra didelis akmuo, apie kurį žemė vadinama Suodžiai (P. [Kanauninkas] 
Juozapavičius, apie 70 m., vietinis. U. L Balčiūnaitė, 1935 m. - LŽV). 

lki šiol Suodžiais vadi narni laukai nebuvo patekę į kultūros tyrinėtojų 
akiratį, todėl nėra visiškai aiški ir šio pavadinimo kilmė. Palyginimui, Pa
kruojo rajone žmonės Suodėmis vadina įvairios spalvos ir derlumo žemę: 
Suodės- ger žem, durpynė (Gaižūnai, Linkuvos sen.), Prast žemė ir pava
dina suod ... (Mikalajūnai, Linkuvos sen.), Suodų kalns- jomdava žvyro, o 
viršutinė daly buva giar žeme, žirnė gerė augdava (Dūčiai, Linkuvos sen.) 
(Lovčikaitė, Mielienė 1971). Aleksandro Vanago teigimu (1981, 320), Suo
dė, Suoda, Suodupis sietini su žodžiu suodžiai "nesudegusio kuro juodos 
dalelės; paišaiu ir tai leidžia manyti, kad Poškiečių Alkoje buvo konkreti 
kulto- dievų garbinimo ir aukojimo metant į ugnį- vieta, iš aplinkinės že
mės išsiskiria nti juodu, su o d i nu dirvožemiu. Tą galėtų patvirtinti arba 
paneigti nuodugni dirvožemio apžiūra, laboratoriniai mėginiai. 

Juoda žeme - pelenais ir suodžiais- taip pat išsiskiria deivės Apidė
mės vardu vadinamos vietos (3 įrašai Pakruojo r. šventviečių sąvade). Jos 
siejamos su XVI a. antroje pusėje pradėtos įgyvendinti Valakų reformos 
padariniais ir yra ypač gausiai paplitusios Žemaitijoje, rečiau aptinkamos 
kituose kraštuose (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2013a, 76-78; 2016, 28-29). 

Šventviečių laukuose ir pievose paveikslas būtų nebaigtas piešti, jei 
liktų nepaminėti sambariai, rašytiniuose istorijos dokumentuose aprašo
mi nuo XVI amžiaus. Žiemgalai, istorinei Šiaulių apskričiai, jie buvo ypač 
būdingi ir reikšmingi, plg.: 
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O šventė tokia. Baigiant laukų sėją (dažniausiai Sekminėms) ūkinin
kai, matydami, kad klėčių aruoduose nuo sėklos ir vėplos (valgymui) dar 
pabirų lieka ir aiškiai užteks iki naujos šviežios duonelės, susimeta po pūrą 
kitą miežių, suveža juos, žinoma, pas geriausią sodžiaus pivorių, suneša 
stipriausius bosus, bačkas, antalikus ir- "pasimurmykim rudskio po sun
kios sėjos darbų pailsėti, pasidžiaugti!" Gaspadinės pri neša maisto krūvas 
(dešrų, sūrių, kumpių, mėsos, kiaušinių, pripjauna nebetinkamų veislei 
paukščių, priruošia paršiukų, silkių ir kt.), kiekviena, žinoma, po sutartą 
dalį (Vaitekūnas 1998, Bo). 

Sam barių alų anksčiau darydavo trejų devynerių. Paimdavo tris mai
šus salyklo, iš jų paimdavo devynis kartus po tris saujas, po to išmaišę su
pildavo krūvon kas likę, ir padarydavo alų. Kai alus išrūgdavo, sukošdavo 
jį į bačkas ir sukasdavo jas į žemę, kur kamaroj be grindų. Alų padarydavo 
kovo mėnesį, ir jis stovėdavo iki sam barių. Kai iškasdavo, alus būdavo ža
lios spalvos, panašus į vandenį, bet sako, stipresnis už deg1inę. Todėl to
kio alaus daug nedarydavo, užtekdavo ir mažiau (LTR 4696/162 = Šliavas 
1975c, 215; plg.: Pretorijus 2006, 511). 

XX a. pirmoje pusėje - be kitų priežasčių, tai susiję su žemės refor
ma- paprotys rengti bendruomeninę šventę su sambariniu alumi, pabai
gus pavasarinę sėją arba rudenį nuėmus derlių, jau sparčiai nyko. Tačiau 
jis vėl atgijo kartu su so\~etizacija ir kolektyvizacija, t.y. bendru darbu ko
lūkių brigadose. Šiuo atveju vaišes valdžios pastatuose arba kuriame di
desniame kaimo name, būdavo, kėlė arba patys žmonės, arba reikiamas 
kiekis miežių salyklui, taip pat mėsos ir kito šventinio maisto dažnai buvo 
skiriama iš kolūkio lauko ar sandėlių, plg.: 

Ka pasibaigdava kūlimas, bulviakasis, visa, tai darydava sambarius. ,a. 
Miciūnų ir Mažionių buva kolūkia brigada. Susirenka didžiausioj gryčioj, ., 
maista susinešdava, dainuodava, alų gurkšnodava. Kas dešrigalį, kas ... 
tauriųjų gėrimų - ne. Apsišerdava gyvulius, visa, tada i nueidava ( P. Ja-
nina Alekseriūnaitė-Greiškanienė, 62 m., gimusi ir gyvenanti Miciūnų k., 
Pašvitinio sen. U. Vait. ir tik., 2018 m. ). 

lr Miciūnų kaimo sambarių, ir Alekseriūnų šeimos pasakojimai labai 
vertingi: 1977 m.J. Šliavas iš miciūniškio Antano Alekseriūno (62 m.) už
rašė prisiminimus, kad pabaigę pavasario sėją šio kaimo žmonės bendrai 
švęsdavo pabaigtuves. Buvo renkamasi dešiniajame Skerdupio krante, 
Vidupievio lankose (171), ten suvežami stalai, pastatomas palapinės ir 
švenčiama: geriama, dainuojama, kilnojamas akmuo (Šiiavas 1977b, 110). 
Manytina, kad prieš šimtą ir daugiau metų toje pačioje vietoje šventės 
daly~ai dar ir s k e r s d a v o gyvulius - tokią mintį perša trumpučio 
Skerdupio (kair. Mūšos intakas) pavadinimas.'7 Juo labiau kad J. Šliavo 
mokinių kraštotyrininkų tautosakos rinkiniuose kelis kartus kalbama apie 

17 Sprendžiant iš Sidabros tilto prie upelio žiočių, upelis kitados bus turėjęs 
Sidabros pavadinimą (Vait.). 
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16-17. Miciūnų akmuo su pėdomis. 1977-02-15. 

sambariams pjaunamus gyvulius. Tačiau labiausiai mokytojo brangina
mą pasakojimą, kuri reikėtų vertinti atsargiai, 1975 m. Lauksodyje užrašė 
Žeimelio vidurinės mokyklos 5 klasės moksleivė G. Gasiūnaitė, pakalbinu
si savo seneli arba giminaiti, 85-erių lauksodieti Petrą Gasiūną: 

Gaspadoriai sudėdavo po pūrą salyklo, kiekvienas po koki paukšti. 
Nueidavo ant kalnelio prie upelio netoli kaimo, aukodavo oži: smeigdavo 
peiliu i širdi, o paskui visi dalindavosi ir valgydavo. Gerdavo tris dienas 
(LTR 4696/142). 

Kita svarbi Miciūnų sam barių, rengiamų Vidupievyje, dalis- akmens 
kėlimas (172). 0,5 x o,69 m dydžio, 0,19 m aukščio akmuo su daugeliu iš
dūlėjusių duobučių (VUB f. 152-61: 8v-13; 16-17 pav.) kartu su kitais rei
kmenimis buvo gabenamas i sam barių šventę ir "kai išvęsdavo jaunuoli 
i vyrus, jis turėdavo [ten] tą akmeni iškelt. lr rankom ikišt kur yra [tokios 
duobutės] - taip jis aiški no, tas Alekseriūnasu, - šiandien prisimena 
1977 m. pavasari iš A. Alekseriūno sodybos i Pakruoji ši akmeni išgabenęs 
J. Treškevičius (plg.: Marcinkevičienė 1998, 17-18 ). 

Pabrėžti na, kad per Sekminių sam barius iš tikrųjų vykdavo išventini
masi vyrus, kitaip tariant, "ivyrinimasu (išsamiau žr.: Šaknys 2000, 3). Kita 
svarbi minėtina aplinkybė- Alekseriūnų šeimoje minėtas akmuo buvo va
dinamas ir laikomas kraičiu.1965 m. akmeni ant rogučių i Alekseriūnų kie
mą parvežė keturiolikmetė Valentina Alekseriūnaitė, nes tėvelis pasakė: 
"Tas a kmu o bus tau pas og a, parsivež k" (Va nsauski e nė 2 o o 3 ). Ankstesnėje 
kartoje akmuo priklausė V. Alekseriūnaitės mamai Natalijai Šukytei-Aiek
serienei (1920-1989) ir iki 1965 m. gulėjo Šukių sodybos vietoje tame 
pačiame Miciūnų kaime. V. Alekseriūnaitės pasakojimu, N. Alekserienė 
akmeni kaip kraiti irgi gavusi iš savo tėvų (U. V. Vaitkevičius, 2018 m.). 

Turima duomenų, kad prie balų jaunimas kitados irgi rinkosi i suei
gas, svarstė sam barių reikalus: Tautbaloje ( ... )maždaug iki 1890 m. vasa
ros subatvakariais susi rinkdavo sodžiaus vaikezai (bernai) pasitarti: i kurią 
karčiamą eiti, po kiek pilti sambarių (P. Broliai Antanas ir Jonas Gudjurgiai, 
apie 50-70 m., gimę ir gyvenantys Laborų k., Linkuvos sen. U. A. Gudjur
gis, 1923 m.- LŽV) ( 147); prie Gataučių Seklytėlbalos (85) bernai švęsdavo 



sambarius: Priš Sel<mins bernė 
nal<tigonė susinešdava a/os ir ba
liavodava (Lovčikaitė, Mielienė 
1971, 14). 

Balos. Daugelio Šiaurės Lietu
vos pelkių, raistų (iš viso sąvade 
2.9 tokios vietos) padėtis panaši 
į jau glaustai aprašytų laukų ir 
pievų. Kas kita miškų balos- šias 
nuošalias klampynes mažiau pa
lietė melioracija ir ten dar junta
ma laukinė gamta (Gikonių Mė
lynbala, girininkijos Velniabala, 
Rokonių Perkūnbala, taip pat Dū
čių Tyrelio durpynas ir kai kurios 
kitos vietos). Žmonių gyvenamo
je ir (arba) artimiausioje ūkinėje 
erdvėje esančios balos paprastai 
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buvo mažesnės, sekles nės. Tiesa, 18. Į Pakruojo r. šventviečių sąvadą įtrauktos balos Klovainių 

žymiausios Pakruojo šventviečių apy/inkeje (1- tiksli, 2 - apytiksle vieta). 

balos - Titonių Velniabalės (282) 
vakarinė pusė nuo seno buvo tarp dirbamų laukų (galutinai nusausinta 
XX a. 6 dešimtmetyje), o rytinė- Gailio nių miške. 

1935 m. Laipuškių (Klovainių sen.) Žemės vardyno anketoje paminėta 
daugelis balų ir balelių: Bubabalė (1 ha, nusausinta, paversta pievomis), 
Degsnė (2.00 ha), Degimas (4 ha, nusausinta, paversta pievomis), Gyva
tynė (3 ha), Kapelių balelė (2. ha, šienaujama), Kazelbala (60 ha, nusau
sinta), Mykšabala (3 ha, pieva, seniau stovėdavo gilios markos), Rytbalė 
(8 ha, nusausinta, paversta ganykla), Vebrė (6 ha, krūmai) ir Velnio balelė 
(2.,4 ha). Atsižvelgus į vardą, sakmes ir pasakojimus, į šventviečių sąvadą 
buvo įtrauktos trys iš dešimties vietų- Bubabalė (149), Vebrė (150) ir Vel
nio balelė ( 151). Be to, gretimuose kaimuose dar yra Bu bis (po vieną vadi
namąją balą Bučiūnų ir Klovainių laukuose), Perkūnbala (sunaikinta Ber
žiniuose, išlikusi Rokonių miške) ir Velnio bala (Barvainiuose) (18 pav.). 
Remiantis pavadinimais toli siekiančių išvadų daryti nederėtų, tačiau 
trys Bubio vardu vadinamos balos vienoje apylinkėje ir visame krašte yra 
išskirt i ni s reiškinys. 

XIX a. viduryje kun. Antano Kašarausko sudarytame lietuvių namų 
dievų sąraše Bubas, Baužis ir Babaužė minimi kartu su Jargutaliu, Giltine, 
Laume, Galgiu, Kuko liu ir Gavėnu. Babaužis esą buvęs toks baisus, kad tik 
vaikai gebėję tokią būtybę įsivaizduoti: rankos ištrauktos, pirštai išskėsti, 
akys apverstos, dantys iššiepti kaip kaltai (Tautosaka 1937, 119 ). 

Mitologijos tyrimai atskleidžia, kad pirminė baubų ir maumų pareiga 
buvo budėti ir vaikus saugoti, ne juos bauginti. Bubio vardas rodo, kad šias 
dievybes reikia tapatinti su vandens jaučiais- tais pačiais, kurie galį prišauk
ti debesis ir atvesti ežerus. Gyvendami vandenų karalystėje jie žmonėms, 
ypač kūdikiams ir vaikams, teikia ramybę. "Rymavimas kaip fizinė raiša, 
romumas kaip emocinė būsena ir ramybė kaip dvasinė charakteristika( ... ) 
sudaro jaučio pavidalo dievo mitologinį statusą. Tokį jaučio, gyvenančio 
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19. Akmeniniai kirviai iš Dūčių Tyre/ia durpyno. 2018. 

mirties ir ramybės sferoje, portretą ga
lime bandyti identifikuoti su rašytiniuo
se šaltiniuose minimu Jaučių Baubiu 
(Bubaliu) - karvių ir jaučių dievu ( ••• ). 
Po figūratyvine Jaučių Baubio išore 
slepiasi rūpestis dėl žmonių praeities ir 
ateities- atėjimo ir išėjimo iš šio pasau
liou, -rašo Daiva Astramskaitė-Vaitke
vičienė (1993, 135-136). Taigi tarp balų, 
kurios Klovainių apylinkėje vadintos ne 
tik požemio dievo, vėliau - piktosios 
dvasios Velnio, bet ir dangaus dievo 
Perkūno vardu, Bubiams ir Bubaba
lėms tenka mirusių žemės gyventojų ir 
(at)gimstančių vaikų pasaulio vieta. lki 
šiol šventame kraštovaizdyje duomenų 
apie jas labai trūko. 

Atrodo, kad Dūčių Tyrelyje (68) 
galima aptikti dar vienos baltų dievybės pėdsakų. Padavimo nuotrupoje 
paminėtas padangėmis čia atskriejusio, o vėliau vėl iškeliavusio ežero var
das: Sal<ydava, ka če įkrites ežers, užvardiots Nykščio!< i jis vienal<art l<ila ir 
išūže (Lovčikaitė, Mielienė 1971, 9 ). 

Daugiau Nykščiukais vadinamų vandens telkinių Lietuvoje nėra, tad 
negalima atmesti, kad tai kitados į Dūčių Tyrelio mitinį pasakojimą įra
šytas iš lietuvių ir kitų tautų pasakų pažįstamo Nykštuko, dar vadinamo 
Nykšteliu, Nykščiuku, atitikmuo. Algirdas Julius Greimas (2.005) parodė 
šio Nykštuko ryšį su Hermiu- Olimpo dievų pasiuntiniu, sielų vedliu į mi
rusiųjų pasaulį. Dar nuostabiauyratai, kad 1958 m., pradėjusTyrelyje kasti 
durpes, čia buvo rasta priešistorinių radinių. 

Į Linkuvos vidurinės mokyklos muziejų iš Dūčių Tyrelio pateko septyni 
akmeniniai kirviai su skylėmis kotui (19 pav.). Vienas jų - laivinis kovos 
kirvis, būd i ngas vė lyvajam ne o litui, kiti turėtų būt i datuojam i bronzos am
žiumi. Skiriasi šių kirvių spalva, dydis. Bendra dirbinių būklė gera'8 ir spren
džiant iš jos kirviai į šioje vietoje telkšojusį ežerą ar aukštapelkę kitados 
buvo įmesti aukojant. 

Panašioje gamtinėje aplinkoje, t.y. ariant nusausintąVaigailiųAiksny
čių balą (301) ir naujakuriui Stasiui Kasperavičiui tekusį durpingą lauką Du
bysos ir Dubysėlės santakoje (113), taip pat Dervelio upelio vagoje ties Ei
butoniais (75) ir sunykusio Sidaugių kaimo laukų pakraštyje prie pelkėtos 
Palos pakrantės (243) atsitiktinai rasti dar du akmeniniai ir du bronziniai 
kirviai. Visi jie būdingi bronzos amžiui (II- I tūkst. pr. m. e. vidurys). Re
miantis lietuvių ir kitų Europos šalių archeologų tyrimais, šios radimvietės 
laikytinos priešistorinėmis aukojimo vietomis (plg.: Piličiauskas 2.007; Paa
vel 2017). Kirvių skandi nimas būdingas Vidurio Europos kraštams (Čivilytė 
2.014, 157). Kita vertus, tikėjimas nepaprasta akmeninių kirvių galia išliko 
iki XX a. ir su tuo neretai susijusios akmens ir bronzos amžiaus dirbinių 

'
3 Nuskelta tik vieno iš kirvių penties dalis. 
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20. Gataučių Laimiškio aplinka abipus kanalu tekančio Beržtalio upelio (iš V). 2018-04-06. 

radimvietės vėlesnio laikotarpio gyvenvietėse, piliakalniuose, miestų kul
tūriniuose sluoksniuose (išsamiau žr.: Johanson 2009). 

Upės. Į Pakruojo r. šventviečių sąvadą įtraukti mitologiniais vardais 
vadinami upeliai: Gojupis (161), Piktakmenis (84), Velnupis (253), Žalčupis 
(194) ir didesnių upių- Mūšos, Daugyvenės, Beržtalio dalys (7 įrašai). Dė
mesį atkreipia Mūšos Raganinės (iš viso 4 atvejai). Upe žemyn nuo suny
kusio Stakšelių kaimo prie Titonių iki Raudonpamūšio Ragandubriai buvo 
kone kiekviename kaime: Stakšeliuose (265), Mūrdvaryje (182), Dvariū
kuose (74). Tarp Stakšelių ir Mūrdvario Raganyne buvo vadinama Mūšos 
pakrantė ties senaisiais Tito nių kapais (283). Nėra abejonės, kad tą patį 
pavadinimą turėjo ir upės gelmė. 

Tyrinėjimai rodo, kad Raganinėmis ir kitais panašiais vardais vadina
mos upių vietos kaip tik labiausiai paplitusios Mūšos (Lielupės) baseine. 
Jos- savitos, vienos ilgiausiai išlikusių Žiemgalos šventviečių. Su šiomis 
vietomis siejamas maudynių vasaros saulėgrįžos naktį (iš birželio 23 į 
24 d.) paprotys (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2002). Spėji mas, kad vertybes: 
sveikatą, jaunystę, grožį, laimę - per šias apeigas žmonėms teikusią dei
vę Laimą naujaisiais amžiais pakeitė laumės ir raganos'9, šiandien galima 
laikyti taikliu ir teisingu: gilesnė, žuvinga Beržtalio vieta ir upelio pakran
tė Gataučiuose išsaugojo Laimiškio pavadinimą (82) (20 pav.). Akivaizdu, 
kad jau iki tol, kai 1918 m. čia žemę gavo ir įsikūrė Spudų šeima, Laimiškis 
kartu su Raganų keliu ir Beržyne (269), dirbamais laukais paverstu Gojumi 
ir Milžinkapiu (83) priklausė vienai šventai vietovei, plytėjusiai tarp Gatau
čių pietuose, Skarulių šiaurės vakaruose ir Steigvilių rytuose. 

Tad Gataučių Laimiškis - viena iš nedaugelio šventviečių Lietuvoje, 
kurios susijusios su Laima. Deivė reiškėsi per vandenį, konkrečiame į rytus 

19 Plg.: Jeigu gime vaikel's ir atėje geroj' laume, aplanke jj, jam suteike laimės 
tokios ir tas vaiks užaugs laimings, užaugs ir jis gyvians laimingo gyvenimo. 
Bet' gime vaikel's' ėr atėje piktoj' laume. O ta piktoj' laume so negerės kės
lės. Jis jau tas žmogs ožaugės' torės viso gėvenimo vargt' vargo. Nes čia ap
lanke jj piktoj' laume (P. Marijona Martinaitytė-Kačerauskienė, 75 m., kilusi 
iš Šikšnių k., Linkuvos sen., gyvenanti Pakruojyje. U. M. Janulytė, 2001 m.
LTR 7067/141). 
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21. Akmenys su duobutėmis Lietuvoje (1- vietoje, 2- perkelti kitur, 3- sunaikinti). 
1) Ankštakiai; 2) Apuolė, 3) Baranaučizna, 4) Dapkaičiai; 5) Daukšiai; 6) Dvaronys; 7) Gošteliškiai; 
8) Gurbai; !r11) lmbarė I-Ill; 12-13) Jakštai čiuka i I-ll; 14) Kadarai; 15-17) Kašučiai 1-111; 18) Kleboniškiai; 
19) Kveciai; 20) Laukagalis; 21) Mergiškės; 23) Mūšos Tyre/is; 24) Paežeriai (Rozalimo sen.), 
25) Paežeriai (Šeduvossen.); 26) Pamūšis; 27) Papjauniai; 28) Pavaiguvis; 29-30) Pavirvytis 1-1/; 
31) Pelėkiai; 32) Salininkai; 33) Siauriai; 34) Striukai; 35) Šniūraičiai; 36) švendubrė; 37) Tilžė; 
38) Šnipai čiai; 39) Žadžiūnai; 40) Žvirbliai. 

srūvančio vandens ruože. Laimė čia buvo patiriama kaip žvejybos sėkmė 
(žuvies I a i m i k i s) arba, kaip rodo platesni tyrinėjimai, maudantis 
Rasų šventės (šv. Jono) naktį. 

Dar viena gelmė, susijusi su šventvietėms, yra Daugyvenėje prie Plau
čiškių kaimo (208). Padavimas apie tai, kad čia nuskendo jaunoji, vardu 
Rožė, o likę vestuvininkai išsigelbėjo, rodo, jog šalia gelmės buvusia brasta 
naujaisiais amžiais dar buvo važiuojama į bažnyčią tuoktis, iš jos grįžtama. 
Šioje vietoje jaunoji, manytina, atsisveikindavo su buvusia šeimynine pa
dėtimi, taip pat ir su padėtimi visuomenėje, su savo šalimi- gimtąja vieta, 
tėvais, kaimynais. Pervažiuojant Daugyvėnę galėjo būti aukojama, jaunoji 
skirdavo asmeninę auką gelmei, kuri iki šiol vadinama Rožeskindės vardu. 
Daugiausia tokių su nuotakomis (mergomis) susijusių vietų- ežerų, upių 
dalių, akmenų, medžių iki šiol buvo žinoma Dzūkijoje, Vidurio Lietuvoje, 
Aukštaitijoje, o Žiemgaloje jos itin retos. 

Šaltiniai. Į Pakruojo r. šventviečių sąvadą įtrauktos 2.4 vietos, tačiau 
dauguma šaltinių tik paminėti. XX a. antroje pusėje melioracija ir žemės 
ūkio plėtra juos naikino, o išlikusius atrasti be vietos gyventojų pagalbos 
labai sunku. Žiemgalai ir konkrečiai Pakruojo kraštui būdinga, kad šaltiniai 
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vadinami Verdenėmis, Verdenėlėmis (Lietuvių 1977,180-181, žemėl.104). 
Tačiau Vaigailių Verdenė, kitaip vadinama Šaltene (302.), patvirtina, kad 
kalbama apie tuos pačius šaltinius. Pavadinime kartu slypi senovinis mi
tinis verdančio puodo su srūvančiu šaltu vandeniu vaizdinys, plg.: "Gale 
lauko katilas verda. Versmė« (LTR 112.3/56-22.), "Gale lauka Nemunų puo
das verda. Versmė« (LTR 4094/40). 

Ne apie visus šaltinius yra žinių, kad jų vanduo tikrai buvo laikomas 
sveiku ir (arba) gydančiu. Tačiau šaltiniai Gataučiuose (86), Mediniškiuose 
(164), Uniūnuose (2.97) ir kai kuriose kitose vietovėse rodo, kad aiškesnės 
ribos tarp kasdienio šaltinio vandens vartojimo buityje ir tikėjimo gydo
mosiomis, maginėmis jo savybėmis XX a. dažnai jau nebuvo arba ji nebu
vo pastovi. Be to, Pakruojo verde nės dar galėjo būti ir Švento Jo no ( 170 ), 
ir Velnio (2.78). Pastaroji, Šukioniuose prie Vėzgės, šiandien yra bene vie
nintelė žinom a i šli ku si, sruvenant i vi sam e Pakruojo raj o ne. 

Akmenys. Iš viso į Pakruojo r. šventviečių sąvadą įtraukta 40 riedulių, 
tačiau savo vietoje laukuose, o dar dažniau - miškuose ir giraitėse išli
ko tik 21 akmuo. Ypač vertingi trys akmenys su duobutėmis; ketvirtojo 
akmens Moniūnuose išliko piešinys ir nuotraukos (180). 

Šie paminklai Šiaurės Lietuvoje (21 pav.) turi būti datuojami vėlyvuoju 
bronzos- ankstyvuoju geležies amžiumi (I tūkst. pr. m. e.). Tose pačiose 
vietose gyventa ir senajame geležies amžiuje, buvo pilami I-IV a., kai ku
riais atvejais irvė lesnio laikotarpio pilkapiai su akmenų vainikais (išsamiau 
žr. Bai1TKRBf..1410C 2018, 201-203). Vienintelio teisinę apsaugą turinčio Pa
ežerių akmens (190) padėtis ant Koplyčkalniu vadinamos kalvos Ežerėlės 
ir Dervelio santakoje - ypatinga ir kito tokio akmens nei Lietuvoje, nei 
aplinkiniuose kraštuose nėra'0 (paprastai akmenys su duobutėmis guli ly
gumose, labai lėtai upės link žemėjančiuose laukuose). 

Dauguma Pakruojo r. akmenų su pėdomis (iš viso 12. vietų) išliko nuo
šaliose, lygiose ir pelkėtose vietovėse). Iš jų žymiausias valstybės sau
gomas Zigmantiškių šventas akmuo (316). Apie jį šiandien tvirtai galima 
pasakyti, kad akmens viršuje buvusi pėda XIX a. buvo iškirsta ir įdėta į 
vieno iš Rozalimo kulto statinių pamatus (Juzumas 2013, 686; plg.: VAK 
50/468). 

Pabrėžtina, kad Pakruojo r. miškuose ir giraitėse išliko žmogaus ne
liestų šventviečių akmenų, kurie pasižymi ypatingu dydžiu (7 vietos). 
Kairelių (12.5) ir Giraitės miško (158), Titonių Velniabalos (2.82.), Spilgių 
Gaidžiakalnio (2.61) ir kai kurie kiti akmenys dar turėjo įdubas, patogias sė
dėti, atsilošti arba prigulti. Sprendžiant iš padavimų, jos buvo skirtos die
vybėms - šventviečių valdytojams. Labiausiai paplitęs pasakojimas apie 
Velnią, sėdintį ant akmens ir siuvantį batus. Perkūno kovą su žemės turtų 
ir požeminio mirusiųjų pasaulio valdovu Veli nu mena saugomas mitologi
jos objektas- Perkūnijos akmuo Kruojoje prie Kareiviški o kaimo (138). To
kio pat įsiminti no dydžio akmuo Buletiškio miške, kaip rodo jo gale iškalti 
heraldiniai ženklai (32.5), naujaisiais laikais turėjo istorinę reikšmę. 

20 Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nuo 1~35 m. šis Paeželių akmuo buvusia
me Rozalimo valsčiuje painiojamas su Seduvos valsčiuje esančiu Paeželių 
kaimo akmeniu su duobutėmis (plg. VAK 50: 411-415). 
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Vertingas istorinių laikų 
paveldas - akmenys su smai
liadugniais dubenimis. Pa
kruojyje jų tiek daug (sąvade 
154 įrašai), kad tai turėtų būti 
apie penktadalis visų Lietuvoje 
žinomų akmenų su smailiadu
gniais dubenimis (Rytų Prūsi
joje, Lenkijoje, Baltarusijoje jų 
nėra, Latvijoje žinomi vos keli 
pasienyje su Lietuva)." 

22. Žinomų ir saugomų Pakruojo r. akmenų su smailiadugniais 
dubenimis statistika. 

Pakruojo r. iki mūsų dienų 
išliko 86 akmenys su dubeni
mis: daugelis savo vietose, kai
muose, kur buvo aptikti arba 
kitose rajono vietovėse sukur
tose lauko ekspozicijose (tie
sa, du akmenys išvežti į Joniškį, 
vienas į Kauną, dar po vieną 
akmenį su dubeniu saugoma 
Piniavoje ir Berčiūnuose prie 
Panevėžio). 1966 ar 1967 m. 
pirmasis akmenų su dubenimis 
rinkinys J. Šliavo pastangomis 
sukurtas Žeimelyje prie viduri
nės mokyklos (šeši akmenys iš 
miestelio ir aplinkinių kaimų), 
bene paskutinis - Skopų so
dyboje Petronių kaime (trys 
akmenys). Užkasti, suskaldyti, 
parduoti ir dingę 52 Pakruojo r. 

2,3. Betoninis stulpas su lenta, kuri apsaugojo nuo sunaikinimo 
Gudžiūnų akmenį (iš PV). 2018-04-06. 

akmenys su dubenimis, dar apie 16 tikslesnių žinių trūksta. 
Apibendrinti duomenys rodo, kad XX a. pirmoje pusėje tyrėjams buvo 

žinomi, jų įvertinti vos keturi Pakruojo r. akmenys su smailiadugniais du
benimis (2.2 pav.). Nuo 1966 m. (tuomet pradėta didelio masto Žeimelio 
ir kitų vietovių melioracija) iki 1977 m. (paskelbti Lietuvos kultūros ir isto
rijos paminklų sąvado papildymai) surinktos žinios apie 83 akmenis, 47 iš 
jų buvo paskelbti vietinės ir respublikinės reikšmės archeologijos pamin
klais. Vėliau Pakruojo paminklosaugininkai J. Treškevičius ir V. Alekseriū
naitė akmenų su dubenimis skaičių padidino dar 36 (iki 119). Saugomų pa
minklų skaičius 8 dešimtmečio pabaigoje - 9 dešimtmečio viduryje keitėsi 
nežymiai, tačiau1987 m. gruodžio 2.2 d. Lietuvos TSR kultūros ministerijos 
kolegijos nutarimu Nr. 2.22 iš archeologijos paminklų sąrašo buvo išbrauk
ti visi Pakruojo r. akmenys su smailiadugniais dubenimis- jie pripažinti 
net uri nčiais ar cheo I ogi nės vertės. 

11 XX a. 8 dešimt. dar dešimtys akmenų su dubenimis buvo suskaldyti Pa
kruojo MSV poligone Getautuose (žr.: Stazdas 1998, 21-22). 
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Pirmaisiais metais po Nepriklausomybės atkūrimo Pakruojyje buvo 
aptikti dar penki akmenys, bet oficialiai saugomų nebuvo nė vieno. Žino
ma, daugelyje vietų stovėjo (ir tebestovi) betoniniai stulpeliai su užrašais 
Lietuvos [TS]R archeologijos paminklas saugomas valstybės (2-3 pav.), tad 
žymesnių pokyčių vietos gyventojai nepajuto ir neretai iki šiol mano, kad 
galioja sovietinės okupacijos metais pasirašyti dokumentai, įpareigojan
tys tuos akmenis saugoti. štai Valentina Gilienė iš Gegiedžių paklausta, 
kam priklauso akmuo su dube niu, kas šiandien juo rūpinasi, nuoširdžiai 
šūkteli: "Ne, ne, negaliu parduot, nei jis mana, negaliu!« (U. Vait. ir tik., 
2.018 m.) (2.4 pav.). 

XXI a. pradžioje akmenų su smailiadugniais dubenimis paieškos Pa
kruojo rajone buvo atnaujintos, šiandien jų skaičius čia jau siekia 154 (tei
sinę apsaugą turi aštuoni akmenys)."1966-1987 m. daugiausia J. Šliavo, 
J. Treškevičiaus ir V. Alekseriūnaitės pastangomis sukaupti duomenys, 
saugomi Pakruojo r. savivaldybės Kultūros skyriuje, Kultūros paveldo 
centro Paveldosaugos bibliotekoje ir Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyriuje, turi būti toliau analizuojami ir tikslinami. Žvalgymai 
parodė, kad per praėjusius trisdešimt ir daugiau metų keitėsi akmenų 
savininkai, dažnai jų stovėjimo vieta, o kai kuriais atvejais net ir išvaizda. 

Daugelyje Pakruojo r. kaimų akmenų su smailiadugniais dubenimis 
žinoma po tris (Bačiūnuose, Balsiuose, Gaižūnuose, Gegiedžiuose, Pe
leniškiuose ir Uoše), keturis (Domančiuose, Joniškaičiuose), penkis (Bi
nėnuose, Derveliuose). Kairiajame Mūšos krante, vienas paskui kitą išsi
dėsčiusiuose kaimuose būta ypač didelio akmenų su dubenimis židinio: 
Miciūnuose- trys, Sosdvario- penki, Pociūnuose- trys, Kalevuose- šeši 
akmenys. 

Šie akmenys randami ir paprastai saugomi prie gyvenamojo namo 
durų, vietoj klėties laiptų, gėlių darželiuose, prie pavėsinių, neretai įmūry
ti į pamatus ar akmenų mūro sienas. 

Eini į kaimą, tai kaimo pradžioj, kaimo vidury, tai po klėties kampu, tai 
prie įėjimo į gryčią labai dažnai būdavo. Dubenys buvo mažučiai smailė
jantys, paskui buvo gilesni, paskui stačiais kraštais, paskui buvo tokie su 
latakais- tokia mintis buvo čia kraujui nuleist, aukodavo( ... ). 

Dar net būdavo taip: kaime akmuo prie vienos sodybos, prie antros 
sodybos, prie trečios sodybos, o viens akmuo kur nors kaimo šone, prie 
upelio kur nors. Tokia mintis ir buvo, kad aukojo kažkam kiekvienas, o jau 
prie upelio buvo gyvenvietės, kaimo toks bendras aukurs,- J. Treškevi
čius prisimena įspūdį, kurį jam paliko Uošo kaimo akmenys su smailiadu
gniais dubenimis (u. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 

Pakruojyje pirmą kartą aptikta liudijimų, kad akmenys su smailiadu
gniais dubenimis buvo laikomi ir gyvenamojo namo grindų lygyje ar aslo
je, maisto gaminimo patalpoje (6, 7, 42). Kur ne kur išliko prisiminimų apie 
akmenų su dubenimis naudojimą ūkyje XIX a. pabaigoje- XX a. pirmoje 
pusėje: 

22 Tačiau du akmenys- Binėnų II ir Gaižūnų II- yra pavogti (Vait.). 
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Baudžiavos laikais, kada vežimų ašys būdavo medinės, jas dažnai 
tepdavo įvairiais riebalais, kurie likdavo nuo valgio. Prie kiekvienos tro
bos, netoli durų, stovėdavo akmuo su iškalta duo bute, į kurią žmonės ir 
pildavo atliekamus riebalus tepalui. Bet juos dar reikėjo apsaugoti ir nuo 
šunų bei kačių, kurios puldavo taukus, vos tik juos su pylus. Dėl to ant 
tokių akmenų su duobutėmis būdavo uždedama dar mažesni akmenys. 

Tokių su duobutėmis akmenų daug buvo Trumpakojų, Kairelių ir 
Skiknių kaimuose, Žeimelio apylinkėje (P. A. Lukša, 54 m., gyvenantis 
Žeimelyje. U. V. Daukas, 1970 m.- LTR 4239/392; plg. pasakojimą apie 
Mikalajūnų akmeni- 178). 

Remiantis J. Šliavu (1973, 120), dubenys akmenyse yra trijų pagrin
dinių formų: įgaubto kupolo, įsuktos parabolės ir smailo kūgio; jie buvo 
kalami kaltu ir "šlifuojami kažką sukant« (Šiiavas 1977a, 31 ). Tačiau sie
kiant didesnio aiškumo ir paprastumo, žvalgant visos Žiemgalos akme
nis, o ir Pakruojo r. šventviečių sąvade jie yra skirstomi į hiperbolės (du
bens skersmuo ir gylis artimas santykiui 1: 1) ir parabolės pjūvio dubenis 
(santykis artimas 1 : 1,5 ir net 1 : 2). Dar būtina pažymėti, kad Pakruojo 
akmenų dubenys viršuje dažnai nėra taisyklingai apskriti, o turi ovalo 
formą. Kaip jau buvo pastebėta anksčiau, dubenys paprastai yra arčiau 
krašto, o akmenys dažnai aptašyti. 

Tačiau nuo šiol būtina kritiškai žvelgti į akmenų su smailiadugniais 
dubenimis skirstymą pagal jų formą ir hipotezę apie apdirbimo žymių 
turinčius akmenis su dubenimis, skirtus gyvenamojo namo kertei (Vait
kevičius 2005, 193-196). Šiandien turimos žinios apie Pakruojo r. akme
nis su smai liadugniais du be nimis ir jau paske I bti Joniškio rajono duome
nys (Vaitkevičius 2016; taigi bendra imtis- 251 akmens aprašas) verčia 
tašymą laikyti vėlesnio šventų akmenų pritaikymo įvairioms reikmėms 
pasekme: akmenys lygiomis kraštinėmis paprastai buvo priglaudžia
mi, priderinami prie kitų pamatų ir sienų akmenų, gyvenamojo namo 
slenksčio, klėties sienos ir pan. Tiesa, toks vertinimas vis dėlto nelei
džia atmesti galimybės, kad naujoje vietoje akmenys su smailiadugniais 
dubenimis dar buvo branginami, reiškiama pagarba, prie jų atliekamos 
apeigos ir net aukojama (plg.: Vasiliauskas 2009, 9). Šiam laikotarpiui 
(tiksliai nežinoma, galbūt ir ankstesniam) taip pat būdingas akmenų ry
šys su žalčiais, kurių pavidalu reiškėsi iš rašytinių šaltinių žinomi Dievai 
Pagirniai, plg.: 

[Stačiūnų] kaimo gyventoja D[omicelė] Brajienė (g.1910 m.) pasa- ,a. 
kojo dar iš tėvelių girdėtas šnekas, kad į šitų akmenų dubenis pildavę 'II" 
pieną žalčiams laki nti ir vadindavo "žalčių bliūdais«",žalčių bliūdeliais« 
(21) (Treškevičius 1979, 33). 

Senais laikais, kai aplinkui buvo labai daug miškų, juose buvo ir daug 
žalčių. Gyvendavo jie po senais kelmais, o gražią dieną, einant mišku, bū
davo galima pamatyti žaltį besišildantį ir ant kelmo. Lįsdavo jie ir į trobas. 
Anksčiau trobos tokių padamentų, kaip dabar neturėjo, buvo tik dideli 
akmenys kertėse, todėl jie lengvai į gryčią įlįsdavo. Įlindę išgerdavo pieną 
ir išeidavo. 
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25. Albertas ir Violeta Peželiai prie jmūryto j pamatus 
Gaižūnų akmens su dubeniu. 2018-05-06. 

Būdavo, kad jie gyvena "pa
peliučkiuoseu. Žalčių mušti niekas 
nemušdavo, sakydavo, kad žalčiai 
namams laimę neša (P. O. Kežie
nė, 74 m., gyvenanti Žeimelyje. 
u. V. Damalakas, 1970 m. - LTR 
4239/412). 

Panašių pasakojimų būta apie 
Jurgaičių kaime po Venslauskų 
sodybos klėtimi gulinti akmeni 
su smailiadugniu dube niu ( 123). 
J. Treškevičius prisimena: "lr ta 
šeimininkė sakydavo, kad čia mes 
dėdavom, reiškia, žalčiams pieną 
pildavom lakinti. lr tėveliai [jai] 

pasakodavo, kad čia užkurdavo [ugni], židinėlis būdavo, viskau (U. 
V. Vaitkevičius, 2017 m.). Apie archeologinius tyrimus, surengtus prie šio 
akmens, iki šiol labai mažai žinota, klaidingai atrodė, kad J. Šliavas tuo 
metu neturėjo reikiamos archeologinių tyrimų patirties. 

Šiandien, matyt, reikia pripažinti, kad Jurgaičiuose, taip pat kaip 
1972, 1974 ir 1975 m. Vaiduloniuose (Radviliškio r.), vadovaujant 
M. Černiauskui, buvo aptikti apeigų prie akmens su smailiadugniu dube
niu pėdsakai. Tad požiūris, kad XVI a. antroje pusėje iš pirminių vietų
viensėdžių i rėžinius kaimus išgabenti akmenys su dubenimis prarado 
šventumą, yra iš naujo svarstytinas ir tikslinti nas. Svarbu isidėmėti, kad 
rėžiniuose kaimuose prie akmenų su dubenimis taip pat gali būti išlikę 
apeigų žymių. 

Tokią galimybę savitu, nepaprastu būdu liudija Gaižūnuose senaja
me Gaigalų ūkyje še imi ni nkaujantys Albertas ir Vi o Ieta Pėže Ii ai ( 25 pav.). 
Maždaug 2005 m. iš anytos Aldonos Krivickaitės-Pėželienės (1933-
2006) sužinojusi apie akmeni su smailiadugniu dube niu (81), imūrytą i 
senojo tvarto pamatus, V. Pėželienė ii ypač brangina, vadina asmeninės 
ir visos šeimos laimės šaltiniu! "Kai būna kokie nesklandumai šeimoje, 
koks sunkumas, tai aš ateinu prie jo [akmens], paprašau Dievulio, kad 
visiems būtų gerai, kad vaikams nebūtų problemųu, - nuoširdžiai prisi
pažista šeimininkė (U. V. Vaitkevičius, 2018 m.). 

Iš XVII-XVIII a. rašytinių šaltinių žinomi atvejai, kai marčia iš anytos 
perima atsakomybę už namų ir šeimos laimę (plg. Greimas 1990, 431-
433), siejasi su Pakruojo paminklosaugininko J. Treškevičiaus prisimi
nimais apie tai, kad vieno akmens su smailiadugniu dubeniu savininkai 
jokiu kitu būdu nesutiko jo atiduoti i muziejų, kaip tik kartu ištekindami 
dukrą (ženysies, duosim akmeni ... ). lr teko Jonui dar kartą atvažiuoti, 
piršti savo draugą. Sutarus, kas ir kaip vyks- kitą kartą sugrišią kostiu
muoti, pasirengę tikroms vestuvėms,- vyrai pradėjo rūpintis, kaip iau
tomobili ikelti akmeni. lr turbūt pajutusiems apgaulę, "kas užėjo tiems 
šeimininkams, kad jie persigalvojo. [Sako:] Palaukit! Vot kada atvažiuo
sit antrą syki, kada susitarsim, tada užkrausim tą akmeniu· Po kiek laiko 
sugrižęs J. Treškevičius pamatė, kad sodyba melioratorių jau nugriauta, 



o akmuo dingęs (U. V. Vaitkevi
čius, 2.017 m.). 

Beje, Pakruojo šventviečių 
sąvade plačiai aprašytas dar 
vienas atvejis, kai šeimos laimę 
lemiantis Miciūnų akmuo su įdu
bimais, primenančiais pėdas, 
tėvų buvo perduotas į vedybinio 
amžiaus sulaukusios dukters 
rankas (172.). "lšvežei mano pa
sogą, o aš ištekėti negaliu. Kas 
ims bekraitę?"- pusiau juokais, 
pusiau rimtai sakė paskutinė šei
mininkė jos akmenį į Pakruojį'3 

išvežusiam J. Treškevičiui (Van
sauskienė 2.003). 
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26. Želčių kaimas. Pilypas Karklius prie klėties ir akmens su 
dubeniu. 1938-07-13. 

Į klausimą, ar 1975-1985 m. dirbant paminklosaugininku žmonės 
akmenis su dubenimis brangino ar šie jiems nerūpėjo, J. Treškevičius 
nenusakomu balsu ir intonacija šūkteli: "Oi ne, ne, ne! Pavyzdžiui, sena 
sodyba. Vis tiek bus nugriauta ir tas akmuo irgi [prapuls]. Bet jo išvežt 
vat, nelabai... Tegul čia stovi, pakol mes gyvi, tegul stovi- taip gražiuo
ju. Palik,- nenorėdavo,- taip jie buvo susigyvenę ( ... ).Čia mūsų senelių 
senelių buvo [akmuo]<( ( U. V. Vaitkevičius, 2.017 m.) ( 2.6 pav.). Apie tai, 
kad miręs sodybos šeimininkas šiais laikais sapne anūko prašo atgal par
gabenti parduotą akmenį su smailiadugniu dube niu pasakoja pavardės 
ne panoręs skelbti jo giminaitis. 

Nors akmenų su dubenimis kilmę ir pirminį panaudojimą dar gau
bia paslaptis, jie iki šiol veikia šeimininkų gyvenimą, tai liudija minėtas 
sapnas ir jau aprašytas susitikimas su Pėželiais Gaižūnuose. Tokia pat 
nepaprasta Danutės Drupienės patirtis, susijusi su namų kieme gulinčiu 
akmeniu su dubeniu (88): 2.010 m. vasaros dieną po pietų, sėdėdama 
kieme, gerdama kavą, ji patyrė regėjimą - prie akmens klūpojo, virš jo 
buvo palinkusi Švč. Mergelė Marija, o už jos- angelas. 

Visos šios ir daugelis kitų šventviečių, įtrauktų į Pakruojo r. šven
tviečių sąvadą, patvirtina, kad senovės laikų šventumas nepranyksta, 
lieka jo žymės. Dažnai laikui bėgant šventybė keičiasi, įgyja kitokias, net
gi šiuolaikines raiškos formas, tačiau gali apsireikšti kiekvienam, nepri
klausomai nuo lyties, amžiaus, pažiūrų ir patirties. 

23 Iš čia ketinta akmenį gabenti toliau, į Žeimelį, bet dėl nežinomų priežasčių 
tai nebuvo padaryta (Va it.). 





Pakruojo rajono 
šventviečių 
sąvadas 
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sąvade laikomasi abėcėlės tvarkos, šventvietės numeruojamos. 
Laužtiniuose skliaustuose rašomi numeriai tų vietų, kurios turi šventvie
čių požymių- įsidėmėtiną pavadinimą ar kurį būdingą išorės bruožą, ta
čiau šiandien daryti tvirtų išvadų dar negalima. 

Vietų aprašymai pradedami vietos gyventojų arba tyrėjų suteiktu pa
vadinimu didžiosiomis raidėmis. Toliau pateikiamos žinios apie geografinę 
padėtį, atstumai, koordinatės, matmenys, ypatumai, istoriniai ir (arba) ar
cheologiniai duomenys. Daug dėmesio aprašymuose skirta padavimams, 
pasakojimams, tikėjimams; vertingiausi iš jų pateikiami nesutrumpinti. 

Daugelio vietų aprašymus lydi istorinių: 1840 ir 1890 m. carinės Ru
sijos (M 1 : 12.6 ooo ir 1 : 21 ooo), 1949 m. (M 1: 25 ooo ), kai kuriais atve
jais- XX a. 7-8 dešimt. sovietinių topografinių žemėlapių (M 1: 10 ooo) 
iškarpos. Visi šie žemėlapiai buvo analizuojami ir spaudai parengti naudo
jant atvirojo kodo QGIS programą. Gyvenamųjų vietų ribos (pažymėtos 
taškeliais) ir pavadinimai nurodomi remiantis Lietuvos Respublikos adre
sų registro įrašais, numeruojamos šventvietės - žvalgymų duomenimis. 
Didesnį plotą užimančias šventvietes žymi rutuliukai vidurinėje jų dalyje. 

Renkant sąvado nuotraukas siekta, kad jose būtų matoma šventvie
tės aplinka, pagal galimybes- tikslus dydis ir ypatumai. Kokybės reika
lavimai nebuvo keliami žmonių išsaugotoms ir (arba) archyvinėms nuo
traukoms, kurios liudija aplinkos kaitą, mena pražuvusius akmenis, kitas 
sunaikintas šventvietes. 

Atkreiptinas dėmesys, kad sąvade minimų vietų, asmenų, dalykų ir 
temų rodyklės yra pagrindinės skaitytojui skirtos paieškos priemonės. 
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Akmenėliai, Pakruojo sen. 

j Pakruojis, Žal~lupis 

Aleknaičiai, Lygumų sen. 

1. VERDE NL Minima Dapkaus sklype, Tikslesnių žinių nėra . 

" vanduo keisdamasis lyg verda". š. LŽV(E. vaiMaitė,193>} 

Aukštadvaris, Žeimelio sen. 

2. AKMUO su DUOBUTtMIS. Spėjama, 
kad prie ūkin inko Gedimino Ališausko 
namų 5 tr i u ku ose (LKS94: 492852, 
6230956) kartu su kita is lauko akmenimis 
buvo atvežtas Iš nemelioruotų Aukštadva
rio k. l a ukų. 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo grani
tas, su išil gine kvarco gysla (1 pav.). lšlikusi 
akmens dalis 0,44 x 0,74 m dydžio, 0,62 m 
aukš~io (dabar jis padėtas ant nuskil usio 
galo). 47 duobutės yra ant vienos plokštu
mos, išlikus! jos dalis 0,54 x 0,62 m dydžio 
(2 pav.). Didžiausia duobutė- prie skilimo 
briaunos, 7 cm skr., 2,2 cm gylio; viena 
duobutė nežymiai pailga, 6 x 7 cm dydžio, 
1,5 cm gylio. Vidutinis likusių duobučių 

skersmuo 3-4 cm, gylis - 1-1,5 cm (duo
butės išsidės~iusios taip tankiai ir taip arti 
viena kitos, kad kal kurių kraštai nežymūs, 
atrodo, tarpusavyje jungiasi). 

š . .JšM (101 6-09-13); Vait. ir tik. (1017-o1-18). L. 
Bai1ro<>~Bw·IIO C 1018, 110 (Striukai). 

3- AKM UO su SMAILIADUG NIU DUBE
NIU. Apie 2006 m. rasta s prie Švitinio up., 
buvusios sodybos vietoje, ir atvežtas i 
G. Ališausko sodybą 5 t r i u k u o s e, pa
dėtas prie gyvenamojo namo durų ( LKS94: 
49 2868, 6230960 ). 

Akmuo balkšvas, su juodomis priemaišo
mis, vid uti nio rupumo ir stamb iagrūdis, 

labai nelygru paviršiumi, vienu nuskeltu 
kampu, 0,63 x 1,1 m dydžio, 0,25 m aukščio. 

Dubuo ar~lau krašto, 20 x 22,5 cm dydžio, 
17 cm gylio, pjūvio forma panaši i hiperbolę 
(3, 4pav.). 

š. Vait.ir tfk. (1017-0H8). 

1. Aul<~tadvario 

al<muosu 
duobutėmis. 

2017·01·28. 

2. Aukštadvario 
akmens duo bu tes. 
2017-01 28. 

3· Aul<štadvario 
al<muo su dubeniu. 
201]-0128. 

4· Aukštadvario 
akmens su dubeniu 
paviršius. 
2017·01·28. 



[4.] AKMUO. J. Šliavas "trikampį, 3 x 4 m 
dydžio, į viršų smailėjantį, apie 1 m aukš
čio" akmenį Aukštadvario kapinyne (KVR 
13088) siejo su senovės kulto apeigomis. 
Tikslesnių duomenų nėra. 

Taip pat j Žeimelio gir., Ąžuolynė 

Ąžuolynė, lygumų sen. 

5. ĄŽUOLYNĖ.1780 m. Šiaulių ekonomijos 
Joniškio gubernijos žemėlapis šioje vie
toje, abipus kelio Joniškis-Lygumai, žymi 
Lygumų savininko Bufalo vald~ (Dobra Jm 
Pana Boufa/a- Karta 1780). XIX a. pirmos 
pusės topografinis žemėlapis- tarp miškų 
skendinči~, Dubinka (Ay61-1HKa) vadinam~ 
užeig~ (5 pav.); to paties šimtmečio pabai
goje jos vietoje jau būta eiguvos (6 pav.). 

Žemės vardyno duomenimis, Ąžuolynės 
viensėdis (39 ha) kitados buvo nupirktas 
iš Lygumų dvarininko Reiningo įpėdinių 
(LŽV), ten pat dar ilgus metus būta ir 
~žuolyno: "Ąžuolynė - miškas, kuriame 
daug ~žuolų" (VK). 

Š. Karta 1780; LŽV (D. Bubelienė, 1935); VK (M. Kele· 
vi šie nė, 1981 ). 
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Šioje priešistorinėje laidojimo vietoje rasta 
atsitiktinių viduriniojo-vėlyvojo geležies 
amžiaus radinių. 

Š. Šliavas 1974a, 17. 

5· Dubinkos užeiga- Ąžuolynės viensėdžio vieta. 
Apie 1840. 

6. Eiguva Ąžuolynės viensėdžio vietoje. Apie 1890. 
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Bačiūnai, Pakruojo sen. 

6-7. AKMENYS su SMAI LIADUG NIAIS 
DUBENIMIS 1-11. Kitados buvo Jokūbo 

Nazarovo (1919-?) gyvenamojo namo vi
duje, .. įleisti į asi~ prie krosnies" (LKS9 4: 
485999, 6197904; iki 1930 m. čia gyveno 
Gasiūnienė- VUB f. 152-285). Vėliau per
kelti prie verandos, gulėjo sulig žeme (7, 
8 pav.); 1984-1985 m. nugriovus sodyb~ 
akmenys dingo (V. Tribulo žinios). 

Pirmojo akmens (šiaurėje) būta rausvo, ly
giu paviršiumi, 0,65 x 0,9 m dydžio; dubuo 
arčiau krašto, 15 cm skr., 9 cm gylio, pjū
vio forma- hiperbolė. Šalia dubens 2,5 cm 
skr., 1 cm gylio duobutė (9 pav.). 

Antrasis akmuo (pietuose) buvo taip pat 
rausvas, šiek tiek išgaubtu paviršiumi, 
0,58 x 0,72 m dydžio; dubuo arčiau krašto, 
19 cm skr ., 16 cm gylio, pjūvio forma -pa
rabolė (10 pav.). 

Š. PakrB; VUB 1.152-285, 15a (pieš.); 1.152-1081 (nuo
tr.); Šliavas 1977a, 35 (8učilinų kaimas yra labais~ 
nas); PRKMA 1978, 8-9 (Nr. 27-28); V. Tribulo žinios 
( 2 01 &-01-17 ). 

7. Bačiunų 
akmenys su 
dubenimis I ir II. 
Apie 1976. 

8. BačiUnų 
akmenys su 
dubenimis I ir II. 
Apie 1976. 

9· BačiUnų akmuo 
sudubeniu I. 
Apie1976. 

10. BačiUnų akmuo su dubeniu II. Apie 1976. 



8. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BEN IU 
Ill. Buvo apie 30 m į R nuo J. Nazarovo 
gyvenamojo namo, kaimyninės sodybos 
vietoje (11, 12 pav.), "galbūt tarnavo prie
laipčiu". Dingęs. 

Akmens būta šviesiai rausvo, apskaldyto, 
0,8 x 0,92 m dydžio, 0,43 m aukščio (plg.: 
melsvas, 0,78 x 0,96 m dydžio - Šliavas 
1977a). Dubuo arčiau krašto, 21 cm skr., 
13 cm gylio, pjūvio forma-parabolė (VU B; 
11 cm gylio- PRKMA 1978). 

Akmens pietų pusėje iškastas 6o x Bo cm 
ploto šurfas, kurio 20 cm gylyje aptiktas 5 
akmenų grindinys, kelios keraminės 19 šimt
mečio šukės ir gyvulio kaulo fragmentas. 
Kultūrinis sluoksnis siekia 30 cm. Apsaugi
nės zonos nustatyti nereikia (PR KMA 1978 ). 

Š. PakrB (pil. Nazarovo sodyboje, priepirtėje); VUB 
f. 151-185, 16; f. 151-1081 (nuotr.); Šliavas 1977a, 36; 
PRKMA1978,9 (Nr.18). 

Bališkiai, Rozalimo sen. 

9· AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Rastas akmenų krūsnyje, atvežtas į 

R o z a I i m ~' Algimanto Senulio namų 
(Sodžiaus g. 22) priešakį, kur guli iki šiol 
( LKS94: 49 3091, 619568 7). 

Akmuo mėlynas, smulkiagrūdis, lygiu 
paviršiumi, apskaldytais kraštais, OA7-
o,6 7 x 0,92 m dydžio, 0,3-0 A m aukščio 
(13 pav.). Dubuo 17 cm skr., 13 cm gylio, 
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11. Bačiūnųakmuo 
su dubeniu Ill. 
Apie1976. 

12. Bačiūnų akmuo 
su dubeniu Ill. 
Apie1976. 

13. Nuskeltas Bališkių akmens su dubeniu 
kraštas. 2017·04·07. 
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pjūvio forma - parabolė stačiomis sienelė

mis (VUB;Vait. 2017) (14 pav.). 

Š. VUB f.15l-61, l5-l6 (1977-03-18J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui ir brė ž. ); Š Ii avas 1977b, 96; PRKMA 1978,4 
(Nr. n; iš kažkokios nugriautos sod.); Strazdas 1998a, 
H (Rozalimo X), 8l, pav. 38: 34 (nuotr.); Aleks. (l005-
11·3o;vietoje ); Va it. (l017-<>4-<>7 ). l. Šidiškis l 009, 94· 

Balseliai (ist. k.), Klovainių sen. 

[10.] KRIKŠTO PODINO KALNELIS. 0,5 km 
i V nuo k., apie 1 ha. Tikslesnių duomenų 
nėra. 

Š. LŽV (B. Macevičie nė, 1935 ). 

Balsiai, Klovainių sen. 
11. AKMUO su VELNIO PĖDA. Buvo Dau
gyvenės deš. krante, "su Velnio pėda ir su 
duobutėmis" (Šiiavas 1977b ). Tikslesnių 
duomenų nėra. 

Š. ŠI i avas 1977b, l1. l. Šidiškis l 009, 61. 

12.AKMUO suSMAILIADUGNIU DUBE NIU I 
(buvo AV 1886 ). Buvo Stanislovo ir Emilijos 
Bučnių sodyboje, prie klėties durų (LKS94: 
498622, 6208717; "klėtis virš 100 metų se
numo"- PR KMA 1978), o dabar -Jono Pra
nevičiaus žemėje (sodyba nugriauta). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, nežy
miai išgaubtu paviršiumi, 0,72 x 0,85 m dy
džio granitas, visas žemėje. Dubuo beveik 
viduryje, 15 x 15,5 cm dydžio, 7 cm gylio, 
2017 m. pavasari buvo užlietas cementu 
(akmens aukštis- 0,36 m, dubuo 6,5 cm 
gylio, "dubeni supa 1 cm gylio kvadratinė 
duobutė 24 x 24 cm dydžio"[?]- PRKMA 
1978) (15, 16 pav.). 

Akmens ŠR ir ŠV pusėje padaryti zondažai 
50 x 40 cm ploto, kur viršutiniame sluoks
nyje aptikta smulkių medžio angliui<Ų, o 
jau 20 cm gylyje - raudono molio podirvis 
(PRKMA 1978). 

Š. AK ((pranešė) B. Pupinis, 1974 XI); ROMA 1985, (1 (nuo· 
tr.)]; PRKMA1978,1 (Nr. l); Aleks. (l005-11-:3o; manoma, 
kad užvirtęs nugriovus klėtį; Vait. ir tik. (l017-<>4-<>8).l. 
Lietuvos 1977, n; Lietuvos 1993,138 (1987 m. iš kultūros 
paminklų sąrašo išbrauktas); Šidiškis wo9, 61. 

14. Bališkių akmuo su dubeniu. 2017-04-07. 

15. Balsių akmuo su dubeniu I. 2017·04·08. 

16. Balsių akmens 
sudubeniu I 
atradimas (dubenį 
valo Algimantas 
Stalilionis). 
2017·04·08. 



13. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU SENIU 
II (buvo AV 188 7). Buvo Stasio Dub ikalčio, 
vadinamo Gražuoliu, gyvenamojo namo 
kertėje (dubuo namo viduje), o 1939 m., 
perstatant namą, buvo imūrytas i pama
tus nuo gatvės pusės, šalia laiptų (dabar
Sliekių namai, Senoji g. 11; LKS94: 498 70 3, 
6208389) (17 pav.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo grani
tas, matoma jo dalis 0,57 x 0,77 m dydžio 
(RDMA; 0,3 x 0,86 m- Šidiškis 2009). Du
buo 18,5 x 20 cm dydžio, 11 cm gylio, pjū
vio forma - hiperbolė (RDMA; "akmens 
paviršius ir dubuo labai gerai nugludinti"
PRKMA 1978) (18 pav.). 

Labai seniai, prieš 300 metų, šis akmuo buvo 
sodyboje laikomas šventu. Su jame esan
čiu lietaus vandeniu žmonės p/audavo akis 
(P.S. Dubikaltis, g.1900 m.- PRKMA 1978). 

Š. AK ([pranešė] B. Pupinis, 1974 XI); ROMA 1985, [2 
(nuotr.)]; PRKMA 1978, 2 (Nr. 3); Aleks. (2005-11-30; 
vietoje); Va it. ir tik. (2 017-o4-o8). l. Lietuvos 1977, 22; 
Lietuvos 1993,138 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo 
išbrauktas); Š idiškis 2 009, 61 (Stasės Slie kienės, žaloja· 
mas vandentiekio vamzdi i o). 

14. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU SENIU 
Ill. G arburio Ivanausko sodybos (dabar 
čia veikia Balsių etnocentras) moliu drėb
tos daržinės pietinės sienos pamatuose 
(LKS94: 498695, 6208564) (19 pav.). 

Akmuo raudonas, stambiagrūdis, plokš
čias, bet nelygus granitas, matoma jo dalis 
0,43 x 0,68 m dydžio; dubuo 17 x 18 cm dy
džio, 12 cm gyli o, pjūvio forma - hiperbolė 

(Va it. ir tik. 2017) (20 pav.). 

Š. Aleks. (2005-11-30 );Vait. irtlk. (2017-o4-o8). 
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17. Stasio 
Dubikalčio 

(dabar- Sliekių) 

18. Balsių akmuo su dubeniu II. 2017-04-08. 

etnocentro 
sodybos daržine 
(iš V). 
2017-04·08. 

20. Balsių akmuo su dubeniu Ill. 2017-04-08. 
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Baltausiai, Žeimelio sen. 

15. AKMUO. XX a. antroje pusėje jau buvo 
suskaldytas, tikslesnių duomenų nėra. 

Kartą Velnias nešė akmenį, norėdamas su
daužyti Žeimelio bažnyčią. Pritnikęs jėgų 
ar gaidžiui sugiedojus, jis jį metė. Nukrito 

16. AKMUO su VELNIO PĖDA. Buvo netoli 
nuo Beržtalio up. tvenkinio (prūdo), .. ne 
visai mažas akmuo ( ... ) pėda buvo gana 
ryški, atsi sp audęs žymėjo kiekvienas kojos 
išlinkimas" (LTR). 

Bari sai (ist. k.), Guostaglio sen. 

[17.) MEŠKOS DUOBĖ_ kitaip- ŠULNELIS. 
Remiantis Žemės vardyno duomenimis, 
buvo Laumenio miško 26 arba 2 7 kvartale, 
netoli nuo Paplonės ir Ūdekų k. ribos. 

Sako, čia buvę meškų. Meška ištroškusi ger
ti, su koja kasu si kasu si žemę, prakasu si šal
tinį ir atsigėrusi. Čigonai ant tos duobės už

dėję rentinį ir pasidarė šulinys (P. Antanas 
Baltaragis, apie 30 m., vietinis, ir Marijona 
Karpavičienė, daugiau kaip 80 m. amžiaus, 
kilusi iš Guostagalio. U. A. Virbickaitė, 

Barvainiai, Klovainių sen. 

18. PELKĖ VELNIABALA. Tikslesnių duome
nų nėra. 

l. Šidiškis 1009, 105 (pagal: VK, 1981 ). 

19. AKMUO su SMAILIADUGN IU DU BEN IU 
I. Apie 1959 m. surastas k. rytinėje dalyje, 
prie balos, priaugusios ajerų ( .. išraustas 
iš žemės, valant kačiavatorium") ir gulėjo 
krūsnyje su kitais akmenimis. Perskaitęs 
Adolfo Tautavičiaus straipsnį .. ženklai 
akmenyse" (buvo paskelbtas Moksle ir gy
venime 1966 m. gruodi), Justinas Janeliū
nas iš Barvainių parašė žurnalo redakcijai 
laišk~, kurį baigė žodžiais: .. Nežinau kito 

tas akmuo į Baltausių kaimą (P. J. Rep
šys, 74 m., vietinis. U. L. Burkauskaitė, 

1970 m.- LTR 4239/18). 

Š. LTR 4139/18 (dabar jau suskaldytas); Šliavas 1974a, 
179; 1976a, 135· 

Žmonės sakydavo, kad ta pėda tai velnio, 
kuris čia aplinkui kažkada maklinėjo 

(P. J. Repšys, 74 m., vietinis. U. S. Nugarai
tė, 1970 m.- LTR 4239/39)-

š. LTR 4139/39 (dabar šio akmens jau nebėra); Šliavas 
1973, 146; 1974a, 18o; 1976a, 135. 

1935 m.; šiame krašte gyvenę meškos, o 
tame miške ir aplinkui niekur nebuvo 

vandens, pradėję meškos kasti duobes. 
Kasę tol, kol pradėjo sunktis vanduo. lr tas 
duobes žmones vadina Meškų šulneliais -
P. Petras Bažadragis, g.1900 m., gyvenan
tis Javydonių k. U. Linkuvos moksleiviai, 
1969-1972 m.- LTR). 

Š. LŽV (A. Virbickaitė, 1935; 1,5 km j PV nuo k., vald. 
miške); LTR 4351{71 (Margių miške). l. Šidiškis 1009, 
105. 

adreso, kas rūpinasi senienomis" (Prane
šimai) ir pakvietė kraštotyrininkus pasi
rūpinti šiuo akmeniu. 1976 m. akmuo jau 
buvo atvežtas i Jono Janeliūno vienkiemį 
ir padėtas prie klėties kampo (Šiiavas 
1976b ). Jono Janeliūno sūnaus Aniceto 
pasakojimu, 1982 m. šeima paliko sodyb~ 
melioratoriams, akmens likimas nežino
mas (Va it. ir tik. 2017). 



Akmuo buvo raudonas, "beveik taisyklin
gai apvalus", 0,9 x 0,9 m dydžio, 0,3 m 
aukščio; dubuo beveik viduryje, 18 cm 
skr., 17 cm gylio, "smailu dugnu" (Šiiavas 

20.AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BEN IU 
II. Dar vienas akmuo su smailiadugniu du
beniu buvo rastas netoli nuo pirmojo (i), 
"su tokia pat duobute, tik mažesnis ir ne 
toks taisyklingas". Deja, 196 7 m. šis akmuo 

Barvainiai, Lygumų sen. 

21.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
I. Iš k. akmenų krūsnies atvežtas i S t a -
č i ū n u s, ilgai gulėjo pakelės griovyje 
prie Stasio Šlenderio sodybos ( PRKMA 
1978). Dabar pastatytas galu jau sūnėnui 
Kęstučiui Šlanderiui priklausančios sody
bos (ligoji g. 48) kieme, gėlių darželyje 
(LKS94: 476547, 6199543) (21 pav.). ,,Jei 
gražus akmuo, tai reikia ii gerbt, kad žydė
tų",- sako namų šeimininkė. 

Akmuo rausvas, su balkšvomis priemai
šomis, ikastas i žemę galu, matoma dalis 
0,68 x 0,77 m dydžio, storis (buvęs aukš
tis) 0,23-0,25 m. Apatinė (dabar- nugari
nė) akmens dalis išvagota iškilių "gyslų", 
čia yra ir dešinę vaiko pėdelę primenanti 
6 x 10 cm dydžio, 1,5 cm gylio duobutė 
(22 pav.). Dubuo arčiau krašto, 17 cm skr., 
1 o cm gyli o, pjūvio forma panaši i hiperbolę 
(Va it. ir tik. 2018 ). 

Pasak žmonių, p:~našių akmenų ir daugiau 
yra aplinkiniuose kaimuose. Kaimo gyven
toja D[omicelė] Brajienė (gim. 1910 m.J p1-

sakojo dar iš tėvelių girdėtas šnekas, kad i 
šitų akmenų dubenis pildavę pieną žalčiams 
lakinti ir vadindavo "žalčių bliudais", "žalčių 
bliudeliais". Kai tėveliai sugriždavo iš darbo, 
tai rasdavo valkus su žalčiais bežaidžiančius. 
Vaikai kartu su žalčiais ant kėdutės ir valgy
davo. Žalčių niekas neskrlausdavo, nemuš
davo (Treškevičius 1979 ). 

Š. PRKMA 1978, 21 (Nr. 69); Treškevičius 1979,33 (Sta
čiūnų I; nuotr.); RDMA1985, (52 (nuotr.)]; Vait. ir tik. 
(2o1&-os-o6). l. Klimka 2001, 89 (S. Šlanderio; nuotr.), 
92 (Nr.n; Stačiūnų 1). 
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1976b; "girnos pavidalo", dubuo 21 cm 
skr., 16 cm gylio- PRKMA 1978). 

Š. Pranešimai 1949-1967, 16; AK (kaimo Š dalyje, Jono 
Janei iūno v[ n ]k.); ŠI i avas 1974 c, 191; 1976b, 67; PR KMA 
1978, 3-4 (Nr. 9; prie jo buvo molinių šukių ir medžio 
angliukų); Va it. ir tik. ( 2 017-o4-o9 ). 

jau buvo suskaldytas: "Suskaldė ir išvežė 
tūla Plentų ir kelių valdyba" (Pranešimai). 

Š. Pranešimai 194 9-1967, 16; Šliavas 1976b, 67. 

21. Barvainių (Lygumų sen.) akmuo su 
dubeniu I (viršutine plokštuma). 
2018·05-06. 

22. Barvainių (Lygumų sen.) akmuo su 
dubeniu I (akmens apačia -dugnas). 
2018-05-06. 
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22. AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBE
NIU II. Buvo k. la uku ose, akmenų krūsnyje 
apie 0,15 km i P nuo buvusios Zakšausko 
sodybos; apie 1968 m. akmenĮ meliorato
riai čia atgabeno Iš senos Stačiūnų sody
bos (PRKMA 1978). 1985 m. akmuo gulėjo 
._1,5 km i ~R nuo k_, o,2 km nuo S. Gaubo ir 
0,13kmi R nuo A. Brazdziūnienėssodybos" 
(ROMA), tolesnis jo likimas nežinomas. 

Akmuo buvęs mėlynas (pilkai rausvas -
PRKMA 1978), netalsyklingas trikampis, 
0,85 x 1,1 m dydžio, 0,4 m aukščio; dubuo 
viduryje, 16 cm skr., 12 cm gylio, ,~suk

tos parabolės formos" (šliavas 1975b) 
(23 pav.). 

š. Šliavas 1975b, 61 (Stačiūnų I; • km i V nuo Stačiunų. 
akmer1ų są>artyrJ e tarp dviejų vlerJsėdžių. prie nedidelio 
topolio); VUB f. 151-381 (nuotr.); PRKMA 1978, 11-n 
(Nqo ); RDMA1 985, (51). L. Matui is 1990, 64 (Nr.127). 

Bedriai, Lygumų sen. 

[23.] PERKŪNKALNIS . T. Šidiškis Žemės 
vardyno anketoje pamlnėtą Parkan'kalni 
(._vieta lygi, bet aukštumoj; iš čia išteka be 
vardo upelis') be jokios kitos nuorodos 

Beinoraičiai, Lygumų sen. 

[24-] DIDYSIS AKM UO. Stūkso 27 m į ŠV 
nuo kelio Naislai-PamOšls, buvusioje Alek
sieriaus žemėje, ganyklose (LKS94: 473.311, 
6211857). Prie akmens P kampo pastatytas 
medinis kryžius, pažymėtas 1990 m. data 
(aut. Pranas Miežis), pasodintas alyvų krū
mas, oR pusėje- ąžuol as, šalia stovi suo
liukas (24 pav.). 

Akmuo stamb iagrūd is, rausvos spalvos, 
sutrOkinėjęs, sueižėjęs granitas, mato
mos jo dalies kraštinių ilgis prie pagrindo: 
3,65 m (š), 5,55 m (P-P R) ir 4,65 m (V); 
akmuo aukštėja pamažu, nuo 0,6 m (PY) 
iškyla i 1,4 m aukštį (Š R). š pusėje, šoninėje 
plokštumoje, 12 cm nuo žemės yra kiek iš
tęstas 18 x 21 cm dydžio, 8-9 cm gylio idu
bimas, primenantis pėdomis vadinamas 
akmenų žymes. 

Už o ,13 km į ~V nuo Didžiojo akmens toje 
pačioje ganykloje yra 1,85 x 3,2 m dydžio, 

23- Barvainių (Lygumų sen.) akmuo su 
dubeniu II. 1975. 

vadina Perkūnkalniu. Tikslesnių duomenų 
nėra. 

š. LŽV f:l. Baltrušaitis, 1937). l. šrdgkrs 1009, 61 (Per
lninlcalnis ir Raudonlcalnis). 

24. Beinorai čių Didysis akmuo (g R). 2014-04-27. 

1,4 m aukščio antrasis Beinoraičių akmuo 
be ypatingų žymių (LKS94: 473237, 
6211960). 

Š.RDMA•985, [54 (nuotr.)];Vait. ir tik. (1014-<>4-27). L. 
Vaitkevious ir kt. 1015, 517. 



25.AKMUO su SMAILIADUGNIU DU SENIU 
I. Įmūrytas i Felikso Mikšio sodybos gyve
namojo namo pamatų ŠV pusę (LKS94: 
473836, 6212007; čia buvo kaimo pradžios 
mokykla, dabartinis namas pastatytas ant 
mokyklos pamatų) (25 pav.). 

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, su 
balkšvomis ir juodomis priemaišomis, 
matoma dalis 0,47-0,5 x 0,95 m dydžio; 
dubuo 17 x 18 cm dydžio, 11,5-12 cm gylio, 
nugludintomis briaunelėmis, pjūvio for
ma- parabolė (26 pav.). 

"Tai girnos senovinės, čia kraštai nu
skelti", - pasakė F. Mikšys, stebėdamas 
akmens matavimus (Va it. ir tik.). 

Š. Va it. irtlk. (2014-o4-27 ).l. Vaitkevičius ir kt. 2 015,527, 
528 (nuotr.). 

26.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
II. Kitados Beinoraičiuose, tiksliau nenu
statytoje vietoje, buvo dar vienas akmuo 
su dubeniu (išskaptuotas), visas žemėje, 
bet akmens dubenyje rinkosi vanduo. 

27. ŠALTINIS. Tryško 0,23 km i ŠV nuo 
G. Bubelienės sodybos, buvusioje Švamba
rio (dabar- Sigito Jackaus) žemėje, nedi
delėje lomelėje (LKS94: 473733, 6212947). 
Į šaltini ileistas 0,95 m skr., 1,1 m gylio be
toninis žiedas, melioracijos metais ša Ii a 
privilkta akmenų (27 pav.). 

Praeityje nepaprastas - minkštas - šio 
šaltinio vanduo apylinkės gyventojų buvo 
lab ai vertinamas. "Visi čia tą vandeni ėmė, 
i gyvulius girdė, i patys vežė. Kai ateini, tai 
čia labai gerai", - dalijasi savo patirtimi 
Genovaitė Dovydaitytė-Bubelienė (70 m., 
vietinė). 

Į š nuo šaltinio, tiksliau nenustatytoje 
vietoje, buvo naujųjų laikų kapinyno kal
velė, vadinama švedų kapais. Sovietinės 
okupacijos metais, vežant žvyrą, ši laidoji
mo vieta sunaikinta. 
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25. Akmuo su dubeniu F. Mikšio (stovi 
centre) namo pamatuose. 2014-04-27. 

26. Beinorai čių akmuo su dubeniu I. 
2014·04·27. 

Baigusi apie tai pasakoti Genovaitė Dovy
daitytė-Bubel ienė (70 m., vietinė) išsitarė: 
"Kai aš atminti prarasiu, tai to akmens 
ieškosiu." 

š. Va it. ir tik. ( 2 014-04·28). 

27. Beinoraičių šaltinis (iš PR). 2014·04·28. 

Š. Vait. ir tik. (2014-o4-28). l. Vaitkevičius ir l<t. 2015, 

527. 
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[28.] ĄŽUOLAS. Auga kaime, Šiladžio ga
tvės rytų pusėje, ant kaimynų žemių ribos 
(LKS94: 473819, 6211989). Medis 4,55 m 
apimties (1,3 m aukštyje), dviliemenis, ka
mienasiplyšęs (28 pav.). 

š. Vait. irtlk. (2014-04·27). 

Beniuliai, lygumų sen. 

29. OŽKALN IS, kitaip - UŽSIENIS. Kaimo 
vakarų pusėje, apie 16 ha (LŽV). Tikslesnių 
duomenų nėra. 

Kalbama, kad ten seniau vaidinosi. Dar ir 
dabar bijoma eiti šventą dieną, o labiausiai 

Beržiniai, Klovainių sen. 

30. PER KŪ N BALA. Buvo i P nuo Meškiude
gio (beržynas kaimo viduryje, apie 3-4 ha ), 
Apolionijos Sirutavičiūtės-Motiejūnienės ir 
Kazio Sirutavičiaus žemėje, apie 2-3 ha 
(LŽV). Remiantis šiais duomenimis, nusta
tyta, kad Perkūnbalos vietoje (apie LKS94: 

Taip pat i laipuškiai, Velnio balelė ir Roko
niai, Perkūnbalė 

31. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Minima, kad jo būta Onos Antanai
tienės gyvenamojo namo pamatuose, že
mėje. Šiandien šis namas (LKS94: 495760, 
6199510) ir visa sodyba jau nugriauta, 

28. Beinoraičių 
ąžuolas (iš š). 

;.,;_.r;.__, 2014-04-27. 

pietų metu. Toj vietoj seniau piemens at
likdavo ganymo (vasaros) užbaigtuves 
(P. Juozas Vaičaitis, apie 70 m., vietinis. 
U. V. Baltrušaitis, 1937 m.- LŽV). 

š. LŽV (V. Baltrušaitis, 1937 ). 

496400, 619860 6) dabar plyti vienas iš 
Klovainių karjerų. 

Perkunbaloje esą daug perkūno oželių 

(P. Aleksandras Dabšys, apie 30 m., vieti
nis. U.J.Grikinaitė, 1935 m.). 

Š. Šiaulių 1932; LŽV (J. Grikinaitė, 1935). 

ap šiukšlinta; akmens nepastebėta (Va it. ir 
tik. 2017). 

Š. VUB f. 152-61, 7 (1976-08-31 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui; Pakasusžemęmatyti, duomenų dabar pateikti 
negaliu); PRKMA1978,3 (Nr. 8; Klovainiai); Vait. irtlk. 
( 201]-()4-o8). 



Bešoniai, Klovainių sen. 

32. SLĖNIS PAVERDENINĖ. Paminėtas į Š 
nuo k., apie 4 ha; "žema akmenuota vieta, 
kur būta versmės". 

Paverdeninės vidury buvusi versmė. Vieną 

Binėnai, Pašvitinio sen. 

33.AKMUO su SMAI LIADUG NIU DU BEN IU 
I (buvo AR 702; dabar KVR 5 388 ). Adolfo 
Vadakojo ir Liucijos Keniausytės-Vadako
jienės sodyboje (dabar gyvena sūnaus šei
ma), prie XIX a. viduryje pastatytos klėties 
durų ( LKS94: 48 5050, 6 221960; 29 pav.). 

Akmuo rausvas, su melsvomis ir juodomis 
priemaišomis, stambiagrūdis ir vidutinio 
rupumo, netaisyklingos trapecijos for
mos, įdubusiu paviršiumi, 0,9 x 1,2 m dy
džio, 0,28 m aukščio granitas (Vait. ir tik.; 
0,3-0,45 m aukščio- Treškevičius 1979). 
Dubuo beveik viduryje, 20 x 20,5 cm dy
džio, 13 cm gyli o, pjūvio forma- hiperbolė 

(Treškevičius 1979; Va it. ir tik.; "Tai vienas 
iš didesnių ir gražesnių panašios paskirties 
akmenų šiose apylinkėse"- Šliavas 1975a) 
(30 pav.). 

"Kai lietus lyja, tai jis [akmuo] labai gražus, 
toks rainas", - sako šeimininkė Aldona 
Sindriūnaitė-Vadakojienė (66 m.), kilusi iš 
Domančių k. (Vait. ir tik., 2018). 

Š. Tautavičius 1968, 24-25; Šliavas 1974c, 55 (Binėnų 1); 
1975a, 20 (Binėnų 1); PRKMA 1978, n (Nr. 72; akmens 
aplinką reikėtų patyrinėti); Treškevičius 1979,30 (Binė
nų II; nuotr.); RDMA1985, (17 (nuotr.)]; Aleks. (2005-
11-30; vietoje); Vait. ir tik. (2o18-o3-05)- l. Lietuvos 
1973, 151; Matui is 1990, 6o (Nr. 92 ); Lietuvos 1993, 94 
(1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas); Šidiš
kis 2009, 61 (nuotr.); Vasiliauskas 2014, 92-93 (Nr. 2; 
nuotr.). 

34- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (buvo AV 1906; dabar KVR 13103). 
Gui ėjo Juozo Čepo sodyboje (ilgainiui 
jos pastatai sunyko), priešais gyvenamąjį 
namą stovėjusios klėties vietoje (LKS94: 
485066, 6222424). M. Černiausko duome
nimis, akmuo XIX a. viduryje buvo atga
bentas iš Vainiūnų dvaro kartu su svirnu, 
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kartą važiavęs ponas ir nuskendęs toje vers
mėje. Nuo to laiko buvo liepta ją akmenimis 
užversti (P. Petras Pamerneckis, apie 70 m., 
vietinis. U. J. Grikinaitė, apie 1935 m.). 

Š. LŽV (J. Grikinaitė, 193(?]). 

29. Adolfo ir Liucijos Vadakojų kietis (priešakyje
Binenų akmuo su dubeniu 1). 2018-03-05. 

30. Binenų akmuo su dubeniu /. 
2018-0]-05. 
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kurĮ Čepai tis gavo iš dvaro už b itininkavim~ 
(PRKMA 1978). 

2011 m. gegužės 6 d. pastebėta, kad akmuo 
dingęs ir Pakruojo r. savivaldybės prašymu 
buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimas 
sustabdytas tų pačių metų lapkričio 11 d., 
nes buvę "išnaudotas visos galimybės nu
statyti nusikalstam~ veiki~ atlikusi asmen( 
( PakrS.). 

Akmuo buvęs raudonas, beveik trikampis, 31. Binėnų akmuo su dubeniu 11. 1974. 
0,72 x 0,85 m dydžio, 0,3 m aukščio (31, 
32 pav.); dubuo 17 cm skr., 12 cm gylio, 
,Asukta parabolė" (Šiiavas 1975a; pilkai 
rausvas, 0,8 x 1 m dydžio, 0,3 m aukščio; 
dubuo 19 x 20 cm dydžio, 15 cm gylio, sime
triškas- PRKMA 1978). 

Š. 1973 m. MMT žv. (?]; Šliavas 1974c, 56 (Binėnų II); 
1975a, 21 (B inėnų II); VUB f. 152-353 ( nuotr. ); PRKMA 
1978, 22 (Nr. 73); RDMA 1985, (19 (nuotr.)]; Aleks. 
(2005-11-30; vietoje); Vait. ir tik. (2o18-o3-05). l. Lietu
vos 1977, 23; Matulis 1990, 6o (Nr. 93); Lietuvos 1993, 
139 (1987 m. iš kultūros pam inkių sąrašo išbrauktas); Ši
diškis 2009, 62; Vasiliauskas 2 014, 92-93 (Nr.1; nuotr. ). 

35· AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill (buvo AR 703). Buvo apie 30 m i PR 
nuo Kazio Radžvilo sodybos gyvenamojo 
namo, "ankstesniu metu toje vietoje buvu
si klėtis ir akmuo tarnavęs jos prielaipčiu" 
(Treškevičius 1979); pavogtas 2009 m. pa
vasarĮ (Pa dora 2009; Al eks.). 

Akmuo buvęs rausvas, netaisyklingo ke
turkampio formos, nugludintu paviršiumi, 
0,7 x o ,9 m dydžio, 0,32 m aukščio; dubuo 
,) abai gražiai nugl ud intas, ties anga jo sie
nei ės stačios, ties dugnu apvalėja", 17,5 cm 
skr., 9,5 cm gylio (PRKMA 1978; akmuo 

32. Binėnų akmuo su dubeniu II. 
2008-03·31. 

0,72 x 0,98 m dydžio, visas žemėje, o du- 33· Bim~nų akmuo su dubeniu Ill. Apie 1979· 
bu o 18 cm skr., 12 cm gyli o, pjūvio forma -
hiperbolė- Treškevičius 1979) (33 pav.). 

Akmens PV pusėje iškastas 50 "50 cm plo-
to šurfas. Kultūriniame sluoksnyje aptikta 
daug akmenų, vėlyvosios glazūruotos ke-
ramikos, šerno ar kiaulės iltis, gelžgalių. 

Akmens aplinką reikėtų ištirti, iki to laiko 
akmenį saugoti vietoje (PR KMA 1978 ). 

1982 m. Pašvitinyje surengtos VU Ramu
vos kraštotyrinės ekspedicijos dalyviai 
užrašė sodybos šeimininko papasakota 
padavimo ir (arba) sakmės nuotrup~, kuri 



nėra visiškai aiški, bet pagrįstai sietina su 
dubenuotuoju akmeniu. Vel'ns sake kala 
kaltuvu. Kalts nu lūža, daugiau pradėja tabo
kų sėklių rinkt', i tiek to, ka pipkioriam būt 
dūms pro nosį, ka velniai neapstotų ir peklo 
pašventinima nedarytų, i tiek to (K. Radžvi
las, 76 m., kilęs iš Peluodžių, nuo 1948 m. 

36. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU IV. Nurodoma, kad dar vienas akmuo 
su dubeniu es~s vienos iš Binėnų sodybų 
tvarto pamatuose (P. B. Ramonas, 80 m., 

37· KERTINIS AKMUO- penktasis su smai
liadugniu dubeniu Binėnuose- buvo prie 
Gaubių k.lauko. Tikslesnių duomenų nėra. 

Yra [akmenyje] duobutė, būk tai velnio 

Birjagala, Rozalimo sen. 

[38.] ĄŽUOLAS. Augo k. rytinėje dalyje, 
apie 50-60 m į ŠR nuo O. Sipavičienės 

Bitaičiai, Lygumų sen. 
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gyvenantis Binėnuose. U. A. Neidzenavi
čiūtė, 1982 m.- L TR). 

Š. Tautavičius 1968, 25; Treškevičius 1979, 29 (Binėnų I; 
nuotr.); LTR 532o/1o6; RDMA1985, (18 (nuotr.)];Aieks. 
( 2005-11-30: vietoje; 2 017-01-26: pavogtas). l. Lietuvos 
1973, 151; 1993, 94 (1987 m. akmuo iš kultOros pamin
klų sąrašo išbrauktas); Šidiškis 2009, 62; Padora 2009 
(Amž.\ws vagystė, apie kuriq šiaulietis policijai pranešė 
po mėnesio );Vasiliauskas 2 014, 92-93 (Nr. 3; nuotr. ). 

vietinis. U. E. Vasiliauskas, 200 3 m.).Apie jį 
tikslesnių duomenų nėra. 

Š. Vait. ir tik. (2o18-o3-05; nerastas). l. Vasiliauskas 
2014,92 (Nr.4). 

tu pėta ( P. Juozas Jo kub ai tis, apie 50 m., 
vietinis. U. J. Stepukas, 19 35 m.- LŽV). 

Š. LŽV (J. Stepukas, 1935); VflJ< (LŽV) 73{269. l. Tara
senka 1958,70 (Nr. 52; yra akmuo su duo bute). 

trobos. "Kai nukirto, buvo 30 sieksnių 

malkų." 

Š. LŽV (V. Kuncė, 1935; Pa ozo/is). 

[39.) Dl DŽIOJ O AKMENS KALNELIS. Mi- Š. LŽV (L. Bojarskas, 1935). 

nimas į R nuo k., už Kapų kalno. "Aukšta 
vieta, žvyras; vardas užmirštas." 

Blėkoniai, Linkuvos sen. 

[ 40.] VE RDEN Ė.LA. "Šulns i vakarus pagal š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 2. 

Aukštujo (Aukštoj - aukšts kalns į vakars 
nu kaima)."Tikslesnių duomenų nėra. 
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Bučiūnai, Klovainių sen. 

41. BALA BU BIS. Žemės vardyno duomeni
mis, buvo apie 1 km į P nuo k., 20 x 1000 m 
dydžio, "juodžemis" (LŽV) (34, 35 pav.). 
Buvusi Bubio vieta dirbamuose laukuose 
(viduryje apie LKS94: 500985, 621056 4) 
(36 pav.) nustatyta remiantis Emilijos Biti
na itės-Genienės (84 m., vietinė) pasakoji
mu (Vait. ir tik. 2017). 

Tė buva kemsyne, švendrės vien teougdava. 
Tė ganydavas karvės i Įkliompdava, o kartės 
j nuskęsdava (P. Marijona Gelažienė, 84 m., 
vietinė. U. F. Mielienė ir kt - Lov~ikaitė, 

Mielienė1971). 

S. LŽV (B. Macevičie nė, 1935 ); Lovčikaitė, Mieli enė 1971, 
4 (Bubs); Vait. ir tik. (1017-o4-o8; Bubs, Buba bala, un 
Buba, sakydavo, reikia karvę >A:Jryt. .. ter1 nieks neauga). 

36. Bučiūnų Bubis (tolumoje; nuotraulws 
pirmame plane- Bitinų šeimos /<ryžius) (iš 

š). 2017·04·08. 

42. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Emilijos Bitinaitės-Genienės(buvo Po
vilo Bitino ir Emilijos Levanaitės-Bitinienės) 
sodyboje, padėtas pri eša is kl ėtį (LKS94: 
499802, 6211611) (37 pav.). Anks~iau 
akmuo buvo "vieno namo virtuvės grindi
nyje, įmūrytas į žemę. Kai pastatas buvo 
griaunamas, akmuo buvo pervežtas į E. Bi
tlnlenės sodyb~, kadangi nuverstasls pas
tatas taip pat priklausė jai. O kas atnešė, iš 
kur lr Įmūrijo virtuvės grindinyje- neaišku. 
( ... ) Sudarytas įsipareigojimas ir akmuo yra 
saugomas" (1975 m., J . Treškevi~ius). 

Akmuo rausvos su juodomis priemaišomis 
spalvos, vidutinio rupumo ir stamb iagrūdis, 

p l okš~ias, apskaldytas, 0,5 3-0,58 x 0,73 m 
dydžio, 0,24 m aukščio; dubuo ar~iau 
krašto, 15 x 17 cm dydžio, 12,5 cm gylio, 

35· 1) Bučiūnų Bubis (viduryje); 2) Titonių Veln/abala 

(P pal<raštys). 1949· 

37· Bučiūnų 
akmuo su dubeniu 

senosios Bitinų 
sodybos kieme. 

2017·04-08. 



pjūvio forma- parabolė (Vait. ir tik. 2017) 
(38 pav.). 

,,Čia yra buvus trintuvė - kanapes trinda
va, aguonų pieną gal, aš taip galvoju", -
žiūrėdamas į šį akmenį samprotauja Stasys 
Pla tkevičius (82 m., gimęs Titonių k., dabar 
gyvenantis Pamūšyje) (Va it. ir tik. 2017). 

Š. Šliavas 1974c, 156; 1976a, 11; VUB f.151-61:1 (1975-
01-19 J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui), 5v (1975-11-18 
J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui); f. 151-1077 (nuotr.); 
PRKMA 1978, 1 (Nr. 1; buvo virtuvėje, žemėje prie 
krosnies); Vait. ir tik. (1017·04·08). L. Matulis 1990, 61 
(Nr. 94 ). 

Butniūnai, Guostagalio sen. 

43· VELNIO KALNELIS, kitaip - TRAID
KALN IS. Lietuvių tautosakos rankraštyne 
saugomas 1929 m. S. Gurklytės užrašytas 
pasakojimas: Butniūnų kaime yra kalnelis, 
vadinamas Velnio k1lne/iu. Seniau buvęs 

toks atsitikimas vienam senukui Karoliui 
Morauskui [Murauskui - Vait.], to paties 
kaimo gyventojui. Vieną kartą jis šieną pjovė 
anksti rytą tame kalnelyje[ir] pamatė sėdin
tį jauną ponaitį, besijuokiantį. Tas ponaitis 
kviečia senuką arčiau prieiti prie jo. Ponaitis 
paėmęs gražią auksinę dėžutę nuo tabakos 
ir prašęs mainyti. Senukas sakąs: "Kur čia, 
ponaiti, mainysime, jūsų graži, o mano pras
ta." Ponaitis prašęs vis mainyti. Senukas 
manė, kad Butniūnų dvaro ponaitis. 

Sumainė abu dėžutėmis. Kaip senukas 
paėmęs tą dėžutę iš ponaičio, ponaitis 

44. JOTKALNIS. Minimas 0,75 km į ŠV nuo 
k., "kalnelis vidury balos", 5 x 6 m dydžio. 
Tikslesnių duomenų nėra. 
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38. Bučiūnų akmuo su dubeniu. 
2017-04·08. 

nusijuokęs ir dingęs. Senukas parėjęs namo. 
Eidamas neturėjęs laiko žiūrėti dėžutės, 

nes skubėjęs namo. Parodęs namie žmonai, 
žiūrįs - supuvusio kelmo šmote/is [gabalė
lis]. Velnio tapo apgautas ir nuo to laiko tą 

kalnelį pavadinę Velnio kalneliu ( P. P. Lu
koševičius, 80 m., gyv. Duorpių k., Kupiš
kio vis., "nemokytas"). 

Žemės vardyno anketoje už 1 km į PV nuo 
k. minimas Traidkalnis (2 x 3 m, "duobė
tas"), kur "seniau velniukai bai iavodavę" 
(P. Steponas Murauskas, apie 50 m., vieti
nis. U. V. Bulzgytė, 19 35 m.- LŽV). 

Su tam tikru atsargumu Traidkalnis laikyti
nas kitu tos pačios vietos vardu, bet tiks
lesnių duomenų stinga. 

Š. l TR 3087{18; LŽV !y. Bulz gytė, 1935 ); VAK (LŽV) 
61{183. L. Šidiškis 1009,63. 

Sakoma, kad seniau naktimis ten velniai jo

dinėjo ( P. Steponas Murauskas, apie 50 m., 
vietinis. U. V. Bulzgytė, 1935 m.). 

Š. LŽV !y. Bulzgytė, 1935). 

45. BOBKALNIS (BAPKALNIS). Minimas Š.LŽV!y.Bulzgytė,1935). 
1 km į R nuo k., 4 x 7 m dydžio, "juodže-
mis". Tikslesnių duomenų nėra. 
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46. AKMUO. Minimas Juknos rezyJe 
(šniūre), pasakojama, kad "buvo akmuo, 
ant kurio naktį, kai tik mėnulis šviesdavo, 
velniai čebatus siūdavo. Kart~ tas Jukna 
nuėjo pasaugoti, ar tikrai. Kai tik mėnulis 
patekėjo, jis pamatė velni~. O tada jau kad 
tvojo jam su lazda per nu gar~, o tas velnias 

Čelkiai, Rozalimo sen. 

47. BOBKALNIS, kitaip- RAGANŲ KALNE
LIS. Buvo kaimo Š pusėje, 0,9 km į P nuo 
Ramytės up. pralaidos kelyje Smilgiai
Rozalimas, 0,2 km į R nuo minėto upelio, 
miške. Carinės Rusijos metais iš Bobkal
nio buvo vežamas žvyras keliams taisyti, 
XX a. pirmoje pusėje čia buvo Dominyko 
Šumskio beržynas, ganykla. 1935 m. sa
vininkas pasižadėjo Bob kalniu vadinam~ 
piliakalnį saugoti (VAK 50/368). 1997 m. 
Bobkalnio vietoje jau buvo tik kelios se
nos duobės, o šalia - didelis Žvirblonių 
žemės ūkio bendrovės šiukšlynas (Straz
das 1998a). Šiandien virš šiukšlyno stūkso 
žemių kalnas, Bobkalnio vieta- drebulyne 
už kelių dešimčių metrų į Š-ŠV (LKS94: 
497528, 6191390) (39, 40 pav.). 

Sykį, pasakoja žmonės, iš turgaus važiavo 
žmogus. Ties Bobkalniu išsikinkė arkliai, ir 
jis atsidūrė dvare. Tame dvare buvo vestu
vės. Žmonės linksminosi ir laukė jaunosios 
ateinant. Tada pradėjo griežti muzika ir į 
kambarį įėjo jaunoji. Žmogus pamatė, kad 
tai buvo jo motina, ir viskas pra žuvo. Parv.r 
žiavęs namo rado pasikorusiq motiną. Nuo 
to laiko šis piliakalnis vadinasi Bobkalniu (U. 

P. Masiokaitė, 1925 m.-VAK). 

Pasakojama, kad šioje vietoje vaidinosi: 
tai kamuoliai lakstydavo, tai naktį arkliams 
po kojomis žarijas kas pildavo, tai kiaulė 
dviem uodegomis bėgiodavo, tai žmogus 
be galvos vaikščiodavo. Apolonija Šums
kytė-Girštautienė (jos žemėje dabar yra 
Bobkalnis) pamena, kad motina vaikams s.r 
kydavusi, jog ten bobos su samčiais laksto ir 
varo. Vaikai bijodavę eiti iš namų (Strazdas 
1998a ). 

Seniau tėvas sakydavo, ka vaidenas. Mes, ži
not, dar jaunos, mes gi ganydavom karves. 

kad pradės rėkti: - Tamsy, tamsy būk!" 
(P. J. Jasiūnas, 79 m., gyvenantis Žeimely
je. U. V. Dau kas, 1970 m.- LTR). 

Tikslesnių duomenų nėra. 

Š. LTR 4239/383; Šliavas 1974a, 179-180; 1976a, 135 (pa
minėta). L. Šliavas 1985, 1l9. 

40. Čelkių Bobkalnis. 1949. 



Toki būdava, kaip pasakyt, toki gubūriukai. 
Sfėns - kllniuks. Vėl paeini, vėl toks. Toki 

gubūriokai. Tai mama mum sakydava: "Čia, 
saka, žinok, vaidenas." Saki, galit pamatyt, 
kad moteris su kokiais žvangučiais. Tai mes, 
žinok, bijodavom. Su žvangučiais, su žvan
gučiais kokiais! Žinok, mes kai ganydavom 
karves ten, tai ir bijodavom. 

Karvės kad ten vaikšto, mes tokią rinkę [lan
k~- Vait.] darom, kad tik greičiau išvaryti 
tokią aikštę, kad ta moterė nepasirodytų. 
Mum kartais gąsdindavo, ka moterė pasir~r 
dys su tokiais žvangučiais, o kis tie žvangu
čiai, kas ten žino. Mes nematėm, nežinam, ir 
nieka. Tai vadina Bobl~lnis, taip ir palika ( P. 
Danutė Šumskytė-Šiamienė, 88 m., kilusi iš 
Čei kių k., d. gyvenanti Perekšlių k., Panevė
žio r. U. Vait., 2017m.) (41 pav.). 

Šie padavimai ir sakmės apie Bobkalni 
leidžia manyti, kad tai ta pati vieta, kuri~ 
1969 m. vienas iš vietos gyventojų dar va
dino Raganų kalneliu (VK). 

48. SLĖNIS PAŠILĖ. Minimas i V nuo k., At
kočiūno žemėje; "slėnys, klimpsta", apie 
4 ha. (LŽV). Remiantis Aldona Kanišauskai
te-Guokiene (75 m., kilusi iš Mediniškių, 
d. gyvenanti Čelkiuose. U. Vait., 2017 m.), 
Pašile (Pašėle) tikrai buvo vadinamas apie 
1 km ilg. (pailgas ŠR-PV kryptimi), 0,25 km 
pl. krūmų priaugęs slėnis k. vakarinėje 

Čičykiai, Linkuvos sen. 

49- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo Rozalijos Kurlytės (g.1891 m.) 
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41. Danute šumskyte-Šiamiene buvusioje Čelkių 
Bobkalnio vietoje. 2017·04·06. 

Š. VAK 50: 365-368 (Mažas kalnelis ... ar jis supiltas, ar 
gamtitJis, tJežino ), 458 (Tarvydai); VK (Z. Storpirštienė, 
1969; Ragar1 ų ka /nelis); Strazdas 1998a, 13, pav. 1 o; Va it. 
( 2017-<>4-<>6). l. Strazdas 1998b, 470; Šidiškis 2 009, 63. 

dalyje (viduryje - apie LKS94: 495991, 
6189668). 

Čia velniai ripkom mušd avo ir tabokerkoms 
mainydavo (P. Petras Polujanskas, Juozas 
Baranauskas ir Stasys Giedrikas, 50-70 m., 
vietiniai. U. N. Palujanskaitė-Šiaučiūnienė, 
19 35-19 36 m.- LŽV). 

š. LŽV (N. Palujanskaitė-Šiaučiūnienė, 1935-1936); Va it. 
(2017-<>4-<>6). 

gyvenamojo namo prielaipčio vietoje. Kitų 
duomenų nėra. 

Š.AK ((pranešė) J. Šliavas,1971 Vl1o). 
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Daugaloniai, Žeimelio sen. 

50. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Apie 2015 m. rastas stambaus ūki
ninko Liako sodybos vietoje tarp pamatų 
akmenų ir atvežtas i Gedimino Ališausko 
sodyb~ S t r i u kų kaime, kur padėtas 
prie svirno durų ( LKS94: 492897, 62 30974) 
( 42 pav.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, plokš
čias, lygus, apskaldytas, 0,74 x 0,79 m dy
džio, 0,52 m aukščio granitas. Dubuo ar
čiau krašto, 20,5 cm skr., 14 cm gyli o, pjūvio 
forma panaši i hiperbolę ( 43,44 pav.). 

Š. Vait. irtlk. (1017·01-18). 

43. Dauga/onių al<muo su dubeniu. 
2017·01·28. 

Daunoriai, Linkuvos sen. 

51. PIKTAKMENIS. Buvo k. vidurinėje 

dalyje, laukuose (apie LKS94: 497023, 
6225972). XX a. antroje pusėje meliorato
riai atvežė prie Juozo Baltaičio sodybos 
(dabar su nyku si), kelio i Čičykius Š pusę 
(LKS94: 497191, 6225074). 

Akmuo- raudonas stambiagrūdis granitas, 
netaisyklingos formos, 2 x 2,45 m dydžio, 
gana lygia nuolaidžia plokštuma (rytų pu
sėje 0,55 m, o vakarų - 1,05 m aukščio) 
( 45 pav.). Matyti tašymo kaltu žymės- pra
dėtos gaminti ir nepabaigtos 1,46 m skr. 
girnos ("girnas kaip taisė, jis apdaužyts") 
( 46 pav.). 

[Girnakalys] daužė ir užsimušė- man baba 

pasal<oja, rodė. Jis bu va tada an /aul<a. Ja, i 
nuo ta karta aš jį ir prisimenu ( ... ).Kur at
rasdavo didelius akmenus, l<okių girnų pra
šydavo žmogus, tai jisai l<a/dava juos tynais 

42. Apsl<aldytas Dauga/onių akmens su 
dubeniu /<raštas. 2017-01-28. 

44. Dauga/onių akmens dubenyje 
suša/usio ledo forma (apversta). 
201]-01-28 

45· Daunorių Pil<takmenis (iš P). 2018·05·06. 

46. Daunorių 
Piktakmenio 

tašymo žymes 
(išŠR). 
2018·05-06. 



( ... ). Mum, žinot, pasakė, parodė, vaikystėj, 
tai lėkdavom vaikai, ti apžiūrėdavom viskų. 
I dabar kai W:ida einu, ir dabar aš ii kai W:ida 
pačiupinėju, pažiūriu (cha cha cha) (P. Sigi
tas Jonas Butvilauskas, 79 m., kilęs iš Ga
taučių ir ten pat gyvenantis) ( 47 pav.). 

Š. Vait. irtlk. (1o18-o4-o6). 

Taip pat j Gataučiai, upelis Piktakmenis 

Dausiškiai, Pašvitinio sen. 

52. SKAČMILŽIS, kitaip - KAPMILŽIS, GY
VULIŲ KAPAI (buvo AR 704). Tarp Dau
siškių (istorinio Šiklių dvaro) ir Mikniūnų, 
0,16 km i PV nuo kelio Linkuva-Joniškis, 
buvusio kol ūkio sandėlių komplekso pa
kraštyje ( LKS94: 481742, 622158 7) ( 48, 
49 pav.). Kalnelis apie 70 m ilg. (ŠV-PR 
kryptimi), 20 m pl., apardytas bulviarūsių, 
tačiau iki šių dienų vienas prie kito išliko ne 
mažiau kaip trys senojo geležies amžiaus 
pilkapiai (Va it. ir tik.) (50 pav.). 

Milžinai, būdami prie šio kalnelio, numes
davo kirvi iki kito panašaus kalnelio, kuris 
yra Želčių kaimo lauke, už 0,5-1 km. Milžinai 
stovėdami abipus kalnelio (apie 20 mtr.), 

50. Vienas iš Dausiškių pilkapių (iš V). 
2018-03·05. 
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47· Pasakoja Sigitas 
Jonas Butvilauskas. 
2018-04-06. 

48. 1) Dausiškių Skačmilžis; 2) Že/čių Škačmilžis. 
Apie1890. 

49· 1) Dausiškių Skačmilžis; 2) Želčių Škačmilžis. 1949. 
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paduodavę vieni kitiems kiiVĮ (P. Senis Ma
siulis, apie 70 m., vietinis, ir Kazys Žemrie
ta, apie 70 m., kilęs iš Miknionų k. U. J. Ste
pukas, 19 35 - LŽV). Palyginimui: Apie šį 
kalnelį sakydavę, kad jis esąs širdies formos, 
kadangi baudžiavos laikais ant jo kankinda
vę žmones (P. Anelė Ruibienė, 67 m., vieti
nė. U.J. Šliavas, 1974 m.) (51 pav.). 

Už 1.4 km i PV nuo Dausiškių pilkapių, su ny
ku sio Želčių kaimo laukuose, yra kapeliai, 
vadinami Škačmil žiu (j). 

~ Liv (J. Stepoos, 1935); VAK (LŽV) 73/171; Šliavas 
1974c, 54 (Gyvu/~ lcap:u');Vait. irdk.(1018-03-05). L Lie
tuvos 1973, 151; Sidiškis 1 o og, 105. 

Derveliai, Rozalimo sen. 

53- LAUKAS APiDĖM I S. Žemės vardyno 
duomenimis, buvo kaimo ŠV dalyje, spėja
ma, Juozo Plungės žemėje; juodžemis su 
smėliu, apie 15 ha (Lžv). Matyt, netoli nuo 
Apidėmio J. Plungės žemėje bota ir 2 ha 
balos, vadinamos Apidambala (LŽV). Jos 
buvusi vieta (viduryje apie LKS94: 48 30 35, 
6194428) (52 pav.) nustatyta remiantis 
mokytojos Birutės Janušauskienės (82 m., 
kilusi iš Vilkaviškio, nuo 1956 m. gyvena 
Derveliuose) pasakojimu (Va it. 2017). 

1965 m. minėtus istorinius vietovardžius 
dar girdėjo Dervelių moksleiviai, o jais 
remdamasis J. Šliavas drąsiai teigė, kad 
senovėje vietoj dabartinės lietuvių kalbos 
žodžio namas buvo *damas ( <*domas; Šlia
vas 1977b ); vėliau tą pati sp ėjimą ir teigini 
plėtojo Zigmas Zinkevičius (1981) (53 pav.). 

~-Panevėž io 1919; LŽV (J. Stočkus, 1937; Apyd:lmbala, 
Apydimėlis); LŽV (J. Stočkus, 1938; Apldambala, Api
dim~'s); Šliavas 1977b, 151 (Apidėmėlis, Apld:lmbalė); 
Vait. (1 017-04-07; Labai didelė bala buvo). L. Z inkevičius 
1981, 96 (Apidėmis,Apidambalė). 

51. Vaizdas nuo Dausiškių Skačmilžio j Želčių Škačmilžj 
(medžių guotas tolumoje, kairėje). 2018-03-05. 

53· Užrašus sklaido mokytoja Birutė 
Janušauskienė. 2017-04 07. 



54. AKMUO su SMAILIADUGN IU DU SENIU 
I. Buvo Kazio Navicko sodyboje (LKS94: 
484157, 6193928), už 6 m i R nuo tvarto 
PR kampo (Strazdas 1998a). Atvežtas iš 
ne tol i ese, už 20 m, buvusios nugriautos so
dybos (VU 8), o pastaraisiais metais dingo 
(Va it. 2017; spėliojama, kad buvo išvežtas i 
Medikonius). 

Akmuo buvo melsvas, plokščias, 0,76-
0,8 3 x 0,9 m dydžio, žemėse; dubuo beveik 
viduryje, 16 cm skr., 13 cm gylio, pjūvio for
ma- parabolė (VUB) (54 pav.). 

Š. VUB f. 152-61, 28 (1977-03~9 ). Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui ir brėi.); Šliavas 1977b, 93; PRKMA1978, 
8 (Nr. 26); Treškevičius 1979, 10 (nuotr.); Strazdas 
1998a, 28 (pilkas); Vait. (2017-04·07). l. Tribulas 2014, 
22 (dingęs). 

55.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE NIU 
II. Guli prie ivažiavimo i uždaryt~ aštuon
metę mokykl~ (LKS94: 484146, 6193649) 
(55 pav.). Surastas griaunant šalimais 
mokyklos buvusi~ Vinco Jonaičio sodyb~ 
(akmuo buvo prie klėties) (Treškevičius 

1979; Va it. 2017). 

Akmuo mėlynos spalvos, smulkiagrūdis, 
netaisyklingos formos, lygiu paviršiumi, 
0,8 x 0,82 m dydžio, susmegęs i žemę 
( 0,16-0,2 m aukščio- VU 8). Dubuo arčiau 
krašto, 20,5 x 21 cm dydžio, 17 cm gylio, pjū
vio forma -parabolė (Va it. 2017) (56 pav.). 

Š. VUB f.152-61, 29 (1977-03-19 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui ir brėi.; tamsi:! i melsws); Šliavas 1977b, 94; 
PRKMA 1978, 8 (Nr. 25); Treškevičius 1979, 11 (nuotr.); 
Strazdas 1998a, 28 (tamsi:! i pilkas), 87, pav.43: 43 (nuo· 
tr.); Aleks. (2005~1-30; vietoje); Vait. (2017-o4-o7). l. 
Šidiškis 2009, 82. 

56. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Gui i prie ivažiavimo i užda ryt~ 
aštuonmetę mokykl~, kartu su antruoju 
Dervelių akmeniu (i). Matyt, surastas 
kokioje nors griaunamoje sodyboje arba 
melioruojamuose laukuose. Palyginimui, 
1977 m. kov~ J. Treškevičius rašė J. Šliavui: 
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54· Dervelių akmuo su dubeniu I. 
Prieš 1985. 

55. Prie įvažiavimo J buvusios Dervelių mokyklos 
kiemą -akmenys su dubenimis. 2017-04-07. 

56. Dervelių akmuo 
su dubeniu II. 
2017·04-07. 

Kaime yra buvę ir daugiau dubenuotų 
akmenų, tačiau vienus suvertė i pamatus, 
kitus suskaldė, keletą užvertė meliorato
riai. Daviau [Pakruojo] MSV [Melioracijos 
statybos valdybai] parėdymq, kad radus 
tokio pobūdžio akmenis praneštų Kultū
ros skyriui (VU 8). 
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Akmuo rausvas, perskilęs per dubeni pu
siau, išlikusi dalis 0,28 x 0,56 m dydžio, 
0,18-0,19 m aukščio. Dubuo buvęs18,5 cm 
skr., 13 cm gylio, pjūvio forma- parabolė 

(Va it. 2017) (57 pav.). 

Š. VUB f. 151-61, 19v (1977-03-18 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui); PRKMA1978, 8 (Nr.16); Strazdas 1998a, 
18, 87, pav. 43:4 3 (nuotr. );Aieks. ( 1005-11-3o;vietoje ); 
Vait. (1017·04-07). 

57.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
IV. Vienas iš dviejų melioratorių sunaikin
tų Dervelių k. akmenų su dubenimis buvo 
Prano Janušausko sodyboje, prie svirno 

58.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
V. Griaudami senas sodybas melioratoriai 
sunaikino Dervelių ketvirt~ii (i) ir penkt~ii 

Didysis Plonėnas, Žeimelio sen. 

[59.] BAŽNYČIOS KALNAS. Aprašomas 
0,3 km iŠ nuo dvaro sodybos, Plonės up. 
dešiniajame krante. Šioje vietoje rasta 
daug kaulų ir anglių (Šiiavas 1971a; senovi
nių žiestų šukelių- Šliavas 1973). 

60. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 8oo ). Buvo Did žiojo Plonė
no dvaro sandėlio išorinėje (ŠR) sienoje 
(58 pav.). 2015 m. ši akmeni norėta pavog
ti, bet vietos gyventojų pastangomis jis 
buvo išsaugotas, seniūnijos darbuotojai 
akmeni perkėlė i ž e i m e I i o park~ prie
šais evangelikų liuteronų pastorat~ (E. Lei
jerio al.; LKS94: 499667, 6237489). 

Akmuo melsvas su balkšvomis priemai
šomis, stambiagrūdės gyslos - rausvos. 
Paviršius lygus, truputi nuol aidėjantis, 
kraštai dar su kalkių skiedinio žymėmis, 

57· Persl<elto Dervelių al<mens Ill dubens 
skersinis pjūvis. 2017·04·07. 

(apie LKS94: 484268, 6194043; anksčiau 
ten gyvenęs N arevičius). 

Š. PRKMA1978, 8 (Nr. 26);Vait. (1017·04-07). 

akmenis (PRKM). Apie pastar~ii jokių tiks
lesnių žinių nėra. 

Š. PRKMA1978, 8 (Nr.16);Vait. (1017·04-07). 

Pasakojama, kad čia stovėjo 1905 m. nu
griauta kalvinų bažnyčia. J. Šliavo (1971a) 
nuomone, Bažnyčios kalnas galėjo būti se
novės kulto vieta. 

Š. Šliavas1973, 117;1974 b, 81.l. Šliavas 1971a, 141; Šidiš· 
kis 1009,63-65 (nuotr.). 

58. Didžiojo Plonėno al<muo su dubeniu. 
Prieš 1985. 



0,92 x 1,0 7 m dydžio, 0,35-0.48 m aukščio. 
Dubuo viduryje, 24 cm skr., 12,5 cm gylio, 
pjūvio forma- parabolė (Vait. ir tik. 2018; 
,~suktos parabolės formos"- Šliavas 1973; 
.. ap val iu dugnu" - Tautavičius 196 8) (59, 
6o pav.). 

Š. Ta utavičius 1968, 16; ŠI i avas 1973, 117; 1974b, 81; VUB 
1.151-466 (nuotr.); PRKMA1978, 13-14 (Nr. 45);Treš
kevičius 1979, p. 31 (nuotr.); RDMA1985, [18 (nuotr.)); 
Vait. ir tik. (1018-04·06). l. Šliavas 1971a, 141; Lietuvos 
1973, 167; Matulis 1990, p. 61 (Nr. 95); Lietuvos 1993, 
138 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas); 
Šliavas 101oa, 63;1o1ob,67. 

Diržiai, Žeimelio sen. 

61. RAGANKELIS (RAGANKELS) pirm~ kar
t~ paminėtas Žemės vardyno anketoje, 
buvęs apie 3 m pl., ėjęs nuo Diržių Į Lauk
sodį ... dabar išartas" (1935 m.- LŽV).1945 
ir 1952 m., atkurdamas Antrojo pasaulinio 
karo verpetuose pražuvusius prisimini
mus, Diržiuose gimęs tautinio atgimimo 
veikėjas, vėliau valstybininkas Motiejus 
Čepas (1866-1962) rašė: Per patį/auką tę
siasi Įžambiai dar keisto vardo Ragankelis, 
nuvedąs Į dvaro mišką. Spėliojama buvo, 
jog ten kadaise gyvenęs burtininkas-raga
nius. Sykį arklius aš su kitais ganydamas 
dieną, mačiau Ragan kelio gale, Lauksodžio 
dvaro ar tolėliau jau Gelčių sodžiaus miške, 
čigonus bevasarojančius. Jokio raganiaus 
gyvenimo vietelės neradome mes (Čepas 
2010,218 ). 

1951 m. Lll etnografinės ekspedicijos da
lyviai (vad. A. Vyšniauskaitė) nurodė, kad 
Diržių Ragankelis buvo .. einant Į Lauksodį 
vieškeliu, pasisukus nuo ulyčgalio Diržių 

sodžiaus, kairėje pusėje", .. ėjo kelias Į 

dvar~ per Diržių lauk~ ir vadinos Ragan
kelis" (IIES). Tokių duomenų surinkta ir 
per 2004 m. žvalgymus. Tikrai ėjo senas 
kelias pro Gaškynę (sodybvietė), pro buvu
sią Meškauskų sodybą. Vinguriuodavo nuo 
vieno prie kito [kaimyno] (P. Algimantas 

Pakruojo rajonas 67 

59· Didžiojo Plonėno akmuo su dubeniu. 
2018·04-06. 

6o. Didžiojo 
Plonėno akmens su 
dubeniu paviršius. 

2018·04·06. 

,v 

251rr ---
61. Diržių Ragankelio vieta. Apie 1890. 

Jasiūnas, 65 m., vietinis. U. V. Vaitkevičius, 
2004 m.). 

1840 m. sudarytas topografinis žemėlapis 
(M 1:126 ooo) rodo sunaikinto Diržių Ra
gankelio vi et~, be to, jis patvirtina 1951 m. 
duomenis, nes Ragankel i o pradžia tuo 

\ .. ----
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metu dar buvo Diržių ulyčgalyje, t.y. šiau
riniame kaimo gale (apie LKS94: 500307, 
6231672), o pabaiga - už 1,9 km, ties 
siauroj o geležinkeli o stoties pastatu 
(LKS94: 499969, 6233204) (61-6 3 pav.). 

Žmonės pasakoja, kad Lauksodžio dvaro 
ponas Varvščinskis [važiavęs, raganos 
padedamas tuo keliu Į Lauksodžio dvarą 
nepastebėtas ir tokiu būdu išlošęs 

Lauksodžio dvarą. Nuo to žmonės praminę 
tą kelią Ragankeliu (P. Kostas Čepas, 
apie 50 m., Diržių k. U. A. Patkauskienė, 
1935 m.- LŽV, Diržiai). 

Įsismaginęs dėdė kunigėlis [lgnatas Čepas 
iš Diržių] netikėtai papasakojo: Senovėje čia 
buvus garsi vietelė- Perkūno arba Pero die
vaičio musų protėvių lietuvių žinyčia, paly
ginant, kaip dabar Lauksodžio katalikų baž
nyčia. Į tą žinyčią žmonės vykdavę pėsti ar 
raiti per tankų mišką, per brastas, išgrįstas 
akmenimis. Tokio grindinio likučius ir dabar 
galima rast, einant čion tiesiog iš Steigvilių. 
Per amžius, kai lietuviai virto katalikais, ta
sai grįstas kelias apžėlęs, apaugęs krūmais, 
net medžiais. Anuomet žmonės dievaičiui 
Perui aukų aukodavę. Aukas priimdavęs čia 
to dievaičio vaidila, lyg jo kunigas ... Šis tas 
aukis degindavęs dievaičio garbei. Ans vai
dila turėjęs padėjėją, kūrėją, lyg kokį musų 
katalikų zakristijoną, kur prie altoriaus už
dega žvakes. Per tas iškilmes kitas vaidilos 
padėjėjas trimitu trimitavęs, dūdavęs, lyg 
musų vargonininkas, lyg koks burtininkas, 
žadinęs žmonių dušias (sielas) pamaldumui. 

Tas vaidila gyvenęs už Pero žinyčios. Tai 
žmonės buvo praminę Užperiu. Štai iš kur 
tavo, švogeri, Užpuro pavardė. Iš to trimiti
ninko-burtininko kilus Borkos ar Burkos pa

vardė ( ... )(Čepas 2010, 277-278). 

Atsižvelgiant Į tai, kad iki XX a. vidurio ma
žažemis Sur ka gyveno Skarulėlių kaime 
(apie LKS94: 497712, 6 22 7500 ), sūnėno 
perteikti lgnato Čepo prisiminimai gali būti 
siejami ne tik su Diržių, bet ir su Steigvilių 
Ragankeliu (i). 

Š. LŽV (A. Patkauskienė, 1935; Diri iai); II ES 10, 77; Vait. 
(2 004·07-13). l. Čepas 2 010,218, 277-278. 

62. Diržių Ragan!< elio vieta. 2010. 

. ~ 

- .. --

63. Diržių Ragan kelio vieta, žvelgiant nuo 
Žeimelio kelio DiržiųŠ gale. 
2004·07·14. 



Domančiai, Pašvitinio sen. 

62. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BEN IU 
I. Aprašytas Čepanausko sodyboje, "apie 
10 m nuo kelio į kairę", prie gyvenamojo 
namo durų (VU B; tarp medžių, prie buvu
sios, dabar nukeltos Čepanausko sodybos
PRKMA.1978 ). Čepanausko gyventa viensė
dyje į Š nuo k. (LKS94: 48156 3, 6224615) ir ši 
sodyba stovi iki šiol, todėl nėra aišku, apie 
kurį Domančių gyventoj~ kalbama, kur iš 
tikrųjų buvo akmuo (Va it. ir tik.). 

Akmuo buvęs rausvas, 1 x 1,2 m dydžio, 
0,32 m aukščio (aiškiai matėsi, kad jis at
skeltas nuo didelio akmens), padėtas du
beniu į apači~, todėl nebuvo išmatuotas 
(PRKMA 1978) (64 pav.). 

Kaip teigia gretimo Trivalakių k. seniausias 
gyventojas Ignas Muižė (g. 1910 m.), dube
nį šiame akmenyje iškalęs liaudies meistras 

63.AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BEN IU 
II. Aprašytas Juozo Rumbausko sodyboje, 
"apie 15 m nuo kelio į dešinę", prie gyve
namojo namo durų (prie buv. Rumbausko 
sodybos- PRKMA 1978) (LKS94: 481500, 
6223982) (65 pav.). 

Akmuo buvo juodas su baltais intarpais, 
suskilęs į tris dal is (iš jų buvo I ikusios dvi), 
apie 0,56 x 0,8 m dydžio, 0,28 m aukščio; 
dubuo 20 cm skr., 10,5 cm gylio (PRKMA 
1978; dubuo 21 cm skr., 11 cm gylio, bliūde
lis- Treškevičius1979) (66 pav.). 

Pasak gretimo Trivalakių k. seniausio gy
ventojo Igno Muižės, dubenį iškalęs liau
dies meistras Jonas Remeika (Treškevičius 
1979; dub eniui iškalti naudojęs kaitinimo~i
tavimo lemp~- PRKMA 1978). 

"Girnos tokios, sakydavo, tėvelis", - šian
dien pasakoja J. Rumbausko dukra Emilija 
Rumbauskaitė-Sindriūnienė (90 m., kilusi 
iš Domančių, 1974 m. išsikėlusi gyventi į 

Mikniūnus), tačiau akmenį ji mena prie klė
ties, kuri stovėjo kaimo gatvės rytų pusėje, 
kitapus gyvenamojo namo, ir nesuskaldy
t~ (U. Vait. ir tik., 2018 m.). 

Š. VUB f.152-1087 (nuotr.); Šliavas 1977a, 30; Treškevi
čius 1979,28 (nuotr.); PRKMA1978, 22 (Nr. 74;Akmuo 
turi bliti paimtas i muziejų ir saugomas kaip pavyzdys 
imituoti dubawotq akmer1i);Vait. ir tik. (2o18·03·os).l. 
Treškevičius 1977a. 
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64. Domančių akmuo su dubeniu I 
(apverstas). 1976. 

Jonas Remeika (1884-1969) iš Trivalakių -
apie tai kalbėję I. Muižės tėvai (Šiiavas 
1977a; Treškevičius 1979; plg. j Trivalakiai, 
akmuo su smailiadugniu dubeniu 1). 
Š. VUB f.152-1086 (nuotr.); Šliavas 1977a, 30; PRKMA 
1978,23 (Nr. 75; turi būti paimtas kaip eksponatas į mu
ziejų); Treškevičius 1979, 28; RDMA1985, (55 (nuotr.)]. 
l. Treškevičius 1977a. 

65. Domančių kaimo gyventojai Juozo ir Vincentos 
Rumbausl<ų sodyboje. XX a. 5 dešimt. 

66. Domančių akmuo su dubeniu II. 
Prieš 1985. 
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64. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Buvo akmenų krūsnyje priešais Be
niušo ir Stankaus gyvenam~ii nam~ (abu 
jie gyveno viename name). 

[Akmuo] irgi bu va su tokia duobe (P. Emilija 
Rumbauskaitė-Sindriūnienė, 90 m., kilusi iš 
Domančių, d. gyvenanti Mikniūnuose. U. 
Va it. ir tik., 2018 m.) (67 pav.). 

Š. Vait. irtlk. (lo18-o3-os). 

65.AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
IV. Buvo Beniušytės-Šuopienės sodyboje 
(gyvenusi iŠ nuo Rumbauskų), .. ant pievos 
netoli nuo kluono", priklausė Šuopienės 
sūnui Ignui, vėliau išvežtas. 

Taip pat i Triva/akiai, Kukakalnis 

Dovydiškis, Linkuvos sen. 

i Tričiai, Bobkalnis 

Draud eli ai, Pašvitinio sen. 

66. AKMENYS su SMAILIADUGNIAIS DU
BEN IM IS. Su vežti iš griaunamų sodybų 
ir melioruojamų laukų i Pakruojo MSV 
akmenų skaldykl~ ir suskaldyti. Skaičius 
nežinomas. 

š. Strazdas 1998a, 12. 

67. Pasakoja Emilija 
Rumbauskaite-
Si nd riūniene. 
2018·0.)·05. 

Toks apvalus akmuo ir vidury duobutė (P. 
Emilija Rumbauskaitė-Sindriūnienė, 90 m., 
kilusi iš Domančių, d. gyvenanti Mikniū
nuose. U. Va it. ir tik., 2018 m.). 

š. Vait. ir tik. (lo18-o3-os). 

67a. Pakruojo MSV technikos kiemas. XX a. 8 dešimt. 



Draumėnai, Rozalimo sen. 

67. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Įmūrytas i Libonų sodybos ūkinio 
pastato -1958 m. po vienu stogu pastaty
to tvarto ir daržinės- šiaurinės sienos pa
matus, prie didžiųjų vartų stulpo (LKS94: 
483306, 6195928) (68, 69 pav.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 
stambiagrūdis, plokščias, ap skaldytas, 
0,69 x 0,71 m dydžio granitas. Dubuo 
19 cm skr., 11,5 cm gylio, pjūvio forma pa
naši i hiperbolę (Va it. 2017). 

Š. Vait. (2017·04-07).l. Tribulas 2014,21. 

Dūčiai, Linkuvos sen. 

68. TYRE LlS (TYRELS). Plyti apie 220 ha 
plote (LŽV; 335 ha- MLTE) iŠ nuo k., tarp 
Dūčių, Triškonių, Gegiedžių, Plikelių, Voro
nėlių ir Vaižgantų. Tyrelyje buvo kasamos 
kraikinės durpės; pakraščiuose durpės 

žemapelkinės, o viduryje - aukštap el ki
nės. Didžiausias klodo storis siekia 2,8 m, 
vidutinis- 1,5 m. (M LH). S tanislavos Petri
konytės-Tamošaitienės (8o m., kilusios iš 
Megučionių ir dabar ten pat gyvenančios) 
pasakojimu, Tyrelio miške būdavo labai 
daug gyvačių (Va it. ir tik. 2018 ). 

Tyre/s. Sakydavo, ka če Įkrites ežers, užvar
diots Nykščiok i jis vienakart kila ir iš tiže (P. 
Marijona Plačiakienė, 77 m., Ignas Muzur
kevičius, 73 m., Rozalija Oniūnienė, 65 m., 
visi vietiniai. U. Linkuvos vid. mokyklos 
kraštotyrininkai, 1971 m.- Lovčikaitė, Mie
lienė 1971 ). 
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68. Draumenų 
akmuo su dubeniu. 

2017·04·07. 

69. Libanų sodybos ūkinis pastatas, kurio 
pamatuose jmūrytas akmuo su dubeniu. 
201J·04·0J. 

Po Antrojo pasaulinio karo Tyrei is- Dūčių 

durpynas- buvo padalytas i keturis dide
l ius laukus (jų numeracijos būta iš rytų i 
vakarus). Dirbti į durpyną varydavo vietos 
ko/tikis: traktoriais buvo kasamos durpės, o 
žmonės vaikščiodavo tarp krūvų, rinkdami 
nuo durpių kokias šaknis, kelme/ius ir pan. 
(P. Stanislava Zaleckienė, 84 m., kilusi iš 
Kidžionių k., Pasvalio r., d. gyvenanti Triš
konyse. U. V. Vaitkevičius, 2018 m.). Matyt, 
tokiomis aplinkybėmis 1958 m. durpyne 
buvo rasta akmeninių kirvių su skylėmis 
kotui, būdingų laikotarpiui nuo Ill tūkst. 
pr. Kr. pabaigos iki I tūkst. pr. Kr. 1958 m. 
topografinis žemėlapis M 1 :10 ooo rodo, 
kad durpės tuo metu buvo kasamos kon
krečiame plote, Tyrelio vakarinėje dalyje 
(viduryje- apie LKS94: 493733, 6217510) 
(70 pav.). 
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Septynis tokius kirvius kartu su kai kurio
mis kitomis senienomis XX a. 7 dešimtme
tyje į visuomeninį Linkuvos mokyklos mu
ziejų, tvarkom~ istorijos mokytojos Pranės 
G ai gal ienės, perdavė Virginijus Boreika. 

Pirmasis kirvis (s~lyginė numeracija pagal 
LAA, Linkuvos gimnazijos muziejaus inven
torinis numeris 6 30) yra juosvas, gludintas, 
9,8 cm ilg., 3,5 cm pl., turi 1,7-1,9 cm skr. 
skylę; ašmenys 5,5 cm aukščio, nežymiai 
siaurėjanti keturkampė pentis 2 x 2,5 cm 
dydžio (71 pav.). 

Antrasis kirvis (inv. Nr. 6 29) yra juodas, 
gludintas, 14A cm ilg., 5,5 cm pl., turi 
2-2,5 cm skr. skylę; ašmenys 6,5 cm aukš
čio, nežymiai siaurėjanti (apdaužyta) pen
tis (72 pav.). 

Trečiasis kirvis (inv. Nr. 6 35) yra pilkšvas, 
nežymiai gludintas, 14,3 cm ilg., 6 cm pl., 
turi 2A-2,6 cm skr. skylę; ašmenys 6,5 cm 
aukščio, pentis nežymiai siaurėjanti, neiš
reikšta, apdaužyta (73 pav.). 

Ketvirtasis kirvis - laivinis kovos (inv. 
Nr. 632). Dirbinys pilkšvai žalsvas, ypač 
lygiu paviršiumi, 12,5 cm ilg., 5 cm pl., turi 

j.ul !! l j !"!!! ,! 11l 

71. Akmeninis kirvis iš Dučių Tyre/ia 
durpyno (Nr. 630). 2018-03-02. 

""' '"'" ""'"' 

72. Akmeninis kirvis iš Dučių Tyre/ia 
durpyno (Nr. 629). 2018-03-02. 



1,8-2,2 cm skr. skylę; ašmenys 3,6 cm aukš
čio (74 pav.). 

Penktasis kirvis (inv. Nr. 6 31) yra juodas, su 
balkšvomis priemaišomis, gludintas, 9 cm 
ilg., 4,5 cm pl., turi 1,7-1,9 cm skr. skylę; 
ašmenys 6 cm aukščio, pentis neišreikšta, 
apdaužyta senais laikais (75 pav.). 

Šeštasis kirvis (inv. Nr. 6 34) pilkas, šiek tiek 
gludintas, 8,3 cm ilg., 4,8 cm pl., turi 1,9-
2,3 cm skr. skylę; ašmenys 4,8 cm aukščio, 
pentis neišreikšta, 2,7 x 3,2 cm dydžio, su 
igilinta išilgine žyme (76 pav.). 

Septintasis kirvis (inv. Nr. 6 33) pilkšvas, 
juosvas, gludintas, 11A cm ilg., 4,8 cm pl., 
turi 2,3-2,5 cm skr. skylę; ašmenys 7,3 cm 
aukščio, pentis keturkampė, 3,2 x 4,2 cm 
dydžio (77 pav.). 

74. Akmeninis kirvis iš Dučių Tyrelio 
durpyno (Nr. 632). 2018-03-02. 

!""!" "!""!""!", 

76. Akmeninis kirvis iš Dučių Tyrelio 
durpyno (Nr. 634). 2018-03-02. 

Pakruojo rajonas 73 

Š. LŽV !y. Adomaitis, 1935); Tautavičius 1968, 4; 
Lovčikaitė, Mielienė 1971, 9; Vait. ir tik (lo18·0H4, 
l018-o3·0l). L. MLTE 440; Šliavas 1970 (durpyne rasta 
keletas akmeninių kirvukų, kurie ch bar saugomi lir~ku· 
vos vid. mokyk/oje); LAA1, n1. 

1 .. ".! .... ! ... 

73· Akmeninis kirvis iš Dučių Tyrelio 
durpyno (Nr. 635). 2018·03·02. 

75· Akmeninis kirvis iš Dučių Tyrelio 
durpyno (Nr. 631). 2018·03·02. 

" ., .. 
t.dwL.Lhw. 

77· Akmeninis kirvis iš Dučių Tyrelio 
durpyno (Nr. 633). 2018-03-02. 
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78. 1) Dučių Velniaba/os vieta; 2) Dučiųqžuolas; 3) Dučių topolis.195B. 

Taip pat j Vaižgantai, Velniobalė 

69. VELNIABALA (VELN IABALĖ). Remian
tis Linkuvos vid. mokyklos kraštotyrinin
kų surinktais duomenimis, ši pelkė buvusi 
0,2 km į P nuo Linkuvos kelio, žemumoje 
(apie LKS94: 49 431 o, 6216 316 ), ten pat 
"kur gyveno Kriuks Jons" (Va it. ir tik. 2018) 
( 78, 79 pav.). 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 9; VK, 1974 (Dūčiai, Veltli:!
balė); Va it. ir tik. (w18-o3·03). L. Šidiškis 1009,105. 

70. ĄŽUOLAS. Auga kelio į Linkuv~ 
pietiniame pakraštyje (LKS94: 494684, 
6216489), kur kitados būta Elžbietos 
Vaškienės sodybos (78 pav.). 

Medis 4,7 m apimties (1,3 m aukštyje), maž
daug 2 m aukštyje šakojasi.1976 m. koply
tėlė su Švč. Mergelės Marijos skulptūrėle 
iš ~žuolo dingo (1977 m., J. Treškevičius), 
dabar puikuojasi nauja (atgręžta į vakarų 
pusę) (8o pav.). 

Š. VUB f. 151-61, 16 (1977-03"16 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui); Šliavas 1977b, 115; Vait. ir tik. (1o18-oH4; 
1 018-04·05 ). 

79· Dučių kaimo 
vietovardžių 

schema. 

Apie 1971. 



71. TOPOLIS. Auga už 23 mIR nuo Va išnių 
sodybos molinio ūkinio pastato ŠR kampo, 
kelio i Unkuvą P pusėje (4 m nuo kelio) 
(LKS94: 494987, 6216473) (78 pav.). 

Medis net 3,8 m apimties (1,3 m aukšty
je), 4,5 m aukštyje yra bu\/Usi koplytėlė su 
Kristaus, nešan(io kryžių, skulp torėle . Apie 
1919-1921 m. Į medĮ ją Įkėlė dievobaiminga 
vietos gyventoja Sicilija Jonaitytė (1977 m., 
J. Treškevl(lus) (81 pav.). 
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Š. VUB f. 151-61, 16 (1977-03~6 J . Tre~kevičiaus laiškas 
J. Šliavui; Netoi/Marijono s Vepryt~ssod);Š iiavas 1977b, 81. Dučių topolis (iš R). 2018-04-05. 
1l4-115; Va it. ir tik. (1018-04·05)· 

72. AKM UO su SMAILIADUGNIU DUBE.
N IU. Molių sodybos kieme prie gyvena
mojo namo ŠR kampo (LKS94: 494716, 
6216539). Akmuo išartas apie 2008 m. dir
bamame lauke (LKS94: 494783, 6216551) 
už 11 m Į š nuo akmeninių ūkinio pastato 
pamatų kitados stambaus ūkininko Jono 
Dzerkelio sodybos vietoje. 

Akmuo melsvas su raudonomis išilginėmis 

juostomis, vidutinio rupumo, plokščias, 

vienu sta(!u šonu, 0,64 x 1,18 m dydžio, 
0,38-0,42 m aukŠ(io granitas. Dubuo 
beveik viduryje, 20 x 22 cm dydžio (82, 
83pav.). 

" Mum tas akmuo Įdomus ... vasarą lab ai ge
rai čia atsisėst", - sako sodybos šeimininkė 
Zuzana Mollenė, atvažiavusi su šeima 1 DO
čius prieš kelis dešimtmečius. 

Š. Vait. ir tlk. (1o18-o1-14). 

82. Dučių akmuo su d ubeniu. 
2018-01-14. 

83. Dučių akmens su dubenlu paviršius. 
2 018-01-14. 
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Dvariūkai, Unkuvos sen. 

73- ĄŽUOLYNAS. Buvo Antano Kriščiūno 
žemėje, apie 25 ha. (LŽV, Dvariūkai). 

Remiantis XIX a. pabaigos topografiniu 
žemėlapiu ir Linkuvos mokyklos kraštoty
rininkų duomenimis, Ąžuolynas (miškas) 
buvo Dvariūkų vakarų pusėje (viduryje 
apie LKS94: 502281, 6216158),jo pakraštys 
pateko i Laiškonių k. valdas, o pietvakarinė 

84<1. Ąžuolynas (ženklas- viduryje) tarp 
Dvariūl<ų ir Mūrdvario. Apie 1890. 

74. RAGAN DU BRIS. Dvariūkų Žemės var
dyno anketoje Ona Vuljėvaitė nurodė, kad 
Ragandubris ("prieš kokius 30 metų bu
vusi vieta labai gili; dabar- apie 1,5 m gi
lumo") es~s apie 15 m i P nuo Ožkad ub rio. 
Pastarasis- buvusi apie 1000 m' gelmė ties 
Skribytės viensėdžiu deš. Mūšos krante, 
Skribytės ir Mūšos santakoje. Tai reikštų, 
kad Ragandubris Mūšoje buvęs ant Dva
riūkų, Raudonpamūšio ir ist. Skribytės vs. 
(dabar- Gailionių k.) ribos, kiek aukščiau 
Skribytės žiočių (apie LKS94: 504259, 
6215006) (85a-c pav.). 

85a. Dvariūl<ų Ragandubris. Apie 1890. 

dalis už Linkuvos kelio- i Mūrdvario ("Bu
vęs miškas, dabar ariama dirva, apie 
7 ha"- LŽV) (84a-b pav.). Galutinai iškirs
tas po Antrojo pasaulinio karo. 

Š. LŽV (0. Vuljėvaitė-Vilipaitė, 1935; Dvariūkai, dalxrr
ar .\:Imas laukas); LŽV (0. Vuljėvaitė-Vilipaitė, 1935; Mū· 
rdvaris); Lovčikaitė, Mielienė 1971, [be p. numerio) 
(Ąžuolyne). 

84b. Dvariūl<ų Ąžuolynas. 1944· 

I 

85b. Dvariūl<ų Ragandubris. 1949. 



Mūša šioje vietoje srauni, žvyruota, apie 
30-40 m pl., pietinis krantas status, sie
kia maždaug 5 m aukšti, o šiaurėje krantai 
nuolaidūs (Va it. ir tik. 2018 ). 

Kairiajame upės krante, tiksliau nenusta
tytoje vietoje ties Dvariūkais, J. ŠI i avas 
aprašė priešistorinę -ankstyvųjų istorinių 

laikų - laidojimo vi et~, iš kurios i Žeimelio 
muziejų buvo patekęs ietigalis (Šiiavas 
1975a). 

Š. LŽV (0. Vuljėvaitė-Vilipaitė, 1935; Dvariūkai); LŽV 
(0. Vuljėvaitė-Vilipaitė, 1935; Skribytė); Šliavas 1975a, 
34; Va it. ir tik. ( 1 o18-o3-03 ).l. Šidiškis 1009,105. 

Eibutoniai, Rozalimo sen. 

75- UPELIS DERVELIS. Teka už 1 km i PR 
nuo k., Ežerėlės kair. intakas. "Vasar~ 

Gačioniai, Klovainių sen. 

76. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. Artūro Bako (buvo Ja ninos Galvo
saitės-Bakienės) sodyboje (Senolių g. 8) 
prie 1902 m. pastatytos klėties slenksčio 
(LKS94: 500 313, 6194380 ), šalimais kita
dos Galvosų pasod in to senolio ~žuolo 

(86 pav.). 

Akmuo melsvai balkšvas, smulkiagrūdis, 
taisyklingo stačiakampio formos (aki
vaizdžių tašymo žymių nematyti), 0,4-
0,42 x 0,65 m dydžio granitas. Iš žemės 
kyšo tik 0,12 m aukščio akmens dalis. Du
buo arčiau krašto, 13,5 x 14 cm dydžio, 
6,5 cm gylio, lyg dvigubu dugnu (vėliau 
galėjo būti pagilintas), pjūvio forma panaši 
i hiperbolę (Va it. 2017) ( 8 7 pav.). 

86. Galvosų sodybos kieme. 2017-04-06. 
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85c. Dvariūkų Ragandubris (iš V). 2018-03-03. 

beveik visas išdžiūsta." "Dervelio upelio 
dugne rastas akmeninis kirvelis" ( LŽV). 

Š. LŽV (T. Kalvelis, 1935); VAK (LŽV) 50/375. 

87. Gačionių akmuo su dubeniu. 2017-04-06. 
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"Čia senelio JokObo Galvoso tas akmuo ... 
šuniui vandens Įpildava, taip ir stovėja ",
sako Elžbieta Galvosaitė (75 m., vietinė) 
(Vait. 2017) (88 pav.) . 

Š.A Stamionio žinios (1017-o1·16);Vait. (1017-<>4 -o6} 

77-AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBENIU 
II. 19 75 m. ž iemą pa minėtas J. Treškevi
čiaus laiške J. Šliavui, buvo prie S tanislo
vo StaišiOno gyvenamojo namo slenksčio 
(apie LKS94: 500327, 6194329). Daugiau 

Taip pat j Getautai, Ąžuolynė 

Gailioniai, Klovainių sen. 

78. AKM UO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo Gailionių k., vėliau dingo. 

š. A. Stapulionio žinios (1003). 

Gaižūnai, Linkuvos sen. 

79-AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBENIU 
I (buvo AV 1897). Buvo Kazimiero ir Vero
nikos Pėželių sodybvie tėje, 30 m i R nuo 
k. gatvės, šalia trijų senų klevų (LKS9 4: 
495294, 6222357), 2018 m. gegužę buvo 
perkeltas i Al ber to ir Violetos Pėželių sody
bos kiemą, pastatytas po ąžuolu (LKS9 4: 
495260, 6222277) (89 pav.). 

Akmuo melsvas (žilas), su juosvomis 
priemaišomis, vidutinio rupumo, kiek 
netaisyklingos trapecijos formos, 0,6 x 

0,44-0,87 m dydžio, 0,22 m aukščio 

granitas. Dubuo viduryje, 20,5 x 22 cm 
dydžio, 13 cm gylio (Vait ir tik. 2000; 

88. SėdiJokūbas Galvosas (11936) ir Agota 
Simonaitytė-Galvosienė (11902), stov/- Petronėle 
Galvosaitė-Biliūnienė. XIX a. pab. 

duomenų nėra. Pastatas nugriautas apie 
1978 m.(Vait). 

š. VUB f. 151-61, 1 (1975-0H9 J. Trdkevičlaus laiš
kas J. Šliavui; Žemė sušalusi. Kai tik aWis ora~ nutirps 
sniegas, tuomet žiurėsiu); Vait. (1017-04-o6). 

89. Gaižūnų akmuo su dubeniu I (Alberto 
ir Violetos Pėželių namų kieme). 

2018·05·10. 



0,55-0,6 x 0,76-0,86 m dydžio, 0,16 m 
aukščio- Treškevičius 1979; dubuo 22 cm 
skr., 17 cm gyli o- Šidiškis 20 09 ). 

Nuo dubens iš veda 18 cm ilg., 14-16 cm 
pl., 1-2 cm gylio latakėlis (paviršiaus iš
trupėjimas, išskaidymas), o vakarinėje 
akmens dalyje -lyg trijų 3,5, 4 ir 5,5 cm skr., 
0,8-1,5 cm gylio duobučių žymės (Vait. ir 
tik. 2018), kurių reikšmė iki šiol, atrodo, 
buvo pervertinta. Be to, ŠR-PV kryptimi 
viršutinę akmens plokštum~ kerta nevisiš
kai tiesus iškai tas siaurutis griovelis (Va it. ir 
tik. 2018)(90, 91 pav.). 

1978 m. MMT ekspedicija (vad. M. Čer
niauskas) prie akmens (rytų pusėje) iškasė 
0,55 x 0,7 m šuri~, jame rado kelias langų ir 
butelio stiklo, taip pat žiestų molinių indų 
šukes. "Kultūrinis sluoksnis datuojamas 
XIX-XX šimtmečiu" (PRKMA 1978). 

Š. AK (1973 m. MM T žv.; J. Pė želi o sodyboje, tvarto 
pamatuose); VUB f. 151-1088 (nuotr.); Šliavas 1977a, 
16; PRKMA 1978, 11 (Nr. 39); Treškevičius 1979, 14 
(Gaižūnų Ill; nuotr.); Vait. (1ooo-o8-o3); Aleks. (1005~1-
30; vietoje); Va it. ir tik. ( 1 018-05·06 ). l. Lietuvos 1977, 
12; Dakanis1984,109; Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kul· 
tūros paminklų sąrašo išbrauktas); Vaitkevičius 1996, 
11; Šidiškis 1009, 67. 

80. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (buvo AV 1898, M 319; dabar KVR 
130 95 ). Buvo Edvardo Gaigalo medinio gy
venamojo namo pamatų kertėje, dubeniu 
išorėn (Šiiavas 1977a). Matyt, perstatant 
nam~ (jo vietoje dabar stovi naujas pas
tatas), akmuo su dubeniu buvo padėtas 
k. gatvės R pusėje, prie ivažiavimo i Jono 
Vilimo sodybos kiem~, atremtas i kašton~ 
(LKS94: 495295, 6222217; 92 pav.). Apie 
2007-2010 m. šis akmuo su dubeniu dingo 
(Va it. ir tik. 2018 ). 

Akmuo buvo rausvas, netaisyklingo ketur
kampio formos, apskaldytais kraštais, lygiu 
paviršiumi, 0,65-0,7 x 0,8-0,9 m dydžio, 
0,37-0,65 m aukščio; dubuo arčiau krašto, 
19 cm skr., 13 cm gylio, pjūvio forma- hi
perbolė (Treškevičius 1979 ). 

Š. AK (1973 m. MMT žv.); VUB f. 151-1089 (nuotr.); 
Šliavas 1977a, 17; PRKMA 1978, 1l (Nr. 40 ); Treškevi· 
čius 1979, 13 (nuotr.); RDMA 1985, (10 (nuotr.)]; Vait. 
ir tik. (1ooo-o8-o3, 1018·05-o6). L Lietuvos 1977, 12; 
Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo 
išbrauktas). 
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90. Gaižūnų akmuo su dubeniu I (senojoje 
Pėželių sodybvietėje). 2018·05·06. 

91. Gaižūnų akmens su dubeniu I paviršius. 
2018-05-06. 

92. Gaižūnų akmuo su dubeniu II. 
Apie1979. 
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81.AKMUO su SMAILIADUGNIU DU SENIU 
Ill. Sulig žeme imūrytas i senosios Gaigalų 
sodybos tvarto pamatus (pietų pusėje) 
(LKS94: 495230, 6222215; 93, 94 pav.). Dar 
prieš Antr~ii pasaulini kar~ ūki iš Gaigalų 
nuomojo Pėželiai (Va it. ir tik., 2018 ). 

Apie 2005 m.šioje sodyboje gyveno Aldona 
Krivickaitė-Pėželienė (1933-2006 ), kilusi iš 
Titonių.J~ globoti ėmėsi (i gimtinę sugrižo) 
sūnus Al ber tas su žmona Violeta. Ši išgirdo 
uošvienės pasakojim~ apie akmeni ir, 
kaip pati pasakojo, ėjo, apžiūrėjo visus 
pamatus, kol atrado akmeni su dubeniu. 
Buvęs metas, kai juos labai supirkinėdavo, 
tad A. Pėželienė sakiusi "saugok, kad kas 
neišluptų" (95 pav.). 

Išgirdusi šių eilučių autoriaus klausim~ apie 
akmeni su dubeniu ir nor~ ii išmatuoti, prie 
kiemo vartų stovėdama V. Pėžel ienė nepa
tikliai žiūrėjo, bet leidosi ikalbama ir pasa
kė, kad turinti pasitarti su vyru. Vesdama 
prie akmens du ar tris kartus pa kartojo: 
"Čia mano laimės šaltinis!", ir netrukus 
atvirai pasakojo, kad kartais, išgyvendama 
sunkumus šeimoje, Violeta viena sau (su 
savim) einanti prie akmens ir su juo pasi
šnekanti ... (Va it. ir tik. 2018). 

Akmuo balsvai melsvas, 0,55 x 0,95-
0,99 m dydžio. Dubuo šiek tiek arčiau 
krašto, 20,5 cm skr., 11 cm gylio, pjūvio for
ma- hiperbolė (Treškevičius 1979; akmens 
plokštuma labai lygi, gludinta - PRKMA 
1978). 

Š. Šliavas 1977a, 28 (kollikio veršidės ~matuose); 
PRKMA1978,12 (Nr.41);Treškevičius1979, 22 (Gaižūnų 
I; nuotr.); RDMA1985, (9 (nuotr.)] (J. Pėželio sodybos 
tvartas); Va it. ir tik. ( 2 o18-os-o6 ). 

Gataučiai, Linkuvos sen. 

82. LAIM IŠ KIS (ta rm. l.AIM ĖŠ KS). Taip vadi
nama Spudų sodybos vieta ir Beržtalio up. 
dalis yra kaimo Š dalyje, 0,36 km i V nuo se
nųjų k. kapelių (LKS94: 499235, 6226493; 
96 pav.). Beržtalio kanalas apie 6 m pl., jo 
krantas iš pietų- apie 5 m, iš šiaurės- 2 m 
aukščio, vanduo srūva i rytus; Spudų sody
bos vietoje auga trys ~žuolai (Vait. ir tik.) 
(97pav.). 

Aleksandro Spudo (75 m., kilusio iš Gatau-

93· Senosios Gaigalų sodybos tvartas (iš P). 
2018·05-06. 

94· Gaižunų akmuo su dubeniu Ill. 
2018-05-06. 

95· 8o-metj švenčianti Aldona Krivickaite-Peže/iene 
(1933-2006) artimųjų buryje. 2003. 

čių, gyvenančio Ūdekuose) pasakojimu, 96. Gataučių Laimiškis. Apie 1890. 



kaimas į viensėdžius skirstėsi 1918 m., tuo 
pačiu metu jo tėveliai Zigmantas Spudas 
( 188 3-1950) ir Kazimiera Kanišauskai
tė-Spudienė (190 3-1964 ), turėję 60 ha 
žemės ir 5 ha Beržynės miško ("Gatau
čiuose visi buvo didžiažemiai"), kūrėsi 
Laimiškiu vad ina moje vietovėje Beržtal i o 
pakrantėje ("Gataučių kaimas, skaitos, bet 
vienkiemis- Laimiškis") (98, 99 pav.). Gy
venta Spudų čia iki 1948 m. gegužės 22 d. 
tremties; šeima- tėvai su sūnumi Aleksan
dru - buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą, 
Sovetsko rajoną, dirbo miškų ūkyje. Melio
racija sodybą nuo žemės paviršiaus nušla
vė 1965 m. (Va it. ir tik.). 

98. Zigmantas ir Kazimiera Spudai. 

xx a. 4-5 dešimt. 

Į klausimą, ar apie Laimiškį sakydavo, kad 
tai laiminga vieta, Spudų kaimynystėje 

gimusi ir gyvenusi K. Spudienės dukterėčia 
Julija Šaltekšnytė-Naudžiūnienė (86 m., 
gyvenanti Ūdekuose) atsako: "Gera vieta, 
laiminga vieta, smagi vieta. Smagi vieta, 
laiminga" (U. D. ir V. Vaitkevičiai, 2018 m.). 

Beržtalio gilesnė ir platesnė vieta jo pa
ties [Z. Spudo- Vait.] pavadinta Laimiškiu 
(LŽV). Toje vietoje pasisel<davo sugauti 

daug žuvų. Atseit, kad laimi čia (P. Juozas 
Pupinis, apie 50 m., vietinis. U. J. Bura
kauskaitė, 19 35 m.- LŽV; upelyje toje vieto
je buvę duburių, kuriuose būdavo suga una
ma žuvų- Šliavas 1974c) (100 pav.). 

XX a. viduryje Beržtalis jau tekėjo grioviu, 
bet tebebuvo duburiuotas (vietomis iki 
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97· Gataučių 
Laimiškis (iš P). 

2018·04-06. 

wo. Žvejyba Beržtalio upelyje Žeimelio apylinl<ese. 

XX a. 4-5 dešimt. 
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juosmens gilumo). Žmonės pavasari tinkla
liais gaudydavo vėgeles, lydžius, kada po 
neršto lydekos griždavo, tai statė varžas 
( .. rėbas- trikampes tokias, anga jų mažu
tė"). Kai kas upelio pakrantėse rinko asiū
klius- vaistą nuo inkstų ligų (Va it. ir tik.). 

83. GOJA (GOJUS). Kaimo ŠV dalyje, Kle
menso Jaro žemėje. XX a. pirmoje pusėje 
jau buvo paversta dirbamu I auku ir ariama 

(viduryje apie LKS94: 498047, 6226839; 
LŽV: Gataučiai). Su šia vieta sietina ir kaimy
no Juliaus Andrašiūno žemėje buvusi Pana
gojė (krūmai, ku lynai- LŽV: Gataučiai). 

J. Šliavo duomenimis (1975), Gojumi va
dinamuose laukuose, apie 0,2 km i V nuo 
K. Jaro sodybos, nedidelio slėnelio krante 
būta 12 m skr., 1 m aukščio pilkapio, va
dinto Milžinkapiu arba Gražausko kapais 

84. UPELIS PIKTAKMEN IS. XIX a. pab. šiau
rės kryptimi tekėjo iš Ruponių k. vakarinia
me pakraštyje buvusios Kizierbalos, apie 
3,2 km ilg.; ties istoriniu Kizierų dvaru upe
lis išsiliedavo Beržtalio aukštupio lankose 
(apie LKS94: 498117, 6223803). 

XX a. pirmoje pusėje Piktakmenio vaga ga
lėjusi būti pakeista, nurodoma, kad upelis 
.. nuvestas i Kerkšni Ramulionio žemėje" 
(LŽV), o šiandien Piktakmeniu klaidingai 
vadinamas vienas iš kanalų, tekančių per 
ū dekus, Puodžiūnus, S teigvilius ir vedan
čių i Beržtali (Vait.). 

Piktakmens i piets už pusę kilometro nu 
kaima griovs. Iš abiejų pusių buva slėns. 
Tė buva dėde/s akm. Pri jq čigonė jomdava 
š/iūbo. Čigons su čigon apeina pi akmen, i 
po šliūba ( P. Mykolas Čepui i on is, 64 m., Ju
lius Andrašiūnas, 71 m. ir Emilija Pup inienė, 

Už 0,7 km i ŠV nuo Laimiškio prasideda 
Beržynės miškas (i Steigviliai, Ragankelis). 

Š. LŽV (J. Burakauskaitė, 1935); Lovčikaitė, Mielienė 
1971, 14 Q žiemrėč buva Spuda Zigma viet. Ta viet 
vadinas L;3im ėšks - Laim iš kis); Šliavas 1974 c, 39 (vie
ta aplitlkui Beržtalio upeli); Va it. ir tik. (1018-04-06 ). L. 
Lietuvos 1963, 86; Vaitkevičius 1001, 167-168; Šidiškis 
1009,105. 

(vainiko akmenys kitados išlupti). Čia esą 
buvo palaidoti prancūzų kareiviai ar pa
slėpti jų pinigai (P. J. Andrašiūnas, 74 m., 
vietinis. U. J. Šliavas, 1974 m.). Šalia K. Jaro 
sodybos esą po pralaimėto mūšio prie 
Puodžiūnų buvo palaidoti švedų kareiviai
su ginklais ir arkliais (Šiiavas 1975 ). 

Į Š nuo Gojos plyti Beržynė (i Steigvi/iai, 
Ragankelis). 

Š. LŽV (J. Burakauskaitė, 1935; Gataučiai, [krūmai] 
Goja); LŽV (J. Burakauskaitė, 1935; Daunoriai, Panago
jė); Lovčikaitė, Mielienė 1971, 14 (Gojė, Go ja O; Šliavas 
1975a, 15. L. Šidiškis 1 009, 105. 

79 m., visi vietiniai - Lovčikaitė, Mielienė 

1971, 14; .. čigonų būdava, važiuodava čia 
velns gyvas",-prisimena Sigitas Jonas Bu
tvilauskas (79 m., vietinis; Va it. ir tik.). 

Pagal padėties apibūdinimą su Gataučių 
Piktakmeniu gali būti siejamas ir Gudžiū
nų Didžiuoju akmeniu vadintas riedulys: 
Už Kerkšne [up., Beržtalio deš. intakas] -
Beržynėls i pietus nuo Gudžiūnų. Beržynėle 
būva dide/s akma. Saka, kad po juo būva 
užkast 12 bačkelių aukso. Žmons norėje to 
akmen susmldėt, bet jis nesiduodava. Ji 
vadina Didžiuoj akmen (P. Jonas Borkelis, 
82 m., vietinis- Lovčikaitė, Mielienė 1971, 

19)-

Š. LŽV (J. Burakauskaitė, 1935; Gataučiai); LŽV 
(F. Brazdžiūnienė, 1935; Ruponiai); Lovčikaitė, 
Mieli enė 1971, 14, 19; Šliavas 1974 C,39 (P iktupio pelkė); 
Va it. irtlk. (1018-04-06; Piktupis ). L. Lietuvos 1963,114 
(Piktakmenis). 



Taip pat i Daunoriai, Piktakmenis 

85. SE KLYTĖ LBALA ,~ Gudžiūnų pusę'', 
bet tikslesnių duomenų nėra. 

Priš Sekmins bemė naktigonė susinešdava 

86. VERDENĖ. Tryško Kalneliais vadina
moje pietvakarinėje k. dalyje, spėjama, 
apie 0,2 km i V nuo kanalu tekančio Berž
talio up. kair. kranto, prie Paušo sodybos 
daržinės (apie LKS94: 497903, 6224619). 

Gaubiai, Pašvitinio sen. 

87. KUKAKALNIS. 0,78 km i V-ŠV nuo Dru
PŲ sodybos ir 0,65 km ta pačia kryptimi 
nuo Gaubių k. senųjų kapinių, Dragiškių 
vietovėje tarp Gaubių, Rimšonių ir Peluo
džių k., tankiame beržyne (LKS94: 4856 75, 
6224069) (101 pav.). Žemės paviršius čia 
aukštėja labai nedaug, iškyla apie metr~ 
(Va it. ir tik.); apie 1 ha ploto, "prasta dirba
ma žemė; molis su žvyru" ( LŽV). 

Š. LŽV (F. Adom aitytė, 1935 ); Va it. ir tik. ( 2 018-<>3-04 ). 

88.AKMUO su SMAILIADUGN IU DU BEN IU 
(M 317). Buvo lauke ("nedideliame pakili
me"- PakrB) tarp Kazimiero Pakarklio ar 
Karki i o (dabar-Jon o Drupo) ir Jono Sa bo 
sodybų, prie buvusio gyvenamojo namo 
ar svirno durų (PRKMA 1978). Po 1978 m. 
akmuo perkeltas i J. Drupo sodybos kiem~ 
(LKS94: 486473,62238 75) (102 pav.). 

Akmuo rausvas, su balkšvomis priemaišo
mis, vidutinio rupumo, plokščias ir lygus, 
0,88 x 0,98 m dydžio, 0,18-0,26 m aukš
čio granitas ( 0,66 x 0,8 3 m dydžio - Šlia
vas 1977a). Dubuo šiek tiek arčiau krašto, 
17,5 x 18 cm dydžio, 10 cm gylio (PRKMA 
1978 ). 

"Kai su vandeniu [akmuo], saka, gerai 
gydytis. lr enciklopedijoj skaičiau, akis pa
plaut, visa", - sako sodybos šeimininkė 
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alos ir baliavodava. Dėl ta pavadinta 

Seklytelbal. 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971,14. 

Žiem~ neužšaldavo, Verdenės vanduo 
buvo vertinamas, šeimininkas čia semdavo 
vandeni alui daryti. 

Š. LŽV (J. Burakauskaitė, 1935). 

101. Gaubių Kukakalnis. Apie1890. 

102. Gaubių akmuo su dubeniu. 
2018-0J-04. 
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Danutė Juškutė-Drupienė ( 68 m._ kilusi 
iš Jauneikių k.), kuri 2010 m. prie akmens 
išgyveno ir apsireiškim~ (Vait. ir tlk.). Pa
klausta, ar parduotų akmenį po kaimus 
važinėjantiems senienų rinkėjams, Danutė 

šOkteli: "Tikrai neparduosim! Nieka!" (Va it. 
ir tik., 2018) (103 pav.). 

1978 m. senojoje akmens vietoje, iš PR pu
sės, buvo ištirtas 0,4 x 0,4 m dydžio, 0,7 m 
gylio šurfas. 0,2- 0,7 m gylyje rasta kaimo 
keramikos šukių, skeltų gyvulių kaulų ir 
smulkių medžio angliukų . ,,Akmenį reikėtų 

saugoti vietoje, iki jo aplinka bus Ištirta" 
(PRKMA 1978). 

S. PakrB (tarp J. Karklio ir J. Sabo sod.); ~ liavas 1977a, 
31; PRKMA 1978, 17 (Nr. 56); Aleks. (1005-11-30; vie
toje); Vait. ir tik. (1o18-o3-o4).L. ~idiškis 1009,67-68 
(nuotr.). 

Gedeikoniai, Žeimelio sen. 

89. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AR 718). 1971 m. surastas prie 
numelioruoto Murginio up., lauko akmenų 
krOsnyje (Šiiavas 1974c), iš ( ia vėliau buvo 
nuvežtas į N ore i ku s, Juozo Šimai
( io sodybos gėlių darželį (LKS94: 5058 31, 

6235299) -

Akmuo melsvas, smulkiagrOdis granitas, 
išilgai perskeltas per rausv~ stambiagro
džio granito gyslą, apdailintais kraštais, 
užapvalintu kampu (matyt, vėliau nuskllu
sl dalis). Riedulys o,22-o,7 x 1,1 m dydžio, 
0,22-0,24 m aukščio; dubuo 16 cm skr., 
9,5 cm gylio (Vait. ir tik.; dubuo 20 cm skr., 
12 cm gylio, ,~sukta parabolė" - Šliavas 
1973) (104, 105 pav.). 

S. Šlravas 1973, 117; 1974c, 47 (Uepiau mokiniams ii al' 
tverti, kad kitq kartq tarp žolių ir akmenų galima blitų 
surasti; pav.), 143; VUB f. 151-463 (nuotr.); PRKMA 
1978,14 (Nr. 46; Juozo Šemaičio~ Treškevičius 1979,13 
(nuotr.); ROMA •985, (19 (nuotr.)];Aieks. (1005-11-:30); 
Valt. rrtlk. (1cn8-o4-o6). L. Uetuvos 1973, 151; 1993,94 
(1987 m. iš kuttros pamir*lų sąrašo gbra.Jltas); Šlia
vas 101oa, 63-64; 1cnob,67; Matulis•990, 61 . 

103. Algimantas 
Stalilionis (kairėje) 
Jono ir Danutės 
Drupų kieme. 
Pirmame plane 
akmuo su dubeniu. 
2018-03-04. 

104. Gedeikonių akmuo su dubeniu. 
2018-04-06. 

105. Gedeikonių akmens su dubeniu 
paviršius. 2018-04-06. 



Gedučiai, Žeimelio sen. 

90. ĄŽUOLAS. "Gedučių pušyne", 
tikslesnių duomenų nėra . 

Kai nakŲ žmonės važiuodavo pro tą ąžuolą, 
tai numaudavo ratus. Kartą vatiavo vienas 
žmogus ir pu buvo prie~ rytą, p m numo
vė ratą. Ką Jis darys, visur ie~ko, bet ne
randa . Kai beie~kan t pradėJo au~ti, ąžuole 

Gedžiūnų gir. 

91. AKM UO 1. 1,2 km i Š nuo Vilūnaičių k., 
0,23 km Į ŠR nuo Palos up. kair. kranto 
(teka kanalu), miško 74 kv. vakaruose, miš
raus miško jaunuolyne, durp ingoje vieto
vėje (LKS94: 483425, 6209191) (106 pav.). 

Akmuo rausvas, vidutinio rupumo, 
2,75 x 4,5 m dydžio (pailgas ŠR-PV krypti
mi), 0,27-1,1 m aukščio granitas. Viršutinė 
plokštuma nelyg!, aukštėja i PR pusę, už 
31 cm nuo šio krašto yra netaisyklingas 
19 x 20 cm dydžio, 4 cm gylio idubimas, 
primenantis gyvūno kanop~ (vilko pėda, 

20 x 26 cm dydžio, 2 cm gylio, nukreip
ta rytų kryptimi - Jurgaitis 1996) (107, 
108 pav.). 

Apie šĮ akmenĮ doc. Robertas Jurgaitis 
sužinojo Vil ūnaičių gyventojų klausinėda

mas sakmių ir pasakojimų : "Va, sako, yra 
ir akmenys tų l aumių ... " ( 2018 m. suteiktos 
žinios). Tai, kad akmuo turĮs mitologinę 

vertę, patvirtina "vietin ių gyventojų kal
bos apie laumes, besisl apstančias pamiš
kėje", rašė R.Jurgaltis (1996 ). 

Ap tikus akmenĮ, Iš š pusės 20 cm gylyje 
prie jo rasta medžio anglies gabalėlių, be 
to, buvo atkreiptas dėmesys i mažesnių 
akmenų sa nkaup as aplink akmenĮ su pėda 
(Jurgaitis 1996) (109 pav.). 

Prof. Libertas Klimka, susipažinęs su 
R. Jurgaičio pateiktu Gedžiūnų girininkijos 
pirmojo akmens aplinkos planu, skelbė: 

Preliminarus akmenų sistemos tyrimai rodo 
čia išskirtas kelias astronomgkai reikšmin
gas kryptis. Žiūrint Į saulėtekĮ bei saulėlydĮ 
nuo šiaurės vakarų akmens pusės, galima 
fiksuot i vasaros saulėgrĮžos cbtą. Saulėtekis 

Kupolių rytą nurodytas itin stambiais dviem 
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užgiedojo gaidys. Žmogus pakėlė galvą ir 
pamatė, kad ratas medyje, o ant rato tupi 
didelis gaidys. Žmogus nuėjo namoats ivesti 
kaimynų . SugrĮžęs prie ąŽllolo gaidžio pu 
neberado, bet ratas buvo medyje (U. Linku
vos moksleiviai, 1969- 1972 m.). 

Š. LTR 4351/38. 

106. 1) GedZiūnų girininkijos akmuo I; 
2) Gedžiūnų girininkijos akmuo II. 1949. 

107. GedžWnų girininkijos akmuo I. 
2018-08-17-

108. Gedžiūnų girininkijos akmens I 
jdubimas-peda. 2018-08-17. 
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akmenimis. Daug smulkių akmenų čia suber
ta rytų-vakarų kryptimi. Nedidele akmenų 

krūsnimi pažymėta Kalėdų saulės tekos vie
ta horizonte, stebint nuo didžiojo akmens 
(Kiimka 2001 ). 

Už 0,22 km Į P nuo pirmojo Gedžiūnų giri
ninkijos mitologinio akmens yra antrasis 
(f). 
Š. R. Jurgpičfo žinios (1018-o8-o6~ Vait. ir tik. (lot8-
o8,.,7). L. Jurgaitis 1996; Šidiškis 1009, 99 (•960 m. šj 
akmenj8irutei BruzgalteinurodėKazys Grin is, g. 1899 m. 
Nlontvydų k.); Kllmka 1001, 86-87 (pav.). 

92.AKMU O II. Stūks0 1,4 km 1 š nuo Vilūnai
čių k., 0,4 km 1 R-ŠR nuo miško kelio pra
laidos per Palos up. (teka kanalu), 69 kv. 
rytuose, mišraus miško jaunuolyne (LKS9 4: 

483404, 6209413) (106 pav.). 

Akmuo raudonos spalvos, stambiagrū

dis, 3,2 x 3AS m dydžio (nežymiai pailgas 
R-V kryptimi), 1,4 m aukščio (PV pusėje) 
(110 pav.). 

109. Gedžiūnų girininkijos akmens i pi~lnys lr jj 
supančių akmenų išsidėstymas. XX a.10 dešimt. 

Puntuks, ilgs! Pusė to namo! Kas ų Velns, at- 110. Gedžiūnų girininkijos akmuo I. 
neš. Sakydavo, kad po tuo akmeniu yra auk- 2017·01·27. 
sas pakavotas - visaip juokias žmonės. Taip 
plepa žmonės, kas inėk tu, ka nori (P. Jonas 
Vepštas, 77 m ., Vllūnaičių k. U. Va it. ir tik., 
2017 m.) . 

š. Vait. irtlk. (1 01 7·01-17). 

Gegiedžiai, Linkuvos sen. 

93.AKM UO su SMAILIADUG NIU DUBE.NIU 
I (buvo AV 1899). Buvo t ies Povilo Janavi
čiaus (vė liau - Va lče liūno) sodyba, kelio 
G egiedžiai-Piikellal griovyje (apie LKS9 4: 

492558, 6220120). XXI a. pradžioje parduo
tas (Va it. ir tlk. 2018 ). 

Akmuo buvęs melsvas, 0,78 x 0,98 m dy
džio, 0,44 m aukščio; dubuo viduryje, 18-
19 cm skr., 17 cm gylio, pjūvio forma - pa
rabolė (Treškevičlus 1979 ) . Viena trikampio 
formos duobutė buvo iškalta prie dubens 111. Gegiedžių akmuo su dubeniu I. 

Prieš 1985. 



krašto (2,5 x 2,5 cm dydžio, 2,) cm gylio), 
antroji - akmens pakraštyje (1 cm skr., 
0,5 cm gylio) (PRKMA 1978) (111 pav.). 

94- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (b uvo AV 1900 ). Valentinos G ilienės 
(anks~iau - M. Bečianskienės) sodyboje, 
gėlių darželyje (LKS94: 492485, 6220142; 
anks~lau buvo prie tos pa~ios sodybos 
gyvenamojo namo durų, kairėje (Treškevl
~lus 19 79) ). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 
smulkiagrūdis, beveik kvadratas (apskal
dytas), plokščia s, 0,73 x 0,8 m dydžio, 
0,35 m aukščio granitas (Treškevi~ius 
1979; 0,66 x 0,86 m dydžio, 0,4 m aukš
~io- Šidiškis 2009). Dubuo ar~iau krašto, 
17 x 17,5 cm dydžio, 11 cm gylio, pjūvio 
forma- hiperbolė (Treškevi~ius 1979; kar
vės spenio formos - PRKMA 1978) (112, 
113 pav.). 

,,Žmonės pasakodavo, kad dubenėlfuose 
maldavo kruopas" (Treškevi~ius 1979 ). 

S. AK (1975 m. MMT žv.); PRKMA 1978, 11 (Nr. 35); 
Treškevičius 1979,7 (nuotr. ); RDMA 1985, [12 (nuotr.)]; 
Va it. irtlk. (2 o18-o3-04 ). l. Lietuvos 1977, 23; Lietuvos 
1993, 139 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo išbrauk
tas); Šidiškis 2009, 68-69 (nuotr.). 

95-AKMUO su SMAiLIADUGNIU DUBE NIU 
IlL Iš melioratorių griaunamo Jono Gailio
no viensėdžio, kur gulėjo prie gyvenamojo 
namo durų, buvo atvežtas i sūnaus Prano 
Gall iūno sodyb~ už 0,5 km ir padėtas prie 
darželio tvoros (LKS94: 493109, 622010 3) 
(114 pav.). 

Akmuo buvo rausvas, lygiu paviršiumi, 
0,81 x 0,88 m dydžio, 0,45 m aukš~io; du
buo viduryje, 20 cm skr., 19 cm gyli o, pjūvio 
forma- parabolė (Treškevi~ius 1979) . 

,ĮAple 2000 m.] buvau bedarbis, tai par
daviau, - šiandien apgailestauja P. GailiO
nas. - Kažkoks mafiozas sako: ,,Aš padė
siu [~ akmenį] i geresnę viet~." Kokį 50 
litų pasiūlė. Man ne prisiminimas, nė ką, 

nepagalvojau tada ... " (Vait ir t ik., 2018) 
(115 pav.). 

~- PRKMA 1978, 10 (Nr. 33); Treškevičius 1979, 8 (nuo
tr.); ROMA 1985, [58 (nuotr.)]; Va it. ir tik. (1018-03-<>5). 
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Š. AA (1975 m. MMT tv.; iš senos daržinės pamatų); 
PRKMA 1978, 1CH1 (Nr. 34; pakištas po ja~os kampu, 
dubeniu i viršų); Treškevičius 1979, 6 (nuotr.); RDMA 
1985, [11 (nuotr.)]. L. Lietuvos 1977, 23; Lietuvos 1993, 
139 (1 987 m. iš kultūros pamlnkhĮ sąrašo išbrauktas). 

112. Gegiedžių akmuo su dubeniu II 
(nubalintas kalkemis). 2018-03-04. 

113. Gegiedžių 
akmens su dubeniu 
II paviršius. 
2018·03·04. 

114. Gegiedžių akmuo su dubeniu Ill. 
Prieš 1985. 

115. Pranas 
Gaili ūnas su tevelio 

vejo malūno 
nuotrauka. 

2018·03·05. 
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[ 96.] G EG UTKALN IS. Taip es~ vadintas Ku
biliaus viensėdis, buvęs už \5 km į V nuo 
k. (LTR). Tačiau ši pavardė šiandien vietos 
gyventojams visiškai nežinoma, vardijami 
kiti Gegutkalniu vadinamoje kaimo dalyje 
namus turėję šeimininkai: Gasparavičius, 
N akčiūnas, Karinauskas. 

Remiantis Pranu Gailiūnu (66 m., vietinis), 
G egutkal niu buvusi vadinama melioracijos 
nepaliesta pakiluma už Eiduko sodybos: 
.. Kalno tokio nebuva, bet toks čiut-čiut 

kalnelis" (U. Vait. ir tik., 2018 m.; LKS94: 
491197, 6220238). 

Pasakojama, kad gyvenęs labai žiaurus p~ 
nas, vokietis. Jis tyčiodavęsis iš valstiečių, 

Gelčiai, Žeimelio sen. 

97- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 803). Buvo Petro Venslovo 
sodyboje, prie gyvenamojo namo durų, 
prielaipčio vietoje (apie LKS94: 497849, 
6234523). Apie1968 m. akmuo buvo atvež
tas į ž e i m e I i o vidurinės mokyklos, ku
rioje tuo metu veikė visuomeninis muzie
jus, kiem~ (LKS94: 499839,6237436 ). 

Akmuo rausvos su balkšvomis priemaišo
mis spalvos, vidutinio rupumo ir stambia
grūdis, 0,7 x 1 m dydžio, 0,18-0,28 m aukš
čio; dubuo beveik viduryje, 13,5 cm skr., 
8,5 cm gylio, gludintomis sienelėmis, pjū
vio forma -parabolė ( .. smailo kūgio for
mos"- Šliavas 1973; .. spenelio formos"
PRKMA 1978 )( 116 pav.). 

Š. AK ([pranešė) J. Šliavas, 1966 [m.J); Tautavičius 
1968, 27; Šliavas 1973, 118 (Galčiai); 1974b, 79-8o; 

Geručiai, Žeimelio sen. 

98. AKMUO su VELNIO PĖ.DA. Minimas 
prie Geručių, praeityje - Glebavos, dvaro 
( Recko vienkiemio) jaujos. 

Kiekvieną naktį, kai eidavę kelti javų, apie 
dvyliktą valandą ateidavęs kipšas ir sėsdrr 
vęs su bernais lošti kortomis. Kai vieną naktį 

ypač kankindavęs moteris. Joms liepdavęs 
išsitepti derva, o po to priversdavo gulti į 
plunksnas ir išsivolioti. Pasidarydavo pa
našios į paukštes. Tada liepdavo eiti ant 
kalnelio, kur augo obelys ar kriaušės, lipti ir 
kukuoti gegute. Atsibodus klausytis, nušau
davo. Paskui juokdavosi, kad nu šovęs dide
lę paukštę (P. Juzefa Banzevičienė, 55 m., 
vietinė. U. V. Banzevičiūtė, 1968 m.- LTR 
3961/3; ten anksčiau ganydavo piemenys 
arklius. lr kiekvieną kartą į tą vietą atskris
davo gegutė ir kukuodavo - U. Linkuvos 
moksleiviai, 1969-1972 m.- LTR 4352/105 ). 

Š. LŽV (L. Dolmatienė, 1935); LTR 3961{3 (Yra kalnelis, 
vadinamas Gegutkalniu); 4352/105 (ten pastatė namq 
Kubilius); Lovčikaitė, Mielienė 1971, 15 (Da labiau i va
kars-Gegutkalnis); Va it. irtlk. (2 018-<>3·05). 

116. Gelčių akmuo su dubeniu. 
2017-01-29. 

PRKMA1978,15 (Nr. 5o); RDMA1985, (33 (nuotr. kito 
akmens)); Vait. (2004·07-18); Vait. ir tik. (2017·01-29). 
L. Šliavas 1971a, 141; 201oa, 61 (iemėl.; dubenėtasis 
akmuo Nr. 4); Lietuvos 1973, 267; Matulis 1990, 61 
(Nr. 101 ), 65; Lietuvos 1993, 138 (1987 m. iš kultūros 
pam inkių sąrašo išbrauktas); Šidiškis 2009, 103-105 
( nuotr. ); Šliavas 201oa, 62; 2 o1ob, 68-69. 

jie taip lošė, velnias dėl kažko tai labai užpy
ko, ir kad spyrė į akmenį, ant kurio jie ten 
sėdėjo, tai tame akmenyje ir paliko pėda. 

Tai, sako žmonės, buvęs blogas ženklas. 
lr tais metais išties buvę labai lietinga, 
blogai užderėjo javai. Tas akmuo dar ilgai 



ten stovėjęs (P. Emilija Martišienė, 76 m., 
gyvenanti Žeimelyje. U. V. Jankauskaitė, 
1970 m.). 

[99.] VERDENĖ. Kaimo pradžios mokyklos 
sode, vakarų pusėje; "apie 1,5 m gylio". 

Getautai, Klovainių sen. 

10o.ĄŽUOLYNĖ. Mišk~ mena paskutiniai 9 
~žuolai kaimo laukų pietiniame pakraštyje 

(viduryje - LKS94: 498545, 6194272), 
kanalu tekančios Mažupės kair. krante, 
prie Tarvydų k. sienos (117 pav.). Vienas iš 
šių 6o-8o m. amžiaus ~žuolų jau nudžiū
vęs, o devintasis (šiaurės pusėje) - tri
kamienis, su ertme tarp suaugusių šakų 
(Vait.) (118, 119 pav.). 

Elžbieta Galvosaitė (75 m., gimusi ir gyve
nanti Gačionių k.) pasakoja, kad Ąžuolynė 
kitados siekė maždaug už 0,6 km i ŠR esan
čias Gačionių k. kapines (LKS94: 499241, 
6194682): Tie kape/iai už Simonai čių tvarta, 
jie buvo tarp miškų. Melioracija kai ėja, tuos 
ąžuolus išpjovė (Va it. 2017). 

118. Ąžuolas Getautų Ąžuolynes vietoje. 
2017·04·06. 

Apie 1840 m. Ąžuolynė tikrai plytėjo ne
mažiau kaip 140 ha plote Getautų (tuo 
metu vadintų Žiurkiais), Gačionių, Tarvy
dų, Medinės žemėse ir, atrodo, dar turė
jo tęsini vakarų (i Vaitkūnus, Rokonius) ir 
rytų kryptimi (i Tirkšlionius) (120, 121 pav.). 
Praėjus pusei amžiaus Ąžuolynė jau buvo 
netaisykl i ngo keturkampio formos, vos 
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Š. LTR 4239{443 (Giebavos dv.); Šliavas 1974a, 179, 18o; 
1976a, 135 (paminėta). 

Š. LŽV (P. Beinoras, 1935 ). 

117. 1) Paskutiniai Getautų Ąžuolynės ąžuolai; 
2) Gačionių k. kapinės. 2010. 

119. Ąžuolas 
suaugusiomis 
šakomis Getautų 
Ąžuolynės vietoje. 
2017·04·06. 
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apie 24 ha dydžio, pradėta kirsti lr iš miško 
vidurio; apie 1949 m. jos dydis siekė 16 ha 
(122 pav.). 

Tadas Šidiškis (2009) pateikia šiuos duo
menis iš Pavardžių keitimo komisijos by
los: prie Gačionių k. kapinių esą Pagonių 
kapai, ap ie kuriuos 19 35 m. aklas senukas 
Danauskas pasakojo, kad čia "buvęs auku
ras, ąžuolai (kelmai), dideli pylimai, apdėti 
akmenimis". 

S. VK (Pkk; Tarvydai, 10 ha); VK (J. Baklenė, 1981; Ga
čioriai); Vait. (1017-<>4~6). l. Šidiškls 1009, 6s-66 (Ga
čioriai; nuotr.). 

....... 

l I I 
Jr ·~· ~ 

121. Getautų Ąžuolyne. Apie 1890. 

101.AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE NIU 
I. Rastas melioratorių, atvežtas Į R o z a -
I i m ą, Algimanto Senulio sodybos kiemą 
(Sodžiaus g. 22), kur guli gėlyne Į P nuo pa
vėsinės (LKS94: 493084, 6195643). 

Akmuo mėlynas su baltomis ir rausvomis 
Išil ginėmis gyslomis, smulkiagrūd is, plokš
čias, tačiau nelygus, apdau žytais kraštais, 
0,75-0,8 3 x 1,18 m dydžio, 0,1 6-0,2 m aukš
čio . Dubuo beveik viduryje, 16,5 x 17,5 cm 
dydžio, 10,5 cm gylio, pjūvio f orma- hiper
bo l ė (Vait. 2017) (123, 124 pav.). 

,,Jie [dubenys] iškalt i, ne užgimĮ. Oa grū
dus maldava",- sako sodybos šeimininkas 
A. Senulis (8o m., kilęs iš Paežerių k., Radvi
liškio r .) (Va i t. 2017). 

S. VUB f.151-61, 15,17 (1 977-03~8 J. Treškevičiaus laiš
kas J . Sliavui ir brėž .); Šliavas 1977b, 96; PRKMA1978, 5 
(Nr.13; iš kažkokios nu~iautos sod.); Tre škevičius 1979, 
5 (nuotr.); Strazdas 1998a, 11 (Rozalimo XI), 81, pav. 39: 
36 (nuotr.); Aleks. (1005-11·30); Vait. (1o1N4~7).L. Ši
diškis 1009, 94. 

120. Getautų Ąžuolyne. Apie 1840 . 

122. Getautų Ąžuolyne. 1949. 

123. Getautų akmuo su dubeniu 1. 
2017·04·07. 

124. Getautų akmens su dubeniu I paviršius. 
2017-04-07. 



102. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo Svirplių sodyboje, netoli nuo 
gyvenamojo namo. 2011 m. giminaičių iš
vežtas saugoti už Pakruojo r. ribų. 

Akmuo raudonas, su baltomis ir juodomis 
priemaišomis, vidutinio rupumo granitas, 
netaisyklingo ovalo formos, 0,68 x 1 m, 
dydžio, 0,3 m aukščio; dubuo- netaisyklin
gas apskritimas (viršuje), 16 x 17 cm dydžio, 
12 cm gylio, pjūvio forma- hiperbolė (125, 
126 pav.). 

Š. V. Almonaičio žinios (2017-o1-17; 2018-o3-16 ). 

Gikoniai, Rozalimo sen. 

103. MĖ.LINBALA (ME.LIN BALA) ir AKMUO. 
Mėlynbala vadinama Gikonių miško R dalis 
prie Simaniškių k. sienos, buvusioje Kazio 
Jasilionio žemėje (apie 10 ha- LŽV, N. Pa
lujanskaitė). Už 0,1 km į ŠV nuo Žvirblonių 
kelio, kairiajame kanalu tekančios Vingarės 
(kair. Ramytės intakas) krante, kirtime, 
stūkso apskaldytas Mėlynbalos akmuo 
(LKS94: 494310, 6190073) (127, 128 pav.). 

lšlikusi akmens dalis raudono su juodomis 
priemaišomis vidutinio rupumo ir stambia
grūdžio granito, 3-4 x 5,2 m dydžio (pailgas 
ŠV-PR kryptimi), 1,9 m aukščio (aukščiau
sioje vietoje, viduryje). Vir PV pusėje akmuo 
sprogdintas, skaldytas, čia matyti 2 cm skr. 
geležinio kalto žymės (129-131 pav.). 
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126. Getautų akmens su dubeniu II 
paviršius. 2018·03-17. 

129. Gikonių Mė/inba/os akmuo (iš P). 2017-04-06. 
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Toj baloj yra didelis akmuo. Žmonės pasa
koja, kad apie tą akmeni vaidenasi. Boba 
su mėlynu apsiaustu važiuoja su račiukais 
apie tą akmeni (P. Vincas Radauskas, apie 
50 m., vietinis. U. A. Ivanauskaitė, 19 35 m.; 
plg.: Vaidindavosi- boba važinėdavosi su 

mažais rateliais- LŽV, N. Palujanskaitė). 

Š. LŽV (A. Ivanauskaitė, 193s;Melinbala, 1 km iŠ nuo k., 
3 ha); LŽV (N. Palujanskaitė-Šiaučiūnienė, 1936); Vait. 
( 2 017·04·06 ). 

104. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Rastas kaimo akmenų krūsnyje, at
vežtas iR o z a I i m ~'Algimanto Senulio 
sodybos (Sodžiaus g. 22) kiem~, guli gė
lyne tarp gyvenamojo namo ir pavėsinės 
( LKS94: 49 3080, 61956 76; Va it. 2017). 

Akmuo melsvas, su balkšvomis priemai
šomis (žilas), vidutinio rupumo, plokščias, 
tačiau nelygus, 0,89 x 1,05 m dydžio, 0,19-
0,2 m aukščio; dubuo 20 x 21 cm dydžio, 
11,5 cm gylio, pjūvio forma - hiperbolė 

(Va it. 2017) (132, 133 pav.) . 

.. o kiek kupčių būdavo! Mūsų šuniukas, 
būdavo, atsigeria [vandens], o dabar -
žvirbliai maudos",- pa sa koja sodybos šei
mininkas (Va it. 2017). 

Š. VUB f.152-61, 25-26 (1977-03~8 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui ir brėi.); Šliavas 1977b, 96; PRKMA1978, 
4 (Nr. 11; iš kaimo laukų); Strazdas 1998a, 22 (Roz ali
mo IX), pav. 38: 33 (nuotr.); Aleks. (2005-11-:30 ); Vait. 
(2017·04-07). L. Matui is 1990, p. 61 (klaidingai- Didžio-

jo Pl onė no). 

Taip pat j Plaučiškiai, Rožeskindė 

Girbutkiai, Linkuvos sen. 

105. GOJUS. Buvo iŠ nuo k., apie 5 ha ... Da
bar ariama" (LŽV). Ten pat šal ia buvo 2 ha 

133- Gikonių akmens su dubeniu I 
paviršius. 2017-04-07. 

130. Gikonių 

Melinbalosakmuo 
(išš). 
2017-04·06. 

131. Stanislovas 
Guokasrodo 
Melinbalosakmens 
skelimo žymes. 
2017-04·06. 

132. Gikonių akmuo 
sudubeniu I. 
2017-04-07. 

ploto Gojelis, kuris XX a. 4 dešimtmetyje 
irgi tapo dirbama žeme. 

Š. LŽV (V. čepulis,1936). 



Grikpėdžiai, Žeimelio sen. 

[106.) KOPLYČKALNIS, kitaip - BAŽNYT
KALN IS. Buvo Viršyčio ka ir. krante, prie 
lauko kelio į Aukštadvarį (apie LKS94: 
494450, 6230654). Apgriautas ar sunaikin
tas šalia statant "Taikos" kolūkio gamybi
nius pastatus (Šiiavas 1974c). 

Žmonės pasakoja, kad senovėje čia buvus 
bažnyčia. Statant vandentiekio bokštelį, 

buvę atkasta daug įvairaus dydžio 
akmenų, anot žmonių - tos bažnyčios 

Gudeliai, Pašvitinio sen. 

107. VERDENĖ. Minima į R nuo k., Švitinio 
vagoje. Tikslesnių duomenų nėra. 

Šaltinėlis gilus ir visuomet pilnas vandens. 

Gudžiūnai, Linkuvos sen. 

108. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU (buvo AV 1901 ). Buvo Juozapo Ka~ 
kelio ir Emilijos Maselytės-Kaškelienės 

sodyboje, pa dėtas prieš klėties duris (prie
laip čio vietoje). Per melioracij~, įvykusi~ 
apie 1976 m. ar kiek vėliau, akmuo liko 
nepajudintas, beržų salelėje tarp dirbamų 
laukų (LKS94: 50052 7, 6223376; 134 pav.) 

Akmuo melsvas, balkšvas, vidutinio ru
pumo ir stambiagrūdis, lygus, plokščias 

136. Gudžiūnų akmens su dubeniu 
paviršius. 
2017-04-06. 
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pamatai. Prieš keliasdešimt metų kažkas 
šioje vietoje radęs žvakėms gesinti įrankį 
( P. Aleksas Grigaliūnas, 6 3 m., vietinis. 
U. J. Šliavas, 1974 m.). 

Į ŠV nuo Koplyčkalnio, molingoje dirvoje, 
buvo nuo seno ariamas viduramžių 

kapinynas (Šiiavas 1974c ). 

Š. Šliavas 1974a, 15 (vadinama Koplyčka In iu arba Bažn yt
kalniu); 1974 c, 40 (senovėje greičiausiai čia yra buvusi 
kulto vieta ),41 (pav.),46, 1oo.l. Šidiškis 1009, 69 (Baž
nyčios ka lrJaS ). 

Seniau visi apylinkės gyventojai iš ten vež
davę vandenį (P. Petras Petkevičius, vieti
nis. U. O. Gelažienė, 1935 m.). 

š. LŽV (0. Gelažienė, 1935). 

134. Gudžiūnų akmuo su dubeniu (iš š). 2018-04-06. 

135. Gudžiūnų 
akmuo su dubeniu. 
2018-04-06. 
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( skeltas, tašytas?), 0,78 x 0,84 m dydžio, 
0,11-0,32 m aukščio; dubuo beveik tiksliai 
viduryje, 20,5 x 21,5 cm dydžio, 13,5 cm gy
lio, pjūvio forma panaši i hiperbolę (Vait. 

Taip pat i Gataučiai, upelis Piktakmenis 

Guostagalis 

109. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU (buvo AV 1882). 1965 m. rastas A. Ja
nužio gyvenamajame name, priestato 
grindyse (AK). 1985 m. akmuo jau buvo 
dingęs (Aieks.). 

Taip pat i Linkuvos gir., Velnio Krėslas 

llguočiai, Lygumų sen. 

110. AKMUO su DU BEN IU (buvo AV1912). 
Buvo Antano Rakšnio sodyboje, padėtas 
prie gyvenamojo namo galo. Atrodo, kad 
melioracijai prasidėjus akmeni suspėta 

perkelti i Jono Šanderio sodyb~, buvusi~ 
už 0,12 km i rytus (Šiiavas 1975b ). Iš čia 
akmeni ketino paimti Ruslių gyventojas 
Izidorius Tubis, tačiau jo turimų pajėgu
mų neužteko - akmuo buvęs per sunkus. 
V. Tub ienė mena, kad vėl iau vyras dar dau
geli kartų apgailestavo, kad J. Šanderio 
akmuo pra žuvo (1986 m. jau buvo dingęs; 
.. sakydava, kaip gaila, kad aš jo neparsive
žiau, labai vyrs gailėdava"-Va it. ir tik.). 

Akmuo buvo rusvai melsvas, o ,6 x 0,98 m 
dydžio, 0,3 m aukščio; dubuo 35 cm skr., 
14 cm gylio, stačiomis sienelėmis, lygiu 
plokščiu dugnu (Šiiavas 19 75b; akmuo 
0,6 x 0,8 m dydžio, 0,34 m aukščio, dubuo 
34 cm skr ., 13 cm gylio, gludintas- PR KMA 
1978) (137, 138 pav.). 

Š. AK (1974 m. lapkritį pranešė B. Pupinis); Š Ii avas 
1975b, 58; VUB f. 152-381 (nuotr.); PRKMA 1978, 21 
(Nr. 68; šiuo metu būtina jį saugoti vietoje); ROMA 
1985, [57); Aleks. (2005-11-30; 1986 m. jau buvo di~ 
gęs ); Va it. jr tik. (2 017-01-27 ). l. Lietuvos 1977, 23 (apie 
o,15 km į S nuo Sandario sod., prie buv. gyvenamojo 
namo pamatų); Matulis 1990, 62; Klimka 2001, 92 
(Nr.1 ). 

ir tik.; 16 cm gylio - RDMA 1985) (135, 
136 pav.). 

Š. AK (išaiškino 1973 m. MMT); PakrB (1. Kaškelio ); 
ROMA 1985, [13 (nuotr.)); Vait. ir tik. (2018-04·06). l. 
Lietuvos 1977, 23; Lietuvos 1993, 139 (1987 m. iš kultū· 
ros paminklų sąrašo išbrauktas). 

Akmens dubuo buvęs 18 cm skr., 15 cm gy
lio (AK), kitų duomenų nėra. 

Š. AK (pranešė B. Pupinis, 1975 IV 25; Du [akmenys?]); 
Aleks. (2005-11-:30 ).l. Lietuvos 1977, 21. 

138.1/guočių akmuo su dubeniu. 
Prieš 1985. 

137.1/guočių 

akmuo su dubeniu. 

1975· 



lšdagiečiai, Pašvitinio sen. 

111. AKMUO su VELNIO PĖDA. Minimas 
miške (liekne) tarp lšdagiečių ir Norvaišių, 
tiksl esnė vieta nežinoma. 

Toks akmuo- Velnia pėda. Tikrai sakydavo 

112. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo Julijos Gailiūnienės (vėliau -
Monkūnų) sodyboje, apie 3 m atstumu 
nuo gyvenamojo namo durų (LKS94: 
479025, 6214832); dingo apie 2000 m. 
(Vait. ir tik., 2018). Pasakojama, kad ati
tekėjusi J. Gailiūnienės (1911-?) motina ši 
akmenĮ sodyboje jau rado (VU B). 

Akmuo buvo melsvas, 0,8 3 x 0,94 m dy
džio, 0,19 m aukščio; dubuo arčiau krašto, 
22 cm skr., 15 cm gylio, i apači~ siaurė
jantis. ,,Atsiminimų apie jo panaudojim~ 
neišgirdau" (VU B; pasak gyventojos, du
benyje trindavo grūdus - ŠI i avas 1977b) 
(139 pav.). 

Š. VUB f. 152-61, 34 (1977-05-27 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui); Šliavas 1977b, 92; PRKMA 1978, 19-20 
(Nr. 64; Janinos GaliOnienės sod.); Treškevičius J., 
1979, p. 32 (nuotr.); ROMA 1985, [53, 56); Vait. ir tik. 
(2o18-o4-o5).L.Kiimka 2001,92 (Nr.2). 

Janoniai, Žeimelio sen. 

j Žeimelio gir., Gojus 

Jomantoniai, Rozalimo sen. 

113. AUKOJIMO VIETA. Valstybės archeo
logijos komisijos archyve išliko žinutė: Je
montonių lauke, durpyne, naujakurio Stasio 
Kasperavičiaus lauke (apie 2 km nuo Roz.r 
limo miestelio) rastas žalvarinis Įmovinis su 
kilpele kirvelis. Kirvelis yra Panevėžio muzie
juje. Gautas 1937 m. 

Nustatyta S. Kasperavičia us laukų vieta 
(viduryje apie LKS94: 490427, 6192996) 
yra istorinio Jomantonių palivarko valdų 
pietų pusėje, lygioje, drėgnoje žemumoje 
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Velnia akmuo, pėda kaip kanopa ožio, bet 
ne du pirščiukai ten, o trys ... (P. Jonas J oku
bauskas, 55 m., vietinis. U. D. ir V. Vaitkevi
čiai, 2018 m.). 

Š. Vait. irtlk. (2o18-o4-05). 

139. lšdagiečių akmuo su dubeniu. 
Prieš1985. 

140. Jomantonių aukojimo vieta. Apie 1890. 
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Dubysos ir Dubysėlės up. santakoje (Vait. 
2017) (140, 141 pav.). 

Š. Jamontonių 1914; VI'J< 50/387; Strazdas 1998a, 15 
(vieta nenustatyta); Vait. (1017·04-07). l. LAA I 115 
(Nr. 33); Merkevičius 1011, 6o (Nr.114; Dabartinė saugo
jimo vi6ta t1ežit1oma ). 

114. ŠVE.NTO JONO KALNAS. Minimas prie 
vieškeli o Rozal imas-Radviloniai, "kain el is, 
pieva; 20 arų" (LŽV). Kitų duomenų nėra. 

Š. LŽV(A. Trumpienė,1936).l. Šidiškis 1009,106. 

Joniškaičiai, lygumų sen. 

115. GOJE.LIAI. Kaimo laukuose, 2 ha., tiks
lesnių duomenų nėra. 

Pasakoja, kad ten vaidendavosi. Kai kas 

116. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE.
N IU I.G ulėj o prie k. gatvės, tarp senų me
džių, ant kitų dviejų akmenų.1981 m. buvo 
atvežtas i P a d u b y s i prie Pakruojo 
melioracijos statybos valdybos adminis
tracinio pastato, kuriame veikė ir J. Čybo 
ikurtas Melioracijos muziejus (142 pav.). 
2017 m. balandi akmuo kartu su kitais buvo 
apverstas ir numestas gretimo "Meres
tos" i monės kiemo viduryje, ant betoninės 
pakylos (LKS94: 492541, 6194370) (Vait.) 
(143 pav.). 

Akmuo pilkšvos sp al vos, smulkiagrūdis, 
0,73 x 1,4 m dydžio, 0,37 m aukščio; du
gnas (akmens apačia)- plokščia, lygi. Du
buo šalia krašto, 23 x 24 cm dydžio, 15 cm 
gylio, pjūvio forma- parabolė (Vait. ir tik. 
2013)-

š. Strazdas1998a, 10 (Rozalimo 1), pav.33: 14-25 (nuo
tr.); Aleks. (1005-11·30); Vait. ir tik. (1013-<J1-14); Vait. 
( 1 017·04·07 ). 

141. Jomantonių aukojimo vieta (iš V). 
2017-04·07. 

matęs lxlisų, dideli seni ripką beridinaną (P. 
Jonas Švoba, apie 70 m., vietinis. U. L. Bo
jarskas, 19 35 m.). 

Š. LŽV (L. Bojarskas, 1935 ). 

143. Jonišl<aičiųal<muo su dubeniu 
( apverstas). 2017-04-07. 

142. Joniškaičių 
akmuo su dubeniu. 

1997· 



117. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. 1996 m. surastas kaimavietėje, 

akmenų sąvartyne. Vėlesnių žinių nėra. 

Akmuo buvęsbalsvas,0,64 x 1,18 m dydžio, 
0,41 m aukščio; dubuo 23 cm skr., 16,5 cm 

118. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU Ill. 1996 m. surastas kaimavietėje, 

akmenų sąvartyne. Vėlesnių žinių nėra. 

Akmuo buvęs bai svas, 1,08 x 1,19 m dydžio, 

119. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU IV. ŠAM saugoma Šiaulių kraštotyros 
draugijos etnografinės ekspedicijos Lygu
mų valsč. byla, i kurią įsegtas ir XX a. 4 de
šimt. Joniškaičiuose, Prano Miškūno kie
me buvusio akmens su dubeniu piešinys. 

Akmuo buvęs plokščias, netaisyklingos 
formos, vienu nuskeltu kraštu, 0,53-
0,58 x 0,88 m dydžio, 0,21 m aukščio, 

dubuo- 18 cm gylio (143a pav.). Vėlesnis 
akmens likimas nežinomas. 

Š.ŠAM. 

Jovaišiai, Žeimelio sen. 

120. KAKMILŽĖ. Menama pilkapių vieta yra 
0,54 km iŠ-ŠV nuo k. kapinių, 0,26 km i V 
nuo kanalu tekančios Kapupės, prie buvu
sios Igno Martinaičio (vėliau M. Vadopa
lo- Kviklys 1966) sodybos (LKS94: 496 72 7, 
6235002) (144 pav.). 

Seniau buvę milžinų, kurie iš Kakmilžės į 

Margių mišką paduodavę vieni kitiems kir
vius (P. Juozas Veteris, apie 30 m., vietinis. 
U. J. N orvaišaitė, 19 35 m.- LŽV). 

Toj vietoj yra užsilikę trys padamentai [pa
matai = pilkapių vainikai] dyklis viduriais 

( LŽV). Remiantis B. Kvikl iu, vienas pilkapių, 
vadintas Milžinkapiu, buvo apvestas dviem 
akmenų vainikais. Apie 1922-1923 m. ii jau 
ardė I. Martinaitis, lupdamas akmenis. 
Akmenų buvo tiek daug, kad užteko išmū
ryti 10 x 30 m pa stato pamatus. 
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gylio. "Įdomiausia, jog dubenyje matosi 
išsukimo žymės, primenančios sriegį. Du
buo tarsi dvigubas" (Jurgaitis 1996 ). 

l. Jurgaitis 1996 (nuotr.); Klimka l001, 9l (Nr. 3; Joniš· 
kaičių 1, dingęs). 

OA7 m aukščio ("šio akmens dalis nuskel
ta" - Jurgaitis 1996 ); dubuo 19 cm skr., 
12 cm gylio. 

l. Jurgaitis 1996 (nuotr.); Klimka l 001, 9l (Nr.4; Joniš· 
kaičių II). 

jf.Įmųų. 
9,. Mdiino i.·.".t.. 

1r.f'~1_a.<.y Jm. 

~j• 1/. ,f&utj ':' 

143a. Joniškaičių akmuo su dubeniu IV. XX a. 4 dešimt. 

144. 1) Jovaišių Kakmi/že; 

2) Margių Kurgane. Apie 1890. 

Už \9 km i Pyra Margių pilkapių, vadintų 
Kurgane, vieta (i). 

Š. n11aHb 19u; LŽV (J. Norvaišaitė, 1935); Vait. ir tik. 
(wq-oH9).l. Kviklys 1966,71. 
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121. AKM UO su SMAI LIADUG NIU DU
BEN IU I (buvo AV 1892). Buvo Igno Ga
liausko sodybos vietoje (LKS94: 496409, 
6233540 ), akmenų krOsnyje (145 pav.). Li
kimas nežinomas. 

Akmuo pilkas, 0,52 x 1,03 m dydžio, 0,4 m 
aukščio; dubuo beveik viduryje, 21 cm skr., 
14 cm gylio, ,4suktos parabolės formos" 
(šliavas 1973). 

š. AK (1973 m. MMT žv.~ Šllavas 1973, 118; 1974b, Bo; 145. Jovaišių akmuo su dubeniu I. 1971. 
VUB !. 152: 461 (nuotr.), 469 (nuotr.); Vait. ir tik. (2017-
01-29). L. Šliavas 1971a, 141; Lietuvos 1977, n; Matulis 
1990, 62; Šliavas 201oa, 62; 201ob, 68. 

122. AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBE
NIU II. Va idučio Škiudos (69 m., vietinis) 
sodybos kieme, pastatytas s tačiai, pusiau 
ikastas i žemę (LKS94: 496}35, 6233619) 
(146 pav.). 

Akmuo raudonos su mėlynomis prie
maišomis spalvos, vidutinio rupumo ir 
smulkiagrOdis, matoma virš žemės dalis 
0,52 x 0,68 m dydžio, 0,23 m storio; dubuo 
17 cm skr ., 7 cm gyt i o, pjOvio forma panaši i 
hiperbolę (Vait. ir tik.) (147 pav.) . 

" Kiekvienas kaimas tokį [akmenĮ) turėjo, 
krikštydavo savo valkus", - sako sodybos 
šeimininkas, kitados J. Šllavo kraštotyros 
barelio narys, ir priduria, kad po pirmo 
griaustinio prilijus Į dubenĮ, bOdavo, kai
mas susirenka prie tokio akmens (Vait. ir 
tik.). 

š. Zabiela, Jarockls, Girininkas 1991, 9 (Škiudienės 
sod. ); Va it. ir t ik. (2 017.01-29). 

Jurgaičiai, Unkuvos sen. 

123. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE.
N IU I. Kaimo viduryje, Boleslovo ( 1913-
1978) ir Veronikos Vensl auskų (1911-200 3) 
sodyboje, klėties, kuri ant senų pamatų 
perstaty ta 1938 m., pietvakarinėje kertė
je (" dubuo rąstų kampo sukirtime buvo 
atviras" - Šliavas 1977a) (LKS94: 499378, 
6218459) (148 pav.) . 

Perstatyta klėtis 4 x 5 m dydžio, iš tašy
tų rąstų, 2,5 m aukščio. Stogas pradžioje 
buvo šiaudinis, vėliau perdengtas baltomis 

146. Jovaišių akmuo su dubeniu 11. 
2017-01-29. 

147. Jovaišių 
akmuo su 
dubeniu II. 
20170129. 

148. Jurgaičių akmuo su dubeniu I (po 
Venslauskų sodybos klėtimi, už priestato; 
iš V). 2018-01-14. 



~erpėmis, o 1974 m.- šiferiu. SenoJI klėtis 
šioje vietoje buvo pastatyta vien kirviu, 
atslklšusiomis s;ąsparomis, stogas buvęs 
šiaudinis (beje, gyvenamasis namas se
novėje buvęs dūminis - Šliavas 1977a). 
B. Vensl ausko tėvas Mykolas sodybą pirko 
Iš Jono Lingės, kuris čia nugyveno amžių, 
mirė apie 1928 m. 

Šiand ien akmuo tebėra klėties kertėje, 
ta~lau apkrautas malkomis, nematomas; 
be to, Į V nuo klėties, vos už metro nuo jos, 
yra apie 1980 m. pastatytas garažas (Vail 
ir tik. 2018). 

Nurodoma, kad akmuo melsvas, apskaldy
tas, 0,66 x 0,97 m dydžio, 1976 m. matoma 
jo dalis buvo 0,46 m aukščio (baltai rusvas, 
0,66 x o ,8 m dydžio, 0,48 m aukš~lo- Šlia
vas 1977a). Dubuo 20 cm skr., 10 cm gylio, 
"b eveik plokščias" (1976 m., J. Treškevi
~lus; arčiau pie tvakarių kampo, 19 cm skr., 
7 cm gyli o, lėkštės formos -ŠI ia va s 19 77a) 
(149 pav.). 

1976 m. akmeni rodo Pakruojo r. pamin
klosaugininkas J . Treškevičius ir netrukus, 
rugsėjo 12 d ., jis kartu su Kultūros skyriaus 
vairuotoju Stasiu Navicku, vadovaujami 
J. Šliavo, prie akmens surengė archeologi
nius tyrimus: ištyrė 1,5 (R- V) x 1,9 m (Š-P), 
0,3 m gylio šurf;ą (ižemis nebuvo pasiek
tas) . Nustatyta, kad akmens P galas esąs 
pl onesnis ir po juo, išlyginant paviršių, kita
dos buvo pakišta mažesnių akmenėlių . Jau 
pačiam viršutiniam sluoksny nuo akmens Į 
pietus pastebėta anglių židinėlių ir stiklų 
bel naujų indų šukelių, kaulų, naujų monetų 

(1931 m. 20 kap. ir 1942 m. 5 pf.), ta/varinė, 
greičiausiai škaplierių grandinėlė. 

Gilesniam sluoksnyje anglių tidlnėllai lo
kalizavosi vienoje vietoje, ant kito žemėse 

esančio akmens pagrindo, ratu apdėto ma
žais akmenėliais, maždaug 30 cm Į pietus 
nuo dubenėtojo akmens. Aplink tq žldlnėlj 
l.š visų pusių rasta, atrodo, senesnių, blogai 
degtų Indų šukelių, kaulų liekanų . 

Perkaso padaryta maždaug 30 cm gylio, 
tačiau galo suverstos žemės nesiekta, bet 
giliau nebekasta, nenorint sugriauti gerai 
ant pagrindo matomo židinėllo liekanų, be 
to, ir radinių, ypač anglių, žemiau nebes ima
tė. Žemė sukasta čia galėjo buti [leidžiant 
tidinėlio p1grindui akmenį (kitaip kam šis 
akmuo čia botų?). 
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149. Jurgaičių akmuo su dubenlu I (iš V). 

1976. 

Židinėlio p1grindo akmuo - 45 x 55 cm 
dydžio, šiek tiek lšgaubtu paviršium, 
balsvos spalvos, anglys apačioje ant to 
akmens pagrindinai rastos nuslinkę Į kiek 
nuo/aidesnj jo rytinĮ šoną (Šiiavas 1977a, 
18-19) (150, 151 pav.). 

Jurgaičių eksped icijos dalyvis J. Treškevi
čius po daugelio metų prisimins: Jurgaičių 

dubenuotas akmuo buvo po klėties kam
pu, aš jam [J . Šliavul - Vail) pranešiau. 
Vens/auskienės sodyboJe. Užorganizavom, 

150. Jurgai čių akmuo su du ben iu I (iš P). 

1976-09-12. 

151. Jurgaičių akmuo su dubeniu I (iš R). 

1976-09·12. 
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gavau autobusiuką, kasinėjam tą akmenį ir 
akurat - židinėlis, angliukai, paukščių kau
liukų buvo, paskui pinigėlių radom. Atrodo, 
ir vokiškų [monetų] dar buvo. 

Ten gyveno mano klasiokas. lr toj sodyboj 
buvo klasiokė irgi, pas tą Venslauskienę. 
lr. .. Šliavas pasakė, ot Įdomu butų patyrinėt 
labai. Matyt, pirmykštė gal vieta [akmens], 
labai gražiai Įmontuots, tas dubuo visas 
matosi. 

lr ta šeimininkė sakydavo, kad čia mes 

124. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo tarp Venslauskų ir Kaupų so
dybų (tiesa, Kaupas atėjo pas Žemaičius 
užkuriomis), apie 10 m i R nuo k. gatvės, 
Venslauskų žemėje (1976 m., J. Treškevi
čius; prie Kaupų gyvenamojo namo durų, 
iš pietų pusės, prielaipčio vietoje- Šliavas 
1976b ). Teigiama, kad akmuo buvo se
noje sodyboje apie 30 m i PR nuo Kaupų 
(PRKMA 1978). Šiandien perkeltas prie 
naujojo Kaupų gyvenamojo namo, i kiem~ 
(LKS94: 499383, 6218 378). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, netai
syklingo keturkampio formos, 1,14 x 1,15 m 
dydžio, 0,19-0,28 m aukščio; dubuo arčiau 
krašto, 19 x 20 cm skr. (Va it. ir tik. 2018; 12-
13 cm gylio -1976 m.,J. Treškevičius; 19 cm 
skr., 9 cm gylio, "bliūdelio formos"- Šlia
vas 1976b) (152, 153 pav.). 

Perkūnui griaudžiant prilydavo Į tą duobu
tę, tai žmonės mazgodavosi akis, kad pra
regėtų (P. Veronika Venslauskienė, 66 m., 
gyvenanti Jurgaičiuose. U. J. Treškevičius, 
1976 m.)."Būk tais anksčiau dėdavo tokius 
akmenis ir pildavo vandenį. Turi vandens 
būt Įpilta. Dabar katės atsigeria ... Prašė 
parduot ir daug siūlė, bet nepardaviau. Jis 
man brangus. Kodėl? Tėvų atminimas",
sako sodybos šeimininkas, čia gimęs, au
gęs ir gyvenantis Jonas Kaupas (Va it. ir tik. 
2018). 

Š. VUB f. 152-61, 6 (1976-08-31 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui); f.152-1083 (nuotr.); Šliavas 1976b, 66; 
PRKMA1978,13 (Nr. 44); Vait. ir tik. (2018·0H4 ). 

dėdavom, reiškia, ir žalčiams pieną pildo
vom lakinti. lr tėveliai pasakodavo, kad čia 
užkurdavo [ugnį], židinėlis būdavo, viska 
(U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 

Š. Šliavas 1974c, 190; VUB f. 152-61, 6 (1976-08-31 
J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui); f.152-1033 (nuotr.); 
Šliavas 1977a, 18-24; PRKMA 1978, 13 (Nr. 43; akmens 
aplinkos kultūrini sluoksni reikėtų pilnai ištirt ~ nes klėti 
nugriovus jo nebus galima išsaugo tO; Va it. ir tik. ( 2017-
01-25, 2018-0H4).l. Treškevičius 1976b (rai bene vie
nintelis toks radir1ys, išlikęs pirmykšt€je savo vietoje); 
Matui is 1990,63 (Nr.m); Šliavas1996, 67-7o;Vaitke
vičius 2003, n6. 

152. Jurgaičių 
akmuo su 
dubeniu 1/. 
2018·01-14. 

153. Jurgaičių akmens su dubeniu II 
paviršius. 2018-01-14. 



Kaireliai, Žeimelio sen. 

125. AKM UO su VELNIO PtDA I. 0,94 km 
i R nuo k., Krata§no miško, kitaip dar va
dinto Velnlamlškiu, 7 kvartalo V pakra~ 
tyje, už 14 m Į R nuo melioracijos kanalo, 
žemoje pelkėtoje vietoje (LKS94: 497429, 
6236592). Į V nuo akmens plytėjo Š- P 
kryptimi pailga apie 14 ha bala, vadinta 
Velniabale, kuri vėliau buvo nusausinta (vi
duryje apie LKS94: 497333, 6236621) (154, 
155 pav.). 

Akmuo rausvas, balkšvas, stambiagrūdis, 

2,1-2,7 x 3,4 m dyd žio (pailgas Š-P kryp
timi), 0,9 m aukš~io (~R). Į p ie tų pusę 
akmens plokštuma 2,1 5 m ilg., nuolaidi 
(apie 130° pasvirimo kampas); akmens 
viršus - pl okš~ras (Va it. ir tik. 2017). Prie 
akmens pietinio galo žioji 2 x 3 m dydžio, 
0,7 m gylio duobė, ap ie kurią buvo pasako
jama, kad toje vietoje būta milžiniško tu~ 
čio katilo (Šiiavas 1977b) (156-158 pav.). 

J. Šliavas (1977b) atkre ipė dėmesĮ, kad 
akmens PV pusėje, 0,4 m nuo R krašto 
0,5 m aukštyje matyti neryški 3-6 x 15 cm 
dydžio, 1 cm gylio kairės kojos pėdelė, pir~ 
tais nukreipta Į ŠR. Kiti sako, kad pėdelė 
esanti ant pietinio akmens galo. Sako, kad 
kal Velnias ant akmens kartą užšoko, tol tas 
akmuo( ... ) vienu galu ir nu/inko žemyn, o 
toje vietoje liko jspausta pėdelė (P. Paulyna 
Kasparavi~ienė, 75 m., vietinė . U. 1977 m. 
Šliavas 19 77b; plg.: Ant vl~us senovėj te
nai buvo toks ženklas g muštas. Jį žmonės 

vadino Velnio pėda. Dabar to ženklo tenai 
nebėra, nukapotas- LTR 4809/28). 

Anks~iau Kratašlno miškas buvo didesnis, 
siekė beveik Žeimelį. Paprastai žmonės jį 
vadindavo Velniamlškiu. Pavadinimas nuo 
to, kad šiame miške prlsilaikydavo velniai ir 
jame keisčiausi dalykai dėdavosi. 

157. Kai relių akmuo su Velnio pėdai (iš V). 
2017·01·29. 
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155. 1) Ka/relių Velniaba/ė; 2) Akmuo su Velnio pėda I; 
3) Akmuo su pėda II. 1949. 

156. Ka/relių al<muo 
su Velnio pėda 1 

--~- (iš P). 2017·01·29. 

158. Kairelių akmuo 
su Velnio pėda I 
(iš R). 2004-07-14. 
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Išeina bernai Į naktigonę, o štai ir velniai be
ateiną. Atslnešdavo kaustytą ripką ir vadin
davo bernus eiti su jais pamušti. Kai velniai 
bėgdavo paskui rlpkq, jiems iš po kojų skil
davo žiežirbos. Kartą vienas bernas, lazda 
droždamas per rlpkq, (XItaikė velniui Į koją. 

Velnias kaukdamas, susigriebęs už skauda
mos kojos, šoktelėja ant akmens. O iš to 
akmens ištryško vanduo ir jame iki šiol liko 
pėdelė, kurią tas veln ias jmynė. 

Ateidavo velniai pas naktigonius ir pypkė
mis mainytis . Bernai visada pr/gaudavo. 
Nudrožia, bOdavo, kokį pagalį, prikemša 
samanų ir p:Jduoda velniui. O tas- kvailas
nesupranta. Tačiau užklupę miške, ypač va
kare vieną- bO tinai p:Jklaidindavo. Toks pa
s/rasdavo namo tik po gaidžiagysčių -rytą. 

Kartą vienas tmogus pamatė ant griovio 
krašto sėdint mažq vaiką. Tas sėdėjo sau ir 
dėlioja lapelius Į l<rOveles. Žmogus pagal
vojo, kad kur nors netoliese yra ir jo tėvai. 
Ėmė šaukti, bet niekas neatsiliepė. Kai at
sisuko - vaiko nebebuvo. Tik vietelė liko 

126. AKMUO su PtDA II. Guli Kratašino 
miško, dar vadinto Velniamiškiu, 7 kvarta
lo V pakraštyje, žemoje pelkėtoje vietoje 
(LKS94:497407, 6236491) (154, 155 pav.) . 

Akmuo balkšvos spalvos, stambiagrūdis, 
0,95 x 1,05 m dydžio (pailgas Š-P krypti
mi), 0,35 m aukščio (š) granitas. Pėdos for
mos Įdubimas yra viršutinės plokštumos 
V pusėje, 5 cm li g., 1,5-2,5 cm pl., 0,8 cm 
gylio, pirštais nukreipta į R (ap ie 65°) (Va it. 
ir tik.) (159 pav.). 

išsėdėta, bet ta vietelė buvo šalta. Suprato 
tada žmogus, kas sėdėjo (P. M. Sipavičienė, 
gyvenant i Žeimelyje. U. S. Makslmauskai
tė, 1966 m.- LTR 4146/13)-

Taip pat pasakojama, kad prle akmens 
ganydami piemenys mėgdavo žaisti baž
nyči~ : vienas, kuris geriau mokėdavo po
terius, lipdavo ant akmens aukštesniojo 
galo, atsisėsdavo, nuleisdavo kojas ir žiū
rėdavo pietų pusėn. Likę vaikai suklaup
davo priešais (už duobės) lr atslsukę i 
sėdintįjį, kalbėdavo poterius (P. Paulyna 
Kasparavičienė, 75 m., vietinė . U. 1977 m. 
Šliavas 1977b ). 

Už 1,2 km i V nuo Velnio akmens yra Kai
relių sen. gyvenvietė (KVR 12418), kurioje 
rasta atsitiktinių I tūkst. radinių; už 0,1 km 
i P-PVyra dar vienas akmuo su pėda (i). 
Š. Šliavas 1974 b, Bo; 1976a, 135 (tik pam inėta); 1977b, 
74-76 (Velniabalė); LTR 4 809{28, 414 6{13; PRKMA1978, 
14-15 (Nr.48; siūloma mitologiniam akm eniui nustatyti 
apsauginEt zoną); Vait. (2004·07-14 ); Vait. ir t ik. (2017· 
01-29)- l. Sliavas 1971a, 141-142; 201oa,61 (žemė l.),63; 
Šidiškis 2009,71-72. 

Š. Va it. ir t ik. (2 017·01-29). L. Šliavas 1971a, 141 (aprašo-
mas akmuo su Velnio pėda, ta~ iau pateikiami mažojo 159· Kairelių al<muo su peda II (Iš V). 
akmens su pėda matmenys); 2cnoa, 61 (žemėl.). 2017-01-29. 



127. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AV 802) . Surastas apie 0,5 km i 
R nuo kapinių, kaimo viduryje (apie LKS94: 
496584, 6236594). 1968 m. akmuo jau 
buvo atvežtas į ž e I m e IĮ, vidurinės mo
kyklos, kurioje veikė visuomeninis muzie

jus, kiemą (LKS94= 499839,6237436 ). 

Akmuo rusvai melsvas, trikampio formos, 
0,95 x 1,07-1,1 m dydžio, 0,35-0,43 m auk~ 
čio; dubuo 18 x 20 cm dydžio, 8 cm gylio, 
dugnas beveik plokš~las (Va it. ir tik. 2017; 
17 cm skr., 8 cm gylio- Šliavas 1973) (160, 
161 pav.). 

š. AK ([praneš~) J. ~lravas, 1966 [m.J); Tautavičius 
1968, 29; ~liavas 1973, 118;1974b, 79-8o; PRKMA1978, 
16 (Nr. 53; širdies formos); RDMA1985, [36 (nuotr.)]; 
Vait. (2004-07~8); Valt. ir tik. (2017·01-29). L. Šliavas 
1971 a, 141; 2 01 o a, 61 (že m~ 1.; dubenėtasis akmuo N r.1 ); 
Lietuvos 1973, 267; Matui Is 1990, 62 (Nr. 105), 65; Lie
tuvos 1993, 138 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo 
išbrauktas); ~ idiškis 2009, 102 (nuotr.); Šliavas 201oa, 
62; 201ob, 69. 

128. AKM UO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (buvo AV 801). Surastas J. Keniausio 
sodybvietėje, klėties prielalpčio vietoje 
(apie LKS94: 496667, 6237416). 1968 m. 
akmuo jau buvo atvežtas Į ž e i m e I Į, 
vidurinės mokyklos, kurioje veikė visuo
meninis muziejus, kiemą (LKS94: 499839, 
6237436). 

Akmuo melsvos su balkšvomis priemai
šomis spalvos, netaisyklingo keturkam
pio užapva lintais kampais formos, o ,7-
0,78 x 0,7-0,87 m dydžio, 0,28-0,42 m 
aukščio; dubuo 19 cm skr., 13,5 cm gylio, 
pjūvio forma - parabol ė (Va it. ir tik. 2017; 
18-20 cm skr., 14 cm gylio, " smailaus kūgio 
pavidalo" -Šiiavas 1973) (1 62 pav.). 

š. AK ([prane š~ ) J. ~llavas, 1966 [m.J); Tautavičius 
1968, 29; ~liavas 1973, 118-119; 1974a, 79-8o; PRKMA 
1978,16 (Nr. 55); RDMA1985, [35 (nuotr.)];Vait. (2 o04· 
07~8); Vait. ir tik. (2017o01-29). L. Šliavas 1971a, 141; 
201oa, 61 (žem~l.; duben~tasis akmuo Nr. 2); Lietuvos 
1973, 267; Matulis 1990, 62 (Nr.1o6), 65; Lietuvos 1993, 
138 (1987 m. iš kultūros paminkh-1 sąrašo išbrauktas); 
Šidiškis 2009,103 (nuotr.~ ~I lavas 201oa, 62; 201ob, 69. 
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161. Kaire/ių akmens su dubeniu 
r paviršius. 2017·01·29. 

16o. Kairelių 
akmuo su 
dubeniu r. 
'004·07·16. 

162. Kai relių akmuo 
su du ben iu rr. 
2004·0716. 
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Kalevai, Pašvitinio sen. 

129. RAGANYNĖ. Liucijos Paškevičiū
tės-Jurgaitienės (79 m., vietinė) pasakoji
mu, taip vadinama vietovė yra 0,42 km i PV 
nuo Laborų kelio, apie Mūš~ (toje vietoje 
es~s status krantas), buvusioje Augėnų 
žemėje (kaimynystėje - Petrauskų) (apie 
LKS94: 488105, 6214576). Ten sukas Mūša 
iš vienos pusės ir iš kitos. Toks tarpas, mes 
vadydavom užta/W:I (Vait. ir tik. 2017) (163, 
164 pav.). 

Nurodytoje vietovėje Mūšos šiaurinis kran
tas nežymiai aukštesnis ir statesnis, upė 
narsto kil pas, daryd ama staigius posūkius, 
staiga visiškai pakeisdama tekėjimo krypti 
iš R i V ir atvirkščiai (16 5 pav.). 

Š. VK (K. Ei@ninas, 1982; "Bala"); Vait. ir tik. 
( 2 01]·01-l 8 ). 

165. Kalevų Raganyne (išŠ). 1949. 

130. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AV 1905 ). Rastas XX a. 8 de
šimt. pradžioje, nugriovus vien~ iš kaimo 
sodybų ("akmuo rastas verčiant gyv. nam~ 
prie kaimo"- VUB). Akmeni parsigabeno 
kitapus gatvės gyvenęs Aleksandras (Alek
sas) Jurgaitis (1942-1997); čia prie gatvės, 
Rolando Jurgaičio sodyboje, akmuo stovi 
iki šiol ( LKS94: 48 7344, 62156 30 ). 

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, netai
syklingo stačiakampio formos, lygiu pavir
šiumi, 0,75 x 0,9 6 m dydžio, 0,13-0,39 m 
storio (dabar ikastas galu i žemę); dubuo 
16 cm skr., 14 cm gylio, pjūvio forma -pa
rabolė (Va it. ir tik. 2017) (166 pav.). 

Prisimindama sodybos šeimininko aistr~ 

akmenims, Liucija Jurgaitienė (79 m., vie
tinė) prisipažista: ,,Aš pykau, sakiau jam, 
kam p rivežei čia akmenų! [O] dabar jau 
pradėjo garbyt tuos akmenis" (Va it. ir tik.). 

164. Kalevų Raganyne. 1949. 

166. Kalevų akmuo su dubeniu /. 
201]-01·28. 

163. Pasakoja 
Liucija 
Paškevičiūte-

Š. VUB f. 152-61, 2 (1975-o1-19 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui); f.152-1090 (nuotr. ); Šliavas 1974a, 28;1977a, 
34; PRKMA1978, 18 (Nr. 59); Treškevičius 1979, 26 (Ka
ievų I; nuotr. ); Aleks. (2005-11-30); Va it. ir tik. (2017-01· 
28). l. Lietuvos 1977, 23; Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš 
kultūros paminklų sąrašo išbrauktas). 



1.31. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo Mūšos kolūkio ūkinio pastato 
( LKS94: 48 7020, 6216211) sienoje virš pa
matų.J. Treškevičiaus duomenimis, Kalevų 
palivarko tvartas pastatytas apie 18 20 m. 
Pastaraisiais metais išluptas akmuo dingęs 
(Va it. ir tik.). 

Akmuo pilkai rausvas, su melsvu atspal
viu, netaisyklingos formos, 0,8 x 0,84 m 
dydžio; dubuo viduryje, "simetriškas, I abai 
dailus", 18 cm skr., 12,5 cm gylio (PRKMA 
1978) (16 7 pav.). 

Š. PRKMA1978, 19 (Kalevų 5-asis, Nr. 61; kolūkio kiauli· 
dės, pastatytos 1948 m ., sienoje); Treškevičius 1979, 17 
(Kalevų II; nuotr.); Aleks. (1005-'11·30; vietoje); Vait. ir 
tik. (1017-01-28; Dingęs). L Jurgaitis 1996. 

132. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Remiantis Česlovo Ivanausko pasa
kojimu, melioracijos metais kartu su keliais 

133· AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU IV. Ketvirt~ Kalevų akmenį su dubeniu 

134. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU V. Dar vien~ Kalevų akmenį su dubeniu, 
"toliau nuo kaimo", užverst~ melioratorių, 

135. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU VI. Kilęs iš ne žinomos vietovės (Ka ievų 
laukai- Vasiliauskas 200 3), dabar pastaty
tas prie įvažiavimo į R. Jurgaičio sodyb~ 
(LKS94:487341, 6215636). 

Akmuo mėlynas, su raudonomis gyslomis, 
smulkiagrūdis, sueižėjęs, lygiu paviršiu
mi (vienas akmens šonas lygus ir status, 
kitas - aptašytas; taip pat ir apatinė jo 
dalis) 0,59 x 0,88 m dydžio, 0,41 m sto
rio (akmuo stovi ant šono) granitas. Du
buo 18 x 20 cm dydžio, 9 cm gylio, pjūvio 
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167. Ka/evų akmuo su dubeniu II. 
Prieš 1979. 

kitais akmenimis buvo su ska I dytas Pakruo
jo MSV akmenų skaldykloje. 

Š. Strazdas 1998a, 11. 

laukuose mini J. Šliavas, tačiau jis nerado 
žmogaus, kuris jį galėtų pa rodyti. 

Š. Šliavas 1974a, 18 (raudonas). 

mini J. Treškevičius. Jo dubuo buvęs "sta
čiais šonais, o dugnas apvalokas". 

Š. VUB f. 151-61, 1 (1975-o1-19 J. Treškevičiaus laiškas 
J. ŠI iavui). 

168. Kalevų akmuo su dubeniu VI. 

2017·01·28. 
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forma - netaisyklinga hiperbolė (Vait. ir 
tik. 2017; 20 cm skr., 11 cm gylio- Šliavas 
1974a) (168, 169 pav.). 

Š. Šliavas 1974 a, 18; Vasnlauskas 1003 [I. nemmeruoti); 
Vait. ir tik. (1017-01-18~ 

Taip pat j Mie/Onai, akmuo su smailiadu
gniu dubeniu I; Poc/Onal, akmuo su smai
liadugnlu dubeniu II; Sosdvarls, akmuo su 
smailiadugniu dubeniu I 

Karaši lis, Pakruojo sen. 

136-137. AKM ENYS su SMAILIADUGNIAIS 
DU BE N IM IS I- ll. Į mū ryti į Ernesto G aub o 
sodybos (Šilo g. 29) ūkinio pastato (la
zaunės) akmeninę sien~ (LKS94: 489036, 
620 3580) ( 170 pav.). Pas tat~ statė šeimi
ninko senelis Edvardas Mitrikas, matyt, 
XIX-XX a. sandūroje pirkęs §~vald~ iš vals
tybės ar dvaro. 

Pirmasis akmuo su dubeniu įmūrytas 

0,71 m aukštyje nuo žemės, raudonas, 
stambiagrūdis, apskaldytas, 0,47 x 0,6 4 m 
dydžio. Dubuo 14 x 15 cm dydžio, 6 cm gy
lio, pjūvio forma- hiperbolė (171 pav.). 

Antrasis akmuo šalimais, 0,78 m aukštyje, 
yra taip pat raudonas, vidutinio rupumo ir 
smulkiagrūd is, o,s x 0,55 m dydžio grani
tas. Dubuo vos 10,5 cm skr., l ėkštas, 4 cm 
gylio (172 pav.). 

š. Vait. irtlk. (1018-oH3). 

169. Kalevų akmuo 
su dubeniu VI 

(apatinė dalis). 
2017 ou8. 

170. Karašilio akmenys su dubenimis. 
2018-01-13. 

171. Karašilio akmuo su dubenlu I. 
2018-01-1_3. 

172. Karašilio akmuo su dubeniu II. 
2018-01-13. 



Kareiviškis, lygumų sen. 

138. AKMUO PERKŪNIJA (buvo AR 712; 
dabar KVR 5398). Stūkso Kruojos vagoje, 
prie kairiojo upės kranto (LKS94: 485197, 
6205034), iš Š yra juosiamas buvusios sen
vagės (173 pav.). Atrodo, kitados Perkūnija 
buvo upės viduryje, ilgainiui iš R susidarė 
s~našų salelė. Vietovė turėjusi Aglingalio 
krūmų pa vad inim~, čia pat būta ir Perkūni
jos lankelės (LŽV), kuri~ šienaudavo netoli 
gyvenęs Jonas Lukošiūnas (Vičų žentas) 
(Va it. ir tik. 2018 ). 

Remiantis J. Šliavu (1974a), ties Perkūnijos 
akmeniu būta brastos. Pavieniai ~žuolai 
abiejuose Kruojos krantuose (jų ap imtis 
nuo 2.4 iki 3,9 m, matuojant 1,3 m aukšty
je- D. Jurevičius 2018) rodo, kad kitados 
Perkūnija buvusi ~žuolyne (174, 175 pav.). 

Akmuo rausvas (rusvai mėlynas- Šliavas 
1974a), vidutinio rupumo, buvo trišlaitės 
netaisyklingos, apie 0,75 x 1,5 m dydžio 
(LŽV, A. Kripas) piramidės formos, pailgas 
ŠR-PV kryptimi. Perkūnija riedulį perskėlė 
beveik tiksliai Š-P kryptimi (plyšys 0,3-
0,7 m pl.), vandenyje dar gali būti ir mažes
nių skeveldrų. D. Jurevičiaus duomenimis 
(2018), didesnioji Perkūnijos akmens dalis 
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174. Kareivišl<io al<muo (iš V). 
xx a. antra pusė. 

175. Kareivišl<io 
al<muo (išŠ). 

1974· 
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(rytuose) yra 1,6 x 2,64 m dydžio, 1,7 m 
aukščio (matuojant nuo Kruojos dugno), 
mažesnioji - 0,96 x 1,07 m dydžio, 1, 37 m 
aukščio (176-178 pav.). 

Į ii [akmeni] seniau labai dažnai perkunas 
trenkdavęs (P. Juozapas Borža, daugiau 
kaip 80 m. amžiaus, vietinis. U. E. Ba l čiū

na itė, 19 35 m.; "žymu vel nio pėda" - LŽV, 
A. Kripas). Pasakojama, kad Velnias slaps
tydavosi po akmeniu, o PerktJnas skėlė j 
akmenĮ ir jj suskaldė (Tautavfčlus 1968 ). 

XX a. pradžioje ten pat, Agllngalyje, dar 
augo Dudelnyčia vadinamas ąžuolas (LŽV, 
A. Kripas) . Dvaro, vėliau kaimo ganyklo
se būta senojo geležies amžiaus pilkapių 

(1931 m.;VAK82/390). 

Š. LŽV (E. Balčiūnaitė,1935; pi€'Va, o,5 ha); LŽV (A. Kri
pas, 1935); VAA (LŽV) 82{392; Tautavičius 1968, 30 (Nli
nimos kartais Velnio pėdos nepastebėta); Šliavas 1974a, 
177-178; 1975a, 216-221; 1977b, 116-117; VUB f. 152: 
507, 510 (nuotr) PRKMA 1978, 22 (Nr. 71; Saugotinas 
kaą, mitologinis akmuo, nors jo archeologinė vertė ne
žinoma); RDMA1985, [47 (nuotr.)]; Vart. (101o-o6.,3); 
O. Ju-evičiaus žirios (2018-to-17~ l. Tarasenka 1958, 

176. Kareiviški o akmuo (•š V). 2010-06-13. 

74 (Nr.11o; Yra alcmuo, va&namas perlcun~a, su velnio 177. Kareivišklo akmuo (iš PV). 2000. 
pėd:!); Lietuvos1973, 151; Šidiškis 2009, 71-74;Vaitkevi
čius, Vaitkevičienė 2011, 58-59. 

[139.] AKMUO su ŽENKLAIS. Buvo Prano 
S točkūno (1911-2005) ir Julijos Stočku
tės-S točkuvienės ( 1915-2004) sodyb oje, 
prie klėties durų, padėtas vietoj slenks
čio (LKS94: 485615, 6204681) (179 pav.). 
Dingo XX a. antroje pusėje, po VU kraš
totyrininkų Ramuvos ekspedicijos (galbūt 
Išvykos?), vadovaujamos prof. Pranės 
Dundul ienės. Būtent tada ekspedicijos da
lyviai pastebėjo tikrus ar tariamus ženklus 
(apie juos šiandien nieko tikro pasakyti ne
galima) ant plokščio, ap ska I dyto Stočkūnų 
akmens (180 pav.). 

178. Kareivlšklo akmuo (is PR). 2018-10-18. 

179. Stočkūnų sodybos kiemas (kairėje
klėtis). XX a. antra pusė. 

Ii 



"[Buvo] paprasčiausiai mindoms 
akmuo ... "- šiandien sako sodybos šeimi

ninkė Pranė Stočkutė-Kimavičienė (69 m., 
vietinė). L. Vasilevičiaus duomenimis, išve

žant akmuo jau buvo perskilęsi dvi dalis. 

š. L. Vasilevičiaus žinios (2004-10-18); Va it. ir tik. (2o18-
0H3). L. Dundulienė 1988, pav. 29. 

Kauksnujai, lygumų sen. 

Vardas Kauksnujai atsiradęs nuo to, kad 
žmonės toje vietoje, prieš kaimui isikuriant, 
girdėdavę kauk i m ~ (P. Kazė Jotinskie
nė, 50 m., vietinė. U. J. Šliavas, 1974 m.). 
"Ši liaudies etimologija galėtų būti gana 
patikima ( ... ) vietovardžio šaknis Kaul<sn
galėtų būti kilusi nuo žodžio kaukti, kauks
noti, kauksna ar pan., o dėl priesagos -uj
plg. vietovardi Aukštu jai" (Šiiavas 1974c). 

Ant kalnelio dabartinėje Bemoto kolionijoje 
senovėje buvęs miškas, ten kaukdavę vilkai. 
Nuo to esąs ir kaimas pavadintas Kauks
nujai (P. Kazimieras Stočkus, vietinis. U. 

Klovainiai 

140. BU BO BALA (BUBA BALA). Minima 
2 km i ŠR nuo Klovainių, "slėnis, durpy
nas"; apie 30 ha. 

Tikslesnių duomenų nėra. 

Š. LŽV (J. Grikinaitė, 1935; valdė Bu bis). 

Taip pat j laipuškiai, Bubabalė 

141. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE.
N IU I (buvo AV 1888 ). Surastas "pakluonė
se prie Daugyvenės, vėliau apskaldytas" 
(AK), atgabentas prie Juozo Staškevičiaus 
namo Rozalimo ir Pušaloto g. kampe, 

Pakruojo rajonas 1 09 

180. Kareiviškio akmuo su ženklais. 

XX a. antra pusė. 

B. Brazauskas, 19 35 m.- LŽV; J otinskio (Ju
tinskio) kluone iškasti dviejų žmonių palai
kai, žvyrduobėje netoli nuo Vaitekūno ir 
K. Stočkaus buvo randama kaulų, taip pat 
Bernoto sodyboje, kurioje anksčiau gyve
no Prunciškienė-Stočkienė, buvo randama 

kaulų ir grandžių- LŽV). 

V-VII a. radinių iš suardytų kapų rasta 
prie senųjų k. kapinių Vėzgės kair. krante 
(LKS94: 481325, 6198509), dalis jų pateko 

iŠAM. 

Š. LŽV (B. Brazauskas, 1935); VAK 82~06, 107, 109-113; 
Šliavas 1974c, 68; 1975a,43. L. LAA Ill 52 (Nr. 263). 

pradžioje naudotas vandeniui, bėgančiam 

nuo stogo sulaikyti, vėliau i statytas i griovį 
keliui sutvirtinti, beveik užslinkęs žemė

mis (Šiiavas 1974a; PRKMA 1978). Apie 
1985 m., statant parduotuvę, akmuo buvo 
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perkeltas i kitą gatvės pusę, pastatytas po 
ąžuolu (ROMA 1985), o dabar yra Neringos 
Kryžinauskaitės sodybos kieme, prie puti
no krūmo (LKS94: 496460, 6201765) (181, 
182 pav.). 

Akmuo pilkai balkšvas, vidutinio rupumo, 
plokšlias, lygus, apskaldytas granitas. Ma
toma jo dalis 0,36 x 0,88 m dydžio, 0,15-
0,27 m storio (akmuo padėtas ant šono; 
0,49 x 0,95 m dydžio, 0,28 m aukščio -
PRKMA 1978); dubuo 18,5 cm skr., 12,5 cm 
gylio (Va it. ir tik. 2017). 

š. AK ([praneš~) J. Slravas, 1974 m.); Šliavas 1974a, 
32; 1974c, 110; PRKMA 1978,3 (Nr. 7); ROMA 1985, [3 
(nuotr.)); Aleks. (2005.;1-30; vietoje); Va it. ir t ik. (2017· 
04-o8). L. Lietuvos 1977, n; Matulis 1990, 62; Lietuvos 
1993,138 (1987 m. iš kultOros paminklų sąrašo išbrauk
tas); Šidiškis 2009,74. 

142. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BENIU II. Rastas akmenų krūsnyje Jono 
Veliulio sodybos (Užupio g. 14) kieme, 
apie 1988 m. buvo perkeltas prie kiemo 
vartų, kur yra ir šiandien (LKS94: 496214, 

6202033)-

Akmuo raudonas, stambiagrūdis, itin ne
taisyklingos formos, Įd ub usia viršutine 
plokštuma, 0,52 x 0,74 m dydžio, 0,44-
0,47 m aukščio granitas. Dubuo 20 x 21 cm 
dydžio, 10,5 cm gylio, pjūvio forma pa naši i 
hiperbo l ę (Vait. ir tik. 2017) (183, 184 pav.). 

š. Aleks. (2 005"'"3o;vietoje); Va it. ir tik. (2 017-04·08). 

181. Klovainių akmuo su dubeniu I. 
XX a. 8 dešimt. 

182. Klovainių akmuo su dubeniu I (g 
viršaus- akmens šonas). 2017 04 o8. 

183. Klovainių 
akmuo su 
dubeniu II. 

201;-04-08. 

184. Klovainių akmuo su duben1u II. 
2017·04·08. 
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Krasniškiai, Žeimelio sen. 

143. VELN IABALA (VELABALA). Minima už "Seniau buvo klampi, neišbrendama, da-
0,2 km į PV nuo Zakio viensėdžio, 0,5 ha. bar nusausinta." 

Š. LŽV (A.M artynaitis, 1935 ). 

Krivaičiai, Klovainių sen. 

Kaimas įkurtas ir p avad in imas suteiktas š. LŽV (J. Grikinaitė, 1935). 

išdalijus Klovainių dvar~ bežemiams ir 
mažažemiams. 

[ 144.] VE RDEN Ė. Minima Rudbalos p p u- š. LŽV (J. Grikinaitė, 1935) 

sėje (Rudb ala buvusi kaimo ŠV dalyje, apie 
8 ha). Daugiau duomenų nėra. 

Krumpiai, Rozalimo sen. 

145. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. 1977 m. gegužės 27 d.J. Treškevičius 
laiške J. Šliavui rašė: ,,Akmenį [su dube
niu], buvusį pil. Navicko dirbamoje žemėje 
atvežiau prie gyv. namo" (VU B). 

Kūkai, Žeimelio sen. 

Klikai- čia medžiai aukšti, čia gegutė pir
miausia užkukuoja (Va it.). 

146. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 189 3). Buvo K. Lapinsko 
sodyboje, prie gyvenamojo namo kampo, 
giliai žemėje. J. Šliavo duomenimis, akmuo 

buvo prie namo durų ("tarnavo prielaip
čiu"), o sutrumpinus sen~jį nam~, liko prie 
jo kampo (Šiiavas 1974c; kitados čia buvo 
namo pamatai ar durys - RDMA 1985). 
2004 m. šeimininkas jau buvo miręs, kai
mynų teigimu, akmuo išvežtas, jo likimas 
nežinomas ("Kaziukas numire ir tuoj to 
akmenį išlupe"- Va it. ir tik. 2017). 

Akmuo buvęs mėlynas, su dviem su
sikertančiomis balto kvarco gyslomis, 

Prie buvusio Navicko gyvenamojo namo 
(LKS94: 489960, 6198074) akmens su du
beniu šiandien nėra, jo likimas nežinomas 
(Vait. ir tik.). 

Š. VUB f.152-61, 34; Vait. ir tik. (2017·04·09)· 

Š. LTR 3851{30 (Nuo gegutės kukavimo ir vėliau čia jsi· 
kūręs kaimas gavo savo vardą); Va it. ( 2 004-07~4 ). 

185. Kūkų akmuo su dubeniu. 1974. 
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0,84 x 1,1 m dydžio; dubuo arčiau krašto, 
16 cm skr., 13 cm gylio, pjūvio forma -pa
rabolė. "Tai vienas gražiausių šios rūšies 
akmenų apylinkėje",- pažymėjo J. ŠI i avas 

(1974b) (185 pav.). 

Kun dročiai, Pakruojo sen. 

j Poškiečiai 

lab orai, Linkuvos sen. 

147. TAUTBALOS. Minimos į R nuo k., buvo 
dvi seki ios, vasar~ išdžiūstančios pel kaitės, 
apie 3 ha ploto (LŽV, V. Adomaitis; 6 ha
LŽV, A. Gudjurgis). 1940 m. nubraižytame 
kaimo žemės vardų plane Antanas Gudjur
gis jas pažymėjo apie 0,2 km iR nuo k. ka
pinių. 2018 m. pavasarį nustatyta, kad ant 
Linkuvos kalvagūbrio krašto, nedidelėje 
lomoje išliko viena bala- karklais ap augu si 
apie 15 x 40 m dydžio (pailga R-V krypti
mi) pelkaitė (LKS94: 491751, 6214134) (186, 
187 pav.). Čia atsiveria platus ir tolimas 
vaizdas i pietus, i Mūšos slėnį. 

Tautbaloje, pasakoja mano dėdė, maž
daug iki 1890 metų vasaros subatvakariais 
susirinkdavo sodžiaus vaikezai (bernai) 
pasitarti: i kurią karčiamą eiti, po kiek pilti 
sambarių. (Sambariais vadinasi sodžiaus 
bemų sunešti miežiai salyklui, bendram alui 
daryti. Sambarius dažniausiai pildavo Se
kminėse, atsėję laukus ( P. Broli a i Antanas ir 
Jonas Gudjurgiai, apie 50-70 m., vietiniai. 
U. A. Gudjurgis, 1923 m.); plg.: Pasakojama, 
kad Laborų kaimo jaunimas šeštadieniais 
čia susirinkdavo ir eidavo i Pulmionių dv<f 
relio karčiamą paūžti (P. Jonas Gudjurgis, 
73 m., vietinis. U. V. Adomaitis, 1935 m.). 

"Nors ir skaisčiai šviečia Lab orų saulė, duo
nos čia nėr ... "- sako Gudjurgių giminės 

atstovas geologas Linas Antanas (82 m., 
vietinis) ir paaiškina, kad šioje vietovėje 
paprastai pučia pietvakarių vėjas, birželį
liep~ užeina didžiausios sausros. E.s~ dėdė 

Š. AK ([pranešė) J. Šliavas, 1973 m.); Šliavas 1974b, 8o; 
1974C,44 (pav.);VUB f.15l-467 (nuotr.); RDMA1985, 
(30 (nuotr.)); Vait. ir tik. (l004-07-14; l017-<JH8). l. 
Lietuvos 1977, n; Lietuvos 1993,138 (1987 m. iš kultū· 
ros paminklų sąrašo išbrauktas); Šliavas w1oa, 6l-63 
(nuotr.); Matui is 1990, 6L 

186. Laborų Tautba/os. 1890. 

187. Laborų Tautba/os (iš V). 

2018·01-14. 

Juozas G udjurgis tikrai rengdavęs jaunimo 
sueigas, tačiau pateikėjo atmintyje - ne 
Tautbalose, o kaime (U. Va it. ir tik., 2018 ). 

Š. LŽV (A. Gudjurgis, 19l3 ir194o); LŽV !y. Adomaitis, 
1935 ); Va it. irti k. ( l018·0H4 ).l. Janušonis lOOl, Go-61. 



148. AKM UO su SMAI LIADUG NIU DUBE
NIU. Apie 1990 m. kartu su kitais akme
nimis pamatams Juozo Martišiaus atga
bentas i namų kiemą Mūšos g., kur jis 
gulėjo prie braškių lysvės. Pastaraisiais me
tais žentas Algirdas Pažarauskas akmenį 
su dubenfu Išvežė Į J o n i š k į (Žiemgalių 
g. 32 ) , padėjo prie namų šulinio. Sa\lininkas 
akmenĮ lr dubenyje susirinkusį vandenį lai
ko šventu (JšM). 

Akmuo raudonas, smulkiagrūd is ir vi
dutinio rupumo, netaisyklingos trape
cijos f ormos grani tas lygiu paviršiumi, 
0,62 x 0,8 4 m dydžio, 0,33-0, 39 m aukščio; 
dubuo šiek tiek arčiau krašto, 14 cm skr., 
8 cm gylio. Iš dubens į kraštą veda 24 cm 
ilg. nežinomos paskirties griovelis (JšM) 
( 188, 189 p av.). 

Š. JšM (1017-o6-.3); A. Pažarausko žinios (lo18·03"~l ). 

Taip pat T Sldaugal, aukojimo vieta 

Laipuškiai, Klovainių sen. 

149- BUBABALĖ (8U8A8Att). Buvo prie 
valdiško miško (ribojosi iš ~ ir R pusės), 
apie 1 ha; ._bala nusausinta, dabar pievos". 

Seniau va idindavęs is Velnias - Bu bis, nuo to 

150. VEBRĖ . ._Sl ėnys, žema vieta, apaugu
si krūma is", 15 ha plo to (LŽV, Klovainiai). 
Remiantis La ipuškių Žemės vardyno anke
t a ir Romualdo l n d rišlūno (76 m., vietinis) 
pasakojimu, ši pe lkė buvo ir dabar yra ant 
Klova inių ir La ipuškių k. r ibos (vidurinėje 

dalyje - apie LKS94: 497948, 6199 807) 
(Vait. ir t ik. 2017) (190 pav.). Palyginimui: 
Vebriškių Žemės vardyno anketa tą p ačią 
arba šalia esančią Vietą vadina Gavėmbala 

( ._žema vieta, 6 ha"). 

Pasakojama, kad pas naktigonius ateidavę 

juodi ponaičiai, Vebriukais juos vadindavę. 

Atnešcbvę tabako lr kartu su naktigoniais 
nikydavę, bet peržegnojus j ie pranykdavę 
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188. laborų akmuo 
sudubeniu. 

2017 06·13. 

189. Lab orų akmens su dubeniu paviršius. 
2017-06-13. 

ir bala gavo Bubabalės vardą (P. Juozas Kul
šė, apie 50 m ., kilęs iš Klovainių . U. M . Gud
monaitė, 1935 m .). 

Š. LŽ V (M. Gudmonaitė, 1935). 

190. laipuškių Vebrė. Apie 1890. 
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(P. Antanas Korsakas, daugiau kaip 80 m. 
amžiaus, vietinis. U. J. Grikinaitė, 1935 m.). 

XIX a. pabaigoje šalia Vebrės būta 

Klovainių dvaro Vebriškių palivarko 
(<D. Be6p~WK~; LKS94: 498207, 6199838), 

151. VELN 10 SALELĖ (VELNIO BALALA). 
Vakarų pusėje ribojosi su Beržinių k., apie 

Taip pat j Beržiniai, Perkūnbala 

laitiešiniai, Pašvitinio sen. 

152. AKMUO su SMAILIADUGN IU DU BE
NIU. Buvo Juozo Zuoko sodyboje, prie 
gyvenamojo namo slenksčio (LKS94: 
490 337, 6226 395 ), tačiau melioratoriai už
stumdė žemėmis (Va it. ir tik.). 

laumekiai, Žeimelio sen. 

"Žmonės kaim~ tevadina tik LaOmekiai 
( tarm. Laumel<e ). Sudarytas jis, matyt, 
yra iš daiktavardžio lie. laumė, la. /auma ir 
tarm. priesagos lie. -el<-, la. -ėl<-, plg. la. bėr
nėl<s, veprėks (Latgalė). Vartojamas apylin
kėje žodis "Laumakiai" (ne laiku gimusieji, 

linkavičiai, Guostagalio sen. 

[153.] KAPŲ KALNAI, kitaip - PILĖ. Buvo 
0,36 km i PV nuo dvaro sodybos (dabar čia 
isikūrę socialinės globos namai), 0,58 km i 
R-ŠR nuo Tričių piliakalnio su papėdės gy
venviete (KVR 12415). 1974 m. spalio 16 d. 
J. Šliavas (1974c, 87) i Mokslinę metodinę 
paminklų apsaugos taryb~ Vii niuje para
šė laišk~ apie tai, kad "Didžiųjų Linkavičių 

dabar šioje vietoje - ištuštėjęs Vebriškio 
viensėdis (Va it.). 

Š. Šiaulių 1932; LŽV (J. Grikinaitė, 1935; Klovainiai); 
LŽV (M. Gudmonaitė, 1935; Laipuškiai, Vebrė, apie 
6 ha); LŽV (J. Grikinaitė,1935; Vebriškių vs.); VAK (LŽV) 
82/407; Vait. ir tik. (2017·04-09). L. Šidiškis 2009, 74· 

8 x 300 m dydžio. Tikslesnių duomenų 
nėra. 

Š. LŽV (M. Gudmonaitė, 1935); Šidiškis 2009,107. 

Akmuo melsvas, 0,83 x 1,2 m dydžio, visas 
žemėje. Dubuo arčiau krašto, 20 cm skr., 
12 cm gylio (RDMA). 

Š. PakrB; RDMA1985, (68) (prie nugriauto gyvenamo
j o namo sie nksčio ); Va it. ir tik. ( 2 018·04-05 ). 

nužiūrėtojai), taip pat ir vietov. LaOmakiai, 
k. Žagarės apyl., rodo, kad apylinkės vie
tov. Laumel<iai reiškia k~ kita, greičiausiai, 
žiemg. *laumėl<s buvo ,)aumės vaikas"." 

L. Šliavas 1974b, 184. 

senkapis (teisingiau - alkakal nis)" es~s ga
lutinai sunaikintas. 

1958 m. sudarytas topografinis žemėla
pis M 1 :10 ooo rodo, kad tai būta vienos 
atskiros, maždaug 210 m ilg. (ŠR-PV kryp
timi), apie 30 m pl. stačiašlaitės kalvos 
lygumoje (191 pav.). Abiejuose jos galuo
se būta apie 6-7 m paaukštėjimų ("du 
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pailgu, Į vi~ų smailiu, kaip stogas, kalnu. 
Nuo tolo atrodo lt namai" -1925 m., VAK 
73/V), juos 1930 m. birželio 22 d. aprašė 
Balys Buratas: KalnelĮ vadina Pilė [LKS94: 
502056, 6219526 ]. Šiaip jis nėra Įstabus, tik 
tuo keistas, kad susideda veik vien iš degtų 
plytų sklltelių, supleišiojusių per daugelĮ 
šimtmečių, o seniau t ia, sako, buvo mūrai 

kokie ar pilis ( ... ) . Antros kalnelis Į šiaurės 
pusę [LKS94: 502187, 6219639 ]. Kalnelis ne 
tiek panašus Į apsigynimo pilaitę, kaip Į kokĮ 

alkos kalnelĮ arsenkapĮ, nes čia nė pelkės, nė 

upės arti nėra. Ariant gerokai sugadintas ir 
jokių formų nežymu, tik paprastai apvalus. 192. Linkavičių Kapų kalnai (išŠ arba R). 1930. 
Čia jau nepastebima plytų trupinių (LTR 
4917) (192, 193 pav.). Prisimindamas vai
kystę gimtajame kaime Jonas Treškevičius 
(65 m., d. gyvenantis Pumpėnuose) pasa
koja: Vaiks buvau, atvažiavo ekskavatorius 
su tuo didžiuliu kaušu reguliuojamu, vikšrais 
užvažiavo ant to kalno ir pradėjo gremžti. 
Pasipylė kaulai, kaukolės ir kaip dabar man 
akyse stovi: tas traktorists rūko, toks va, 
pašutęs [išgėręs-Valt.], kasa, byra, krauna 
Į zilus [sunkvežimio pavadinimas - Vait.] ir 
veža Į vieškelius tiesiai (U. V. Vaitkevičius, 
2017m.). 

Nukastos Llnkavlčių Pilės vietoje ijos pie- 193. Unkaviaų Kapų kalnai. 1930. 
tinėje dalyje) šiandien veikia socialinės 
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globos namų kap inės. Jokių piliakalnio žy
mių nėra (Va it. ir tik. 2018 ). 

Pasakoja, kad, būktai, dvaras užneštas že
mėmis. Viename kalne buvęs urvas, prie 
kurio bijodavę ir dienos metu prieiti. Nak
timis girdėdavosi verksmas ir dejavimas. 
Nakčia išeidavusi baltais rūbais moteriškė 
ir tuodu kalnu apjuosdavusi raudona šilkine 
juosta, kurią saulei tekant nuimdavusi. Jei 
kas peržengdavo per tq juostą, tas žūdavęs 
(U. Griauzdaitė, 1925 m.- VAK); O. Griauz
dienė, kuri keletą metų, maždaug apie 
1882-1884 m., ganiusi Šikšnių km. bandą, 
pasakodavo, kad piemenys prieš saulėlydĮ 
gindavę l:xmdas kuo toliau nuo tų kalvų, 
nes saulei sėdant, išeidavusi iš kalvos balta 

moteriškė, tempdama raudono šilko juostą, 
ir apjuosdavusi abi kalvas, o rytą, saulei te
kant, juostą surinkdavusi. Kas peržengdavo 
juostą ar nespėdavo nuo kalvų pasitraukti, 
tas jau namo nebegrjždavo (U. E. Griauzdai
tė-Grumšli enė, 196 9 m.- Pranešimai). 

Pasakojama, kad yra keli piliakalniai ir vieno 
iš jų griuvėsiuose yra paslėptos 7 bačkelės 

[154.) SKREČKALNIS (SKRECKAKALNIS) 
buvo Linkavičių dvaro sodybos vakariniame 
pakraštyje (apie LKS94: 502309, 6219978; 
"dvaro lauke, netoli sodybos, ant lygios vie
tos nedidelė, veik apskrita, tarytum supilta 
kalvelė"- Pranešimai). 1958 m. topogra~ 
nis žemėlapis M 1 : 10 ooo rodo, kad Skreč
kalnis tuo metu jau buvo visiškai nukastas. 
J. Šliavo duomenimis, ši kalva buvo pailga 
ŠR-PV kryptimi, 140 m ilg., 75 m pl., apie 
6-7 m aukščio; į ŠV ir į ŠR nuo šios vietos 
rasta šukelių, degėsių (ŠI i avas 1996 ). 

Pasakojama, kad Skrečkalnio vietoje 
"prieš 200 metų buvusi bažnyčia, kuri~ 
kas tai apipylė žemėmis" (U. Griauzdai
tė, 1925 m.- VAK). Eina pasakos, kad [tai] 
užnešta žemėmis bažnyčia. Šliavas Povilas 
(Guostagalio k.) girdėjęs iš savo tėvo, kad 

155. VELNIA BALA. Minima Linkavičių dva
ro valdose. "Slėnis, pelkėta pieva, apie 
15 ha." Tikslesnių duomenų nėra. 

aukso. Šis auksas paslėptas dar nuo švedų 
karo (LTR 7390/22 ). 

Neatmestina, kad 1545 m. LDK ir Livonijos 
sienų "Vaišvilto" ir "Šedbaro" ruožų ap
rašyme yra paminėta ne pirmoji Linkuvos 
bažnyčia, 1500 m. pastatyta ant kalvos, o 
Linkavičių Pilė su šiandien nežinomu, šven
tove vadinamu statiniu viršuje ir miesteliu 
papėdėje: Ad montem Linkowe, cui tem
plum est inaedificatum et subiacet oppi
dum idem nomen a monte sortitum (čelkis, 
Antanavičius 2011). Tokį spėjim~ grindžia 
šaltinyje nurodytas 1 mylios atstumas nuo 
Grūžių (Pasvalio r.) iki "Linkuvos kalno"; 
tol iau nuo jo siena ėjo pro Kara lkalnį ( Kro/1-
kalne) tiesiai prie Peleniškių Pilės ( Pillaten) 
(i). 
Š. VAK 73/3v; LTR 4917, 61-63; Pranešimai 1968-1976, 
71-73 (Aplinkui matosi smulkių degtų plytų, gružulų ir 
plytgalių); Šliavas 1973, 143; 1974b, 91; 1974c, 87; LTR 
4 917, 61-63; 7390/n (Piliakalnivietitliaivaditld:rvo Rau
donų plytų piliakalnis); Vait. irtlk. (1018-o3-o3).L. LAM 
111 (greta vienas kito du pailgi piliakalniai smailomis vir
Š(mėmis); Šliavas 1970, 113; 1996, 63 (sakoma, kad čia 
buvusi puodų degykla); Buračas 1011,394-395 (e~ du 
nedideli pilti kalneliai; nuotr. klaidingai pavadinta Tričių 
piliakalniu); ČeI kis, Antanavičius 1 011, 175. 

prieš Bo m. to [Linkaučių] dvaro nuominin
kas Kontramavičius su Dragunu iš Kumionių 
pastebėję ant tos kalvelės pinigus degant. 
Pasiėmę darbininkus ir ėmę kasti. Atkasę 
lyg ir mūrinę melsvą sieną, laiptus, bet durų 
neradę. Dvi kaukoles ir pusę karūnos tesu
radę. Bet žmonės spėliojo, kad radę brangių 
daiktų, nes Kontramavičius užpirkęs net už 
4 o rublių mišias (U. E. G riauzda itė-G rumš
lienė, 1969 m.- Pranešimai). 

Matyt, šioje vietoje stovėjo dvaro koplyčia 
(plg. Šliavas1975a ). Apie 0,4 km į P-PV nuo 
Skrečkalnio buvo Linkavičių Pilė (i). 
Š. VAK 73/3v; Tautavičius 1968, 15; Pranešimai 1968-
1976, 73; Šliavas 1974b, 91; 1975a, 17. l. LAM 111 (Yra 
Skret:kakalnio kalnas, ant kurio buvusi senovinė bažny
čia); Šliavas 1970, 111-113; 1971b, 174-175; 1996, 63; 
Šidiškis 1009,78. 

Š. LŽV (P. Valeika, 1937 ). l. Šidiškis 1009, 78. 



Linkuvos gir. 

156. STORASIS (DRŪTASIS) ĄŽUOLAS. 
Auga Girelės miško 37 kvartalo ŠR dalyje, 
lygioje pelkėtoje vietovėje ( LKS94: 50 3313, 
6223218) (194, 195 pav.). Medžio kamienas 
susuktas, 4,7 m apimties (1,3 m aukštyje), 
"1 abai sens", sako Elena Antanaitytė-Ru
plienė (82 m., kilusi iš Guostagalio ir ten 
pat gyvenanti) ir priduria, kad šis ~žuolas 
saugo Lietuvos partizanų, kurie šalimais 
turėjo dvi žemines, paslaptis (U. Vait. ir 
tlk.,2018 m.) (196, 197pav.). 

Aplinkinių kaimų gyventojai qžuolq dar va
dinę Girelės milžinu arlxl Girelės karaliumi 
(P. A. Mateliūnas, 8o m., kilęs iš Šikšnių k. 
ir ten pat gyvenantis. U. V. Virbickaitė, 
2004 m.- LTR). 

Š. LTR 7390/5l (prie Šikšnių k.- klaidingai); Vait. ir tik. 
( l 018-03-<>3 ). 

196. Linkuvos girininkijos Storasis ąžuolas. 
XX a. antra pusė. 

157. LAUMENOS. Taip vadinama Linkuvos 
gir. miškų masyvo dalis (28-35 kv.) tarp 
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194. 1) Linkuvos girininkijos Velnio Kn31as; 
2) Velniobala; 3) Storas is ąžuolas. Apie 1890. 

195. 1) Linkuvos girininkijos Velnio Krėslas; 
2) Velniobala; 3) Storas is ąžuolas. 1949. 

197. Linkuvos 
girininkijos 
Storasis ąžuolas 
(iš PR). 
2018·03-0J. 

Ūdekų ir Paplonės k. Kilmės aiškinimų ne
užrašyta, kitų duomenų nėra. 

š. Vait. irtlk. (lo18-<>3·03). 
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158. VELNIO KRtSLAS (buvo AV 1883; da
bar KVR 13080). Stūkso Girelės miško PR 
pakraštyje, 44 kvartale (LKS94: 503584, 
6222338), prie Velniobala vadinamos 
pelkės (apie 15 ha), apie 30 m i P nuo jos 
pakraščio (194, 195 pav.). Velniobala - ten 
buvo gera pelkė. Jeigu nueini su gumink:lis 
batais, tai gali ir su vienu par eit. Jinai kups
tuota, tokiais kupstais ( ... ) . Ten juodieji gan
drai perėdavo (Va it. 2018 ) . 

Velnio Krėslas- melsvai pilkšvas, smulkia
grūdis, 1,85 x 2,45 m dydžio (pailgas ŠV-PR 
kryptimi; Š galas nuskeltas), 0,75 m aukš
čio granitas (198 pav.). Skersai akmens, 
viršuje, yra 26 cm aukščio laiptelis (briau
na), o PV pusėje, prie žemės- sėdėjimui 
tinkama 21 cm gylio, 60 cm p l očio i duba su 
33 cm aukščio atlošu (199 pav.). 

Žmonės pasakoja, kad iš pelkės išeidavęs 
velnias ir, sėdėdamas ant akmens, siūdavo 
batus. Pas naktigonius tas velnias naktimis 
ateidavęs papypkiuoti ir kortom palošti 
(Urbanavičiu s 2011). Sakoma, kad ant to 
akmens sėdėdavęs velnias ir su piemenim 
mainydavęs pypkėmis. Baudžk:lvos k:likais 
ant jo plakdavę baudžk:luninkus (P. Ona Ju
lijona Krivickaitė-Mačiulienė, 44 m., vieti
nė. U. J. Šllavas, 1975 m.) (200 pav.). Velnk:l 
pėd(a) vadindavo, [už tai] ka yr pėcb jminta 
(P. Elena Antanaltytė-Ruplienė, 82 m., ki
lusi iš lr gyvenanti Guostagalyje. U. Vait. ir 
tik., 2018 m.). 

Ką pasakodavo? Kad Velnias nešė, gaidys 
užgiedojo, akmuo nukrito. Va tokias, tra
dicines [ sakmes]. Kažkurią bažnyčią norėjo 
sudaužyti. Nežinau, Vaškų ar Linkuvos( ... ). 
Ten buvo labai smagi vieta žaist i vaikams ( P. 
Janina Mačiulytė-Eringienė, 57 m., kilusi iš 
Guostagalio, d. gyvenanti Dvarčionyse. U. 
Vait., 2018 m.). 

1971 m. Lll archeo loginė ekspedicija prie 
akmens ištyrė 20 m1 p l otą, tačiau arche
ologinių radinių neaptiko - 30 cm gylyje 
pasiektas pilkai gelsvos spalvos iže mis (Ur
banavičius 19 72a) ( 201 pav.). 

Š. LŽV (P. Valeika, 1937; Pagiriniai, Velniabala - bala, 
durp)flas, 10 ha~ AK apranešė) J. ~liavas 1966 (m .J~ 
Urbanavlaus 1971a, 30; Šliavas 1974b, 90; 1975a, 18; 
1976a, 135(paminėta~Vait. ir tik.. (1ooo-o8-o3; 1018-<>3-
03~ Va it. (1018-03-14). L Šliavas 1970,111, m (nuotr.~ 
UetlNos 19n, 11; Šlclškis 1009, 70; Urbanavičius 1011, 
159 (nuotr.). 

198. Linkuvos girininkijos Velnio Krėslas 
(iš P). 2018-03-03. 

199. Linkuvos 
girininkijos Velnio 
Krėsle - Dainius 

200. Juozas Mačiulis (1901-1966) ir Ona Julijona 
Krivickaitė-Mačiulienė (1931-1982) prie namų 
Guostagalyje su savo vaikais ir teta Emilija 
Krivickaite-Bolniene. ,,Krivickai Krivių Krivaičiais 
buvo pravardžiuojami . .,Krivių Krivaičiai g miško",
linksmai prisimena dukra Janina. 1964 1965. 

201. Archeologiniai kasinėjimai prie 
Linkuvos girininkijos Velnio Krėslo (iš PV). 
1971-08-06. 



Margiai, Žeimelio sen. 

159. KURGANĖ (KURGANAI), kitaip -
ŽVYRDUOBS. Menama pilkapių vieta yra 
0,34 km į R nuo k., kairiajame kanalu te
kančios Kapupės (Viršyčio deš. intakas, 
teka pro ketverius kapelius - LŽV) krante 

(apie LKS94: 496721, 6233140) (144 pav.). 
Remiantis Žemės vardyno anketos duo

menimis, Kurganė buvo "pakili vieta, žvy
ras su moliu; apie 2 ha" (LŽV). Per XX a. 
antrą pusę ji nukasta, šiandien ten dirbami 
laukai (Vait. ir tik. 2017) (202 pav.). 

J. Šliavo duomenimis (1974a), Kurganais 
buvo vadinamos iš viso trys kalvelės: viena 

į P nuo Lauksodžio kelio (nukasta žvyrui, 
kolchozų metais stovėjo amoniakinio van

dens sistemos); antra į š nuo to paties ke
lio, kur melioratoriai pastatė didelį riedulį 
(kitados stovėjo dvaro pirtis); ant trečio
sios- pačios šiauriausios- buvo įrengta 

Medėnai, Linkuvos sen. 
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202. Margių Kw·gane (iš R). 2017-01-29. 

dujų kolonėlė (o kitados ten stovėjo dvaro 
klojimas). 

Už 1,9 km į š yra Jovaišių pilkapių, vad intų 
Kakmilže, vieta (i). 
Š. LŽV (J. Norvaišaitė, 1935; Vaidinasi); VflJ< 73/338; 
Šliavas 1974a, 14; 1974 c, 99; Va it. ir tik. ( 2017-o1-29). l. 
Kraštotyra 1971,141; LAAIII 67 (Nr. 372 ). 

[ 160.] JUO DAS IS ĄŽUOLAS. Minimas Kly- Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971,37 (Juodasėožals). 
vienės sodyboje, "šimtametis". Kitų duo-
menų nėra. 

Medikoniai, Rozalimo sen. 

161. GOJ UPIS. Remiantis Žemės vardyno 
anketa, kaimo š dalyje, iš Jono Venslovo 

valdos (apie LKS94: 485761, 6194512) teka 
į mišką; "vasarą išdžiūsta". Dabar šio
je vietoje - iš V į R srūvantis melioracijos 
kanalas. 

162. VELNIABALA (VELNIABAtĖ). Minima į 
P nuo k., Juozo Jalinsko (Aiinsko) sklype, 
"vasarą išdžiūstanti", apie 2 ha ( LŽV, 19 38; 
apaugusi krūmais, 0,25 ha- Šliavas 1977b ). 
Remiantis Angelės Vasiliauskaitės-Urlakie

nės (75 m., vietinė) pasakojimu, Velniabala 
buvo apie 0,56 km į PV nuo senųjų k. kape
lių (KVR 26109), 0,26 km į ŠV nuo Pirktinių 

Pro Medikonių kaimą tekėjęs upelis, taip 
pat kaip ir šilas nuo šios balos [Velnia
balos] į rytus (nuo kaimo maždaug už 
puskilometrio į šiaurės rytus), vadinosi 
Gojupiu (Šiiavas 1977b ). 

Š. LŽV (J. Stočkus, 1938); Panevėžio 1939; Šliavas 
1977b, 4 o. l.Š idiškis 2009, 82. 

miško ŠV kampo, prie Dervelių k. sienos, 
senoje Plungės valdoje (203, 204 pav.). 
Vėliau pastarąją dalijosi, paveldėjo seserys 
Alinskienė ir Urbienė, o dabar, atrodo, nu
melioruotos Velniab a los vietą dirba ūkinin

kai Kanišauskai (Va it. 2017). 

Žmonės pasakoja, kad toje baloje vaidinosi 
velniai (P. Jadvyga Štarienė ir Leonas 
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Vasiliauskas, 50-70 m., vietiniai. U. J. Stoč
kus, 1938 m.- LŽV). Velniaba/ės, deja, pa
matyti nebeteko. Melioratoriai viską už/y
gino. Buvusi apie ketvirti hektaro. Vasarą 
išdžiūdavo. Apaugusi krūmais. Vienintelis 
didelis medis -beržas. Apie 1 m gylio. Apie 
akmenį nieko neišgirdau. Kai koks Įkaušęs 
naktį grįždavo iš karčemos (Dervelių k.) 
pro Velniabalę, tai kažkas arklį atžagariai 
perkinkydavo ( ... ).Naktimis čia arklius atva
rydavo naktigoniai (P. Jonas Kairys, 81 m., 
vietinis. U. J. Treškevičius, 1977 m.). 

Š. LŽV (J. Stočkus, 1938); VUB f. 151-61, 30 (1977-04-
19 J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui); Šliavas 1977b, 4 o; 
Va it. ( 1017-o4-o7 ). L. Šidiškis 1009, 81 (1 km į ŠV nuo k.). 

163. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo Aniceto Ja ramino sodyboje, 
Miškadvario g. 12, prie gyvenamojo namo 
durų slenksčio (pirkia buvusi dūminė -
1976 m., J. Treškevičius) (205 pav.), vėliau 
perkeltas prie dievdirbio Jono Danausko 
(1861-1937) koplytstulpio ir šiandien jau 
guli prie naujo gyvenamojo namo laiptų 
(LKS94:485765, 6193641) (206 pav.). 

Akmuo mėlynos spalvos su labai ryš
kiomis ir plačiomis rausvomis gyslomis, 
0,53 x 0,95 cm dydžio, visas žemėse. 

203- Medikonių Ve/niaba/a (ženklas- viduryje). 
Apie 1890. 

205. Medikonių akmuo su dubeniu prie 
senųJų Jaraminų namų. 1976. 



Dubuo viduryje, 18 cm skr., 9 cm gylio 
(Va it. 2017) (207 pav.). 

"Toks palikims. Saka, nuo stoga pribėgda
va vandens, rankas nusiplaudava",- pa sa
koja sodybos šeimininkai (Va it. 2017). 

Š. VUB f. 151-61, 6 (1976-08-:31 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui); 1.151-1084 (nuotr.); Šliavas 1974c, 191; 
1976b,68; PRKMA1978, 8 (Nr.14); Strazdas1998a, 17, 
89, pav. 45: 48 (nuotr.); Aleks. (1005-11-:30; vietoje); 
Vait. (1017·04-07).l. Šidiškis 1009,81 (nuotr.);Tribulas 
1014,11. 

Mediniškiai, Rozalimo sen. 

164. VE RDEN Ė. Tryško k. rytų pusėje, Adol
fo Morkucko I auke, šiandien kanalu tekan
čio Biglainio (remiantis J. Šliavo duomeni
mis- Tėkmelės) upelio krante, netoli nuo 
brastos (apie LKS94: 500040, 6190424) 
(208 pav.). Į verdantį, kunkuliuojantį 
šaltinį ("vanduo kyla, pup-pup-pup ... ") 
buvo įleistas šulinio rentinėlis, kurį melio
ratoriai, spėjama, sunaikino XX a. 8 ar 9 
dešimtmetyje. 

Bronislovas Šenauskas ( 81 m., vietinis) 
prisimena, kad jo tėvelis žiemą su kubilu 
važiuodavo į Verdenę vandens (U. V. Vait
kevičius, 2017 m.;"Priklauso visam kaimui. 
Sausmečiais visas kaimas imdavo iš čia 

van den(- LŽV). 

Viena iš A. Morkucko kaimynystėje gyve
nusio Alekso Baltramiejūno pievų buvo 
vadinama Paverdeniu (apie 20 ha, žema 
vieta, durpinė žemė); laukuose už 0,9 km 
į P yra senosios k. kapinės (KVR 26111 ). 
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206. Dabartine 
Medi lwni ų al<m ens 
su dubeniu vieta 

(priešais laiptus). 
201]·04·0]. 

207. Medilwniųal<muo su dubeniu. 
201]·04-0J. 

208. Medil<onių Gojupis. Apie 1890. 

Atrodo, kad būtent šių senkapių aplinkoje 
buvo išariama kaukolių, "milžinų" kaulų 

(Va it.). 

Š. LŽV (K. Raslavičius, 1935; Verdenė); Šliavas 1974c, 
118 (pra teka upelis T ėkm elė su verdetlėmis ); Va it. 
( 1017-<>4-<>6 ). 
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Megučioniai, Linkuvos sen. 

16). KALNELIS RAGANYN Ė. Minimas i V 
nuo k., 1 ha. Tikslesnių žinių surinkti nepa
vyko (Va it. ir tik. 2018 ). 

166. PELKĖ GOJUS. Plytėjo i P-PV nuo k. 
(viduryje apie LKS94: 495753, 6212538), 
maždaug 20 ha plote (LŽV) (209 pav.). 
Plg.: Tekme susiliej su Gojės -bala, liel<ns, 
neišdžiūdava, prast žola. Gojė- iki pat p~ 
miškės, 1,5 km i vakars. Nu pietų pusės pri 
Gojų - Dudrupis ( Lovčikaitė, Mielienė 1971 ). 

Š. LŽV 0J. Čepulis, 1936); Lovčikaitė, Mielienė 1971, 43; 
Va it. ir tik. ( l o18-o1-14; Balos, ti grioviai n usa us ina). 

"Sako, [Raganynėje] vaidindavosi" ( LŽV). 

Š. LŽV 0J. Čepulis, 1936; Dirbama žemė); Va it. ir tik. 
(l018-<lH4). 

209. Megučionių Gojus. 1949. 

16 7. ĄŽUOLYNAS. "Dvaro ąžuolynas", Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971,43-45 (Ąžuolyna). 
ten gyvenusi Pečeliūnienė. Kitų duomenų 
nėra. 

Meldiniai, Rozalimo sen. 

(168.] BADUKALNIS. Į Š nuo k., ariama 
žemė (apie 8 ha ). 

Pasakoja, kad ant Badul<alnio buvusi bažny
tėlė ir ten žmonės meldėsi, ir kaimas gavo 

Midškiai, Linkuvos sen. 

169. ĄŽUOLYNĖ (OŽALYNE). Minima k. 
šiaurinėje dalyje, "už liekno". Tikslesnių 
duomenų nėra. 

Buva toks ka/neis, ant ją augdava oža/ė 

tą vardą; buvusi ganykla, bet žolė neaugda
vo ir gyvuliai toj vietoj badavo (P. Juozas 
Tamošaitis, apie 50 m., kilęs iš Plaučiškių. 
U. A. Ivanauskaitė, 1935 m.). 

Š. LŽV (A. Ivanauskaitė, 1935). L Šidiškis l009, 83. 

( P. Bronius Laurikėtis, 72 m., ir Kazė Lauri
kėtienė, 73 m., abu vietiniai). 

š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 39v. 



Taip pat j Tritlai, Bobkalnis 

Miciūnai, Pašvitinio sen. 

170. ŠVENTO JONO VERDENĖ. Sruvo 
Žvėrinčlaus up. dešiniajame krante, prie 
Veronikos AlekseriOnienės sodybos (apie 
LKS94: 482079, 6217S94) (210, 211 pav.). 

"Čia tokia gera verdenė Švents Jons. Čia 
vandenį imdava . Kad šuliny nebūdava, tai 
mes veždavomės iš ten", - sako Valentina 
Alekseriūna itė (66 m., kilusi iš Miciūnų, 
d. gyvenanti Pakruojyje) ir priduria, kad 
verdenės vandenį jos senelis Jonas Alekse
riūnas (1 860-1934) naudojo gydomosioms 
arbatoms virti, žaizdoms plauti (212 pav.). 

Žvėrinčiaus upelio verdenės vandenį 
pašildęs A. Alekseriūnas gydydavo žmones 
nuo radikulito, mokėdavo nuleisti krauj~, 
darydavo "Trejų devynerių" užpiltinę ir 
kt. (U. Janina AlekseriOna itė-Greiškanienė, 
vietinė). 

Š. Greiška nienė 1ooo, 30; Va it . (1 017·01-2 6 ) . 

.212.Jonas 
Alekseriūnas. 

1919. 

171. VI DU Pl EVI S. Remiantis J. Šliavo su
rinktomis žiniomis ir V. Alekseriūnaitės 

pasakojimu, yra buvęs prie Miciūnų ir 
Mažionių k. ribos, apie o,6S km į ŠV nuo 
Alekseriūnų ir 0,22 km į š nuo Šukių so
dybos, dirbamuose smėlinguose laukuo
se dešiniajame Skerdupio (nebeteka, 
žymi tik buvusi vagos vieta) krante (apie 
LKS94: 4814S7, 6217S70) (213, 214 pav.). 
Akmeninio tiltelio liekanos ties Skerdupio 
žiotimis - upelis tekėjo į Mūš~ - iki šiol 
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210. 1) Miciūnų Vidupievis; .2) Sldabros tiltas; 3) Velnio 
akmuo; 4) Kačmielžis; 5) Verdenė; 6) Audų kalnas. 
Apie 1890. 

vadinamos Sidabros tiltu (LKS9 4: 481707, 
6 217386) (210, 211 pav.). 

J. Šliavas (1974a) Skerdupį viename iš ap
rašymų vadina Sidabra ir liudija: Tarp dvie
jų i dirbamą žemę išsil<išusių nedirbamų 

liežuvių - Vidupievio rytuose (apaugusio 
krtimokšniais griovio) ir Vidupievėlio va
karuose (apaugusio krūmais akmenyno), 
arčiau pastarojo, 1974 m. dar buvo paliktas 
2 x 10 m dydžio ned irbamas plotelis (maž
daug 100 m i P nuo Sidabros)- esą tai bu vę 
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seni kape/iai. Ardamas lauką šioje vietoje 
buvęs šios žemės savininkas Ignas Šukys 
išardavęs daug žmonių kaulų, radęs siaurą, 
pynučių raštu puoštą žalvarinę apyrankę.' 

Po kelerių metų J. Šliavas (1977b, 110) 
papildomai užrašys šias žinias: Žmonės 
pasakoja, kad baigus pavasario sėj~ to 
kaimo žmonės bendrai švęsdavo bai g
t u v es. Susirinkdavo dešiniajame (vaka
riniame) Mūšos intako Skerdupio krante, 
taip vadinamo Vidupievio lankose, į šiaurę 
nuo kaimo, susiveždavo į tą vietą stalus, pa
sistatydavo p:~lapines, ir taip čia gerdavo, 
dainuodavo. Stipruoliai kilnodavo akmenį 
[ j Micilinai, akmuo su pėdomis]. Atvažiuo
davo kas nors net iš Gubernijos ( P. Antanas 
Al ekseriūna s, 62 m., vietinis. U. J. Šliavas, 
1977 m.). 

Š. Šliavas 1974a, 15; 1974c, 139 (pav.), 140; Vait. ir tik. 
(l018-04-o5)· 

172.AKMUO su PĖDOMIS.1977 m.J. Treš
kevičiaus surinktais duomenimis, akmuo 
buvo Juozo ir Rozalijos Šukių sodyboje 
(jos vieta apie LKS94: 482257, 6217567), 
jį "[Antano] Alekseriūno žmona [Natalija 
Šukytė] gavusi kaip pasog~" (VUB). Po 
metų M. Černiauskas rašė, kad akmuo į 
A. Alekseriūno sodyb~ tikrai buvo atga
bentas kaip šeimos nuosavybė - kraitis, 
tačiau ne iš Šukio, o iš kaimynystėje buvu
sios Veronikos Alekseriūnienės sodybos. 
Beje, ir į Miciūnų k. "jis taip pat buvo atga
bentas nuotakos kaip šeimos talismanas" 
(PRKMA 1978). 

Šiuose įvykiuose dalyvavusi Antano 
Al ekseriūno ( 1915-1994) dukra Valentina 
(g. 1951 m.) mena, kad būdama maždaug 
keturiolikos per pusnis ant rogučių akmenį 
su pėdomis partempė iš senelių Šukių 
sodybos: Prisimenu, tėvelis pasakė: Tas 
akmuo bus tau pasoga, parsivežk (Van
sauskienė 2003; Tėvelis akmenį seniai 

213. Miciūnų Vidupievis ir Vidupievėlis. 
Apie1974. 

- ~-

' ~ ~~~~2~.c:tf~~~~~y ·-'~~ '?;~ :~~-. ·--
214. Miciūnų Vidupievio vieta (iš P). 2018-04-05. 

negyvenamoje Šukių sodyboje surado ir 
padėjo jį ant griovio krašto- Aleks. 2018). 

Remiantis J. Šliavo ir V. Alekseriūnaitės 
duomenimis, akmuo su pėdomis buvo 
paveldimas iš kartos į kart~ Šukių moterų: 
V. Alekseriūnaitė vežė akmenį, priklausiu
si mamai Natalijai Šukytei (1920-1989), ji 
kraitį buvo gavusi iš savo tėvų. 

1978 m. birželį J. Treškevičius akmenį iš 
A. Alekseriūno sodybos jau buvo atvežęs 
i Pa k r u o jĮ, prie A. Gedminaitės namo 
(Pramonės g. 17- PRKMA 1978). Šiandien 
šis pastatas jau nugriautas, akmens I iki mas 
nežinomas (Va it. 2017). 

Akmuo buvo melsvas, nelengvas. Duobu
tės lyg nebaigtos kalti, centre palikta po 
išsikišim~. "Duobutes ištryniau angl imi, 
todėl išsikišimai gana gerai matyti. Tos at
brailos yra ne visose duobutėse. Akmens 
ilgis 69 cm, plotis 50 cm, gylis [aukštis] 
19 cm. Duobutės beveik ap val ios, šiek tiek 

1 Atkreiptinas dėmesys, kad Kapmilžis- priešistorinė laidojimo vieta- minimas ir 
kaimyniniame Mažionių k. 



215-217. Miciūnų akmuo su pedomis. 1977. 

nuolaidžiais kraštais", - rašė J. Treškevi
čius J. Šliavui (VU B). "Daugelis duob učių
dulėjimo proceso išdava. Viena duobutė, 
primenanti vaiko pėdelę, 13 cm ilg., 1,5 cm 
gylio, 5 cm pločio ties kulnu ir 6 cm pločio 
pirštų srityje, kur pastebimos lyg pirštų 
žymės",- pažymėjo archeologas Mykolas 
Černiauskas, apžiūrėjęs akmeni (PR KMA 
1978) (215-217 pav.). 

"Pasak šeimininko [A. Alekseriūno-Va it.], 
akmuo buvo naudojamas vietoje svarsčių 
sunkumų kilnojimui: susirinkdavo kaimo 
jaunimas ir kilnodavo" (VU B). J. Treške
vičius šiomis dienomis prisimena, kad 
bendraujant su A. Alekseriūnu šis staiga 
sak~s: Yra, Jone/i, toks akmuo, - saka, -
pas mus, švents. Tai tuoj pažiurėjom, kas 
per šventums. Tai paskui išsiaiškinom ir 

Taip pat j Micilinai, Vidupievis 

173. VELNIO AKMUO (M313, KVR 30512). 
Stūkso už o,o 3 km i PV nuo Ja ninos Alek
seriūnaitės-Greiškanienės sodybos ūkinio 
pastato, Mūšos vagoje, prie dešiniojo 
upės kranto (LKS94: 481852, 6217397) 
( 21 o, 211 pav.). Šalia, pasakojama, kranto 
išgrauž~ žmonės taip pat vadino Velnio 
vardu; upėje buvusi didelė gelmė (Šiiavas 
1977b ). Kiti prieštarauja ir pasakoja, kad 
vasar~ iki akmens galima lengvai nubristi 
(Va it. ir tik.). 

Akmuo rusvai melsvas, pailgas R-V kryp
timi (sulig srove), 1A x 2,5 m dydžio, 
aukštesniu rytiniu galu (aukštis svyruoja 
priklausomai nuo metų laiko) granitas. 
Šiauriniame akmens šone kaltu iškaltos 
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pagal šaltinius, kai išvęsdavo jaunuoli i vy
rus, jis turėdavo tq akmeni iš kelt. lr rankom 
ikišt kur yra, viskas - taip jis aiškino, tas 
Alekserilinas. 

Nu ir aš neturėjau ramybės. Kadangi ten 
vienkiemis, dings toks eksponats. Reik pa
imt, sakau. Aš ii atsivežiau ( ... ). Saka, kai 
jaunuolius i vyrus i švęsdavo, tai turėdavo iš
kelt tq akmeni. [Sunkus buvo tas akmuo?] 
Aš tais metais nežinau, ar galėč iškelt. Gal 
ne vyrs dar buvau. Zdarovas [akmuo] toks 
(U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 

Š. VUB f. 151-61: 8v-9 (1977-01-15 J. Treškevičiaus 
laiškas J. Šliavui), 10 (J. Šliavo pieš. ir matmenys), 
11-13 (nuotr.), 34 (1977-05-27 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui; Atveži:ru i Pakruoji, prie progos atgaber1siu i 
Jiisų muziejų); PRKMA1978, 13-14 (Nr. 76;Akmuo nuo 
set10 laikomas šeimos relikvqa ir perduodamas iš kartos i 
kartq ); Va it. (1017·01-15, 1 017·01-16; 2017·04·02 ); Aleks. 
(1o18-10·13).l. Vansauskienė 1003. 

218. Miciūnų Velnio akmens vieta Mūšoje (prie 
tolimesnio kranto, akmuo pavasarĮ apsemtas). 
2018·04-05. 
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trys, o viršutinėje plokštumoje - 10 taisy
klingų duobučių, kurių kilmė seniai pamirš
ta lr jos žmonių vadinamos Velnio pėdomis 
(Širavas 1977b; duobutės 3 x 10 cm dydžio, 
7 cm gylio, atstumas tarp jų 2 cm -J . Treš
kevičiu s, 1977 m. gegužė) (218, 219 pav.). 

Pasakojama, kad karališkoje Mic ionų kai
mo va l stiečiai daug gėrė ir ta i patiko Vel
niui. Norėdamas dar labiau isi teikti, Velnias 
prakasė MOšos vagą toliau i pietus ir nešė 
didžiulĮ akmeni, norėdamas Mošą senoje 
vietoje užtvenkti. Taip kaimas bOtų ga
vęs daugiau žemės. Tačiau dėl kažkokių 

priežasčių, I=X1metęs tq akmenĮ tėkmėje, 

11<1 galo savo užmanymo Velnias neĮvykdė 
( P. Antanas Al ekseriona s, 62 m., vietinis. U. 
1977 m. - Šliavas 1977b; Tik tiek atsimenu, 
l<ad Tetul<s sakydavo [Velnias] tų akmenĮ 

neše ir nu mete Į Mūšo. Toks didelis didelis. 
1 tos pėde les padaryta ... - P. Ja nina Alekse
riOnaitė-Greiškanienė, 62 m., vietinė. U. D. 

174. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE.
N IU I (buvo AV 1913). Buvo Daratos Aukse
lienės (Auksienės) sodyboje",gyvenamojo 
namo durų šone" (Šiiavas 1974a; "prie gy
venamo namo slenksčio" - PRKM A 1978). 
1978 m. jau buvo Aleksandro (Alekso) 
J urga ičio sodyboje, K a I e v u o s e ( MO
šos g. 13; dabar pastatytas prie gatvės -
LKS94: 4873)7, 621)618; 220, 221 pav.). 

Akmuo smu!kiagrodis, mėlynas granitas 
su plačia gražia rausvai balkšvo kvarco 
juosta vidurinėje dalyje (" vienas Iš pačių 
gražiausių šios rošies archeologijos pa
minklų Šiaurės Lietuvoje" - Šliavas 1974a), 
lygiu paviršiumi, 0,69 x 1 m dydžio, 0,28 m 
aukščio; dubuo arčiau krašto, 22 cm skr., 
12 cm gyli o, p jOvio forma - hiperbolė (Va it. 
ir tik.; isuktos parabolės formos, su kiek 
platėjančiais kraštais prie viršaus- Šlravas 
1974a). 

Dubenyje, sako, iš sėmenų grusdavę aliejų, 
duodavę nusikaltusiam piemeniui valgyti 
(Širavas 1974a). 

S. Šliavas 1974a, 26; 1974c, 104, 139 (pav.); VUB 1.152-
61: 8 (1977-ol-'15 J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui; 
šalia pil. Auksienės namo slenksčio), 34 (1977-o5-27 

219. Antanas Aleksenūnas prie Velnio 
akmens. XX a. 8-9 dešimt. 

ir V. Vaitkevičiai, 2018 m.). Pasakojimai 
tokie, būk tai jĮ [akmenĮ] čia atnešęs ledas 
(J. Treškevičius, 1977 m. gegužė). 

š. VUB f. 152-61: 8 (1977-o2..,5 J. Treškevičiaus laiš_kas 
J. Šliavui),35 (1977-o5-27 J. Treškevičiaus laiškas J. SI ia
vui ir pieš.); Šliavas 1977b, 70-71; Vait. ir tik. (2o18-o4· 
05).L. Šidiškis 2009,83-84. 

221. Miciūnų akmens su dubeniu I 
paviršius. 2017·01 28. 

2017·01-28. 

J. Tre škevičiaus laiškas J. Šliavui;atvežtasprieRoza/imo 
MSMV administracinio pastato. Melioratorių d:Iroos~ 
VUB f. 152- 516 (nuotr.); PRKMA 1978, 18-19 (Nr. 61; 
Kalevtj IV); Va it. ir tik. (l017·01-l8). l. Lietuvos 1977, 24; 
Matui is 1990, 63 (Nr. 113); Lietuvos 1993,139 (1987 m. 
iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas); Klimka 2001, 
92 (Nr. 5). 



175. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (buvo AV 1914; dabar KVR 13111 ). 
Gulėjo k. vakariniame pakraštyje, Veroni
kos Alekseriūnienės sode, giliai žemėje. 
1976 m., vykstant melioracijai, buvo atvež
tas i Daratos Aukselienės (Auksienės) so
dyb~, atremtas i tvor~ (Treškevičius 1979); 
prie gyvenamojo namo durų čia iš seno jau 
buvo akmuo su dubeniu (i). 1979 m., nu
griovus D. Aukselienės sodyb~, V. Alekse
riūnienės akmuo buvo nuvežtas i Antano 
Al ekseriūno (dabar- Janinos Alekseriūnai
tės-Greiškanienės) sodyb~ ir padėtas 12 m 
i PR nuo tvarto (LKS94: 481897, 6217435; 
222,223 pav.). 

Akmuo pilkšvas, melsvas, vidutinio rupu
mo, trikampio formos, lygus, 0,98 x 1,32 m 
dydžio, 0,14-0,29 m aukščio - ismigęs i 
žemę- granitas (Vait. ir tik.; 0,48 m aukš
čio-Vasiliauskas 2014). Dubuo arčiau kraš
to, 18 cm skr., 8,5 cm gylio, pjūvio forma
hiperbolė (Treškevičius 1979 ). 

Pasakojama, kad jis buvo naudojamas kru~r 
poms grūsti ( PRKMA 1978; buvo grūdamas 
sėmenų aliejus- RDMA 1985). 

Š. Šliavas 1974a, 27; 1974c, 105,139 (pav.); VUB f.152-
61: 8 (1977-02-15 J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui; pil. 

176. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Tikslių duomenų apie padėti nėra. 

Matoma akmens dalis 0,71 x 0,74 m dy
džio, 28 cm storio (šonu ismigęs i žemę); 
dubuo 16 cm skr., 14 cm gylio ( 224 pav.). 

l. Vasiliauskas 2014,92-93 (Nr. 6; nuotr.). 

Mikalajūnai, Linkuvos sen. 

177. VELĖKLĖ, kitaip- VELYKLA. Minima i V 
nuo Linkuvos kelio, "bala". Tikslesnių duo
menų nėra. 
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223. !Vliciūnų akmens su dubeniu II 

paviršius. 2018·04·05. 

Veronikos Al€kserilinier1ės sode), 34 (1977-05·27 J. Treš· 
kevičiaus laiškas J. Šliavui; vykdant melioravimo dar· 
bus, akmuo buvęs pil. Alekserilir1ienės sod~ atvežtas 
prie Auksier1ės sodybos tvoros. Teks paieškot i jam sau· 
gesnės vietos); VUB f. 152-517 (nuotr.); PRKMA1978, 
19 (Nr. 63);Treškevičius 1979,14 (nuotr.); RDMA1985, 
[21 (nuotr.), 57);Aieks. (2005-11-:30; 2017·0H6);Vait. ir 
tik. (2018·04·05). l. Lietuvos 1977, 24; Matui is 1990,63 
(Nr.114); Klimka 2001,92 (Nr. 6); Šidiškis 2009, 85;Va
siliauskas 2014,92-93 (Nr. 7; nuotr. ). 

224. /VI iciūnų akmuo su dubeniu II I. 200 3· 

Saka, kad tenai raganos velėdava (Lovčikai
tė, Mielienė 1971 ). 

Š. LŽV (J. Čypys, 1935; Velykla); Lovčikaitė, Mielienė 
1971,32 (Velėkla). 
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178. AKM UO su SMAI LIADUG NIU DU
BEN IU. Buvo Al ekso Vilfmo (vėl iau Jono 
Keršio, dabar trečias šeimininkas) sody
boje, prie molinio gyvenamojo namo durų 

slenksčio (LKS94: 496203, 6220837), šalia 
kitų dviejų plokščių lauko akmenų, su ku
riais ,,sudaro lyg lr takelį" (ŠIIavas 1977a) 
(225 pav.). 

Akmuo buvęs rausvas, netaisyklingo ke
turkampio formos, 0,55 x 0,8 m dydžio, 
0,26 m aukščio (0,67 x 0,76 m- Šliavas 
1977a). Dub uo arčiau krašto, 18 cm skr., 

11,5 cm gylio (PRKMA 1978) (226 pav.). 

Sodybos savininko (J. Keršio] pasakojimu, 
jis girdėjęs iš tokio kadaise kaime gyvenu sio 
meistro Juozo Meškerlo, mirusio maždaug 
apie 1928 m., buvusio 70 m. amžiaus, kad jis 
tokiuose dubenyse dary davęs šveičiamajam 

popieriui gruntą: su šerdešniku sugrūsdo
vęs tame dubenyje s tiklą, tuos miltus paskui 
sumaišydavęs su klijais, aptepdavęs mišiniu 

Mikoliškis, Žeimelio sen. 

179. BOBKALNIS. žemės vardyno anketos 
duomenimis, buvo 0,8 3 km 1 ŠR nuo kryž
kelės k. viduryje, 0,57 km Į PV nuo Mel
džiūnų k. kapinių, 0,12 km 1 V nuo kanalu 
tekančio Marginio up. kafr. kranto (LKS94: 

504578, 6232020). 

225. Mikalajūnų. akmuo su 
dubeniu. XX a. 8 dešimt. 

226. Mikalajūnų. akmuo 
su dubeniu. Prieš 1985. 

popierių, išdžiovindavęs ir paskui tuo popie
rium gludindavęs daiktų paviršių (š llavas 
1977a). 

Š. Šliavas 1973, 119-110; 1977a, 19; VUB f. 151-1080 
(nuotr.); PRKMA1978, 13 (Nr. 41 ); Treškevičius 1979, 
35 ( nuotr. ); ROMA 1985, [56]; Va it. ir tik. (1018-03·04 ). 

Remiantis 1890 m. topografiniu žemėla
piu, t ai būta Š-P kryptimi pailgos 30 x 40 m 
dydžio, 2 m aukščio ka lvel ės (20 x 50 m
LŽV). XX a. pirmoje pusėje jos pietinėje 
dalyje buvo pastatyta Jono Laurinavičiaus 
ir El enos Paka l ny tės-Laurinavičienės so
dyba (dabar valdom a Dariaus Du mb ros) 
(227 pav.). sodybos pastatai, per j~ ei- 227. Miko/iškio Bobl<alnis. Apie 1890. 

nan tis kelias i Pl onėną visiškai sunaikino 
Bobka l nĮ (Va i t . ir tik. 2018) (228 pav.). 

š. LŽV (A. Patkauskfenė, 1935);Vait. ir tlk. (1o1&-os-o6). 

228. Mikoliškio Bobkalnis (iš PV). 2018-05 06. 



Moniūnai, Rozalimo sen. 

180.AKMUO su DUO BUTĖMIS. Gulėjo Juo
zo Baltramiejūno sodyboje - viensėdyje 

0,18 km į š nuo brastos per Daugyvėnę, 
0,17 km į PV nuo šios upės ir bevardžio 
upelio (kair. int.) santakos (LKS94: 494511, 
6197105) (229, 230 pav.). iki gyvenamojo 
namo gaisro akmuo buvo už kelių me
trų nuo jo; 1974 m. birželio 17 d.J. Šliavas 
akmenį su duobutėmis dar matė sody
bvietėje už 20 m į P nuo minėto bevardžio 
upelio griovio krašto, o 1977 m. kovo 19 d. 
J. Treškevičius laiške J. Šliavui rašė apie ke
tinimus vasarą prie akmens surengti kasi
nėjimus (VUB). Vėlesnių žinių apie akmenį 
nėra ir jo likimas nežinomas (Va it. 2017). 

Remiantis J. Treškevičiaus aprašu ir pie
šiniu, akmuo buvo balkšvai melsvos 
(mėlynos- Šliavas 1974a) spalvos, netai
syklingos formos, 0,97 x 0,98 m dydžio 
( 0,8 x 0,85 m- Šliavas1974a), 0,26-0,54 m 
aukščio, su 2,5 cm skr. ir 3,5 cm gylio 
duobute stačiomis sienelėmis viršutinės 
akmens plokštumos vidurinėje dalyje. Šią 

nauJaiSiais laikais akmenyje iškaitą skylę 
puslankiu supo 5 lėkštos duobutės, kurių 
skersmuo svyravo nuo 2 iki 7 cm, o gylis
nuo 0,5 iki 2 cm (231, 232 pav.). 

Š. AK (1974 m. žv.J. Šliavas); 1974a,176;1974c,115;VUB 
1.152-61, 29v (1977-o3-19J. Treškevičiaus laiškas J. Šlia
vui); 152-285, 6 (pieš.); PRKMA 1978, 4 (Nr. 10; netoli 
nuo buv. Jono Mikalajūno sod.); Vait. (2017·04-07). l. 
Dakanis 1984, 106, 107; Vaitkevičius 1996, 13 (Nr. 18); 
Ba ihl<l'l BHYIO c 2 018, 2 o8. 
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229. Moniūnų al<muo su duobutėmis. Apie 1890. 

230. Moniūnų al<menssu duobutėmis 
vietovė (iš V). 2017·04·07. 

231. Moniūnų 
al<muosu 
duobutėmis 

(dešinėje). 

1976. 

232. Moniūnų 
al<muosu 
duobutėmis. 

1976. 
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Mūrdvaris, Linkuvos sen. 

181. GELMĖ. Minima Mūšoje, ties kaimu ir 
dvaro sodybos vietawlabai gili" (LT). 

Žmonės sako, kad toje gilumoje yra 
skrynia su pinigais, o ant tos skrynios 
tupi šuniukas. Vien~ kart~ toji skrynia 
buvusi iškilus į viršų ir pasirodžiusi. Kažin 

182. RAGANDUOBĖ, kitaip - RAGANDU
BRIS. Minima tarp 12 kitų Mūšos duburių, 
buvusių ties Mūrdvariu: Duburė, einant 
pasroviui.1) Kapų, 2) Magdelianos, 3) Alirr 
nos, 4) Laidėns, 5) Mergadobs, 6) Gi/ala, 7) 
Akmenė/a, 8) Ragandubės, 9) Arkliadubės, 
10) Gimnazistų, 11) Brastia/a- brast, 12) 
Balčiūnienės miža/a- upelė ( P. Emilija Baja
lienė, 62 m., vietinė- Lovčikaitė, Mielienė 

1971 ). 

Remiantis kartu su šiuo s~rašu pateikta 
vietovardžių schema, Raganduobė buvo 
maždaug 500 m ruože į R nuo Mūrdva
rio up., kuris tekėjo lygiagrečiai su suny
kusio kaimo gatve, žiočių (apie LKS94: 
501745, 6214984) (233, 234 pav.). 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 34-35 (Ragandubė); VK 
(1974; Ragandobrs). 

Nadaukiai, Lygumų sen. 

18 3· VELNI BALA. Tęsiasi "pa gal Tylių k. sie
n~", kitų duomenų nėra. 

Pavadinimas žinomas senosios kartos 

kas j~ pamatė ir norėjo pneJęs paimti, 
bet ta skrynia pasileido atgal į vandenį ir 
sako:- Septynis šimtus metų rūd i jau ir vėl 
septynis šimtus metų rūdysiu (P. A. Čel
kauskaitė, 47 m., gyvenanti Linkuvoje. U. 
A. N avarauskaitė, apie 19 32-19 33 m.- LT). 

Š. LTR 338{666.l. LT 642-643 (Nr. 721 ). 

233- Murdvario Raganduobė. 1949. 

234. Murdvario Raganduobė. 1944. 

žmonėms. Sakoma, kad toj vietoj seniau 
vaidinosi ( P. Juozas Vaičaitis, apie 70 m., ki
l ęs iš Beniulių k. U. V. Baltrušaitis, 19 36 m.). 

š. LŽV !y. Baltrušaitis, 1936). 



Nociūnai, Žeimefio sen. 

184- ĄŽUOLŲ KALNELIS (OŽALU KALNEL(Q 
5). Paminėtas kaimo ŠR dalyje, Karolinos 
Dumbrytės-Skrupskel ienės (vėlia u - Po vii o 
lr Rozalijos Remeikų) lauke . ._Nedaug paki
lusi aukštumėl ė tarpu bai ų, juodžemis prie 
molio'', 2 ha (LŽV). J. Šliavo duomenimis, 
Ąžuol ų kalnelis buvo 0,3 km į P nuo Rozen
ta lfo eiguvos, 0,05 km į ŠR nuo Remeikų 
sodybos ir 0,03 km i V nuo Svlrkalio up ., 
Į R nuo Kunigo balės ir i PR nuo Vilkyne 
vadinamos vietovės (apie LKS94: 502061, 

6235069) (235 pav.). 1974 m . melioratoriai 
ka lne lį ._šiek tiek aplygino" (ŠI lavas 2010c). 
Pavienių ąžuolų auga tik į V-PV p lytinčiuo
se laukuose (Va it. ir tik. 2018 ). 

Kaimo pamiškėje, ant kalvelės dar neseniai 
augo didžiuliai ąžuolai. Nuo jų ir kalvelė 

buvo vadinama Ąžuolų kalneliu. Žmonės 
pasakoja, kad žiloje senovėje ant t o kalnelio 
budavus kūrenama šventoji ugnis. O vėliau 

ąžuolai buvo iškirsti (P. Rozalija Skrupske
lytė-Remeikienė, 76 m.., vietinė . U. G. Ga
slūnaitė, 1966 m.- LTR) ( 236 pav.). 

J. ŠI iavo duomenimis,XX a. pradžioje Ąžuo
l ų kalnelyje dar buvo trys did žiulfal tuščia vi

duriai ąžuolai (išdeginti viduje, medžiai jau 
apdžiūvę) . ._Seniausi žmonės pasakodavę, 
kad kalvelėje, tarp ąžuolų, senovėje būda

vus kūrenama šventoji ugnis. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą t ie apdžiūvę ąžuo l a i buvo 
Iškirsti" (P. N. ir R. Martynaitytės, 70 m., 
Lauksodyje. U. 1966 m. - ŠI/avas 2010c). 

185 . BOBKALN IS. Minimas kaimo ŠR pusė
je, 0,5 ha plo to. Tikslesnių duomenų nėra . 

186. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU
SENIU (b uvo AV 1895; M 318; dabar KVR 
13092) Sidaugų sodyboje (Jaunimo g. 4), į 
ŠV nuo gyvenamojo namo, gėlfų darželyje 
(LKS94: 500628, 6233901) (237, 238 pav.). 

Aldona ir Jonas Kauliniai iš Nociūnų mena, 
kad Sidaugų (tėvų ir senelių) namas buvo 
labai senas, naujasis pastatytas apie 
1975 m . Akmuo veikiausiai buvęs prie 
namo durų ar kurioje kitoje netolimoje vie
toje (Vait. ir tik. 2018). 

Akmuo rausvas, vidutinio rupumo, 
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235· Nociūnų Ąžuolų kalnelis. Apie 1890. 
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236. PadavimoapieNociūnųĄžuolų kalnelj faksimilė. 
1966. 

Kitapus Svirkalio up elio miške buvo gra
ži aikštelė, vadinama Liepinėliu (Šiiavas 
2010c). 

Š. LŽV(P. ~ienienė, 1935~ LTR~1~6/6;Vait. irtfk. (1018-
04-<>5). L Sidiškis 1009, 87; Šliavas 101oc, 161H70. 

Š. LŽV (P . Djenienė, 1935); Vait . ir tik. (1o18-o4-05i 
nerastas).l. Sidiškis 1009,87. 

237. Tadas Šidiškis 
(viduryje) su 
senaisiais Sidaugais 
(akmuo su d ubeniu -
priešakyje). 
2002. 
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nežymiai išgaubtas, vienu nuskeltu kam
pu, 0,72 x 0,84 m dydžio, visiškai i žemę 
susmegęs granitas. Dubuo 14 cm skr., 
9,5 cm gyli o, pjūvio forma-parabolė (Va it. 
ir tik. 2018; akmuo 0,2-0,24 m aukščio, du
buo nisukta parabolė" - Šliavas 1974a) 
(239 pav.). 

Š. AK (1973 m. MMT žv.); Šliavas 1974b, 82;1974c, 57; 
1975a, 18; RDMA 1985, (31 ( nuotr. )]; Aleks. ( 2 005-11-30; 
vietoje); Vait. ir tik. (2o18-04-05)· l. Lietuvos 1977, n; 
Matulis 1990, 63; Lietuvos 1993, 138 (1987 m. iš kulter 
ros pam inkių sąrašo išbrauktas); Šliavas 2 01 o a, 64. 

Noršoniai, Pašvitinio sen. 

2 38. Nociūnų akmens su dub eni u paieškos 
kartu su Ričardu Kremensku ir Aidu 
Stremila (V. Vaitkevičius- viduryje). 
2018-04-05. 

239· Nociūnų 
akmuo su 
dubeniu. 
2018-04-05. 

187. ĄŽUOLYNĖ. "Mažas miškas." Jokių Š.VK(K.Ei@llinas,1982). 

kitų duomenų nėra. 

[188.) VERDENĖLĖ. Minima 0,25 km i R Š.LŽV(V.Puodžienė,1935)· 
nuo k., Samanynės baloje (2 ha ). Tikslesnių 
duomenų nėra. 

Norvaišiai, Lygumų sen. 

189. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo už o,o 4 km nuo Povilo Jasiūno 
sodybos, pievutėje, ne giliame idubime 
("seniau jis buvo prie klėties pastato, kuris 
dėl senumo visai sunykęs"- PRKMA 1978 ). 
1986 m. akmuo jau buvo dingęs (Aieks.). 

Akmens būta melsvo, apdaužytais kraš
tais, 0,81 x 1,1 m dydžio, matoma jo dalis 
buvusi 0,18 m aukščio; dubuo viduryje, 
19 cm skr., 16 cm gylio (240 pav.). Akmens 
dubenyje anksčiau gal grūsdavo kanapes 
(Šiiavas 1977b ). 

Akmens V pusėje iškastas 40 x 35 cm ploto 

240. Norvaišių akmuo su dubeniu. 
Prieš1985. 



ir 45 cm gylio šurfas, kuriame rasta vėly
vos keramikos šukių, perskeltas kaulas ir 
mažo plėšraus žvėrelio žandikaulis. Akmens 

Padubysys, Rozalimo sen. 

i Joniškaičiai, akmuo su smailiadugniu du
beniu I; i Rozalimas, akmuo su dubeniu Ill; 
i Simaniškiai, akmuo su smailiadugniu du
beniu I; i Sosdvaris, akmenys su dubenimis 
11-IV; i Spilgiai, akmuo su smailiadugniu 

241a. Akmenų su dubenimis ekspozicija 
prie Pakruojo MSV valdybos 

administracinio pastato, kuriame veike 
Melioracijos muziejus. 1998. 

Paežeriai, Rozalimo sen. 

190. KOPLYČKALN IS (buvo AR 708; dabar 
KVR 5394) ir AKMUO su DUOBUTĖMIS 
(buvo AR 1712; dabar KVR 16368). Ko
plyčkalnis buvo atskira kalva slėnyje ("iš 
visų pusių slėsnos pievos"- LŽV) 0,1 km i 
P nuo Ežerėlės ir Dervelio santakos: "Yra 
lyg supiltas kalnas, 6-7 m nuo žemės pa
viršiaus, ilgio 25-30 m ilgio [Š-P kryptimi] 
ir 10-12 m pločio" (U. S. Baltramiejūnas, 
1924 m.-VAK 50/468 v; "viduriu eina iš se
niau kastas griovys"- VAK 50Į429v) (242, 
243 pav.). "Netvarkoma ir nenaudojama, 
kartais ganomi gyvuliai",- skelbia 19 35 m. 
irašas Valstybės archeologijos komisijos 
byloje (VAK 50/429). 

"Tarsi sala pelkėje, natūrali, beveik apskrita 
kalva 4-5 m aukščio, gana stačiais šlaitais, 
iškilusiu viršumi, tik pietinėje dalyje tarsi 
buvęs kasamas žvyras, o vakarinio šlaito 
pradžioje guli stambus akmuo. Viršuje 
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aplinkos kultūrini sluoksni reikėtų patyrinė
ti, iki to laiko saugoti (PRKMA 1978 ). 

Š. Šliavas 1977b, 91; PRKMA1978, 20 (Nr. 65);Treškevi
čius 1979,21 (nuotr.); RDMA1985, [6 (nuotr.)];Aieks. 
(2005-11·30 ).l. Klimka 2001, 92 (Nr. 7). 

d ub eniu; i Voronėliai, akmuo su sma iliadu
gniu dubeniu 

241a-b pav. 

241b. Akmenys su dubenimis, numesti 
"Merestos" jmones kieme. 
2017·04·07. 

242. Paežerių Koplyčkalnis. 1969. 
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nelygi apie 20 m skr. aikš tė, pagrindas -
apie 70-80 m skr.", -pažymėta 1968 m. Lll 
žvalgomosios archeologinės ekspedicijos 
ataskaitoje (Tautavlčlus 1968; viršuje tarsi 
aikštelė, maždaug 10 x 20 m dydžio, labai 
smarkiai iškasinėta duobėmis, nelygi - Bu

tėnienė 1975). 1978 m. patvenkus Ežerėlę, 
Koplyčkalnis tapo Laičių I tvenkinio sala 
(244, 245 pav.). Pakruojo rajono paminklo
saugininkas J. Treškevičius prisimena, jog 
šventvietės išsaugojimu pasirūpino J. Šlia
vas ir J. C:ybas (Vait.ir tik., 2017). 

Pietinė Koplyčkalnio pusė iki pat pagrindo 
buvo perkasta grioviu - tą esą padarę bau
džiauninkai, mat ponas norėjęs pažiūrėti, 
ar tiesa, kaip žmonės pasakodavę, kad 
kalnelis esąs užpustyta, pagal kitus - pa
skendus! kop lyčia. Beje, kasėjams buvusi 
atridenta alaus statinė (P. Antanas Bag
donavičius, 74 m., gyvenantis Zigmantiš
kių k., ir Julė ramanauskienė, 8o m., vieti
nė. U. 1974 m. - Šil avas 1974a, 174). 

Pasakojama, kad čia vaidendavęsi. Maty
davę iš miško karieta važiuojančius ponus, 
kurie Įvažiavę i KoplyčkalnĮ dingdavo (Tau
tavičius 1968 ) . 

Seniau tmonės ant to kalno matydavę de
gant pinigus. Dvaro savininkas Įsakęs darbi
nink:lms perkasti kalną (d:lbar žymu išilgai 
kalno griovys). Bet pinigų neradę, o radę 
sidabrinę grandinę (P. Juozas Bukauskas, 
apie 70 m., kilęs iš Vilkinės k. ir ten pat gy
venantis. U. A. Kudžma, 19 36 m. - LŽV). 
Kitų pasakojimu, kalnelĮ kasinėjo atvaryti 
caro kareiviai ir atrado auksinę grandinė! ę 
ar bažnytinę taurę. Lietuvos Respublikos 
laikais Kop lyčka l nĮ dar kasinėjo Paežerių 
pradžios mokyklos mokytojas su moki
niais, o VDKM atsiųstas tyrinėtojas čia 

rado "didel ę žmogaus kaukolę" (Šiiavas 
1974a; ka l vą kasinėjusi mokytoja su moki
niais rado kapą, virš griaučių buvo žalvari
nė segė - Treškevičius 1977b ). 

1975 m. LNM ekspedicija (vad. E. Butė
nienė) Koplyčkalnio viršuje ir rytiniame 
šlaite ištyrė 50 ar 56 m' plotą (iš viso tris 
perkasas) ir aikštelėje apie 1 m gylyje ap
tiko du ar tris suardytus griautinius kapus 
(jų duobėse- tris Jono Kazimiero šilingus, 
nukaldintus 1661 ir 1665 m.) . Ketvirtasis ka
pas (mirusiojo galva V pusėje) rastas 1,3 m 
gylyje, apardytas, be Įkapių . Tyrinėtojos 

243· Paežerių Koplyčkalnis (iš Š). 1974. 

244. Paežerių Koplyčkalnis (iš Š). 
Apie2004. 

245. Paežerių Koplyčkalnis (iš PV). 
2010-06-14. 

246. Paežerių Koplyčkalnio akmuo su 
duobutemis (iš P). Prieš 1978. 



nuomone, jis galis būti "visai nesenas" 
( Butėnienė 1975 ). 

Koplyčkalnio aikštelės ŠV pusėje yra 
akmuo su duob utėmis. Apie 1970 m. iš pir
minės vietos jis buvo nustumtas maždaug 
2 m i V, prie kalvos krašto (LKS94: 491819, 
6198714) (246 pav.). Tą su traktoriumi per 
daręs vienas mechanizatorius, norėdamas 
pažiūrėti, ar po tuo akmeniu nėsą paslėpta 
aukso, kaip kad žmonės kalbėdavę (P. Mari
jona Venslovienė, 72 m., vietinė, ir Povilas 
Avinas, 70 m., vietinis. U.1974 m.- Šliavas 
1974a). Spėjamoje pirminėje akmens vie
toje 1975 m. buvo ištirta pirmoji perkasa 
(16 m1

), joje jokių radinių neaptikta (Butė
nienė 1975). Tiesa, M. Černiausko duome
nimis, akmuo su duobutėmis buldozeriu 
buvo pastumtas apie 10-15 m i P (PRKMA 
1978). 

Akmuo raudonas, su juodomis priemai
šomis, stambiagrūdis, 1,9 x 2,4 m dydžio 
(pailgas Š-P kryptimi), 0,4 m (R) - 0,7 m 
(V) aukščio granitas. Viršutinė plokštuma 
beveik lygi, nusėta Velnio kulnimis vadina
momis duobutėmis (Šiiavas 1975a). 57 iš jų 
yra nuo 3 iki 6 cm skr., 1-1,5 cm gylio, dar 
viena duobutė 7,5 cm skr., o pati didžiau
sia- 8,5 cm skr., 2 cm gylio. Duobučių dau
giausia š ir ŠV pusėse; PR pusėje, už suskel
dėjimo ribos, yra tik viena, o pietuose, ant 
briaunos- trys (PRKMA 1978; Vait. 2010) 
(247-249 pav.). Arčiau akmens PV kampo 
yra, matyt, vėlesnė 1,5 cm skr., 3,5 cm gyli o 
skylutė (Šiiavas 19 74a ). 

Žmonės pasakoja, kad ant akmens 
duobutėse susirinkusiu lietaus vandeniu 
jie gydydavęsi akis (P. Marijona Venslo
vienė, 72 m., vietinė. U. 1974 m.- Šliavas 
1974a; 1975a ). Su šiuo akmeniu atsargiai 
gali būti siejamas ir P. Tarasenkos (1958) 
paskelbtas padavimas: Senovėje, kada 
dar akmenys buvę minkšti, toje vietoje vel
niukli mėgdavę vestuves kelti ir kulnimis 
išvaikščioję akmeni, nuo ko ir pasidariusios 
duobutės. Vieną kartą, velniukams vestu
ves bekeliant, užėjusi didelė audra. Perkū
nas trenkęs i akmeni, ir velniu kai nudardė
ję i pragarą. Nuo to laiko jie daugiau ant 
akmens nepasirodydavę. 
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247. Paežerių 
Koplyčkalnio 

akmuo su 
duobutėmis. 

1974-1975· 

248. Paežerių 
Koplyčl<alnio 

akmuo su 
duobutėmis 

(vaizdas iš viršaus). 
2010·06-14. 

249. Paežerių 
Koplyčl<alnio 

akmens su 
duobutėmis 

paviršius. 

2010·06-14. 

Jaunimas esą per Jon i nes ant Koplyčkalnio 
akmens degdavo ugni (Šiiavas 1974a). 

Š. LŽV (A. Kudžma, 1936; Vilkinė); VAK 50: 418-433 
(1935 m. lapkričio 11 d. Koplyčkalnio savininkai Jonas 
Vene lovas ir Jonas Bukauskas pasižadėjo šią senovės 
vietą saugoti ir globoti), 468v (kalba, kad čkl bažnyčia 
užgriuvusO; Tautavičius 1968, 34-35 (Atrodo, kad tai 
bus buvusi koki:! apeiginė vieta); Šliavas 1974 a, 173-175 
(Sekančklis metais aplink alkakalr~į esar~čias piews nu
matoma užtvir1dytO; 1975a, 111; 1975c, 69, 71; 1976a, 
13 (paminėta); Butė ni enė 1975; VUB f. 151: 500, 508 
(nuotr.),1091 (nuotr.); PRKMA1978, 5 (Nr.14); ROMA 
1985, (50 (nuotr.)]; Vait. (1o1o-o6-14, 1017-o1-15). l. 
Tarasenka 1958, 34, 74 (Nr. 111; painiojama su Paeže· 
rių akmeniu Radviliškio r.); Lietuvos 1973, 151;1977, 70 
(Koplyčkal nis iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas); 
Treškevičius 1977b; Klimka, Laužikas 1991; Lietuvos 
1993, 41 (1987 m. į kultūros paminklų sąrašą įtrauktas 
akmuo su duobutė mis); Vaitkevičius 1996, 14 (Nr. 1 o); 
Klimka 1998, 17-30; Šidiškis 1009, 89-91 (nuotr.); 
Baiir~BH'<IOC 2018,109. 
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191. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 1909 ). Nuo Paežerių dva
ro rūmų durų atvežtas i R o z a I i m o 
pagrindinės mokyklos kiem~, guli gėlyne 
(LKS94: 492854, 6195274) (250, 251 pav.). 

Akmuo melsvas, su raudonomis prie
maišomis, vidutinio rupumo, plokščias, 

lygus, 0,88 x 0,95 m dydžio, 0,23-0,29 m 
aukščio granitas. Dubuo beveik viduryje, 
18,5 x 19,5 cm dydžio, 10,5 cm gylio, pjūvio 
forma -parabolė (Va it. 2017). 

Š. AK ([pranešė) J. Šliavas, 1974 Xll11); Šliavas 1974c, 
70; 1975a, 48; VUB f.1Sl-35l (nuotr.); PRKMA1978, 7 
(Nr. lo; Rozalimo I); RDMA1985, [l4 (nuotr.)); Straz
das 1998a, u-l3 (Rozalimo XII), 84, pav. 40:37 (nuo
tr. ); Aleks. (l 005~1-30 ); Va it. ( l017-<>4-<>7 ). l. Lietuvos 
1977, l3; Matulis 1990, 63; Lietuvos 1993,139 (1987 m. 
iš kultūros pam inkių sąrašo išbrauktas). 

Taip pat j Rozalimas, akmenys su smailia
dugniais dubenimis I-ll 

Pagulenka, Linkuvos sen. 

192. BO BKALN IS. Buvo kryžkelėje lauko 
kelių, vedančių i Plento, Pagulenkos, Ru
ponių ir Mikalajūnų kaimus, prie tarpumiš
kyje stovėjusios Ja nui evičienės sodybos, 
apie 40 m i PR nuo jos. 

1977 m. sudarytame topografiniame že
mėlapyje M 1 : 10 ooo Bobkalnio vietoje 
jau žioji 30 x 70 m dydžio, Š-P kryptimi iš
ka sto smėlio duobė (viduryje apie LKS94: 
498 360, 62195 38; 252, 2 5 3 pav.). 

Ten bu va bobų susirinkimo viet. Jos te links
mindavas, dainuodava (P. Ignas Valionis, 
66 m., kilęs iš Jurgaičių k., gyvenantis Pa
gulenkoje- Lovčikaitė, Miel ienė 1971 ). 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, nv (pagal Joniškevitienės 
sodybq ); Va it. ir tik. (l o18-o4-o6; buw gražus beržyr1a~ 
visa). 

2 51. Paežerių akmens su d ubeniu 
paviršius. 
2017-04-07. 

250. Paežerių 

akmuo su dubeniu. 
2017-04-07. 



Pakruojo k., Pakruojo sen. 

19 3- Pl EVA S KE RDIMAS. Plyti i Š nuo Pa
kruojo dvaro, Kruojos deš. krante (vi
duryje - apie LKS94: 4928 33, 6206692), 
šienaujama ar ganoma (254, 255 pav.). Pa
vadinimas aiškinamas kartu su padavimu 
apie Kruojosvardo kilmę. 

Čia tas Skerdims būdava, va čia ta upe kai 
tek ( ... ). Oi! Jasevičius buva Noreikonyse, 
ta Jurgia tėvs dar prie cara tamavis ( ... ) p~ 
sakoja, kad buva l<ars, tas s I< e r d i m s 
būdava. Skerdims, matyt, ir palika. Švedų 
kars, reišk, kap eja, labai daug mūšių( ... ). 
Skerdimų pieva ta vadinos. 

Kruoja irgi taip pat: per tų karų I< r a u j s, 
saka, bėga. Legendos tokios ( P. Al girdas Ka
zimieras Pliūra, 86 m., kilęs iš Kapčiūnų k., 
Pasvalio r., nuo 19 33 m. gyvena Pakruojo k. 
U. Va it. ir tik. 2018 ). 

Š. Va it. ir tik. ( l o18-o1-14 ). 

194. ŽALČIU PIS (ŽALČU PIS), ŽAL TU PIS. 
Teka tarp Pakruojo ir Akmenėlių k. 
(aukštupyje - LKS94: 49 3713, 62069 31 ), 
apie 0,8 km ilg., Kruojos deš. intakas 
(254 pav.). "Teka smarkiai palijus" (LŽV, 
Pakruojis) (256 pav.). 

Žalčiupis - nuo senų laikų tep vadydava. 
Tokios balos būdava, dar ir bijodavom eit 
(P. Algirdas Kazimieras Pliūra, 86 m., kilęs 
iš Kapčiūnų k., Pasvalio r., nuo 1933 m. gy
vena Pakruojo k. U. Va it. ir tik. 2018 ). 

Š. LŽV (A. Liutkevičius, 1935; Akmenėliai); LŽV 
(Ch. Kaganas, 1935; Pakruojis; D1uro vakarų pusėj); Va it. 
ir tik. ( l018-o1-14 ). L. Lietuvos 1963, lOl (Žalčiupys ). 

Pakruojom. 

195. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU I. Rastas Kruojos deš. krante statant 
nauj~j~ klebonij~, padėtas šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčios šventoriuje, šalia take
lio, vedančio i klebonijos kiem~ (LKS94: 
490858, 6205164) (257, 258 pav.). 

Akmuo mėlynos spalvos su raudonomis 
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255. Pakruojo Sl<erdimas (iš P). 2018-01-14. 

256. Pakruojo 
Žalčiupis (iš PR). 
2018-01-14. 

257. Pakruojo 
akmuo su 
dubeniu I (iš ŠV). 
2017·01-26. 
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juostomis, vidutinio rupumo ir smulkia
grūdis, plokščiu paviršiumi, nuskeltu šonu, 
0,27-0,37 x 0,61 m dydžio, 0,28 m aukš
čio granitas. Dubuo 17 cm skr., 8 cm gylio 
(Va it. 2017). 

Š. Zabiela, Jarockis, Girininkas 1991, 14; Aleks. (1005"11-
30; vietoje); Va it. ( 1 017-01-16 ). 

196. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU II. XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje ar 9 
dešimtmečio pradžioje iš nenustatytos Pa
kruojo r. vietos atvežtas ant Kruojos tven
kinio pylimo, padėtas prie didelio riedulio 
( LKS94: 490241, 6205159 )-

Akmuo mėlynas su rausvomis juostomis, 
vidutinio rupumo, nežymiai sueižėjęs, 

0,69-0,86 x 0,97 m dydžio, 0,2-0,32 m 
aukščio. Dubuo arčiau krašto, 19 cm skr., 
8 cm gylio (259, 260 pav.). 

Š. Dakanis 1999,4, (nuotr.17; Pakruojo I);Aieks. (1 005-
11-3o;vietoje ); Va it. (1017-o1-16 ); Aleks. (1 018-10-14 ). 

197- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Iš nenustatytos Pakruojo r. vietos 
atvežtas ant Kruojos tvenkinio pylimo, 
padėtas už 2,3 m nuo antrojo akmens su 
dubeniu (i)-

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, plokš
čias, nelygiu viršumi, aptašytu kraštu, 
0,85-1,02 m dydžio, 0,69-0,86 x 0,97 m 
dydžio, 0,2-0,32 m aukščio. Dubuo truputi 
arčiau krašto, 20,5 cm skr., 11 cm gylio (261, 
262 pav.). Dubens padėtis verčia manyti, 
kad jis buvo iškaltas ne lygiai horizontaliai 
gulinčiame, o pasvirame akmenyje (Va it.). 

Š. Dakanis1999,4 (nuotr.18; Pakruojo II);Aieks. (1 005-
11-3o;vietoje ); Va it. (1017-o1-16); Aleks. (2 018-10-14 ). 

258. Pakruojo akmuo su dubeniu I. 
2017-01-26. 

259· Pakruojo 
akmuo su 
dubeniu II. 
2017-01-26. 

260. Pakruojo akmens su dubeniu II 
paviršius. 2017-01-26. 

261. Pakruojo 

akmuo su 
dubeniu Ill. 
2017·01-26. 

262. Pakruojo 
akmens su 
dubeniu Ill 
paviršius. 

2017-01-26. 



Pamūšis, Klovainių sen. 

198. ŠVENTVIETĖ. 1975 m. lapkričio 18 d. 
J. Treškevičius laiške J. Šliavui rašė: Emili
jos [Levanaitės] Bitinienės [1902-1986, ji 
valdė žemę prie kapinių] atsiminimais iš 
senų žmonių pasakojimų, esą šalia Bučiū
nų-Pamūšio km. kapelių, ant Mūšos kran
to, ka/ve/ėje [nuo kapelių į rytus- J. Šliavo 
prierašas], yra buvęs aukuras. Toje ka/ve/ė
je augęs didžiulis ąžuolynas. Tačiau vėliau 
jis buvo iškirstas. Dabartiniu metu ariama 
žemė. Įdomu tai, kad šalia buvusio aukuro 
yra klpeliai. Kape/iai taip pat nedideliame 
pakilime. Už kokių 10-13 metrų teka upė 
Mūša. Po metų J. Šliavas pažymėjo (1974c 
[1975]), kad minėta aukuro kalvelė yra už 
15 m į ŠR nuo senųjų kapinių, ant Mūšos 
kranto, o 1982 m. patvenkus upę ji buvusi 
apsemta. 

Tiesa, vokiečių iš oro daryta nuotrauka 
rodo, kad jau 1944 m. vasar~ šioje vietoje 
Mūša buvo patvenkta Pamūšio dvaro ma
lūno, o slėnį raižė senvagės. Tad aukuro 
kalva galėjusi būti nedidelė salelė upės slė
nyje (Vait.) (263, 264 pav.). 

Išliko tik Pamūšio ir Bučiūnų k. senųjų kapi
nių kalvei ė ( KVR 26126 ), viduryje - pamin
klas su užrašu: "Žmogau, sustok ir pagal
vok, kaip viskas greitai praeina" (LKS9 4: 
499434, 6211971). Į ŠV nuo šio paminklo, 
vandenyje, styro paskutinio ~žuolo kelmas 
(Va it. ir tik. 2017) (265 pav.). 

š. Šliavas 1974c, 155; 1976a, 11; 1977b: 21, 41-42 (Pamt:r 
šio-Bučiūnų alka);VUB !.152-61, 1-2 (1975-o1-19J. Treš
kevičiaus laiškas J. Šliavui: Kapinaitės yra ka/ve/Eje. Apie 
13 m ilgio ir tiek pat pločio. Trys meditliai kryžiai. Gan 
seni. Nuo upės pusės ka/ve/ė apie 2,5 m aukščio), 5v 
(1975-11-1 8 J. T re škevičiaus laiškas J. ŠI iavui); Va it. ir tik. 
(2017-04·08; KaiužtvindėMu!!q, tai viskas pasibaigė).l. 
Šidiškis 2009, 91-92. 

Pamūšis, Pašvitinio sen. 

199· AKMUO su DU OBUTĖMIS. Stovi šonu 
prie įvažiavimo į sodybos kiem~, po beržu 
( Burniškių g. 21) ( LKS94: 478955, 6218077) 
( 266, 26 7 pav.). Akmenį iš nenustatytos 
Pamūšio kolūkio vietovės kitados (dar iki 
1975 m.) parsivežė pirmieji sodybos šeimi
ninkai Giedraičiai, tačiau vėliau namai ėjo 
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263. Pamūšio k kapinės. 1944. 

265. Pasakoja 
Stanislovas 
Platkevičius. 

2017·04·08. 

266. Pamūšio 
al<muosu 
duobutėmis 

(buvusi viršutinė 
plokštuma). 
2013·01-14. 
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Iš rankų i rankas ir tikslių žinių apie akmens 
kilmę neliko (Vait. 2013). Yra tam tikro pa
grindo manyti, kad jis galėjo būti atvežtas 
iš Daugalaičių k. (Joniškio r.) l aukų (Vaitke
vičius 2016 ). 

Matoma raudono stambiagrūdžio granito 
akmens dalis 2,35 m pl., 1,28 m aukščio ir 
1,2 m storio (tai buvęs plokščio akmens 
aukštis). Visos - ne mažiau kaip 39 duo
butės - yra vienoje plokštumoje, dalis po 
žeme. Duobutės išsidėsčiusios tankiai, la
bai mažais atstumais, kai kurios, atrodo, 
viena kitą kraštu net perdengia. Vidutinis 
duobučių skr. 5- 6 cm, gylis -apie 1,5 cm; 
mažiausios yra 3,5-4 cm skr., vidutiniškai 
0,5 cm gylio, o dvi didžiausios, atitinkamai, 

Pašvitinys 

200. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 790 ) . Įmūrytas 1 Švč. Trejy
bės bažnyčios šventoriaus tvorą, pastaty
tą 1850 m., prie jos rytinio kampo, apačioje 

(LKS94: 488563, 6225128). Pastaraisiais 
metais aikštės asfaltu jau buvo užlieta 
pusė dubens (Va it. ir tik. 2017) (268 pav.). 

Akmuo rausvas, vidutinio rupumo gra
nitas. 1979 m. matoma jo da lis buvo 
0,53 x 1,09 m dydžio (Treškevičius 1979), 
dubuo 15 cm skr., 5 cm gylio, su 2,5 cm pa
gilėjimu (Vait. 2000) (269 pav.) . 

1925 m. vasario 23 d. J. Bekeris P. Tarasen
kai, tų pačių metų vasario 10 d. dienraštyje 
Lietuva paskelbusiam stra ip snį ap ie 
akmenis su dubenimis, rašė, jog žinių ar 

268. Pašvitinio bažnyčios šventoriaus 
tvora (akmuo su dubeniu viduryje, prie 
žemes). 2018·03-04. 

267. Pamūšio akmuo su duobutemis. 
2013-o1·14-

7 cm skr ., 1,8 cm gylio ir 8,5 cm skr ., 2,5 cm 
gylio (Va it. ir tik.). 

š. A Grinbergs žinios (1 011·06-05); Vait. ir tik. (1013-
01-14 ). L. Vaitkevičius 1016, 55 (Nr. 34 ); Ba~TI<l'<BH'<IOC 
1018,109-110. 

270. J. Bekerio laiškas Petrui Tarasenkai, 
kuriame aprašytas Pašvitinio akmuo su 
dubeniu. 1925-02-23. 



padavimų apie Pašvitinio akmeni su dube
niu negirdėti, ir pažymėjo, kad šio akmens 
apatinė dalis buvo nuskelta mūrijant tvor~ 
(VAK) (270 pav.). 

Š. VAK 73/277; Tautavičius 1968, 35; VUB f. 151-509 
(nuotr.); Šliavas 1974a, 19 (dubuo ne visai įprastos 
formos); PRKMA 1978, 11 (Nr. 37); Treškevičius 1979, 
1l (nuotr.); ROMA 1985, [n (nuotr.)); Vait. (10oo-o8-
03); Aleks. (1005-11-30; vietoje); Vait. ir tik. (1017-04· 
05). l. LAM 107; Tarasenka 1958,71 (Nr. 94; įmūrytas 
į bažnyčios sieną); Lietuvos 1973, 167; Matui is 1990, 63 
(N r.119 ); Lietuvos 1993,138 (1987 m. iš kultūros pam i'" 
kių sąrašo išbrauktas); Šidiškis 1009, 91; Vasiliauskas 
1014, 91-93 (Nr. 8; nuotr. ). 

Peleniškiai, Pašvitinio sen. 

201. PILĖ (KVR 23861) (271 pav.). Apie Pe
leniškių (tarmiškai- Pelaniškių) piliakalni, 
kuris gerai žinomas archeologinėje litera
tūroje (išsamiau žr.: Vasiliauskas 2008, 28; 
2014, 4-6 ), nuo seno daug ir ivairiai pasa
kojama, su juo siejami senosioms šven
tvietėms būdingi padavimai: Mano senelis 
sakydavo, kad ši su nešė, tą Pelaniškių kalną 
vaidilutės su žiurstais nešė ir pylė smėli, ten 
po apačia. Ten degydavo iš karto, laužus 
ktirendavo, o daugiau tai jau nešė ir pylė tą 
smėlĮ, sunešė didžiausią kalną ir dėl to jį per 
vadino piliakalniu. lr ten rasdavo, kasdami 
duobes, pradėjo laidoti numirėlius, rasdavo 
ten anglių ir pelenų iškasdavo, tai šitą klimą 
praminė Pelaniškiai ( ... ). 

Kai mes btidavom maži, ten vaidenos, švie
sos eidavo nuo kalno didžiausios, tai pro 
tą Pelaniškių kaimą ir nueidavo tenai ant 
Satkunų, ir mes matydavom, ir labai bijodcr 
vom. Didžiausias toks rutulis šviesos nusiri
dendavo nuo to kalno ir eidavo, eidavo, iki 
Satkunų eidavo. Nugi mes ten matydavom, 
tai drebėdavom, vaikai būdami, kiek bijo
davom (P. Elena Adomaitytė-Tručinskienė, 
64 m., vietinė. U. B. J ukonytė, L. G iraitis ir 
R. Karvelytė, 1982 m.- LTR 5441/145; kain~ 
supylė belaisvės moterys, žemes sunešu
sios prijuostėmis-Vasiliauskas 2014; kart~ 
ponas i sakė savo žmonėms supilti jo gar
bei kain~ -ŠI i avas 1973, 141 ). 

Dabartinėje kalno vietoje seniau buvo lygu
ma. Seniai seniai žmonės atveždavo numirė
lius ir sudegindavo. Kur p11ikdavo p e I e -
n ų [užuomina i kaimo pavadinim~-Va it.], 
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269. Pašvitinio akmuo su dubeniu. 1974. 

271. Peleniškių piliakalnis (iš R). XX a. pradžia. 

tą vietą žmonės apipildavo žemėmis. Taip 
kartas nuo karto atsirado nedidelis kaubu
rėlis, kuris vėliau išaugo Į didelį kalną. 

Pasakojama, kad kalno vietoje gyvenęs po
nas. Jis netikėjo Į Dievą. Vieną kartą ankstų 
Kalėdų rytq kilo didelė audra. Ji sugriovė 
pono namus, dvarą, apnešė juos žemėmis. 
Vėliau, kaip pasakoja žmonės, tenai giedo
davo gaidžiai, mykdavo karvės (var.: šioje 
vietoje anksčiau gyveno I abai žiaurus 
ponas, kuris I abai skriausdavo žmones. 
Todėl vien~ nakti užėjo labai didelė audra, 
smarkiai lijo lietus, griaudė griaustinis, 
žaibavo. O iš ryto žmonės atsikėlę 

neberado savo pono dvaro. Jo vietoj buvo 
suneštas didelis kalnas. Ilgai dar žmonės po 
to girdėdavo jame karvių baubimą, gaidžių 
giedojimą, pono dejavimą - P. Kazimiera 
Rud ienė, 75 m., vietinė. U. J. Parčiauskaitė, 
1969 m.- Šliavas 1973, 140). 

Senais laikais pakilusi audra, ji išvertusi miš
kus, ištaškiusi ežerų ir upių vandenį, tada 
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atsiradęs Pe lenl~kių ka lnas. Vėliau vienas 
ponas čia pastatęs dvarą ir jame linksmai 
gyvenęs . Ten nuolat vle~ėdavo svečiai, buvo 
rengiami pokyliai, vakaronės - deginami 
laužai, smalos statinės. Tačiau kartą per 
Kalėdas ponas savo darbininkus pasiuntė Į 
Rygą parduoti duonos. Šiems nenuvažlavus 
nė 14 varstų, dvaras prasmego ... Dar daug 
metų po to kartkartėlėmls Iš kalno girdėjosi 
panelių verksmas, gaidžio g iedojimas. Netgi 
antys iš kalno išljsdavuslos paplaukioti gre
timoje pelkėje (n OKpOBCKI-1~ 1899 ). 

Kalno viduryje buvo didelė duobė, apie ku
rią jaunimas vakarais susirinkęs šokdavo ir 
linksmindavosi. Joninių naktĮ degdavo ste
bules. Tačiau grei tai pasklido gandai, kad 
pradėjo rodytis vaiduokliai. Buvo pakviesti 
kunigai pašventinti to kalno, buvo pasta
tytas kryžius. Tačiau tas kryžius po nakties 
buvo rastas nugrlau tas. Spėjama, kad tai ne 
žmogaus darba i. Po to Jaunimas ant kalno 
nebesusirinkdavo vakarais (P. Teodora Ku

priūnienė, 75 m., vie tinė . U. Viktorija Alek
seriūnaitė, apie 1970 m. - LTR 4137: 48, 50, 
51, 52; pasako,Pma, kad senovėje toje vieto
je buvęs pikto pono dvaras ir audros užvers
tas. Vėliau toje vietoje neva buvusi pagonių 
šventykla. iki 19 12 metų ant to pilla~ln io 

vasaros metu sus/rinkdavo apylinkės 

,Punimas ir šokdavo - bOdavo vakaruškos. 

202. AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBE.
N IU I (buvo AV 804) gulėjo prie piliakalnio 
papėdėje esančių kapinių tvoros (grio
vyje - Tautavičius 1968; galbūt išgriuvęs 
iš tvoros - Vait., 2004). 1930 m. darytoje 
B. Buračo nuotraukoje akmuo su dubeniu 
matomas piliakalnio papėdėje (Vasiliaus
kas 2008) (272 pav.). 1968 m. jis jau buvo 
atvežtas i ž e i m e I i o vidurinės moky
klos, kurioje veikė visuomeninis muziejus, 

kiemą (LKS94: 4998 39, 6 237436 ). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, ne tai
syklingo keturkampio formos, 0,77 x 1,1 m 
dydžio, 0,23-0, 3 m aukščio granitas. Du

buo viduryje, 23 cm skr., 16, 5 cm gylio 
(dugne - keturkampis, 9,5 x 9,5 cm dy
džio, 3 cm plokščias pagilinimas). Į dubeni 
iš dviejų šonų sueina 5 cm pl., 8 cm ilg. ir 
2-2,2 cm gylio grioveliai (Vait. ir tik. 2017; 

1912 m. piliakalnis pašventintas Į katalikų 
kapines ir dabar jame laidojamasi- U. V. Gri
garavičius (Pašvitinio policijos nuovados 
viršininkas), 1935 m.- VAK 73/278). 

Piliakalnis visus gyventojus stebina ir apylin
kėj visų žinomas, iš toli matomas ir ap/pln
tas padavimų, kurių ir šiandien dar galima 
išgirsti( ... ). Dal:m piliakalnis labai apgailė
tinai naikinamas - [Pirmojo pasaulinio -
Va it.] karo metais čia Įsteigtos parapijos 
kapinės (U. B. Buračas, 19 30 m. - LTR 4917, 
61). 

Pasakojama, kad kažkada kažkas yra radęs 
skrybėlę su plunksna ir geletinę ietj, matyt, 
to [žiauriaus, kalno vietoje gyvenusi o] 
pono (Šiiavas 1973, 140). Žmons kaslnė) 
daba, gal ras kokių gėrybių pona. Kiek par 
dieno iš kas, tiek par na kt: vėl Jis užbyr (LTR 
5442/25). 

iki pastarojo meto žmonės tikėJo, kad 
tas, kuris kas kalną arba nukirs ten au

gantĮ beržą, tai bus " sutrauktas i krovą " 
( noKpOBCKI-1~ 18 99 ). 

Š. VAK 73: 278- 286 (užkasta iš senov~ laikų dvi skry· 
nios ginklų ir viena aukso); LTR 3961/;; 4137: 48, ;o, 
51, 52;4146: 2,3j49'7, 61;532q66 (d>A:~rs tiužpustyts, 
apnešts žemėm); 5441/145; 5442/1;; Sliavas 1973, 14o-
141; 1974b, 88-89; 1973,111. L. Ooi(Į)OBCKMii 1899, 6o 
(Nr. 38); Šic:iškis 1009, 91-93; Btn~as 1011, 184-187 
(ruotr.);Juzt.mas 1013, 55' · 

272. Peleniškių piliakalnis ir jo papėdėje gulintis 

akmuo su dubeniu I (kalno šlaite). 19,30. 



apie dubeni irėžtas 40 x 6o cm dydžio ke
turkampis- PRKMA 1978) (273 pav.). 

Žmonės vandeniu iš to akmens pasiš/aks
tydava, kai aidava. Ar lietaus pri/yta, ar kq. 
Skaita šventa vieta (P. Bronislovas Mar
cinkevičius, 65 m., vietinis. U. V. Vaitkevi
čius, 2004 m.). Šalia buvęs ir kitas akmuo, 
atitin~s dubens matmenis. Žmonės mano, 
kad tai buvusi maltuvė. Prie mažesniojo, 
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27} Peleniškių 

akmuo su 
dubeniu I. 
2017·01·29. 
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274. Pirmasis 
Peleniškių akmens 
su dubeniu I 
piešinys ir 
aprašymas. XX a. 
pradžia. 

C"'-.1...111, ~ ~""~~c, "'"-c: Y\.~ 

sako, būdavęs pritaisomas skersai medis, 
akmuo istatomas i pripiltq grūdų dubeni ir 
du vergai sukdavę (Šiiavas 1971 ). 

XX a. pradžios lenkų archeologo Liudviko 
Kšivickio ( 1859-1941) lauko tyrimų užra
šai- jų kopijas saugo doc. Gintautas Za
biela- rodo, kad akmuo su smailiadugniu 
dubeniu iš kaimo, kur naudotas kaip dube
nėlis vandeniui, XIX a. pabaigoje ar XIX
XX a. sandūroje buvo paimtas i kapines Pe
leniškių piliakalnio papėdėje. Į dubeni čia 
buvo istatytas medinis(?) kryžius, tačiau 
vėjas ii išvertė: 107 cm" 75 "18 (grubosc), 

203. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo Juozo Kriaučiūno sodybos 
kieme, apie 2013 m. pervežtas i Bronislavo 
Marcinkevičiaus sodyb~ (Piliakalnio g. 2) ir 
padėtas prie gyvenamojo namo (LKS94: 
490996, 6224443) (275 pav.). 

vanienka zas w nim (tj. nie dokonczony 
otw6r): 23 " 20 " 15 (glębokosc). Kamien 
by( ve vsi stary, by( ve vsi užyvany do my
cia jak vanienka. Kiedy krzyž staviali, vtedy 
go užyto, a/e viatr zvalil; vtedy go odstavili 
(274 pav.). 

Š. AK ([pranešė] J. Šliavas, 1966 (m.J); Tautavičius 
1968, 36a; Šliavas 1973, 119--12 o; 1974 b, 89; PR KMA 
1978, 15--16 (Nr. 51 ); ROMA 1985, (37 (nuotr.)]; Vait. 
( 2004-07~ 8); Vasiliauskas 2 oo8, pav. 103 ( nuotr. ); Va it. 
ir tik. (2 017·01-29). l. Šliavas 1970,120,121 (nuotr.); Lie
tuvos 1973, 267; Matulis 1990, 64 (Nr. 121 ), 65; Lietuvos 
1993, 138 (1987 m. iš kultūros pam inkių sąrašo išbrauk
tas); Šidiškis 2009,105-104 ( nuotr. ); Šliavas 201ob, 69; 
Vasiliauskas 2014,92-93 (Nr. 9; nuotr.). 

Akmuo 0,96 x 0,98 m dydžio, 0,18-0,21 m 
aukščio, dubuo šiek tiek arčiau krašto, 
20 cm skr., pjūvio forma panaši i hiperbolę 
stačiomis sienelėmis (276 pav.). 

[Toki akmeni] seniau kiekvienas ūkinin
kas turėja (mcim mana sakydava). Būdava 
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275. Peleniškių akmuo su dubeniu II 
Bronislavo Marcinkevičiaus sodybos 

kieme (antrame plane- šeimininkas). 
2018-03-04. 

kočėlas toks, sėmenls grūsdava, aliejų dare š. Vait. irtlk. (2o18-o3-o4). 

( P. Bronislovas Marcinkevičiu s, 79 m., vieti-
nis. U. Vait. ir tik., 2018 m.). 

204. AKMU O su SMAILIADUG NIU DUBE.
N IU Ill. Račkaus ar Ratkaus sodybos (Pi
liakalnio g. 2S) kieme, priešais gyvenam~ii 
nam~ {LKS94: 490922, 6224906 ) -

Akmuo pilkšvas, su baltomis priemaišo
mis, nežymlaiĮdubęs, 0,82 x 1,06 m dydžio, 
0,14-0,16 m aukščio granitas. Dubuo vidu
ryje, 22 cm skr., 13,5 cm gylio, pjūvio forma 
panaši Į parabolę (sienelės šiek tiek glu
dintos) {Valt. ir tik., 2018; 20 cm skr., 15 cm 
gylio- Vasiliauskas 2014). Iš dubens veda 
iškaltas 25 cm ilg. latakas, i kuri pradžioje 
is/lieja antras 30 cm ilg.latakas (pastarasis 
api enki a dubenį). Be to, dubens kraštuose 
(2 cm žemiau viršaus) yra keturios sime
triškos 1,6 cm skr., o,s cm gylio duobutės 
(Vait, 2004 m.) (277. 278 pav.) . 

~76. Peleniškių 

akmuo su 
dubeniu II. 
2018 03-04. 

277- Peleniškių 

akmuo su 
dubeniu Ill. 

2018·03 04. 

.. sakė, kad buva koki aukojimai", - atsako 
apie akmeni paklaustas naujasis namų šei
mininkas Vitalijus Traškauskas (Va it ir tik., 
2018). 

Š. Vait. (2004-07..,8); Vait. ir tik. (2o18-o3-<>4). L. Vasi
liauskas 2 014, 92-93 (Nr. 10; nuotr.). 

278. Griovelis Peleniškių akmens su 
dubeniu Ill plokštumoje. 
2018-03-04. 



Taip pat i Ratl<ūnai, akmuo su smailiadu
gniu dubeniu 

Petrikonys (ist. k.), Pašvitinio sen. 

205. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU (buvo AV 1907). Buvo Rumbausko 
sodyboje, po gyvenamojo namo slenksčiu, 
1986 m. jau buvo dingęs. 

Petroniai, Žeimelio sen. 

206. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU I. Rastas 2014 m. Algimanto ir Laimos 
Skopų sodyboje, po klėtimi (kitados tarna
vo kaip laiptas), dabar padėtas kiek ato
kiau nuo pastato, kieme (LKS94: 496369, 
6229920 ). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 
stambiagrūdis, nežymiai ap dirb tais kraš
tais, 0,53 x 0,93 m dydžio, 0,29-0,31 m 
aukščio. Įstrižai akmens plokštumos -
stambiagrūdžio, 12-14 cm pl. kvarco gysla; 
dubuo prie krašto, 16,5 cm skr., 10,5 cm 
gylio, pjūvio forma - hiperbolė (2 79, 
280 pav.). 

"Gal iš tikrųjų jis [akmuo] skleidžia a ur~? 
Paukščiai geria, katinas, visa", - svarsto 
sodybos šeimininkė, žiūrėdama i akmeni. 

š. Va it. ir tik. ( 2 o18-o4 -o5 ). 

207. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Rastas vienos iš kaimo sodybų vie
toje, akmenų krūsnyje (LKS94: 496 286, 
6229763) ir perkeltas i Algimanto ir Lai
mos Skopų sodyb~ P e t r on iu o s e 
(LKS94: 496400, 6229912) (281 pav.). 

Akmuo melsvas (žilas), išraižytas bai kš
vomis ir raudonomis gyslomis, apylygiu 
paviršiumi, plokščias, 0,73 x \05 m dydžio, 
0,27-0,36 m aukščio. Dubuo ne pačiame 
viduryje, 16,5 cm skr., 14 cm gylio, pjūvio 
forma- parabolė (282 pav.). 

š. Va it. ir tik. ( 2 o18-o4 -o5 ). 
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Akmuo buvęs rausvas, 0,8 x 0,8 m dy
džio; dubuo 25 cm skr., 15 cm gylio (RDMA 
1985 ). 

Š. AK (1973 m. išaiškino MMT); ROMA 1985, (57 t Aleks. 
(2 005-11-:30; 1986 m. jau buvo dingęs).l. Lietuvos1977, 23. 

279· Petronių 
al<muosu 
dubeniu I. 
2018-04-05. 

280. Petronių akmens su dubeniu I 
paviršius. 2018-04-05. 

281. Petronių al<muo su dubeniu II Algimanto ir 
Laimos SI< opų sodyboje. 201 ~04-05. 

282. Petronių 
al<muosu 
dubeniu II. 
2018-04-05. 
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Plaučiškiai, Rozalimo sen. 

208. ROŽESKINDĖ. Daugyvenės up. gel
mė tarp Plaučiškių ir Gikonių k., už 0,6 km 
į P nuo Pl aučiškių pilkapių ( KVR 24080 ), 
0,3 km į Š nuo Gikonių k. kapinių (KVR 
26110), už 0,19 km į R nuo Jočių sodybos 
( LKS94: 49 3597, 6188 722) (28 3 pav.). 

Rožeskinde vadinta apie 30 x 40 m dydžio, 
spėjama, apie 3 m gylio, dabar meldais 
apžėlusi ir kiek sumažėjusi gelmė. Vande
ningesniais metais Daugyvenė čia išplatėja 
du ar net tris kartus; vieta graži, mėgsta
ma. "lr dab ar ten einam maudytis",- sako 
Giedrė Jočytė-Parvainienė (Va it. 2017) 
(284 pav.). 

Buvo vestuve ir važiavo unt š/iuba, norė
ja par Iadu parvažiuot į kitu pusi, a to viet 
kaipo labu gi/ bu va neužšalus ir i to gyle su
važiavo visa vestuve, o jaunasai šiaip taip 
išsigelbėjo. To jauno buva vardu Rože ir 
nuo jos varda to viet pasivadino Rozeskin

de (P. Kleinauskienė, gyvenanti Rozalime. 
U. A. Palšaitytė, apie 19 36-19 38 m.- LTR; 
pasakoja, kad toj vietoj nuskendo mergaitė 
Rožė, tai ir pavadino tą vietą Rožeskinde
P. Jonas Tamošaitis, apie 50 m., vietinis. 
U.A.Ivanauskaitė, 1935 m.- LŽV). 

Š. Paluciškių 1925; LŽV (A. Ivanauskaitė, 1935); LTR 
2368/572; Vait. (2017-<>4-<>7)· L. LT 620 (Nr. 681; Netoli 
rwo Rozalimo, bus kokie pe11kikilometraO; Kviklys 1966, 
611. 

209. KAPMILŽIAI (KATMILŽIAI) (KVR 
24080). Kitados Daugyvenės kair. krante 
buvęs didelis pilkapynas, iš kurio šiandien 
išliko trys pilkapiai ir suardytų pilkapių vai
nikų akmenų. 

Pasakoja, kad seniau šv. Jono naktį toj 
vietoj raganos karves melždavusios. lr 
šiaip naktimis velniai pasivertę katėmis 

[210.) PIEVA KAU KORA. Apie 0,4 km į Š 
nuo k., apie o, 15 km į P nuo Darymo pelkės. 

[211.] ŠKLAGĖ. 0,5 km į P nuo k., 3 ha ploto 
"alksnytė". Pasakoja, kad vaidenasi. Važi
nėja boba su račiukais be arklių, su šluota 
užpakalyje, o kai drqsesnieji eina žiūrėti, 

283. Plaučiškių Rožeskindė. 1969. 

284. Plaučiškių Rožeskindė (iš V; 
Daugyvenė lštvinusi). 
2017·04·07. 

kniaukdavusios ir šaukdavusios pagelbos. 
Buvo net ta vieta pavadinta Katmilžiais. 
Dabar jau užmiršta (P. Juozas Petronaitis, 
apie 50 m., vietinis. U. A. Ivanauskaitė, 
19 35 m.- LŽV). Seniau prie to kalnelio deg
davęs p:~slėptas auksas (Šiiavas 1974a). 

Š. LŽV (A. Ivanauskaitė, 1935); Tautavičius 1968, 37; 
Šliavas 1974a, 40 (žmonių vadinamas Katmilžiais); 
1974C, 117. 

Š. LŽV (apie 1935). 

tai pranyks ta ( P. Domas Petronaitis, apie 
50 m., vietinis. U. A. Ivanauskaitė, 19 35 m.). 

Š. LŽV (A. Ivanauskaitė, 1935). 



Plikeliai, Linkuvos sen. 

212. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AV1902). Buvo Kazės Breivie
nės sodyboje, prie tvarto š kampo, šiukšly
ne (LKS94: 493844, 6219641; 285 pav.). 
Anksčiau gulėjęs po klėties kampu, dube
niu žemyn (PRKMA 1978), 2018 m. gegu
žės 6 d. buvo perkeltas į Laimos ir Algi
manto Skopų sodyb~ P e t r on iu o s e 
( LKS94: 496 369, 6229915 ). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, ne
žymiai išgaub tu paviršiumi, truputį ap
daužytais kraštais, 0,72 x o ,96 m dydžio, 
0,34-0,36 m aukščio. Dubuo arčiau krašto, 
19,5 x 20 cm dydžio, 11 cm gylio (20 cm skr., 
13 cm gylio- Treškevičius 1979)(286 pav.), 
pjūvio forma - hiperbolė (pusrutulis -
PRKMA 1978). Akmens viršuje, šalia du
bens- 28 x 33 cm dydžio, 1-1,5 cm gylio iš
gludintas įlinkis- darbinė plokštuma (Va it. 
ir tik., 2018.05-06; 28 7 pav.). 

Š. PRKMA1978, 10 (Nr. 32); Treškevičius 1979,9 (nuo
tr.); RDMA1985, (14 (nuotr.)]; Vait. ir tik. (2o18-o3-04; 
2018-o5-o6). l. Lietuvos 1977, 23; Lietuvos 1993, 139 
(1987 m. iš kultūros pam inkių sąrašo išbrauktas). 

213. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo prie senojo Juozo Belecko ir 
Onos Pranckevičiūtės-Beleckienės namo 
slenksčio ("buva kaip laiptas") (LKS94: 
49 3720, 6219640 ). 

Pociūnai, Pašvitinio sen. 

214. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. Buvo apie 0,4 km į ŠV nuo Kalevų k. 
kapinių, Mykolo Pa skučimo viensėdyje, 

prie gyvenamojo namo durų, prielaipčio 
vietoje (Šiiavas 1975b ). 1986 m. akmuo jau 
buvo dingęs (Aieks.). 

Akmuo buvęs raudonas, kiek lygintu, šiek 
tiek išgaubtu paviršiumi, 0,88 x 0,96 m 
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2 85. Plike/i ų akmuo su dubeniu I Kazės 
Breivienes sodyboje. 2018-03-04. 

286. Plikelių akmuo 
sudubeniu I 

Algimanto ir 
Laimos Skapų 
sodyboje. 
2018-05-06. 

paviršiuje. 

2018-05-06. 

XX a. antroje pusėje perstatant nam~ įdė
tas giliai į pamatus (pietvakarinį kamp~), 
dabar nematomas. 

š. Vait. irtlk. (2o18-o3-04). 

dydžio, įsimigęs į žemę; dubuo 2 2 cm skr., 
13 cm gylio, ,,lėkšto piltuvėlio formos, vir
šutiniai kraštai be aštresnės briaunos"(Š
Iiavas1975b ). 

Š. Šliavas 1975b, 51 (Kalevų vienkiemio dubenėtas 
akmuo); Aleks. (2 005-11-30; nerastas ). l. Matulis 1990, 
62. 
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215. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Surastas melioruojant k. ganykl~ 
("išverstas traktoriaus, vykstant mel iora
cijai" - RDMA 1985) ir Aleksandro (Alek
so) Jurgaičio (1942-1997) pargabentas i 
Ka I e v u s, savo sodybos kiem~ (Mū
šos g. 13; dabar pastatytas prie gatvės
LKS94: 487351, 6215624; 288,289 pav.). 

Akmuo vidutinio rupumo, mėlynas su 
baltomis (žilomis) kvarco gyslomis grani
tas- išilgai nuskelta didesnė riedulio dal is. 
Plokštė 0,74 x 0,97 m dydžio, 0,21 m storio 
(dabar akmuo stovi šonu), o dubuo beveik 
viduryje, 21 cm skr., 10 cm gylio; pjūvio for
ma -hiperbolė (Vait. ir tik.; pusės rutulio 
nuopjova- Šliavas 1974a). 

Š. Šliavas1974a,28 (Ka/evų dubetJ6tasakmuo); PRKMA 
18 (Nr. 6o; Kalevų Ill); RDMA1985, [20 (nuotr.)];Vait. ir 
tik. (2017·01-28). L. Matui is 1990, 62. 

216. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. "Kalevuose, prieš kapines", tiks
lesnių duomenų apie akmens padėti nėra. 

Remiantis 200 3 m. Pašvitinio apylinkėse 
vykusios Versmės ekspedicijos archeologo 
Ernesto Vasiliausko dienoraščiu, akmuo 
0,57 x 0,79 m dydžio, 0,35 m aukščio, 

dubuo 17 cm skr., 14 cm gylio (straips
nyje skelbiami kito akmens matmenys) 
(290 pav.). 

Š. Vasiliauskas 2 003 [I. nenum eruoti). L. Vasiliauskas 
2014,92-93 (Pociūnai, Nr.12; nuotr.). 

Poškiečiai, lygumų sen. 

Poškėčių [Poškiečių] ir Kundročių vardų 
kilmė aiškinama [taip:] tai buvę du bro
liai Poška ir Kundrotas. Jiems ponas davęs 
žemės tiek, kiek jie pajėgo miško išsikirsti. 
Kaip juodu, vienas iš vienos pusės, kitas iš 
kitos pusės kirsdami jau vienas kitą priėję, 

288. Pociūnų 

akmuo su 
dubeniu II. 
2017·01·28. 

289. Pociūnų 

akmuo su 
dubeniu II (iš galo). 
2017·01·28. 

290. Pociūnų 

akmuo su 
dubeniu Ill. 
2004. 

pasidavę rankas ir pasisveikinę: 11Sveiks, 
brolau, Poška". 11Sveiks, brolau, Kundrotai" 
(P. Kan. Juozapavičius, apie 70 m., vietinis. 
U. E. Balčiūnaitė, 1935 m.). 

Š. LŽV (E. Balčiūnaitė, 1935; Kundročiai). 



217. LAUKAS ALKA (ALK'). Remiantis Že
mės vardyno duomenimis, yra apie 0,3 km 
į V nuo Vėzgės ir Obelės up. santakos, pas
tarosios ka ir. krante; apie 1 ha (LŽV). Alkoj 
yra didelis akmuo, apie kurį žemė vadinama 
Suodžiai (P. Juozapavičius, apie 70 m., vie
tinis. U. E. Balčiūnaitė, 19 35 m.- LŽV). 

Zenonas Gutauskas (6o m., vietinis) Suo
džiais vadinam~ lauk~ ir jame esantį akme
nį nurodė už maždaug 0,5 km į Š nuo Vėz
gės ir Obelės santakos (LKS94: 484886, 
6202994): Aš kaip vaikas, tai atsimenu 
sakydavo "Suodžiai", "Suodžių"( ... ). Toks 
slėnis klžkoks ein tų Suodžių, [į pietus] ten 
kur Obela tel< ( ... ).Suodžiai- čia nieks ne
aug, kiečiai kokie. (U. Vait. ir tik. 2018 m.) 
( 291-29 3 pav.). 

Taip pat Suodžių padėtį apibūdina ir Vladas 
Razulis iš gretimo Užubalių k. (90 m., vieti
nis): Tie Suodžiai- pakraščiuks palei Vėzgę, 
nuo [kaimo] keliuko iki Obelės (U. Va it. ir 
tik., 2018 m.; Al kos pavadinimas vietos gy
ventojams šiandien nieko nesako). 

Minėtas akmuo, remiantis kanauninku 
J uozapavičiumi, ir Poškiečių Alka, buvo 
tarp Medžiaveprio, G asparavičių ir Čer
niauskų viensėdžių (dabar čia plyti dirba
mi rusvo priemolio ir vietomis priesmėlio 
laukai, dirvonai). Mažais lauko akmenimis 
apmestas riedulys - raudonas, stambia
grūdis, 3,25 x 4,3 m dydžio (pailgas ŠR-PV 
kryptimi), o A-0,8 m aukščio granitas; jo 
aukščiausia vieta V pusėje, gana lygi vir
šutinė plokštuma nuolaidėja į R. Stalinas 
[vikšrinis traktorius] išraust neg atėjo (Va it. 
ir tik., 2018 m.) (294, 295 pav.). 

Š. LŽV (E. Balčiūnaitė, 1935);1/ait. ir tik. (1o18-o1-13). 

294. Suodžių akmuo (iš V). 2018-01-13. 
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' 291. PoškiečiųAika (pažymetasSuodžiųakmuo). Apie 
1890. 

293· Poškiečių Alka (iš PV; kaireje- Suodžių akmuo). 
2018-01·13. 

295. Suodžių akmuo (iš R). 2018-01-13. 
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Preičiūnai, Rozalimo sen. 

218. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Iš aplinkinių laukų buvo atvežtas į 

vieno iš gyventojų sodyb~, o 1999 m. iš
vežtas į I auko akmenų eksp ozicij~ prie Lie
tuvos etnokosmologijos muziejaus K u -
I i on y s e (Nr. BD 249; LKS94: 598686, 
61322 35 ). 

Akmuo rausvas, pilkšvas, smulkiagrūdis, 
plokščias, šiek tiek suskeldėjęs ir aptrupė
jęs, 0,59 x 0,84 m dydžio. Dubuo patrauk
tas į krašt~, nugludintom briaunelėm, 16 x 
16,5 cm dydžio, 11,5 cm gylio, pjūvyje arti
mas hiperbolei (296, 297 pav.). 

Š. R. La už iko žinios (2 005-<>6-13); Va it. (2017·03-19). 

Puodžiškiai, Klovainių sen. 

219. LAUKAS ĄŽUOLYNĖ (OŽALYNĖ). Apie 
1,5 km į ŠR nuo dv., apie 7 ha molingo 

Puodžiūnai, Linkuvos sen. 

[220.] KALNAS. Buvo Beržtalio up. deši
niajame krante, kelio į Žeimelį R pusėje, 
ant Puodžiūnų ir Steigvilių k. ribos (apie 
LKS94: 500 855, 6227256 ), apie 50 x 6o m 
dydžio (298 pav.). XX a. 6-7 dešimtmety
je galutinai nukastas ir išvežtas į statybas, 
naudotas tvarkant kelius. 

291· Preičiūnų akmens su dubeniu 
paviršius. 2017·0.)·19. 

296. Preičiūnų 
akmuo su dubeniu. 

2017-03·19. 

juodžemio. "Prieš 20 metų ten augo ~žuo-
1 ai" (LŽV). Tikslesnių duomenų nėra. 

š. LŽV (B. Kazlauskas, 1935). 

Ant Puodžiūnų kaimo kalno, kuris dalxlr 
nukastas, dažnai ateidavo velniai. Jie su 

vyrais mušdavo ripką, o ripka pro juos nie
kuomet nepraeidavo. Su bernais jie mainy

davosi pypkėmis (P. O. Pakalnienė, 76 m., 
gyvenanti Jovaišių k. U. L. Galiauskaitė, 
1971 m.- LTR 4239/664). 298. Puodžiūnų kalnas. Apie 1890. 

Kadaise prie Puodžiūnų kaimo, p1ke/iui iš 
Žeimelio į Linkuvą, buvo didelis dvaras. To 
dvaro šeimininkas buvo labai piktas ir žiau
rus. Kartq atėjo į tą dvarą senu kas p1varg ė/is 



ir paprašė išmaldos. Bet dvarininkls apie 
jį nė girdėti nenorėjo ir tą senuką išvarė, 
dar ir šunimis užpjudė. Supyko senukas 
tada ir tą dvarą prakeikė (o to senuko būta 
burtininko). 

Po kelių dienų pakilo baisi vėtra ir pradėjo 
iš kažkur pustyti smėlĮ. Vėtra siautė ir pus
tė smėlį tol, kol užpustė visq dvarą. Dvaro 
neliko nė žymės, tik toj vietoj liko toks kal
niu kis( ... ). 

Ramonaičiai, lygumų sen. 

[221-223.] VERDENĖ 1-111. Žemės vardy
no anketoje minimos trys kaimo verde
nės: Sidabrave, Trinkos sklype; Bučbaly, 

Ratkūnai (ist. k.), Pašvitinio sen. 

[224.) ŠV. JONO PIEVA. Minima 0,3 km i V 
nuo k., 0,5 ha ploto. Pastatytas šv. Jono 
kryžius. 

225. AKMUO. Buvo "iš kelio [Pašvitinys
Linkuva - Vait.] išsukant vakarų pusėn, 
i Prano Monkūno sodybą", "didžiulis 
akmuo esąs vietoj tilto, po žemėmis". Kitų 
duomenų nėra. 

226. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BEN IU. Buvo Židštremio (Va it., 2004) ar 
G aškienės sodybvietėje (Va it. ir tik., 2018 ), 
apie 2000 m. atvežtas i P e I e n i š
k i u s, Bronislavo Marcinkevičiaus sodybą 
(Piliakalnio g. 2 ), padėtas prie gyvenamojo 
namo (LKS94: 490995, 6224442). "Atver
čiau [akmeni] su traktoriuku ir pamačiau 
[dubenį), sakau, reikia i kolekciją ... " -
šiandien prisimena B. Marcinkevičius (Va it. 
ir tik., 2018 ). 

Akmuo melsvas, su balkšvomis priemai
šomis, vidutinio rupumo ir smulkiagrūdis, 
netaisyklingo keturkampio formos, 0,73-
0,89 x 1,03-1,08 m dydžio, 0,21-0,23 m 
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Dabar sakoma, kai būna tylus vakaras, gir
disi, kaip skambčioja kibirai - tai mergos 
einančios karvių melžti, girdisi, kaip kažkas 
trinksi, vaikšto - tai vaikšto dvaro žmonės 

(P. J. Asauskas, 76 m., gyvenantis Pikčiū
nų k., Lauksodžio apyl. U. V. Vaičiulytė, 
1970 m.- LTR 4239/75)-

š. LTR 4239:75, 664; Šliavas 1973,14 7· 

N orvaišos sklype ir Bai iūno kolonijoje. 
Tikslesnių duomenų nėra. 

Š. LŽV (E. Vaišvilaitė, 1936 ). 

š. LŽV (L. Dolm atienė, 1935 ). 

Buvo pasakojama, kad po tuo akmeniu per 
švedų karus buvo užkasti pinigai ir ginklai 
(P. Stefanija Monkūnienė, 68 m., gyv. Rat
kūnuose. U. J. Šliavas, 1975 m.). 

Š. Šliavas 1975,24. 

299· Ratl<ūnų 
akmuo su dubeniu. 
2018-03-04. 
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aukščio granitas. Dubuo viduryje, 19, ~ cm 
skr., 17 cm gylio, pjūvio forma panaši i hi
perbolę gludintomis sienelėmis (Vait. ir 
tik., 2018) (299, 300 pav.). 

S. Vait . (1004-07~8); Vait. ir tik. (1o18-o3-o4 ). L. Vasi
liauskas 1014,91 (Nr. 5), 91- 93 (Nr.13 (dar vienas to 
paties akmens aprašyrn as]). 

Rauklaukis, Linkuvos sen. 

301. Rauklaukio ąžuolas. Apie 1890. 

227. ĄŽUOLAS. Auga už 2,5 km Į ŠV nuo 
Unkuvos, 0,32 km ta pačia kryptimi nuo 
Unkuvos girininkijos pastatų, Rauklaukio 
miško viduryje, kelio i Gaižūnus rytų pusėje 
(U<S94: 497114, 6219118; 301, 302 pav.). 
Medis 3,3 m apimties, gumbuotas, pasta
raisiais metais nudžiūvęs. Už 13,5 m i PR 
ža liuoja kitas 3,1 m apimties ąžuolas, i kurĮ 
jau Įke l ta pirmoji nedidelė kop l ytėl ė (Vait. 
ir tik., 2018). 

1977 m., J. Treškevičiaus duomenimis, ant 
senojo ąžuolo Įvairiame aukštyje buvo 
keturių sunykusių medinių koplytėlių lie
kanos, 2000 m . - trys senos koplytėlės ir 
1,5 m aukštyje - naujas kryželis (Va ft. ir tik., 
2000). Prie ąžuolo buvę prikaltos 4 medi
nės, gruboko darbo koplytėlės . Dabartiniu 
metu belikusios dvi. Iš kitų dviejų telikusios 
tik nugarinės pusės lentelės. Pastarosios 
matomai buvusios prikaltos jau daug anks
čiau už pirmąsias. Kiekvienoje koplytėlėje 
buvo skulptūrėlės ( ... ). Pasak girininko, tas 

300. Ratkūnų akmens su dubeniu 
paviršius. 2018-03-04. 

302. Rauklauklo ąžuolas. Apie 1949. 

303. Rauklaukio 
ąžuolas (iš V). 
XX a. 8 dešimt. 

304. Rauklaukio ąžuolas 
(iš P). 2000. 



305. 
Rauk/aukio 
ąžuolas 

(iš V). 
2018. 

skulptūrėles kiekvienais metais pavogdavo, 
tačiau kažkas jas vėl p1darydavo (J. Treške
vičius, 1977 m. kovas)(30 3-306 pav.). 

Kodėl tas ąžuolas šventas? Tai visi tą žino ko
dėl, -nustebęs pakartoja klausimą ir pra
deda pasakoti Gintautas Navickas (67 m., 
kilęs iš Tulminių, nuo vaikystės gyvenantis 
Plento k.).-Saka, bandė tą ąžuolą kirst. Ku
nigas pradėjo kirst ir pradėjo iš tos žaizdos 
kraujas bėgt- "ašarot" (anksčiau papras
tam žmogeliui ąžuolų kirst neva/na buva). 

Reisbaliai (ist. k.), lygumų sen. 

228. RAIZBALA (REIZBALA). Prie Pakruo
jo r. pietvakarinės ribos, tarp Norušaičių ir 
Beniulių k., 0,56 km i R nuo Kruojos deš. 
kranto, melioracijos griovių apjuostame 
miške (vidurinėje dalyje LKS94: 472327. 
6197992) (307 pav.) ... Durpė, juodžemis, 
apie 10 ha; randama kelmų, medžių lieka
nų" ( LŽV). 

Raizbala, kory pri Norošaičių e Benilių, se
novė budava laba daug grybų, Įvairiausių 
vuogų. I tada būdava raganų. 

Vieną raganą iš kažin kur atvežė Į Raizbalą 
su deg it. Sukrove didelį laužą, raganai ažriša 
akės. Ta pasilonke, apgraibe aplinkai žemę 
ir pasake: "No šias dienas čė nebebus nė 
kokias vuogas, ni gryba!" Teip e atsitiko. Kai 
ta ragana sudegina, išnyka grybai ir vuogas. 
Medžei aug, o grybų nė. Kur niakur užtenki 
koki vuogų krumelį, matyt, kad mda nort 
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306. Šventieji Rauk/aukio ąžuolai (fotografuota nuo 
Linkuvos kelio; iš P). 2018-03-04. 

Kirta kunigas ir negal'ėja. Stebuklings tas 
ąžuolas, tikrai. Iš bobučių bobučių eina to
kios kalbos. Senesni žmonės moka gražiau 
papasakoti ... "Ąžuolas pravirko krauju" -
tada jau jo nebekirto, paliko jis toks stebu
l<lingas (U. D. ir V. Vaitkevičiai, 2018 m.). 

Š. VUB f. 152-61: 16 (1977-<>2-15 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavui), 18 (1977-<>3-14 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui), 45 (nuotr.); Šliavas1977b, 112-114; Va it. ir tik. 
(20oo-o8-o3; 2018-o3-04; 2018-o4-o6). l. Kviklys 1966, 
79 (nuotr.); Šidiškis 2009, 8o-81 (nuotr.). 

būta daug vuogų (P. Kresnytė-Stočkienė, 
6 7 m. U. L. Paškūnaitė, 19 75 m.- LTR). 

Š. LŽV (V. Baltrušaitis, 1936); LTR 4883/1130. 
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Rimkūnai, Linkuvos sen. 

229. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Iš Rimkūnų atvežtas i Klemenso Sa
kalausko senienų muziejų P i n i a v o j e, 
Saulėtekio g. 7 (LKS94: 522561, 6182954) 
(308 pav.). 

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas gra
nitas lygiu paviršiumi, 0,68 x 0,72 m dy
džio, 0,28 m aukščio; dubuo 15 cm skr., 
11 cm gylio (Vait.; 0,76 x 0,8 m dydžio, 
0,3 m aukščio, dubuo 16 cm skr., 12 cm 
gylio- A. Petrulienė ). 

Š. Vait. ir tik. (1004-o8-14 ); A. Petrulienės žinios 
(1oo6-o1-o6). 

Rokoniai, Rozalimo sen. 

230. PERKŪN BALA (PERKUN BALA). Re
miantis Teodoros Duraitės-Margienės 

(88 m., kilusi iš Rokonių k. ir ten pat gyve
nanti) pasakojimu, yra k. šiaurės rytų pusė
je, Dimšiškių miške (apie LKS94: 496038, 
6195896) (309 pav.). Pelkė, toks slėnis, 
apžėlęs mišku( ... ). Buvai švendryns, šven
drės augdava (U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 
Dimšiškių k. Žemės vardyno anketoje Per
kūnbala aprašyta kaimo viduryje, I. Rimkū
no, K. Korsako ir M. Urbanavičiaus žemėje 
("pieva su krūmais, apie 4 ha"- LŽV), taigi 
kiek la biau i š nuo žval gytos vietos. Roko
nių anketoje Perkūno bala vadinama Von
bai os pabaiga (tęsėsi i Klovainių pusę, apie 
3 ha) (310 pav.). 

Žmonės pasakoja, kad toj baloj bevežant 
šieną nuklimdavę arkliai. Žmonės Įpykdavę 
ir pradėdavę keikti: "Kad ją perkūns, tokią 
balą." Nuo to bala ir vardą gavusi ( P. Stasys 
Čirpulis, apie 70 m., kilęs iš Klovainių. U. 
K. Rasi avi čius, 19 38 m.- LŽV). 

Š. LŽV (J. Grižas,1936; Rokoniai, Per kuno bala); LŽV (K. 
Raslavičius, 1938; Dim šiškis ); VK (1981; Rokoniai); Va it. 
(l017·04·07;Gal krda kur Perkuns buva trer1kis). L. Šidiš· 
kis 1 009, 1 o8 (Rokoniai). 

308. Rimkūnų 
akmuo su dubeniu. 
2004·07·.28. 

309. Rokonių Perkūnbala (paženklinta viduryje). 
Apie1890. 

310. Rokonių Perkūnbala. 2017-04-07. 



Taip pat i Beržiniai, Perkūnbala 

Rozalimas 

[231.) AKMUO su DUBENIU I (buvo AV 
796 ). Švč Mergelės Marijos bažnyčios 
šventoriuje, padėtas prie šiaurinės varpi
nės sienos (LKS94: 492601, 6195332). 

Akmuo raudonas, su balkšvomis priemai
šomis, apskaldytas, 0,52 x 0,76 m dydžio, 
o, 15-0,21 m aukščio. Dubuo ne tiksliai vid u
ryje, 27 x 29 cm dydžio, 9 cm gylio, negilus, 
lyg lėkštė (311, 312 pav.). 

Pagamintas švęstam vandeniui laikyti, su 
sodybose buvusiais akmenimis su smailia
dugniais dubenimis nesietinas (Va it.). 

Šaltinių ir literatūros s~raš~ i Rozalimas, 
akmuo su dubeniu II 

232.AKMUO su DU BEN IU II (buvo AV797). 
Atvežtas i šventorių, padėtas prie varpinės 
pietinės sienos (LKS94: 492606, 6195345) 
(pav.). 

Akmuo melsvai balkšvas, su rausvomis 
kvarco gyslelėmis, vidutinio rupumo ir 
smulkiagrūdis, apskaldytas ir sueižėjęs, ke
turkampis, lygiu paviršiumi, 0,68 x 0,76 m 
dydžio, o ,2 2-0,44 m aukščio granitas. 
Dubuo arčiau kampo, 21 x 22 cm dydžio, 
16,5 cm gylio, pjūvio forma - parabolė 

(Va it. 2017) (313, 314 pav.). 

Pasakojama, kad vienas iš jų [dviejų akme
nų prie varpinės] buvęs laikomas šventu ir 
atgabentas iš Paežerių kaimo (Tautavičius 
1968 ). 

Š. Tautavičius 1968,34, 39; Šliavas1974c, 69; 1975a, 47; 
VUB f.152: 350,351 (nuotr.); PRKMA1978, 7 (Nr.21-22; 
Rozalimo 11-111); Treškevičius 1979, 25 (nuotr.); ROMA 
1985, (25-26 (nuotr.)]; Strazdas 1998a, 23 (Rozalimo 
XIII ir XIV), 85, pav.41:38,39-40 (nuotr.);Aieks. (2005· 
11-30; vietoje); Va it. ( 2 017·04·07 ). L Lietuvos 1973, 267; 
Matulis 1990, 61 (klaidingai- Didžiojo Plonėno ); Liett.r 
vos 1993, 138 (abu akmenys 1987 m. iš kultūros pam in
kių sąrašo išbraukti); Šidiškis 2009,93-94 (nuotr.). 
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311-312. Rozalimo akmuo su dubeniu I. 
2017·04·07. 

313. Rozalimo 
akmuo su 
dubeniu II. 
2017·04·07. 

314. Rozalimo akmens su dubeniu II 
paviršius. 2017·04·07. 
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233· AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. XX a. 8 ar 9 dešimtmetyje pervež
tas i P a d u b y s i prie Pakruojo melio
racijos statybos valdybos administracinio 
pastato, kuriame veikė ir J. Čybo ikurtas 
Melioracijos muziejus, suskilo (315 pav.). 
2017 m. balandi kartu su kitais akmenimis 
abi šio dubenuotojo akmens dalys buvo 
numestos gretimo "Merestos" imonės 
kiemo viduryje, ant betoninės pakylos 
(viena - apskaldyta ir apversta; LKS94: 
492541,6194370) (Va it.). 

Akmuo melsvas, su balkšvomis priemai
šomis (žilas), aptašytas, buvo maždaug r 
0,82-0,84 x 0,92-1 m dydžio, 0,24-0,36 m 
aukščio; dubuo arčiau krašto, apie 25 cm 

.I.• 

315. Rozalimo 
al<muosu 
dubeniu Ill. 

1997· 

skr., 15 cm gylio, pjūvio forma panaši i hi
perbolę (Strazdas 1998a; Va it. ir tik. 2013; 
Va it. 2017) (316 pav.). 

Š. Treškevičius 1979, p. 4 (nuotr.); Strazdas 1998a, 21 
(Rozalimo VIli), 81, pav. 37:32 (nuotr.);Aieks. (2005-11· 
30; vietoje); Va it. ir tik. (2013-oH4); Va it. (2017·04·07). 

234. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU IV. Iš Pakruojo MSV akmenų skaldymo 
poligono parvežtas i Česlovo Ivanausko so
dybos (Pušyno g. 28) kiem~.Apie 2010 m. 
akmuo buvo parduotas, vėlesnių žinių 

nėra. ,,Atvažiavo plikom galvom, apsikabi
nėj ę ... ir gaila, kad aš ii atidaviau", - sako 
sodybos šeimininkas, ilgametis Pakruojo 
melioracijos statybos valdybos darbuoto
jas, ekskavatorininkas č. Ivanauskas (Vait. 
2017). 

Akmuo buvo pilkas, 0,68 x 1 m dydžio, 
0,4 m aukščio; dubuo 22 cm skr., 15 cm gy
lio (Strazdas 1998a) (317 pav.). 

235. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU V. Buvo Pakruojo MSV akmenų skal
dymo poligone prie Getautų k., 1990 m. 
Česlovas Ivanauskas ii apvertė dubeniu i 

316. Rozalimo al<mens 1/1 dubens pjūvis. 
201.)·01-14. 

317. Rozalimo 
al<muosu 
dubeniu IV. 

1997· 

Š. Strazdas 1998a, 23 (Rozalimo X:V), 86, pav. 42: 41 
(nuotr. ); Ale ks. ( 2 005-11·30; vietoje); Va it. ( 2 017-04-07 ). 

ap ači~ ir patraukė kiek i šali. Buvo skirtas 
A. Senuliui, bet liko nepaimtas. Vėlesnių 
žinių nėra. 

Š. Strazdas 1998a, 23 (be nr.). 



236. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU VI. Rastas Rozalimo apylinkėse, buvo 
Įkas tas prie kelio griovio kaip stulpelis, apie 
2002 m. atvežtas i tautodailininko Sauliaus 
Kurnicko sodybos B er č i o n u o s e 
(Panevėžio r.) kiem~ (LKS94: 515339, 
617856 o) . ._Man jie vertybė yra, nepardavi
nėj ami. Neįkainuojamas dalyks", - sako S. 
Kurnickas (Va it 2017). 

Akmuo rausvas, vidutinio rupumo, plokš
čias, aptašytas, 0,62 x 1,03 m dyMio, 
0,28 m aukščio. Dubuo arčiau krašto, 19 cm 
skr., 11 cm gylio, pjOvio forma - hiperbolė 

(Va it; ._nupjauto rutulio formos" - A. Pe
trulienė) (318, 319 pav.) . 

Š. A. Petrulienės žinios (l0054246); Vait. (l017·04·06). 
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318. Rozalimo 
akmuo su 
dubeniu VI. 
2017·04·06. 

319. Rozalimo akmens su dubeniu VI 
paviršius. 2017-04 06. 

[237-) ~ALTINIS JURGIO KU NAS. Minimas į Š.LŽV(A. Trumpienė,1936). 
R nuo mstl., kitų žinių nėra . 

Taip pat j Zigmantiškiai, šventas akmuo 

Rozenberginė (ist. vs.), Linkuvos valsč. 

238. GOJUS . ._Minimas valdžios miške, š. Liv(P. Valeika,•937~ 
15 ha." Tikslesnių duomenų nėra . 

Rusleliai, lygumų sen. 

239- AKMUO su SMAILIADU GNIU DUBE
NIU. Prie Vlado Mažeikos ( anksčiau gy
venta Juozo ir Rozalijos Kvedarų) gyvena
mojo namo durų, kairėje (LKS94: 474815, 
6207317) (320 pav.) . ._Nuo seno buvo, 
senukai nesidomėjo ... Pradžioj Nepriklau
somybės tuos akmenis labai vogdavo, gal
vejom pribetonuoti",- prisimena sodybos 
šeimininkas (Va it. ir tik.). 

Akmuo mėlynas, smulkiagrOdis, plokš
čias, lygiu paviršiumi, nežymiai sueižėjęs, 
0,59 x 0,82 m dydžio, iš žemės kyšo vos 

320. Rus/elių akmuo su dubeniu prie Vlado 
Mažeikos namų 0 kairę nuo durų). 
2017-01·27. 
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8 cm aukščio dalis; dubuo šiek tiek arčiau 
krašto, 16 x 16,5 cm dydžio, 9,5 cm gylio 
(Va it. ir tik.; 15 cm skr ., 12 cm gylio- Klimka 
2001) (321 pav.). 

š. Vait . ir dk. (1017·01-17). L Jurgaitis 1996; Klimka 
1001,91 (Nr. 8). 

Rusliai, Lygumų sen. 

240. AKMU O su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU I (buvo AV 1915 ). Just inos Motiejaity
tės-Tub ienės, vė liau- jos sonaus Izidoriaus 
Tubio (1 924-2015), dabar - marčios Venos 
Mažeika i tė s-Tublenės sodyboje, priešais 
kl ėti (LKS94: 474277,6 206 414).lki 1937 m., 
prieš keliantis gyventi i šią vietą iš kaimo 
(senosios sod ybos bO ta šalimais, kiek i Š 
nuo dabartinės), akmuo su dubeniu buvo 
po klėties kampu (Šiiavas 19 75b; atvežtas 
1939 m. - PRKMA 1978). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, su
eižėjęs, 0,82 x 1 m dydžio, 0,32 m aukščio 
granitas; dubuo arčiau krašto, 18 cm skr., 
12 cm gylio, pjOvio forma- hiperbolė (Vait 
ir tik.; 18 cm skr., 15 cm gylio - Šidiškis 
2009) (322-324 pav.). 

"Seniai sakydavo, relkė ... žmonės burną 
nusiprausdavo prlėję. O paskui jau pradė
jo domėtis, viską, sužlnojom, kad aukuri
niai. .. " - pa sa koja V. Tubienė (Va it. ir tik. 

2017)-

š. AK (1974 m. išaiškino B. Pupinis); Šliavas 1975b, 56; 
PRKMA 1978, 10 (Nr. 66); Tre škevičius 1979,18 (nuo
tr. ); RDMA 1985, (7 (nuotr. )]; Aleks. (1 005~1 -30; vieto
je );Va it. ir tik. (1017·01·17 ). L Lietuvos 1977, 14; Matulis 
1990, 64; Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kultūros pam in
kių sąrašo išbrauktas); Klimka 1001,91 (Nr. 9); Šidiškis 
1009, 95· 

321. Ruslelių akmuo 
sudubeniu. 
201J-01·27. 

_3)2. Ruslių akmuo 
su dubeniu I. 
2017·01 27. 

323. Ruslių akmuo 
su du ben iu I 
(antrame plane -
Vena Tubienė). 

2017 01·27-

324· Rus/1ų akmens I dubenyje sušalusio 
ledo forma (apversta). 2017·01·27. 



241. AKM UO su SMAILIADUG NIU DUBE
NIU II (buvo AV 1916). Buvo Jono Alek
siejaus sodyboje, gyvenamojo namo 
prieslenks(io vietoje, vėlrau pateko i akme
nų s~vartyn~ kairiajame Kruojos krante 
(Šiiavas 1975b ), iš kur Izidorius Tubis akme
ni apie 1976 m. žiem~ arkliais atgabeno i 
savo sodyb~ (Vait.lr tik.); dabar akmuo yra 
prie gyvenamojo namo PV kampo (LKS94: 
474300, 6206417)-

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, plokš
čiu paviršiumi, sueižėjęs, 0,63-0,69 x 1,2 m 
dydžio, 0,26 m aukščio granitas; dubuo 
beveik viduryje, 20 x 21 cm dydžio, 15 cm 
gylio, pjūvio forma- hiperb ol ė. Už 10,5 cm 
nuo dub ens yra užbetonuota 2,2 x 2,3 cm 
dydžio, 3,3 cm gylio duobutė (Šiiavas 
1975b; Va it. ir tik. 2017) (325-32 7 pav.). 

š. AK (1974 m. išaiškino B. Pupinis); Š Ii avas 1975b, 57; 
PRKMA 1978, 10-11 (Nr. 67); ROMA 1985, (8 (nuotr.)]; 
Vait. ir tik. (1017-o1-17). l. Lietuvos 1977, 14; Matulis 
1990, 64; Uetuvos1993,139 (1987 m. iš kultūros pamin
k14 sąrašo išbrauktas); Klrmka 1001, 91 (Nr.1o ); Šidiškis 
1009, 95· 

242 . AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Buvo Adomo Grigo viensėdyje, 
akmeni apie 1972 m. užkasė melioratoriai 

Sidaugai (ist.), Pakruojo sen. 

243- AUKOJ IMO VI ETA. 2009 m. rugsėji, 
kasant bulves 0,26 km i PV nuo Mūšos ir 
Palos santakos, 0,26 km i ŠR-R nuo til
to per kanalu pavers tą Palos up., Si dau
grų kaimavietės vakariniame gale, ties 

329. Si daugų aukojimo vieta (iš PV). 
201~01-14. 
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325. Ruslių akmuo 
sudubeniu II. 
l01J-01·2J. 

326. Ruslių akmens 
sudubeniu II 
paviršius. 
20"17·01 2J. 

327. Ruslių akmens 
II dubenyje 
sušalusio ledo 
forma (apversta). 

..-~;a.;;u:;;.:.s,..u.:lii:ooii;.....:::;:;.:....;,w,;;i.o::J 2017-01 27. 

(apie 15 m i P nuo sodybvietę žyminčių 
eglaičių -Šliavas 1975b ). 

Š. Šliavas 1975b, 57 (sodybos bolta uf o,s km i V nuo 
Rusleli4 k.). L. MatU is 1990, 64. 

328. Sidaugų aukojimo vieta . Apie 1890. 
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pelkėtos Palos up . senvagės ir dirbamų 
laukų riba (apie LKS94: 489 469, 6213257) 
(328, 329 pav.) buvo surastas 13,5 cm ilg., 
340 g svorio atkraštinls bronzos amžiaus 
kirvis iš vario lydinio (330 pav.). 

L. Vasiliauskas 1011 (tarp Laborų lr Tellšoni~ nuotr.); 
Merkevious 1011, Bo (Nr.163!r164, Laborai; [du kartus 
apra~ytas tas pats radnys)~ 

Siečiai, Klovainių sen. 

331. 1) Sie~ių akmuo su peda; 2) Vanagynės 
miško ąžuolas. Apie 1890. 

244. AKMUO su PtDA. Kaimo P pakrašty
je, ant melioracijos kanalo kranto, R pusėje 
(matyt, išverstas iš žemės; LKS94: 499956, 
6205110) (331, 332 pav.). 

Akmuo melsvai rausvas, vidutinio rupu
mo granitas, 1,95 x 2,55 m dydžio, 2,2 m 
aukščio (333 pav.). Ant nelygios viršutinės 
plokštumos- dešinės pėdos atspaudą pri
menanti 2,5-5 cm pl., 8 cm ilg. žymė; ant 
šoninės (šv) plokštumos- 6 pailgos gele
žiniu kaltu iškaltos duobutės (buvo rengia-

330. Si daugų bronzinis 
kilvis. 

. •lt 
332· 1) Siečių akmuo su pėda; 2) Vanat.ynes 
miško ąžuolas. 1949· 

masi akmeni skaldyti). 333· Siečių akmuo su pėda (g5). 2017 04·08. 

Gryn pėda ir pirštai žymu, visa. Kalbėjo, 

kad Marip buva nusllaiclus an akmenio. 
Vaikai karves ganydava, tai mama [Uucija 
Radėnaitė-Dzvinklenė, 1903-1984) saka, 
kad Marip nusileidus ... (P. Stasys Dzvinka, 
76 m., kilęs iš Slečlų k., d. gyvenantis Bal-
siuose. U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 



Už 0,26 km i R nuo akmens, Vanagynės 
miško pakraštyje, auga 5,6 m apimties se
nolis dvikamienis ~žuolas (LKS94: 500244, 
6205218) (334 pav.). 

Š. Vait. irtlk. (2017-04·08). 

Simaniškiai, Rozalimo sen. 

245. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. Gui ėjo kiek toliau nuo k. gatvės, 
"p akrypęs". 1979 m. buvo atvežtas i P a -
d u b y s i prie Pakruojo melioracijos sta
tybos valdybos administracinio pastato, 
kuriame veikė ir J. Čybo ikurtas Meliora
cijos muziejus (335 pav.). 2017 m. balandi 
akmuo kartu su kitais buvo numestas gre
timo "Merestos" imonės kiemo viduryje, 
ant betoninės pakylos (LKS94: 492541, 
6194370; 336 pav.) (Vait.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, 
apskaldytas, maždaug 0,7 x 1 m dydžio, 
0,44 m aukščio. Dubuo 19 x 20 cm dydžio, 
7,5 cm gylio, gana stačiomis sienelėmis; 
dugne, tačiau ne tikslia i viduryje, turi pagi
lėjim~ iki 9,5 cm (dugnas 15 cm skr.). 

Š. Strazdas 1998a, 20 (Rozalimo Ill), 79, pav. 35: 28 
(nuotr.); Aleks. (2005"11·30; vietoje);Vait. ir tik. (2013· 
OH4); Va it. (2017-<>4·07 ). 

246. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Remiantis Stanislovu Guoku (76 m., 
kilęs iš Čelkių k. ir ten pat gyvenantis), 
buvo Aleksandro Mali čiausko ganykloje, 
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334· Vanagynes 
miško ąžuolas 
(iš V). 
2017-04·08. 

335· Simaniškių 
akmuo su 
dubeniu I. 

336. Si maniškių akmuo su dubeniu I 
( apverstas). 2017-04-07. 

netoli nuo Beržbalio (apie LKS94: 4945 27, 
6190745). "Paplokščias, lygus, švelnus", 
kitų žinių nėra. 

š. Vait. (2017-04-06). 



162 Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės 

Sitkūnai, Klovainių sen. 

247.MĖLIDO (MĖLYDO) KALNELIS, kitaip
ŠVEDŲ KALNAS, buvo Buoju vadinamos 
pelkėtos žemumos š pakraštyje, tarp Sitkū
nų ir Šniūrų Šakelėmis vadinamų melioraci
jos kanalų, 1 km i PR nuo Mažupės kanalo 
stataus linkio i Š-ŠR, ant Sitkūnų ir istorinio 
Šniūrų (Šniūrelių) k. ribos, kuri šiandien su
tampa su Pakruojo ir Pasvalio r. riba. 

Mėlido kalnelis buvo balų apsuptyje, apie 
180 x 230 m dydžio (nežymiai pailgas Š-P 
kryptimi), pietuose (aukščiausioje daly

je - LKS94: 505952, 6199023) apie 4-5 m 
aukščio (žvyringas juodžemis, ganykla, apie 
1 ha- LŽV). Čia vedė senas kelias iš Sitkūnų i 
Šniūrus (Šniūrelius), dar vadinamas Mėlido 
brasta (Jankauskas 2016; už \5 km i P per 
Buoj~ vedė Vidubrasčio senkelis, dar vadi
namas Bruku- LŽV) (337 pav.). 

Dabar Mėlido kalnelio vietoje išlikusi vos 
pastebima apie 6o m pl. (R-V), 150 m ilg. 
(š-P) pakiluma (Vait. ir tik. 2018). 

Iš tos balos benešant išpjautą šieną pečiai 
pam ė I y nu oda v ę, nuo ko (bala] 
gavusi Mėlido vardą; daug žmonių yra matę 
Mėlide vaikščiojant žvakučių (fosforinių 
šviesų) (LŽV). 

Pasakojama, kad tamsiomis naktimis iš Bucr 
jo raganos ir pakaruokliai susirinkdavo ant 

Mėlydo kalvos šokti. Rytą rasdavo tik nu
braukytas rasų šliūžes. Yra likę padavimų, 

kad tarp pelkynų esančiose Mėlydo ir 
Vidubrasčio kalvose švedų ir rusų karo 
metu buvo Įrengtos kariuomenės stovyklos 
ir švedai bėgdami ten yra užkasę dvi aukso 
bačkas. Todėl piemenys, atginę galvijus, vis 
kasinėdavo kalvą ir ieškodavo paliktų bačkų 
su auksiniais pinigais. 

Apie Mėlydo kalvą yra išlikęs ir toks pada
vimas: esą brasta buvo grįsta rąstais, o ant 
kalvos Napoleono žygio į Rusiją metu buvo 
Įrengta kariuomenės stovykla, iš visų pusių 
saugoma pelkynų. Napoleono armijai trau
kiantis, ant kalvos buvo užkasti vežami tur
tai - aukso skrynios, kurių armija nespėjo 
išsivežti (Jankauskas 2016 ). 

Žmonės pasakoja, kad tame kalne švedai 

bėgdami užkasę auksinių daiktų skrynią. 

337· Sitkūnų Mėli do kalnelis. 1960. 

Prieš keli:ls dešimtis metų buvo atvažiavę 
kažkokie ponai iš Rygos ir kasinėję tą kalną, 
bet minėtos skrynios neradę ir išvažiavę. 
Tie kasinėtojai Rygoj griaudami kokius tai 
rūmus radę kažkokius popierius, kuriuose 
buvę nurodyta, kur toji skrynia su auksu 
randasi (P. Mikas Černa, apie 30 m., vietinis. 
U. B. Kazlauskas, 19 35 m.- LŽV). 

0,33 km i V nuo Mėli do kalno buvo senosios 
k. kapinės (LKS94: 5056 33, 6198999 ), už 
5,8 km i P-PV- Lelijų kalnelis (i). 
Š. LŽV (B. Kazlauskas, 1935;Mėlido ka /nelis, taria Nlė'liods ); 
Va~. ir tik. (2 018-o3-o3). L. Jankauskas 2 016,13. 



248. LELIJŲ KALNELIS. Remiantis LŽV 
duomenimis, buvo tarp Sitkūnų ir istorinio 
Jusėnų k., Buojo ir Markomis, arba Bedu
gnėmis, vadinamų kūdrų linams merkti, 
baloje, apie 2/5 ha (LŽV). 1949 m. šioje 
vietoje pažymėtos dvi 170 m atstumu vie
na nuo kitos buvusios, vėliau melioratorių 
sunaikintas salelės, kurios atitinka Lelijų 

kalnelio apibūdinim~. Pirmoji, šiaurėje, 

buvo 20 x 30 m dydžio, 1-2 m aukščio, 
nežymiai pailga ŠR-PV kryptimi (LKS94: 
505388, 6197162) (338 pav.); antroji, pie
tuose, 25 x 40 m dydžio, apie 2 m aukščio 
(55,4 m virš j.l.), nuolaidi, pailga Š-P kryp
timi (LKS94: 505 31 o, 6197011 ). 

Senesnieji pasakoja, kad Bedugnės pakraš
čiais Joninių nakti pražysdavo paparčiai 
(Jankauskas 2016 ). 

Š. LŽV (B. Kazlauskas, 1935). l. Jankauskas 2 016,13. 

Skarulėliai, Žeimelio sen. 

i Steigvi/iai, Ragankelis 

Skaruliai, Žeimelio sen. 

249. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU I (buvo AR 691) buvo ant Norvaišų ir 
Papeliučkų žemių ribos, senosios Norvaišų 
sodybos pakluonėje. XX a. 7 dešimtmetyje 
girtas traktorininkas akmenį mėgino nu
stumti, tačiau pastūmęs kelis metrus, pali
ko. T~kart akmens vietoje išvirto nedidelių 
akmenų (Urbanavičius 2011). Po 2005 m. 
apie akmenį žinių nėra. 

Akmuo buvo rusvas, nuskel tas perkūno, 
0,45-0,6 x o ,9 m dydžio, 0,35-0,45 m 
aukščio; dubuo 21 cm skr., 14 cm gylio, 
,~sukta parabolė" (Šiiavas 1971 ). 

1971 m. Lll archeologinė ekspedicija aplink 
akmenį su dubeniu ištyrė 8 m1 (taip pat ir 
Juliaus N orvaišos, 6 7 m. sodybos šeiminin
ko, nurodyt~ sen~j~ akmens viet~). Apie 
20-40 cm gylyje rasti keli anglies gabalė
liai, o 30-40 cm gylyje pasiektas nejudin
tas raudonas molis (Urbanavičius 1972a) 
(339 pav.). 

Š. Urbanavičius 1972a, 31-32; AK: prie kelio j Steigvi· 
lius, griovyje (1973); Šliavas 1973, 117-118; 1974b, 84; 
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338. 1) Sitkūnų Lelijų kalnelis; 2) Senkelis Brukas. 1960. 

339· Archeologiniai kasinejimai prie 
Skarulių akmens su dubeniu I. 
1971-08·07. 

VUB f. 152-465 (nuotr.); ROMA 1985, (32, 56); Aleks. 
(2005-11·30; J. NoiVaišos sodybos pakluonėje); Vait. ir 
tik. (2o18-o4-o6; nerasta). l. Šliavas 1971a, 143; Lietu· 
vos 1973, 150; Matulis 1990, 64 (Nr.125); Vaitkevičius 
2003, 230; Šliavas 201oa, 65; 201ob, 68; Urbanavičius 
2 011,159-160 ( nuotr. ). 
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250. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BEN IU II (buvo AV 18 96 ). Tikslesnių žinių 
nėra. 1986 m. akmuo jau buvo dingęs 
(Aieks.). 

Skėreliai, Unkuvos sen. 

251. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo prie Zenono Škėlos sodybos, 

tikslesnių duomenų nėra. 

Akmuo pilkai rausvas, netaisyklingo ke
turkampio formos, 0,65 x 0,7 m dydžio, 
0,27 m aukščio. Dubuo 11 cm skr., 6 cm 

Skėriai, Linkuvos sen. 

252. KALNELIS API DĖMĖ. Minimas 0,2 km 
i V nuo k., "buvusi pieva, dabar ariama 

Skikniai (ist. k.), Žeimelio sen. 

253. VELN UPIS (VELNIUPS). Švitinio deš. in
takas, teka iš P i š, tik pavasarį; "kanalas" 
(LŽV). 

254. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Minimas vienoje k. sodybų, tikslesnių 
duomenų nėra. 

Sodeliškiai, Pašvitinio sen. 

255. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE
NIU (buvo AV 1908; dabar KVR 13105) Va
lerijos G arnytės-Lisikienės sodybos kiemo 
viduryje, gėlių darželyje (LKS94: 491397, 
6222540 ). Atvežtas iš 1940 m. kaimynystė
je Įkurto Jon o Lukšos viensėdžio, kur buvo 
prie svirno durų- PR KMA 1978; 340 pav.). 
[Šeimininkai] saka: "Mes į miestą nevešim, 
jus vežkitės". [Jie] buvę senovės žmonės, o 
melioracija visl<q griovė (P. Stanislovas Ja
tulis, 70 m., vietinis. U. Va it. ir tik., 2018 m.). 

Akmuo pilkai melsvas, smulkiagrūdis, be
maž lygus, 0,86 x 1,08 m dydžio, žemėse; 

Š. Aleks. (2005-11-:30 ). l. Lietuvos 1977, 22; Lietu· 
vos 1993, 139 (1987 m. iš kultūros pam inkių sąrašo 
išbrauktas). 

gylio, "gan lygus, atrodo tartum gludin
tas". Šeimininkas archeologui M. Čer
niauskui teigė, kad tai jis pats "su I i tavimo 
lempa šiame akmenyje iškaitino dubenį". 

Š. PRKMA1978, 9 (Nr.3o; Bu dingas daugumai Pakruojo 
raj. dubenuotųakm€t1ų). 

žemė"; 1/3 ha ( LŽV). Šiandien vietovardis 
jau pamirštas (Va it. ir tik. 2018 ). 

Š. LŽV (A. Venys, 1935); Va it. ir tik. (2018·01-14 ). 

Š. LŽV (J. N orvaišaitė, 1935; S kikniai); LŽV !y. Jurevičius, 
1935; Trumpakojai, Velni:! sri:rutas). 

Š. LTR 4239{392 (dubeniuotas akmuo). 

340. Sodeliškių 
akmuo su dubeniu 
Jono Lukšos 

viensėdyje. 

XX a. 8 dešimt. 



dubuo 18 cm skr., 11 cm gylio (Vasll!auskas 
2014; Vait. ir tlk,. 2018). Skersai akmens 
dvi ryškios bal to kvarco gysl os ( 0,6-1 cm ir 
4 cm pl.), kurios apima dub enį ir susilieja į 

vieną 13 cm pl. juost~ (34\ 342 pav.). 

S. AK (1973 m. MMT žv.); Šliavas 1975b, 47; PRKMA 
1978, 11 (Nr. 36); Treškevičius 1979, 20 (nuotr.); ROMA 
1985, (23 (nuotr.)]; Aleks. (2005~1 -30; vietoje); Vait. ir 
tik. (2018-<>3-04). L. Lietuvos 1977, 23; Matui is 1990,64 
(Nr.126); Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kulturos pam i'" 
kl4 sąrašo išbrauktas~ Šidiškis 2009, 95; Vasiliauskas 
1014,91-93 (Nr.14). 

Sosdvaris, Pašvitinio sen. 

256. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AV 1905). Buvo apie 0,2 km į 
R nuo bibliotekos vedėjos Krikš~lūnlenės 

sodybos, dvarvietėje, lomelėje (ten pat už 
5 m b uvęs šulinys, už 30 m augo trys senos 
liepos- Šliavas 1977a).1978 m. akmuo jau 
buvo K a I e v u o s e, Aleksandro (Alek

so) Jurgaičio sodyboje (Mūšos g. 13), kur 
prie ga tvės stovi iki šiol (LKS94: 487363, 

6215614)-

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis 

granitas, 0,78 x 0,8 m dydžio, 0,37 m aukš
~io (o,8 x 0,85 m dydžio- Šliavas 1977a). 
Dubuo arčiau krašto, ovalas, 17 x 20 cm 
dydžio, 14 cm gylio, pjūvio forma - ne
taisyklinga parabolė (Vait. ir tik.) (343, 
344 pav.). 

S. VUB f. 152-61, 6-7 (1976-<>8-31 J. Treškevičiaus laiš· 
kas J. Šliavui); f. 151-1078 (nuotr.); Šliavas 1977a, 33; 
PRKMA1978,17- 18 (Nr. 58; iš Sostadvario k., kur buvo 
lomoJe prie ukini4 pastat4~Vait. irtlk. (1011-01·18). L. 
Vasnrauskas 1014,91-93 (Nr.1s;nuotr.). 

257- AKM UO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Rastas akmenų krūvoje ties Sos
dvarlo ir Pamūšio k. riba. 1973 ar 1974 m. 
atvežtas į P a d u b y s į prie Pakruojo 
melioracijos statybos valdybos adminis
tracinio pastato, kuriame veikė ir J. C::yb o 
Įkurtas Melioracijos muziejus (345 pav.). 
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341. Sodeliškių 
akmuo su dubenlu. 

2018·03·04. 

342. Sodeliškių akmens su dubeniu 

paviršius. 2018-03·04. 

343· Sosdvario 
akmuo su 
dubeniu I. 

2017·01-28. 

344· Sosdvario akmens su dubeniu I 
paviršius. 2017·01·28. 

345· Sosdvario 
akmuo su 
dubeniu II. 

1997· 
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2017 m. balandi akmuo kartu su kitais buvo 
apverstas ir numestas gretimo ,.Meres
tos" imonės kiemo viduryje, ant beto
ninės pakylos (LKS94: 492541, 6194370; 
346 pav.) (Vait.). 

Akmuo melsvas, su balkšvomis ir rausvo
mis priemaišomis, smulkiagrūdis granitas, 
apskaldytas 0,69 x 0,99 m dydžio, 0,46 m 
aukščio (dugnas- netaisyklingos trikam
pės piramidės formos). Dubuo 16 x 17 cm 
dydžio, 10,5 cm gylio, pjūvio forma- para
bolė (Strazdas 1998a; Va it. 2017). 

Š. Strazdas 1998a, 21 (Rozalimo V), Bo, pav. 36: 29; 
Aleks. (2005-'11-30; vietoje); Vait. ir tik. (2013-oH4); 
Vait. (2017·04·07). 

258. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Rastas akmenų krūvoje. XX a. 8 
dešimtmetyje atvežtas i P a d u b y s i 
prie Pakruojo melioracijos statybos val
dybos administracinio pastato, kuriame 
veikė ir J. Čybo ikurtas Melioracijos muzie
jus. 2017 m. balandi akmuo kartu su kitais 
buvo numestas gretimo ,.Merestos" imo
nės kiemo viduryje, ant betoninės pakylos 
( LKS94: 492541, 6194 370) (Va it.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 
stambiagrūdis, ap ska I dytas granitas, iš
likusi dalis o ,6 3 x 0,78 m dydžio, 0,55-
0,62 m aukščio. Dubuo 19 cm skr., 11 cm 
gylio, pjūvio forma- parabolė (Vait. 2017) 
(347, 348 Pav.). 

Š. Strazdas 1998a, 21 (Rozalimo VI), pav. 36: 30 (nuo
tr. ); Al eks. ( 2 005-'11-30; vietoje); Va it. ir tik. ( 2 013-oH4 ); 
Vait. (2017-04-07). 

259. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU IV. Rastas akmenų krūvoje. XX a. 8 
dešimtmetyje atvežtas i P a d u b y si 
prie Pakruojo melioracijos statybos val
dybos administracinio pastato, kuriame 
veikė ir J. Čybo ikurtas Melioracijos muzie
jus. 2017 m. balandi akmuo kartu su kitais 
buvo numestas gretimo ,.Merestos" imo
nės kiemo viduryje, ant betoninės pakylos 
( LKS94: 49254\ 6194 370) (Va it.). 

Akmuo melsvas, su balkšvomis priemai
šomis (žilas), smulkiagrūdis, netaisyklingo 

346. Sosdvario al<muo su dubeniu II 
( apverstas). 2017-04-07. 

347· Sosdvario 
al<muosu 
dubeniu 1/1. 

2017-04-07. 

348. Sosdvario al<muo su dubeniu 1/1 
(!<airėje) ir IV (dešinėje). 2017-04-07. 

349· Sosdvario 
al<muosu 
dubeniu IV. 

'""""---""-"'""--'-'-'------" 2017-04-07. 



trikampio formos, 0,84 x 0,99 m dydžio, 
0,51-0,57 m aukščio; dubuo 17 x 18 cm dy
džio, 9,5 cm gylio, pjūvio forma - hiperbolė 

(Vait. 2017) (349 pav.). 

260. AKMENYS su SMAI LIADUG N IAIS 
DUBENIMIS. Melioracijos metais dar 
keli akmenys su dubenimis iš Sosdvario 

Spilgiai, Klovainių sen. 

350. Spilgių Gaidžiakalnio akmuo. Apie 1890. 

261. GAIDŽIAKALNIS. Minimas Užušilyje, 
"juodžemis prie žvyro, I abai akmenuotas", 
apie 1 ha (LŽV). Seniau ten buvę knimai, ir 
dabar yra didelis akmuo. Ten gaidžius gir
dėdavę giedant, bet gyventojų nebuvę, tai 
pasakoja, kad giedodavę laukiniai gaidžiai 
(P. Juozas Masilionis, apie 50 m., vietinis. 
U. B. Kazlauskas, 1935 m.). 

G aidžiakalnio akmuo išliko, jis yra 0,6 3 km i 
R nuo k. kap i nių, OA4 km i V nuo kanalu te
kančios Mažupės, viduryje dirbamų laukų 

35.3· Spilgių Gaidžiakalnio akmuo (iš R). 
2017·04·09. 

Pakruojo rajonas 16 7 

Š. PRKMA1978, 7-8 (Nr.l3; Rozalimo IV(?]); Strazdas 
1998a, l1 (Rozalimo VII), pav. 37: 31;Aieks. (l005"'11·3o; 
vietoje); Va it. ir tik. (l013-oH4); Va it. (l017·04·07 ). 

buvo su ska I dyti Pakruojo MSV akmenų 
skaldykloje. 

š. Strazdas 1998a, n. 

352. Spilgių Gaidžiakalnio akmuo (iš P). 

2017·04·09. 

.354· Sp ilgių Gaidžiakalnio akmens jduba 
(iš PV). 2017·04·09. 
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(LKS94: 505585, 6200724) (350, 351 pav.). 
Tai tikras milžinas: akmuo raudonas, stam

biagrūdis granitas, šiek tiek apskaldytas, 
2,15-3,1 x 6,55 m dydžio (pa ilgas R-V kryp
timi), 1,6 m aukščio (aukščiausioje vietoje, 

262. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Rastas prie Mažupės, "šlaitelyje". 
Apie 1975 m. buvo atvežtas i Pa d u b y
s i prie Pakruojo melioracijos statybos val
dybos administracinio pastato, kuriame 
veikė ir J. Čybo ikurtas Melioracijos mu
ziejus (355 pav.). 2017 m. balandi akmuo 
kartu su kitais buvo ap verstas ir numestas 

gretimo "Meres tos" i monės kiemo vidury
je, ant betoninės pakylos (LKS94: 492541, 

6194370; 356 pav.) (Vait.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 

stambiagrūdis, 0,6 x 0,9 m dydžio, 0,46 m 
aukščio granitas (dugnas visiškai neap dirb
tas, smailėjantis). Dubuo 17 cm skr., 9,5 cm 
gylio, pjūvio forma -parabolė (Strazdas 
1998a; Va it. 2017). 

Š. Strazdas 1998a, 20-11 (Rozalimo IV), pav. 35: 27 
(nuotr.); Aleks. (2005-'11-30; vietoje);Vait. ir tik. (2013· 
01-'14); Vait. (2017-<>4-07). 

Stačiūnai, Lygumų sen. 

263. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. Buvo Valerijos Januševičienės namų 
(ligoji g. 50) kieme, atvežtas iš laukų. Tiks
liau nenustatytomis aplinkybėmis akmuo 
dingo, greičiausiai buvo pavogtas (Vait. ir 
tik. 2018 ). 

Akmuo buvo melsvas, 0,7 x 0,78 m dydžio, 
18 cm aukščio, dubuo 17 cm skr ., 15 cm gy
lio (Kiimka 2001) (357 pav.). 

Š. Vait. ir tik. (2o18-o5·o6).l. Klimka 2001, 90 (nuotr.), 
92 (Nr. 13; Stačiūnų II). 

264. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU
BEN IU II. Valerijos J anuševičienės namų 
kieme ligoji g. 50, gėlių darželyje (LKS94: 
476530, 6199514). Sūnaus Zenono 

arčiau R). Pietų pusėje -1,2 x 2,1 m dydžio 
ilinkisprimena lovą (352-354 pav.). 

Š. LŽV (B. Kazlauskas, 1935); VAK (LŽV) 82{476; Vait. ir 
tik. (2017-<>4-<>9).l. Šidiškis 2009,96. 

356. Spilgių akmuo su dubeniu 
(apverstas). 2017·04-0J. 

355· Spilgių akmuo 
sudubeniu. 

357- Stačiūnų 
akmuo su 

· dubeniu I. 

Apie1979· 

J anuševičiaus speJimu, akmeni iš ap Jin
kinių laukų parvežė tėvelis Baltramiejus 
Januševičius, kuris buvo tikras senienų 
kaupėjas ir kartu su kolchozo moterimis, 



būdavo, ieško ir Įdomesnių akmenų (Vait. 
ir tik. 2018 ). 

Akmuo raudonas, stambiagrūdis ir viduti
nio rupumo granitas su juodomis priemai
šomis, netaisyklingo stačiakampio formos 
(vienas kampas nuskilęs), 0,73 x 0,83 m 
dydžio, susmegęs i žemę, matoma 0,1-
o, 15 m aukščio dalis. Dubuo šiek tiek arčiau 
krašto, 18,5 x 20 cm dydžio, 14 cm gylio 
(Va it. ir tik.) (358 pav.). 

Š. Vait. ir tik. (2o18-o5-o6).l. Klimka 2001, 90 (nuotr.), 
92 (Nr.14; Stačiūnų Ill). 

Stakšeliai (ist. k.), Klovainių sen. 

265. RAGAN DUBUR IS. Minimas .,gale Stak
šelių k., i vakarus; 1/8 ha" (LŽV). Remiantis 
šia nuoroda, buvo Titonių k. vakarų pusėje, 
šiandien Dvariūkų (Mūšos) tvenkinio plote 
(apie LKS94: 499812, 6212659) (359 pav.). 

Čia seniau, pasakoja, būta raganų. Pasakoja, 
kad norint ties ta vieta naktį persikelti per 
Mūšos upę, kažkas vedžiojąs ir paklaidinqs. 
O patekus į tq duburį žūsta, kadangi čia 
susukqs verpetas ( P. Antanas lnd riulis, kilęs 
iš Stakšelių, ir Viktorija Morkūnienė, kilusi 
iš Titonių, abu apie 70 m. U. K. J urgaitienė, 
1937 m.- LŽV). 

Š. LŽV (K. Jurgaitienė, 1937); VK (Pkk; Ragandtiburys); 
Va it. ir tik. (2 017·04·08). 

Taip pat j Titoniai, Raganynė 

Starkoniai, Pašvitinio sen. 
266. ŠULINYS VERDENĖ. Minimas tuo 
pačiu vardu vadinamoje durpėtoje 

ganykloje (2 ha, i Š nuo k.), tikslesnių 
duomenų nėra. 

Šulinys pušies rintiniu. Pasakoja, md šulinį 
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358. Stačiūnų 
akmuo su 
dubeniu II. 
2018·05-06. 

359· 1) Stakšelių Raganduburis (apytikslė vieta); 
2) Titonių Raganynė. Apie 1890. 

kasė švedai. Vadina jį "švedų palikimu". 
Seneliai pasakodavo šiajai kartai, kad toje 
vietoje švedai mokydavo [girdydavo? -
Va it.] arklius (P. K. Matuzevičius, 70 m., 
vietinis. U. V. Puodžienė, 1935). 

š. LŽV !y. Puodž ienė, 1935 ). 
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Steigviliai, Žeimelio sen. 

[267.] AKMUO buvo Jono Požėlos šiauri
niame žemės rėžyje. Mėlynos spalvos, .,di
dumo beveik kaip Puntukas". Kai piemenys 

268. JURGIO JONO KALNELIS. Buvo k. 
rytų pusėje, Beržtalio kair. krante (vidu
ryje apie LKS94: 500 770, 6 228 349 ), apie 
120 x 20 o m dydžio, kelių metrų aukščio. 
XX a. antroje pusėje nukastas (360 pav.). 

Sakydavo, kad ant to kalnelio vaidinasi: jei 
vaklre kas ant jo užeidavęs, tai kelio nebe
suras davęs, kol išaušdavo (LTR). Prie Berž
talia Mačiu/ia lauks ir tas kalnelis. Žvyrs, ten 
sodydavo bulves ( ... ) švęsdava Jurgines, 
Jonines (P. Ja nina Freibergaitė-Brazdžio

nienė, kilusi iš Steigvilių, nuo 196 7 m. mo
kytojavusi Šukioniuose ir dabar ten pat gy
venanti. U. Va it. ir tik. 2018 m.) (361 pav.). 

J. Šliavo nuomone, šioje vietoje buvo alka, 
kurioje žmonės švęsdavo Jurgi o (balan
džio 23 d.) ir Jono (birželio 24 d.) šventes. 
Žymu sis Žiemgalos tyrinėtojas taip pat ap
rašė čia pastebėtas .,senovinės įtvirtintos 

gyvenvietės liekanas- sud egusių ~žuolinių 
statinių tvor~", lipdytų bei žiestų indų šu
keles ir .,stor~ kultūrinį sluoksn( (Šiiavas 
1971 a), apie kurį tikslesnių žinių nėra. 

Š. LTR 4146{18; Šliavas 1977a, 8 (Steigvilių alka); Vait. ir 
tik. ( 2 o18-o1-13 ).l. ŠI i avas 1971 a, 14 3· 

269. RAGANKELIS (RAGANKELS) pirm~ 
kart~ paminėtas Žemės vardyno anketo
je, kaimo vakarų pusėje, vedė iš Gataučių i 
Lauksodį; buvo apie 3 m pl., .,dabar išartas" 
(1935 m.- LŽV). 

Jonas Kaulinis (82 m.) iš Nociūnų prisime
na XX a. 6 dešimtmečio pradžios laiko
tarpį (melioracija Steigviliuose vyko apie 
1958 m.) ir tiksliai nusako buvusi~ Ragan
kelio viet~ (362 pav.): Ragankelis - tai tas, 
kur aidava nuo Steigvilių un Beržynės. Nuo 
Steigvilių, nuo kelio, nuo asfalto Į vakarų 

pusę. Ja, buvo buvo. Sens kels bu va ir tenai 
tie ukininkli važiuodavo laukus dirbt, jį tė 
vadydavo. 

ganydavo kiaules, pietus valgydavo ant jo 
atsisėdę (U. 1960 m.). 

l. Šidiškis 2009, 96. 

360. Steigvilių Jurgio Jono kalnas. Apie 1890. 

361. šv. Jurgio skulptūra Medikonių 
kaimo koplytstulpy je ( di evdi rb ys Jonas 
Danauskas). 2017·04·07. 

362. Pasakoja Aldona ir Jonas Kauliniai. 
2018-04-05. 



Dabar nebėr nie~, a nlčnie~, nebėr žymės
visi lauka dirbami. 

Beržynė buvo PuodžirJ nų pusėj, o tas Ragan
kelis -Steig vilių. Nuo Steglvllių per laiškane
šės Dangutės kiemų [kaimo gyventoja, jos 
sodybos vieta LKS94: 500473, 6228604) čia 
ireicbvo tas kelias. BeJtynė buvo didelis miš
ks, bet melioracija apka1pė. Daugiau kol!ikiai 
apka1pė, kolrJkia buva mišks. 

I tas Ragankelis ėja, }Is llngavos lingavos taip 
ir vėl užsisukė, va t6 vlet6 Be1Žynė, jis toks 
linkts bu va, tas kelias( ... ). Jissukės, i daugiau 
čia viens ~nals ėja i tilts, i par to pra laido per 
sisukė i čionai NaudžirJno namai, pačio pamiš
kėj NaudžirJnai gyveno [ apie LKS94: 498802, 
6 22 8 o 04 ], ir par to Nau džirJn o kiemų nueidcr 
vo tiesiai į Beržynę, o pagal Be1Žynę nuaidavo 
į Skarulėlius. Pro Skarulėlius, pagal p:1t miško 
nuaidava į Gatautėllus tas. Gatautėliai tokie 
mažučiai išsimėtę ( ... ). Gatautėliu s pasiekia, i 
tad nuo Gatautėllų un PikčirJnų, tai tė jau kits 
kelias kert. Bet jis nes lekia to kelio P lkčirJ nų. 

Jis užsisuko į Gotautė/Ius I pali~ . Tenai, vie
nu žodžiu, vienkiemia i ( ... ). Mes jau su trakto
riais važiuodavom tuo keliu (363, 364 pav.). 

Tuo keliu seniau elcbvo kumečiai i Laukso
džio dvarą dirbti. Einant raganos p:1Stodavu
sios keliq (P. Karolis Mankūnas, 80 m ., vieti
nis. U. E. Grinavecklenė, 1960 m.- Šidiškis 
2009 ). Padavimo nuotrupa Ragan keli taip 
pat sieja su Verglkellu. Pasakoja, kad tuo 
keliu vergai su Lauksodžio dvaro ponu per 
raganas susižinodavę (P. Adolfas Monkū
nas, apie 50 m., vietinis. U. A. Patkauskienė, 
1935 m. - LŽV, Steigvrliai; Vergikelis buvęs 
pusmetriu siauresnis, 19 35 m. jau išartas, 

pietiniame gale- LKS94: 49911 0, 6228319). 
Yra pagrindo manyti, kad Vergikelis buvo 
Ragankelio, jungusio Lauksodžio dvar~ su 
Beržyne, dalis. 

Beržynė - paskutinė kitados p lačia i plytė

jusių miškų sala (apie 60 ha) Steigvilių ir 
Gataučių paribyje (viduryje - apie LKS94: 

498328, 6227309) ( 365 pav.). Beržynės ŠV 
pakraštyje būta Skaru l ėlfų (Skarulių k. ma
žažemių - bobyk/1ų) gyvenvietės, o jos pie
tiniame gale, prie Katkevičiaus sodybos -
gegužinių aikštelės (apie LKS94: 497759, 
6227442). Beržynėj prie Skarulėlių buva ge
gužinės, iš SteigvUIų, cbugybė ten pr/eidavo 
žmonių . Plln žmonių buva. Pavasarį gegu
žės, birželio, rugp)rJčlo mėnesĮ. Muzikantai 

Pakruojo rajonas 171 

363- 1) Vergikelis (apie 1840 m.); 2) Steigvilių Ragan kelis 
(apie 1890 m.); 3) Vergikelis (apie 1890 m.); 4) Steigvilių 
Ragankelis (1949 m.); 5) Beržynė (viduryje),· 6) Gataučių 
Gaja; 7) Gataučių Laimiškis. Apie 1890 m. parengto 
topografinio žemėlapio M 1 : 21 ooo Iškarpa. 

364. 1) Vergikelis (apie 1840 m.); 2) Steigvilių 
Ragankelis (apie 1890 m.); 3) Vergikelis (apie 1890 m.); 
4) Steigvilių Ragan kelis (1949 m.); 5) Beržyne 
(viduryje); 6) Gataučių Goja; 7) Gataučių Laimiškis. 
2010 m. ortofotografinio žemėlapio Ištrauka. 

365. Steigvilių 
Beržynė (tolumoje, 
kairėje) ir per 
Gataučius kanalu 
tekantis Beržtalis. 
2018 05 06. 

būcbva (P. Sigitas Jonas Butvilauskas, 
79 m., kilęs iš Gataučių ir ten pat gyvenan-
tis. U. D. ir V. Vaitkevičiai, 2018 m .). 

š. LŽV (A Patkauskienė, 1935) VK (1965, 1966; Ragan
kelis) Vait. irtfk. (1011k>4<15). L. Sidi~kis 1009, 96. 
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Taip pat i Diržiai, Ragankelis 

270. SKEMSRYN Ė. Remiantis Jono Kau
linio (82 m.) iš Nociūnų pasakojimu, taip 
vadinama žema, pelkėta vieta buvo į rytus 
nuo Naudžiūno ūkio (apie LKS94: 498968, 
6227841). 

Anksčiau toje pelkėje gyvendavo velniai. 
Kai Steigvilių kaimo bernai mušdavo rip
ką, iš tos pelkės ateidavo du ponaičiukai ir 
taip gerai lošdavo, kad visus kaimo bernus 
nulošdavo. Tada vėl nueidavo į mišką. Iš tos 
pelkės ateidavo ir ponaičiu kai su kaimo ber

nais pypkėmis pasi mainyti. Jų pypkės būda
vo gražesnės, bet kai bernai išmainydavo, 

Striukai, Žeimelio sen. 

2 71- TAU Rl Ų KALNELIS. Minimas už o ,5 km 
į š nuo k., ariamuose I aukuose; "apie 1 ha 
ploto, 5 m aukščio". Tikslesnių duomenų 
nėra. 

Seniau augęs miškas. Šv. Jono vakire ten 

Taip pat i Aukštadvaris, akmuo su 
duobutėmis 

Stūriškiai, Rozalimo sen. 

272. ŽVANGUČIŲ, kitaip - ŽVANGULIŲ, 
KALNAS, MARKALNIS (kapinynas KVR 
3825). Tarp Pakruojo ir Radviliškio r., 
Daugyvenės kair. krante, beužaugantis 
pušelėmis (viduryje LKS94: 493156, 
6186913) (366, 36 7 pav.). 

Kalnas buvo apie 200 m ilg. (pailgas Š-P 
kryptimi), 30-50 m pl., 4 (š)- 6 m aukščio 
(P). Po Antrojo pasaulinio karo imtas kasti 
žvyras, pietinėje kalno dalyje aptikta gele
žies amžiaus ir, spėjama, naujųjų laikų radi
nių iš suardytų kapų (Šiiavas1974c). 

tai pamatydavo, kad jos tebūdavo vien 
maži kelme/iai. Žmonės sako, kad tais ponai
čiu kais irgi būdavo pasivertę velniukai (P. 
Monkūnaitė, 75 m., vietinė. U. F. Zakulytė, 
1966 m.- LTR). 

Paminėtina, kad į V nuo Naudžiūno ūkio 
būta iš Pį š besitęsiančios Degimų balos. 
Steigviliuose esą "ant žmogaus, kuris ap
sileidęs ir tinginys sako: "Eik tu Degimų 
velnio" ( LŽV, Steigviliai). 

Š. LŽV (A. Patkauski enė, 1935 ); LTR 4146/18; Va it. ir tik. 
(l018-<l4-<l5)· 

susirinkdavęs iš apylinkės jaunimas, šokda
vę, dainuodavę, kūrendavę laužą ir gerdavę 
alų ( P. Aleksandras Akulevičius, vietinis. U. 
O. Gelažienė, 1935 m.). 

š. LŽV (0. Gelaiienė, 1935). 

Pasakoja žmonės, kad seniau toj vietoj 
vaidendavosi. Raganos ant šluotos arba 366. Stūriškių Žvangučių kalnas. 1961. 



ližės jodinėdavo (P. Elena Petronaitienė, 
apie 50 m., vietinė. U. A. Ivanauskaitė, 

19 35 m. - LŽV) 

Š. LŽV (A. Ivanauskaitė, 1935; Žvangučių kalnas); VAK 
(LŽV) 50{4 56; ŠI i avas 1974 c, 71 (Žvangulių kalnas); Va it. 
(1 017·04-07 ). L. Šidiškis 1009,108. 

273. AKMUO su PĖDA (buvo AV 1910). 
Buvo kelio i Rozalim~ vakarų pusėje, "krū
muose, pelkėtoje vietoje". Jokių kitų duo
menų nėra. 
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~ \"',) '~"'·" i.t"'\~ ·~~~t, ! 
,JJ' .. , ~~J,.. ' ,.., 'f "' 

' ' 

-...-.. "~~~~~~~~~~~: 

367. Sturišl<ių Žvangučių kalnas (iš PV). 
2017-04-07. 

Š. PRKMA 1978, 7 (Nr. 19). L. Lietuvos 1977, 13; Lie· 
tuvos 1993, 113 (1984 m. iš kultūros paminklų sąrašo 
išbrauktas). 

274. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE- š.AK (1975 m. išaiškino M. černiauskas). 
NIU. Jokių kitų duomenų nėra. 

Šiliškis, Pakruojo sen. 

275. AKMUO su VELNIO PĖDELĖMIS. Mi
nimas bendrose k. ganyklose, suskaldytas 
naujakurių apie 1935 m. 

Velnia pėde/a, parsl<elts nage/ia - graž' pė
de/a. [Iš kur atsirado?] Sal<ydava, ka būdrr 
va Akmenai tie minl<št'. Velns /al<stydavo 
po lauk i ant akmenia užmin -pėdelės tos 

Šinkaučiškis, Klovainių sen. 

2 76. VELN IABALA. Paminėta "viduryje kai
mo žemių", nurodyta, kad apie o ,5 ha dy
džio (LŽV). 

žym's. [Kur tas akmuo buvo?] Apie Šilišk'. 
[Ar daug jų ten buvo?] Su pėdelėm viens. 
Ganyk/o. Nuo kelia ne taip tol'. Kelios pėde
lės, didels. Seniai sunaikints. Statė trobs, 
ganyklą panaikina (P. Baltrus lgnacevičius, 
8 8 m., kilęs iš Šiliškio, d. gyvenantis Mažei
konių k. U.A. Urbanavičius, 1994 m.). 

Š. Agniaus Urbanavičiaus žinios (1994-01-18). 

Remiantis 2018 m. Augustino Janulio " 
(71 m., kilęs iš Stačiūnų, d. gyvenantis 
Šinkaučiškyje) surinktais duomenimis, 
Velniabala vadinta pelkė ("tokia neieina
ma vieta; kolūkio laikais dar pjaudavo ten 
šien~, jei ivažiuodavo") plyti Ežerėlės ka ir. 
krante, išilgai upės (apie LKS94: 49262 2, 
6200794; 368 pav.). 
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Pasakojama, kad ten gyvendavę velniai, jie 
padėdavę kaimo žmonėms išsikulti (P. Sta
sys Dapšys, apie 70 m., vietinis. U. J. Griki
naitė, 1935 m.- LŽV). 

Šukioniai, lygumų sen. 

369. 1) Šukionių Alka; 2) Šul<ionių šaltinis II 

(menamas Velnio Bliūdelis); 3) Šukionių 
šaltinis I. Apie 1890. 

277- ALKOS PIEVA. Minima k. šiaurėje, 

.. Vėzgės upės vingyje" (VK), pavadinimas 
pamirštas. 

Vėzgė Šukionių šiaurėje, prie ribos su Kal
nelių k., daro tik vien~ didesni vingi (vidu
ryje- apie LKS94: 482144, 6201373), šian
dien čia yra ir dirbama, ir dirvonuojanti, ir 
ganoma žemė. 

Ten [Alkoje] vaidilutės ugni kūrendavo 
(U. V. Marozienė, 1985 m. - VK) (369, 
370 pav.). 

Mokytojos Janinos Freibergaitės-Braz

džionienės pasakojimu, lieptas per Vėzgę 
buvo vadinamas Raganų vardu (LKS9 4: 
482284, 6201204) ir juo i darb~ Kalnelių 
fermoje kasdien eidavusios Šukionių mo
terys (U. Va it. ir tik. 2018 m.) (371 pav.). 

278. ŠAL TIN IS VELNIO BLIŪDELIS. Minimas 
k. pietrytinėje dalyje (Šidiškis 2009), 
tikslesnių duomenų nėra ir pavadinimas 
jau pamirštas. 

Oksana Šlendrytė (35 m., vietinė) Vėz
gės deš. krante žino du šaltinius: pirmojo 

Š. LŽV (J. Grikinaitė, 1935); VAK (LŽV) 82{478; Vait. ir 
tik. (2o18-o1-14); A. Janulio žinios (2o18-o3-15)· L. Šidiš
kis 2009,96-97. 

' ".~ •.. :• 
· _l-. .. '•. 

·-
370. 1) Šukionių Alka; 2) Šukionių šaltinis II 

(menamas Velnio Bliūdelis); 3) Šukionių 
šaltinis I. 1969. 

371. Šukionių Alkoje: dr. Gediminas 
Petrauskas (kaireje), dr. Aiste 

Petrauskienė (vi duryje) ir mokytoja 

Janina Brazdžionienė. 2018-01-13. 

L. VK (1985); Šidiškis 2009, 97-98; Vait. ir tik. 
(2018-<l1-13)· 

vanduo buvo vertinamas pateikėjos mo
čiutės Stefanijos J anuševičiūtės-Grigaliū
nienės ( .. gražiausias vanduo"), jis teka 
iš kranto latakėliu iŠ (apie 15°) ir išsilieja 
Vėzgės lankoje (LKS94: 48 3466, 6200868) 
(369, 370 pav.). Antrasis šaltinis ( verdenė) 



trykšta nedideliame cirke, taip pat gerai 
žinomas aplinkiniams (LKS94: 483113, 
6200972), čia vanduo buvo semiamas dir
bant laukuose; virš šaltinio- betoninis 1 m 
skr. šulinio rentinys, dugne verda kumščio 
dydžio akis (372 pav.). 

Sakydavo ne šaltinis, o verdenė. Eidavom 
parsinešt vandens ( ... ) labai Įdomu, kaip 
jis žiemą neužšąla (P. Janina Freibergai
tė-Brazd žionienė, kilusi iš Steigvilių, nuo 
1967 m. gyvenanti Šukioniuose. U. Vait. ir 
tik. 2018 m.). 

l. Šidiškis 2 009,98 [VK 1985 m.J; Vait.irtlk. (2 018·01-13). 

Šulaičiai, Žeimelio sen. 

279- VE.LN IAKALN IS. Kaimo P dalyje, prie 
Grikpėdžių k. ribos, Marijonos Katelienės 
ir Kazimieros Šalkauskienės valdose (da
bar - Jono Katelės žemė). Vieta buvusi 
aukšta ir vaizdinga, tačiau jau seniai aria
ma ir menkai išsiskiria. Aukščiausioje vie
toje (LKS94: 494594, 6231908) dar matyti 
maždaug 20-25 x 40 m dydžio (pailga Š-P 
kryptimi), apie 2 m palengva virš aplinki
nių laukų iškylanti vieta (Vait. ir tik. 2017) 
(373-375 pav.). 

Žmonės pasakoja, kad buvusi pakilesnė 
vieta ir ateidavę velniai šokti ir ripkos 
mušti, todėl taip ir pavadi no t~ vi et~ ( P. 
Domas Bėčius, apie 70 m., kilęs iš Mažu
čių k. U. J. N orvaišaitė, 19 35 m.- LŽV). 

Vaidendavos [ten]. Velniai nakt rodydavos. 

I bijodavo pro šalĮ ... bijodavo naktį eit pro 
šalĮ. Kaip pasakyti? Ein žmogus ir jį nuved 
velnžin kur, visai kitą šoną ( ... ) kalb taip 
žmonės. 

Buvo tas Velniakalnis apaugęs knimais to
kiais, alksniais, krūmais visokiais. lr tuos 
krūmus nukirta (kai melioracija eja, išstum
dė tuos akmens) ( ... )ir mes [apie 1998 m.J 
rinkom akmenis, kažkaip nuvedžiau ave/as 
pasiganyt, žiūriu - akm ir taip to akmenia 
juoda pėda. lšgrandžiau to pėdo ir pali ka ta 
pėda. O vieną buvo Grikpedžiuos mokykloj 
vaikai radę. lr buvo pastatę, kol mokykla 
buvo. Kai mokyklą uždarė, juos parsivežė 
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372. Šukionių 
šaltinis II 
(menamas Velnio 
8/iūde/is ). 
2018-01-13. 

[ūkininkas G. Ališauskas i Striukų kaim~] 
( ... ). 

374. Šu/aičių Velniakalnis. 1970. 
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O Jėz! Prie ko/ūkia čia buvo festivaliai!( ... ) 
Šieną su veža ir festivaliai būna( ... ). 

Kūlyna ap:wgj, kur mišks čia pat, nuo 
Grikpėdžių pusės. Velniakalnis- kur čia fes
tivaliai būdava, apaugį kūlynais, bijodavom 
eit, ka vaidendavos, "Velniakalnis" šauk
dava. Prie miška apaugįs kupste/is, kupsts, 
buva pakilims ( ... ).Tai tas Velniakalnis nuo 
senų senovės, ka mes bijodavom. Ka tik va
karas, maudavom namo, ka velniai neapstcr 
tų. Pakyli į viršų ir krūmyns. Pakilims aukšts 
yra ( P. Genė Šalkauskaitė-S tasiukaitienė, 
68 m., vietinė. U. V. Vaitkevičius, 2017 m.). 

Akmuo su pėda iš Velniakalnio dabar atvež
tas, pastatytas ir saugomas S tasiukaičių 
sodybos kieme (LKS94: 49498 7, 623248 7)
Akmuo balkšvas, su juodomis priemai
šomis, vidutinio rupumo, 0,51 x 0,62 m 
dydžio, 0,29 m storio (buvęs paguldyta 
akmens aukštis). Pėda vadinamas įdubi
mas 12 cm pl. (ties pirštais), 19 cm ilg., 4,5-
5 cm gylio, ryškus, primena kairės kojos 
įspaudą (Vait. ir tik. 2017-01-28) (376 pav.). 

Už 0,65 km į ŠR nuo Velniakalnio yra bu
vusi dvaro sodyba, siejama su Lauksodžio 
bažnyčia ir vienu oi iais jėzuitais. 

Š. LŽV (J. N orvaišaitė, 1935; Sl€11 i vieta, apie 2 ha ); Va it. 
ir tik. ( 2017-<J1-18, 2 017·01-29). L. Šidiškis 2009,98. 

Tarvydai, Rozalimo sen. 

[280.] BALA. Minima k. viduryje, apie 
30 ha. 

Pasakojama, kad vidury buvo akmuo, prie 
kurio meškos vaikus vesdavo. Balą dabar 

281. PIEVA GOJUS (GOJ/5), kitaip- GOJE
LIS, U ŽU BALIS. Į ŠV nuo k., Černiausko 
ir Sisevičiaus laukuose; apie 3 ha. "Buvo 
iškasta apie 50 markų (kūdrų) linams 

------- - - ~-

- . - ~ ~-~- -
--~--~.;~~-- -

375· Šulaičių Ve/niakalnis (iš ŠV). 2017·01·29. 

376. Ant Šu/aičių 
Velniakalnio rastas 
akmuo su pėda 
(apačioje). 
2017·01·28. 

pasidalinę 20 kaimo gyventojų (P. Cesevi
čius, daugiau kaip 80 m. amžiaus, vietinis. 
U. K. Raslavičius, 1935 m.). 

š. LŽV (K. Raslavičius, 1935). 

merkti. Iškasus 19 35 m. grioVi, visos išdžiū
vo" (LŽV). 

š. LŽV (K. Raslavičius, 1935). L Šidiškis 2009, 63. 



282. VELN 10 BALA (VELNI OBALĖ.) ir VEL
N 10 KRĖSLAS. Vel niobala telkšojo k. pietry
čių pusėje, prie Ga ilionių miško, vadinamo 
Vidusaliu, ir iš dalies šiame miške ("net iki 
pat Joniškė lio nuėjo ta Velnio bala, ten 
spanguoles rinkom" - Vait. ir tik. 2017). 
Bet dauguma vietos gyventojų tvirtina, 
kad Velniobala buvo numelioruota, ariama 
ir sėjama . Tai reikštų, kad tokiu vardu buvo 
vadinama pelkės dalis, buvusi tarp dirba
mų laukų (Vidusalfo vakarų krašte, apie 
20 ha - LŽV, Gailloniai; Titonlų ir Gailionių 
kaimo laukuose - Paukštells 1924; apie 
LKS94: 502332, 6211881) (377- 379 pav.). 
Kartais teigiama, kad Iš Velnlobalos i Mūšą 
tekėjo Skribytė (Valt. 2004)-

Būn vanduo iš mlška. Pavasari užsilaika, 
griovia nera. Taip lr yr [buvi). [O kai pada
rė me lioraciją] dabar nepasakysi - geriausi 
laukai! ( ... ). Negalėdavo žmones nieka per 
set, ilgiausiai. lki ... iki ... viso biržei' būn van
duo. Nu kq tu pasėsi? Nieka. Ganydava ten 
karves, arklius. Ten buva ta žemė tokia ... 
daugiau ... ten davė žemės dar paskutiniam 
laike prie Lietuvos, kal bu va. Už vienų hek
tarų davė du ar tris hektarus, kad ten isikel
tų, užimtų tų žemi, kažką darytų. Ten nie
ka, ne mišks neauga, nlek, nu lxi/a. Tiesiog 
bala ( ... ).Vanduo tyvuliuoja, antys plauko, 
Perkūno oželiai, visa (P . Stanislovas Platke
vičius, 82 m., kilęs Iš Titonių, nuo 1964 m. 
gyvena Pamūšyje . U. Vait. lr tik. 2017-D4-
o8; Moterys grėbdava, gralbydava šieno po 
tų balų- Vait. 2004) (380 pav.). 

Viso kaimo arklius te gane. Braide po 
~ksvynus iki juosmens. Bet 1936 m. to 
torpžemi išarėm, uždegėm kelmus, ir 
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378. Titonių. Velniobala (apie vidurj). 1949. 

379- Titonių. Velniobalos vietoje plytintys 
laukai (iSŠ). 2004-07-15. 

380. Titonių.kolūkio mechanizatoriai 
(viduryje- S. Platkevičius). Apie 19.54. 

viskas", - pasakoja vienas iš buvusių Vel
niobalos savininkų Kazimieras Bai člūnas 
(8o m., vietinis) (Vait. 200 4). Kartą ar du 
(bet prieš melioraciją) K. Balčiūnas dar 
buvo užėjęs ir Velnio Krėslu vadinamo 
akmens skeveldras, bet dabar tikslesnė 
akmens vieta jau pamiršta (,,anas ne baMj 
buva"-Vait 2004). 

1899 m. tai dar buvo nepaprastai didelis 
akmuo (rpoMaAHbll4 KaMeHb). Teigiama, 
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kad perkOnija akmenĮ perskėlė i dvi dalis, 
nuo kurių va l stiečia i a tsiskei davę jo gabalų 
statyboms. Tačiau XIX a. pabaigoje išliku
sios akmens dalys dar buvo labai didelės 

(noKpOBCKIIIW 1899; Krašte t os pelkės riog
so didelio akmens skeveldros - Paukštelis 

1924)-

1935 m. Žemės vardyno anketoje pažy
mėta, kad akmuo buvęs su pėdomis ir 
sėdyne (LŽV, Gailfoniai; plg.: kaip krėslas 
ir kaip pėdas inmynts ... tos akmuo par to 
bo~- Va it. 200 4). Vė liau rašyta, kad Velnio 
Krėsl as buvo didelis akmuo, apie 3 m pl., 
apie 2,5 m aukš~io . Per vid urj [tarp abiejų 
akmens da lių -Va it.] ėjęs takas. Kai jodavo 
[tuo taku] su arkliu, tai nesimatydavo. Ne 
taip seniai, bet dar prie ruso [XX a. pirma
me dešimtmetyje akmuo buvo] suskaldy
tas ir parduotas Į L/nkuvq. Tik pa likusi ta da
lis, kur temėje ( P. Juozas PliOra, apie 70 m., 
vietinis. U. K. Jurga i tienė, 1937 m. - LŽV, 
Titoniai; akmuo buvęs apie 4 m ilg., 1,5 m 
aukš~io, " jame buvęs savotiškas Įd ub imas, 
kur velnias sėdėdavęs. Kita duobutė buvu
si, kur velnias atsiremdavęs ranka"- Tau
tavi~ius 1968) (381 pav.). 

Padavimai apie Velnio Krėslą minimi jau 
pirmajame aprašyme: esą ant akmens Vel
nias siOdavęs batus ir kalęs dalgius. Šioje 
vietoje Jis žmones nuvedąs nuo kelio, ve
džioja, taip pat sveikinasi, kvie~ia pietauti 
ir pan . Apskritai žmonės žiną nemažai pa
sakojimų apie Įva irias velniavas šioje vieto
je (o pa 3HbiX 6ecoecK"'x n pop,e!lKax oKo!lo 
:noro KaMHfl - noKp OBCK"'i11899) .Senovė
je ant akmens sėdėdavęs velnias, siūdavęs 
batus, galqsdavęs dalgius ir erzindavęs Per
kūną, rodydamas jam savo pasturgalį. Supy
kęs Perkūnas, trenkęs į tq akmenį, perskėlęs 
jį pusiau, lr po to nelabasis daugiau ant jo 
nebesirodydavęs (Tara senka 1958, 50 ). 

Balos viduryje yra akmuo su Velnio pėda pa
viršiuje.Akmuošispavadintas Velnio krėslu. 
Kaip seni tmonės pasakoja, toje baloje šven
tadieniais velnlukas, apsirengęs poniškais 
rūbais, skrybėles silldavęs. O si!idavęs j is 
jas iš imonių nagų. Bet tai buvo labai seniai. 
Dabar čia šio velnluko nebėra. Bet ta bala po 
šiai dienai vadinama Velniobala (P. F. nnte
rienė, 77 m., Šikšnių k., Unkuvos sen. U. 
Unkuvos moksleiviai, 1969-1972 m. - LTR 
4352/167)- Velniobalė. Tį buvo toks akma, 
vadindavam Velnia Sėdyne. Skaitos, čia Velns 

~F~------------
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381. Titonių Velnio Krėslo iš linkimas (kaip 
sofos) pagal Kazimierą Balčicinq. 
2004·07-15. 

batus siūdava on t o akmenio ats isėdjs. La
bai didelis, kuprots [akmuo]. Sakydavo, čia 
Velns batus siūn on to akmenio (P. Valerija 
Petrauskienė, 85 m., vietinė. U. V. Vaitke
vičius, 2004 m.). Skaitos, 1«:1 Velns atslsėdjs 
kų dare, ka Perkūnas sudaute. Panašums i 
buvaun krėslo. Taip lenkt kaip sofa, (XJVida
las. Ten gal dešimt susėst galėdavo (P. Kazi
mieras Balčio nas, 8o m., vietinis. U. V. Vait
kevičius, 2004 m.) . 

Pasakojama, kad Velnias neš ęs didelĮ akme
nį ir čia jį numetęs . Tas akmuo buvo vadina
mas Velnio krėslas (LŽV, Titoniai). 

Iš Titonių (Skribytės vs.) kil ęs rašytojas 
Juozas Paukštelis (1899-1981 ), studijuoda
mas Kaune literatorą, padavimų ir sakmių 

apie Velniabalą motyvais parašė tokį 

apsakymą: 

-Senai, labai senai, -pasakoja man senelis 
Buolis, - toji Velniobala nepaprastai buvo 
gili ir nepaprasto diduma. Gal pasauly] nėra 
tokių bjaurybių, kokių buvo toje Velnio
baloj. Už kelių varstų smarvė eidavo iš tos 
pelkės. Vietomis buvo baisiausias smarvės 
dumblas ir vasaros laike, karštas, raudonos 
spalvos, rūgdavo, burbuliuodava. VIetomis 
buvo apžėlusi nepaprastos llgybės žole. 
Toje žolėje įvairūs žvėrys lr pau kščlal gyven
davo. Žmogus ten tai neljsk - nepamatys i, 
kaip koks lokys savo stora letena paglostys, 
ar šernas kelnes perplėš, ar kiti dideli žvė
rys, kurių dabar visoj L letuvoj matai teliko. 



Tos žolės buvo tokios aštrios, kad pakliu
vęs į jas žmogus nebeišlįstum - supjaustytų 

tave. Tik žvėrys storaodžiai te land žiojo. Va
sarą jose vilkės savo vaikus augina. Vietomis 
vėl buvo tokios kelmynės, rudynės, kur dau
gybė gyvačių, driežų ir kitų špetnybių gyve
no. Vandenyj nuo varlių, kurklių kurkimo 
ir pempių gyvavimo pavasarį skambėdavo 
visa Titonių ir Gailionių apylinkė. Viduryj tos 
baisiosios pelkės, toje rūgstančioje dumbly
nėje gyveno senas, jau žilas, su linkęs, iš pra
garo žmonių į piktą pagundą vesti ištremtas 
siaubūnas- velnias. 

Toje gilioje dumblynėje buvo jo namai iš 
gyvačių išnarų, šemų ir vilkų ilčių su lipdyti. 
Dienos laike velnias miegodavo sau namie 
su sau valgyt virėja sena ragana. Naktį jis 
apleisdavo namus ir eidavo į artimus kai
mus žmonių bauginti, piktas pagundas 
jiems daryti. Senoji ragana taip pat išeidavo 
kq tik nudvėsusių kačių, žiurkių ir driežų pa
sirinkti, iš ko virė valgymą savo ponui. Taip 

gyvendavo jie visq laiką ramiai, katras savo 
pareigas pildydami, tik naktį prieš šv. Joną 
kasmet ragana su velniu sutarę keldavo di
džiausias vakaruškas. Prieš kelias savaites 

senoji ragana jau imdavo rinkti visokias 
bjaurybes ir kelti svečiams valgius. Iš dum

blių nusunkdavo skystimą ir su velniauogė
mis su maišius padarydavo vynq. 

Į vakaruškas sueidavo iš visų apylinkių 
iš pragaro ištremti seni ir jauni velniai, 

raganos su savo dukterimis. Temstant 
raganaitės ir velniai kai imdavo vieni šokti, 
kiti dainuoti, senieji tik gėrė ir skanius 
valgius valgė. Patsai namų šeimininkas 
sėdėdavo kaip namas didumo akmens 
krėsle ir žiūrėdavo į jaunųjų linksmybes. 
Tiek didelis alasas, dainavimas ir triukšmas 
būdavo, kad net meškos išsigandusios 
bėgdavusios į Gailionių Vidusalį slėptis 

(Vidusalis - Gailionių miškls, kuris tuo 
laiku buvo beveik vidury tos pelkės). Tik 
drqsesni vilkai nenusigqsdavo, kartais net 
imdavo storu balsu pritart dainuojančioms 
raganaičioms. 

283. RAGANYN Ė. Vietovė į ŠV nuo k., Mū
šos kair. krante, prie senųjų kapinių (KVR 
26128) (apie LKS94: 500791, 6213225). Nuo 
seno čia būta kelio prie brastos, vėliau- til
to per Mūš~ į Veselkiškius. 
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Titonių ir Gai/ionių kaimo žmonės negulda
vo visq naktį. Vaikinai ir mergaitės rėdyda
vo senus kryžius, "vinčiavodavo Jonus" ir 
tamsiam nelemtų dvasių pritvinusiam orui 
apšviesti keldavo aukštyn ant ilgų karčių 
uždegę deguto bačkeles ar stebulas. Senieji 
žmonės melsdavos, vaikščiodavo apie savo 
namus ir žiūrėdavo gyvulius. Tik senos drą
sios bobutės teišeidavo I<Ur į mišką papar
ties žiedo ieškoti. 

Vidurnakty, vos tik treti gaidžiai imdavo 
giedoti, Velniobalės velnias šokdavo nuo 

savo krėslo ir lįsdavo į dumblynės namą; 
ragana, paskui Įbėgdama, duris užtrenk
davo. Visi velniai ir raganos su dukterimis 
išbėgiodavo. 

Tai mat, vaikai, iš kur Velniobala gavo savo 
vardq, - sakydavo senelis Buolis, - ir kodėl 
tq suskaldytq pas Velniobalq akmenį Velnio 
krėslu vadino, ir matote, kur Titonyse ir Gai
lionyse jaunimas vakaruškauti taip išmoko. 

- Atėmus Linkuvos bažnyčią iš "Parmazo
nų" [reformatų], titoniečiai sutarę su gai
lioniečiais pakvietė Linkuvos kunigą, kuriam 
pašventinus laukus ir baisiąją pelkę Velnias 
su ragana išsikraustė. Nuo jų išsikraustymo 
ir Velniobala pradėjo mažėti, džiūti, visos 
baisybės ir žvėrys nykti, tik Velnio užkeik
tas Velnio krėslas ilgai neatsisakė pragariš
kos galės; būdavo, jei kas nežinantis ant jo 
atsisės, tai taip smarkiai su drebėdavo, kad 
žmogų kelius sieksnius aukštyn išmesdavo. 
Ilga in iu i ir akmuo neteko savo galių. Titon ie
čiai jį suskaldė, -taip baigdavo savo pasaką 
senelis Buolis apie Velniobalq ir Velnio krėslą 
( Paukštelis 1924). 

Š. LŽV (1935; Gailioniai); LŽV (K. Jurgaitienė, 1937; 
Titoniai); Tautavičius 1968, 41; LTR 783{393 [Paukštelis 
1914); 4 351{167 (Gailionių apylinkėse); Lovčikaitė, 
Mielienė 1971, 51 (Velniooola ); Šliavas 1974 b, 93; 1975c, 
69; 1976a, 135 (paminėta); Vait. (1004·07-15); Vait. ir 
t/k. (1017-<l4-<l8). l. noKpOBCK•H 1899, 61 (T•raHbl ); 
n11aHb ... 1913; Paukštelis 1914; LAM 149; Tarasenka 
1958, 50, 74 (Nr. 119); Šliavas 1970, 114 (tik nuotru· 
pos [akmens] tėra išlikę); 1996, 64; Matu/is 1990, 64 
(Nr.118); Šidiškis 1009, 66. 

Raganyne tį vadina prie tų kapelių Titonių. 
Nu, eidava tį gosdyt seniau (juokiasi). I mon 
dar gosdin. Nu. Taip buva. Įsivaizduokit, 
man' pa ... prašė nueiti bulvių nukast ten 
prie tų kapelių, visai art. lr jau rudenis, vėlai, 
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šaln jau. Aš kūren laužą, man šalt, sėdž, kad 
tų bulvių neiš vogtų ( ... ).Daba žina, kad aš 
ten saugos, du draugai nuein i kapines, nu
sireng visai plik. I atein (aš nė viena žodžia 
nepasakysiu neteisinga). Atein. Nu kas čia 
dabar? Ateina. Pliks, žinai, iš nuogo kūno 

atpažint. Kų tų atpažinsi? Žmogus, tai žmo
gus, ein. Iš tų kapelių išein ir ein tiesiai ant 
manis. Tai kų man dabar daryt, aš sėdžiu sė
džiu. Jau netoli a tėja. I toks ilgs pagalys deg, 
aš už to pagalio, sakau jeigu čia tos dvasios, 
sakau, aš tuo pagaliu ginsiuos, jeigu man 
jau griebs (aš nebaikšts toks būdavau mat 
vis amžių). Aš kaip šokau ant jų, Jėzmarij, 
tik nedaryk niek- ant balso supratau, kas 
čia tokie yra ( ... ). 

Te buva tilts, kų nors padara ( ... ) kas ein 
ir gosdindava (Stanislovas Pl atkevičius, 
82 m., kilęs iš Titonių, nuo 1964 m. gyvena 
Pamūšyje) (382 pav.). 

Taip pat i Mūrdvaris, Ragandubris; i Stak
šeliai, Raganduburis 

Tričiai, Linkuvos sen. 

383- Tričių Bobkalnis. Apie 1890. 

284. BOBKALNIS. Buvo Dovydiškio dvaro 
laukuose už 0,92 km i PY nuo Tričių pilia
kalnio (KVR 12415), 0,42 km i R nuo senų
jų Miciškių k. ir 0,19 km i PV nuo senųjų 
Tričių k. kapinių, Tričių ir Miciškių pariby
je, vaizdingoje aukštumoje (apie LKS94: 
)00672, 6218911). 

382. Titonių Raganyne (iš P). 2017·04·08). 

Neatmestina, kad čia Mūšoje būta gelmės 
(duburio), o ilgainiui Raganynės vardas 
buvo perkeltas i kapinių prieigas. Stasys 
Platkevičius (82 m., gimęs Titonių k., d. gy
venantis Pamūšyje) teigia, kad vos kiek 
žemyn upe Mūšoje iš tikrųjų buvo maudy
kla, i kuri~ rinkosi ne tik aplinkinių kaimų 
gyventojai, bet atvažiuodavo ir Linkuvos 
kunigas klebonas (Va it. ir tik. 2017). 

š. Vait. ir tik. (2017-<>4-o8). 

384. Tričių Bobl<alnio vieta. 1958. 

1890 m. sudarytame topografiniame že
mėlapyje M 1 : 21 ooo Bobkalnis yra pa ii gas 
ŠR-PR kryptimi, netaisyklingos formos, 
apie 70 x 100 m dydžio, kelet~ metrų iškilęs 
virš ap I in kinių laukų. 1949 m. didžioji kalno 
dalis jau buvo nukasta (383, 384 pav.). 
Valstybės archeologijos komisijos archyve 



yra duomenų, kad jau 1925 m. šioje vietoje 
žvyro ka sėja i randantys "l abai daug kau I ų, 
kartais pinigų, papuošalų ir kit." (VAK 73/4; 
buvo randama žmonių kaulų- Tautavičius 

1968). 

Prie Tričių piliakalnio gyvenęs Julius Stan
kevičius (apie 55 m., vietinis) vienu Bob kal
nio vardu vadino " visus toje teritorijoje 
išsimėčluslus kalnelius" ir dar iš savo tėvų 
bei senelių buvo girdėjęs pasakojant, kad 
"baudžiavos laiku, kad a žmones rinkdavo 
i rekrūtus ar kitiems priverstiniams dar
bams, i tuos kalnus jie bėgdavę slėptis. 

Kalne buvo Iškastos duobės, kur slėpdavo

si nuo ponų, daugiausia moterys. Todėl ir 
buvo pavadintas Bobkalniu. 

Caro laikais kalnas [kalba pakrypsta apie 
Tričių piliaka l nĮ, KVR 12415 - Vait.] priklau
sęs Karpio dvarui, Smetonos- ūkininkams. 
Rytinėje kalno pusėje yra išlikę akmenų, 

kur, sako, buvęs aukuras. Kalnas buvo dau
giausia užeigos vieta. 

Smetonos laikais tam tikra žmonių grupė 
keliavo po Uetu~ ir nešė kunigaikščio 
Vytauto biustą . Buvo sustoję ir tame pilia
kalnyje, nes pasakojama, jog kažkada čia 
buvo atvykęs lr pats Vytautas. 

Aplink buvę miškai, kurie vėliau buvę 

285. VINKŠNA. Augo prie Povilo Tūpės 
namų (nuo 1966 m. - Kazimiero Šumskio ), 
4,2 m apimties (1,4 m skr.), 3,5 m aukštyje 
buvo Įkel ta kop l ytė l ė su Nukryžiuotuoju, 
Marijos ir klūpančlos Marijos Magdalenos 
skulptūrėl ėmis."Saugumo dėle i prie Tričių 
koplytėl ės mėginsiu prikalti paminklinę 

lente lę", - rašė 1977 m.J. Treškevičius I aiš
ke J. Šliavui (386, 387 pav.). Bet kaimas tuo 
metu jau buvo ištuš tėjęs. Vinkšna, matyt, 
buvo nupjauta; ap ie ją šiandien nepavyko 
rasti jokių žinių (Va lt. ir tik., 2018). 

Š. VUB 1. 1~1-61: 14-16 (1977-o3-o3 J. Treškevičiaus laiš
kas J. Šliavul), 40-41 (ruotr.~ Šliavas 19771>, 119-113; 
Vait. irdk. (1o18-o3-o3~ 
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385. Tričių piliakalnis (iš P). 2018 03 03. 

išnaikinti, ir piliakalnis liko apnuogintas. 
Tričių kaimo žmonės nutarė kalną ap sodin
ti pušaitėmis, eglaitėmis ir kitais medžiais" 
(U. V. Garnienė, apie 1971 m. - 1978 m., 
J. Treškevičius) (385 pav.). 

Seniau dvaro valdytojas buvo toks ponas, 
kurio pavardė Radinis. Tai jis varydavo bo
bas javų varpų rinkti, o jos neidavo, be t 
vaikams liepdavo žąsis ginti ir nuganyti. 
Todėl tas žąsis praminė bobomis, o paskui 
tą kalną - Bobkalniu (P. Bronė Jankauskai
tė, 14 m., vietinė. U. O. Janišauskaltė, 

1935 m.- LŽV, Miciškiai). 

Š. VM 73: 4 (1915 m.; Dovydiš~s), 7-10; LŽV (0. Ja
nišauskaitė, 193~; Midškiai); LN (0. Jarišauskaitė, 
193~; Trioai); Tautavičius 1968, 17 (Dovydlšklal); VUB 
f. 151-61, 46-47 (1978-o4-18 J. Treškevloaus laiškas 
J. Šliavu'); Vait. ir tik. (1018-o3-03} L. Šliavas 1970,114 
( nesenili baigtas a r dyti); 1996, 63. 

386. Tričių vinkšna. 

1977-
387 Koplytėlė Tričių 
vinkšnoje. 1977. 
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Triškoniai, Linkuvos sen. 

286. ĄŽUOLAS. Auga kelio i Linkuvą 
š pusėje (vos už 1,5 m nuo kelio), prie 
Rupulevičiaus sodybos Ąžuolų g. 16 
(LKS94: 492537,6216888) (388 pav.) . 

Medis sveikas, 4,5 m apimties ( 1,3 m aukš
tyje ), Įkeltas Nukryžiuotasis- ,,nuo seno ta 
koplytėla". 

š. Vait. irtfk. (1o18-<>4-o5~ 

Trivalakiai, Pašvitinio sen. 

389. Tri valakių Kukakalnis, kitaip Kaukakalnis. 

Apie 1890. 

28 7- KU K.AK.ALN IS (KAU K.AK.ALN IS, KUO
KAKALNIS) (KVR 6511). 0,57 km i ŠR nuo k. 
kapinių, I auko kelio Į Domančius rytų pusė

je, prie Trivalakių lr Domančių kaimų ribos 
(buvo Domančių pusėje, dabar- Trivalakių 
valda), buvusioje Juozo Kriščiūno žemėje 

(LKS94: 481177, 6223434) (389-391 pav.); 
"juodžemis su moliu ir smėliu", apie 2 ha 
( LŽV, Trivalakiai). 

Remiantis J. Šliavo (1974c) duomenimis, 
šioje vietoje buvo kalvel ė, jos ,,vakariniu 
pakraščiu praėjus Trlva l a kių ir Domančių 
kaimų laukų riba. Prie šios ribos, jau Do
mančių pusėje, buvę labai seni apleisti 
kapeliai ( ... ). žmonės kalvelę vadindavę 
Kaukakalniu (Ignas Mulžė (64 m., vietinis] 
ją vadina Kukakalniu, kiti- Kuokakalniu)". 
Prieš AntrąjĮ pasaulinĮ karą ši kalvelė buvo 
nukasta žvyrui, rasta Įvairių ,,bronzinių 

ir geležinių dirbinių : segių, grandinėlių ir 
t.t.". Į VDKM pateko keletas VI-VIli a. bū

dingų papuošalų (VAK). 

388. Triškonių ąžuolas. 2018·04·05. 

390. Trivalakių Kukakalnis, kitaip Kaukakalnis. 

1958. 

391. Tri valakių Kukakalnis, kitaip 
Kaukakalnis (iš 2018·03·05)· 

Mes dar jauni buvom, nuo senes nių g lr
dėjom, ka buvo koks tai ... milž ino kaulus 
radis apie to vieto . O mes tai pun i buvom, 
nežinom ( P. Emilija Rumbauskaitė-Sindrlū
nienė, 90 m ., kilusi iš Domančių, d. gyve
nanti Mikniūnuose. U. Va it. ir tik., 2018 m.) . 
Žmonių pasakojama, kad seniau buto švedų 
kapų ir randama žmonių kaulų, ir ant rankų 



auksinių žiedų ( P. Jonas Lebeda, apie 50 m., 
vietinis. U. A. Apirubis, 19 35 m.- LŽV). 

288. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. XX a. antroje pusėje rastas Elenos 
Muižienės sodybos darže ariant. Apie 
2012 m. Ignas Muižis akmeni atvežė i 
B e r ž i n i n k u s ir padėjo gėlyne prie 
savo namų (Urėdijos g.12-3), nes tai esan
ti "Tėviškės, gimtojo kaimo atmintis". 

Akmuo vidutinio rupumo rausvas granitas, 
0,56 x o ,94 m dydžio; dubuo arčiau krašto, 
19 cm skr., 14 cm gylio (392, 393 pav.). 

Buvo nepagristai kalbama, kad dubeni šia
me akmenyje iškalė vietinis liaudies meis
tras Jonas Remeika (1884-1969) (plg. i 
Domančiai, akmenys su smailiadugniais 
dubenimis I-ll). 

Š. JšM (1017-o8-01 ). 

289. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU II. Igno Muižės ( 191 o-?) pasakojimu, 
buvo kaime, vėliau imūrytas i pamatus. 

[290.] VER DEN Ė. Tryško Igno Muižės 
žemėje. 
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Š. LŽV (J. Turčinskas, 1935; Trivalakiai, Kukamlnis); LŽV 
(A. Apirubis, 1935; Domančiai, Kukakaltlis); VAK 73: 171, 
193-196; Šliavas 1974a, 11; 1974c, 96 (pav.), 97; Vait. ir 
tik. (1018·03·05). L Šidiškis 1009,108. 

392. Triva/akių akmuo su dubeniu /. 
201]-08-01. 

393- Triva/akių 

akmens/ dubuo. 

2017·08-01. 

Pasakotojas sako, kad jo atminime tuose 
d ub enėl i uose žmonės grūsdavę kruopas. 

Š. Šliavas 1977a,3o. 

90 m., kilusi iš Domančių, d. gyvenanti Mi
kniūnuose. U. Va it. ir tik., 2018 m.). 

Ten netnikdavo vandenio niekuomet š. Vait. irtlk. (1o18-o3-o5). 

( P. Emilija Rumb auskaitė-Sindriūnienė, 

Taip pat i Domančiai, Kukakalnis 

Trumpakojai (ist. k.), Žeimelio sen. 

[ 291.] BALA. Minima "už kaimo", jokių tiks
lesnių duomenų nėra. 

Rytq matydavosi, kaip tokia liepsna, per 

naši i šluotą su !<otu, pakildavo i viršų. Jq 
vadindavo Pūkiu. Ji pakildavo ir skrisdavo, 

ko/ nusileisdavo ant kokio stogo ir, pradė
jusi p/azdenti, sunyl<davo. Ta liepsna aiškiai 
šviesdavo (P. Juozas Naunykas, 64 m., gy
venantis Žeimelyje. U. V. Dau kas, 10 kl. Žei
melio moksleivis, 1977 m.). 

Š. LTR 4186/81 
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292. AKMUO ATRADINGAS. Buvo į V nuo 
k., Švitinio up. dešiniajame krante (apie 

LKS94: 494275, 6237294), "aplink buvo 
duburių, kitoj upelio pusėj, priešais buvo 
šaltinis" (LTR). Apie 1970 m. melioratorių 
užverstas žemėmis (Šiiavas 1971a ). 

Buvęs mėlynas, trikampio formos, apie 

293· AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BEN IU (buvo AV 805 ). Rastas Straute
lio up. kairiajame krante (apie LKS9 4: 
495013, 6237692; buvusios daržinės pa
matų kampe- PRKMA 1978) ir nuvežtas 
į ž e i m e I i o vidurinės mokyklos, ku
rioje veikė visuomeninis muziejus, kiem~ 

( LKS94: 4998 39, 62 374 36 ). 

Akmuo rusvai violetinis, 0,79 x 0,87 m dy
džio, 0,4 m aukščio; dubuo ne pačiame 
viduryje, 17 x 18 cm dydžio, 7,5 cm gylio, 
pjūvio forma panaši į hiperbolę (Va it. ir tik. 
2017). Be to, 17 cm atstumu nuo dubens iš
kalta 1,5 cm skr., 1,5 cm gylio trikampė duo
butė (Šiiavas 1973; dubuo nesimetriškas, 
pastebimos kalimo žymės, nelygiai nuglu
dintas- PRKMA 1978) (394, 395 pav.). 

Š. AK ([pranešė] J.Š liavas, 1966 [ m. ]); Š Ii avas 1973, 119; 
1974b, 79-8o; VUB f.152-597 (nuotr.); PRKMA1978, 15 
(Nr.49); RDMA1985, [34 (nuotr.)];Vait. (2004-o7~8); 
Va it. ir tik. (2017-<JH 9). l. Šliavas 1971a, 141; 201oa, 61 
(iem ėl.; dubenėtasis akmuo Nr. 3 ); Lietuvos 1973, 267; 
Matulis1990, 65 (Nr.129); Lietuvos1993,138 (1987 m. 
iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas); Šidiškis 2 009, 
103-104 (nuotr. ); Šliavas 201oa, 62; 2 01ob, 69 (nuotr.). 

Tulminiai, Linkuvos sen. 

294. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU I (buvo AV 190 3). Buvo Kazimiero Tu o
mo ir Marijonos Girdžiūnaitės-Tuomienės 
sodybos sode, apie 10 m nuo pirties (apie 

LKS94: 495 312, 6 2236 60; "nuo neatmena
mų laikų"- PRKMA 1978). Maždaug prieš 
dešimtmetį paveldėtoja Pranciška Tuomai
tė-Monkūnienė akmenį perkėlė į kiem~, 

padėjo prie pavėsinės kampo (LKS9 4: 
49528 8, 6223733)-

Akmuo smulkiagrūdis, pilkšvai melsvas, 
netaisyklingos formos, 1,05 x 1,05 m 

3 m ilg., "ant to akmens buvo iškalinėta ir 
nekalinėtų įvairių nesuprantamų žymių". 

Sakydavo, kld po juo paslėpta aukso ir viso
kių lobių (P. Petras Gasiūnas, 81 m., Lauk
sodyje. U. A. Kačerauskaitė, 6 kl. Žeimelio 
moksleivė, 1977 m.- LTR). 

Š. LTR 4809/27; Šliavas 1977b, 72-73. l. Šliavas 1971a, 
141 (lškalinėtas duobutėmis ir raidėmis); 201oa, 61 
(iemėl.). 

394· Trumpakojų 
akmuo su dubeniu. 
2004-07-16. 

395· Trumpalwjųakmens su dubeniu 
paviršius. 2017-01-29. 

396. Tulminių 
akmuo su 
dubeniu I. 

2018-05-06. 



dydžio, 0,1 5-0,32 m aukš~io . Dubuo šiek 
tiek ar~iau krašto, 18 x 19 cm dydžio, 10 cm 
gylio, jo dugne- 2 x 2 cm dydžio kalto sky
lutė (Vait. ir tik.; šalia sode gulėjo paraku 
perskeltas kitas akmuo su tokia pat duo
bute- Treškevi~ius 1979) (396, 397 pav.) . 

1978 m. MMT ekspedicija (vad. M. Čer
niauskas) prie akmens (PR pusėje) ištyrė 
0,6 x 0,9 m dydžio, 0.45 m gyt io šurf~ . 
.. 20-45 cm gylio sluoksnyje aptikta vėly

VŲ molinių puodų, lango ir butelių stiklo 
šukių . Kultūrinis sluoksnis labai vėlyvas, 
XIX-XX šimtme~lų" (PRKMA 1978). 

Š. AK (1973 m. MMT žv.); Šlravas 1977a, 25; PRKMA 
1978, 11--12 (Nr. 38); Treškevičius 1979, 34 (nuotr.); 

295- AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE.
N IU II. Buvo Ad elės Žemaitytės sodybos 
pakraštyje, tarp ki tų akmenų (apie LKS9 4: 
495285, 6223803), maždaug prieš dešimt
meti perkeltas i R I m kO n u s, Andriaus 
ir Jovitos Marti šių namų (Pievų g. 3) kiem~. 

Akmuo smulkiagrūdis, pilkšvas granitas, ne
taisyklingos formos, plokš~ias, 0,76 x 1,12 m 
dydžio, 0,15-0, 23 mauk~io (398, 399 pav.). 
Dubuo ar~iau krašto, 16 cm skr ., 9 cm gytio, 
pjūvio forma -hiperbolė. Už 12 cm nuo du
bens yra 2 x 2 cm dydžio kalto žymė. 

š. Vait. irt!k. (2o18-o5-o6~ 

Ūdekai, Linkuvos sen. 

296 . AKMUO su SMAILIADUG NIU DU
BEN IU (buvo AV 190 4; M 320; dabar KVR 
1_3101). Prie Vidmanto Vitkausko namo 
(Rožių g. 30, ~ia gyvena kelios šeimos) 
durų slenk~io (LKS94: 501209, 622 4409; 
400 pav.). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, 
plok~ias, kojų kiek nugludlntu paviršiumi, 
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397· Tulminių akmens su du ben iu I 
paviršius. 2018-05-06. 

RDMA1985, [15 (nuotr.- spėjama, klaidinga)]; Vait . ir 
tik. (2018-o5-o6). l. Lietwos 1977, 23; Lietuvos 1993, 
139 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas). 

398. Tulminių 
akmuo su 
dubeniu II. 
2018·05 06. 

399· Šešėlį virš 
Tulminių akmens 
sudubeniu II 
kuria (iš kairės): 
Algimantas 
Stalilionis, Dainius 
Jurevlčlus lr 
Faustas Vaičiu/is. 
2018·05·06. 

400. Udekų akmuo 
;..<!A;:r""'"""''.li.~~ su du ben iu (po 

kilimėliu kojoms 
valyti). 
2018·04 06. 
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0,65 x 0,84 m dydžio granitas, susmegęs 
i žemę. Dubuo šiek tiek arčiau krašto, 
14 x 15 cm dydžio, apgludintomis briaune
lėmis, 7,5 cm gylio, pjūvio forma panaši i 
hiperbolę (Va it. ir tik.) ( 401 pav.). 

Š. AK (1973 m. MMT žv.; J. Kaškelio sodyboje, prie 
namo slenksčio, kaimo centre - klaidingai nurodyta 
pavardė); RD MA 1985, [ 16 (nuotr. )]; Ale ks. ( 1 005-11-30; 
vietoje); Vait. irtlk. (1o18-04-o6).l. Lietuvos 1977, 13; 
Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo 
išbrauktas); Šidiškis 1 009, 98. 

Uniūnai, Guostagalio sen. 

297- VERDENĖ. Tryško Jono Navicko vien
sėdžio valdose, kitų žinių nėra. 

Sveikas vanduo, sakydavo (P. Valerija Rim
kutė-Mikolaitienė, 88 m., kilusi iš Gedžiū
nų, gyvenanti Raudonpamūšyje. U. Vait. ir 
tik., 2018 m.). 

Uošas, Klovainių sen. 

298. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AV 1889). Buvo 20-25 m iŠ 
nuo Telesforo Žemaičiūno sodo ŠV kampo, 
sodybvietėje ("žemė čia turtinga humusu, 
pilkai peleninės spalvos"- PRKMA 1978), 
vėliau nustumtas i akmenų krūsni minė
tame sodo kampe (Treškevičius 1979; vi
suose šaltiniuose Žemaičiūnas klaidingai 
vadinamas Feliksu). lig~ laik~ pirmasis 
Uošo akmuo buvo laikomas dingusiu, bet 
2004 m. jis atrastas Klemenso Sakalausko 
akmenų rinkinyje P i n i a v o j e, Saulėte
kio g. 7 (LKS94: 522561, 6182954) (Vait. ir 
tik. 2004)-

Akmuo rausvos spalvos, stambiagrūdis, 

0,74 x 0,8 m dydžio, 0,3 m aukščio; dubuo 
arčiau krašto, 20 cm skr ., 9 cm gylio, stačio
mis sienelėmis, nežymiai išgaub tu plokščiu 
dugnu, igilinta vidurine dalimi (apie 7 cm 
skr.; Va it. ir tik. 2004) (402 pav.). 

"Sakydava [ten] švęstsvanduo, šventintas 

401. Ūdekų akmuo 
sudubeniu. 

·-~~~:l..J 2018·04·06. 

Su Verdene gali būti susijęs gretimame 
Masčionių kaime paminėtas Verdenkalnis 
(LŽV). 

Š. LŽV (A. Virbickaitė, 1935; Masčioniai); Vait. ir tik. 
(1018-o3-03)· 

402. Uošo akmuo 
su dubeniu I. 
2004-07-28. 

vanduo ( ... )vaikai, sakydavo, oi, čia persi
žegnokit, šventints vanduo. Prilyja lietus, 
tai. .. "- apie vien~ iš Uošo akmenų su du
beniu pasakoja Rūta Baranauskaitė-Piiū

rienė (86 m., gimusi Uošo k., d. gyvenanti 
Pakruojo k. U. Va it. ir tik. 2018 m.). 

Š. PRKMA 1978, 1 (Nr. 4); Treškevičius 1979,17 (Uošo 
Ill; nuotr.); ROMA 1985, (56); Vait. irtlk. (1004-07-18; 
1 004-08-14; Piniavoje, iš Gegiedž ių); A. Petrulie nės ž i
n ios (10o6-o1-o6; Piniavoje, iš Gegiedžių); Vait. ir tik. 
(1o18-o1-14). l. Lietuvos 1977, 11; Lietuvos 1993, 138 
(1987 m. iš kultūros paminklų sąrašo išbrauktas). 



299· AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU II (buvo AV 1890 ). Buvo Ežerėlės up. 
kairiajame krante, už 0,2 km i PR nuo Teles
foro Žemaičiūno sodybos, i kuri~ akmuo 
vėliau ir buvo perkeltas (PRKMA 1978). 
Spėjama, kad gulėjo prie gatvės, po klevu 
(Va it. ir tik. 2018 ). 

Akmuo šviesiai rausvas, lygiu paviršiumi, 
0,58 x 0,62 m dydžio, 5 cm aukščio (ma
toma dalis); dubuo arčiau krašto, 16,5 cm 
skr., 11 cm gylio (Treškevičius 1979; akmuo 
0,23 m aukščio, dubuo 16 cm skr., 9,5 cm 
gylio- PRKMA 1978; akmuo 19 cm aukš
čio, dubuo 15 cm skr., 1 o cm gyli o- RDMA 
1985) ( 40 3 pav.). 

300. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE
NIU Ill. Buvo sodyboje, kuri~ melioratoriai 
nugriovė, atsidūrė už 20 m iŠ nuo šios vie
tos, Ežerėlės up. dešiniajame krante, 11 m 
atstumu nuo upelio (PRKMA 1978; apie 
0,15 km i PR nuo T. Žemaičiūno sodybos
RDMA1985). 

Akmuo šviesiai rausvas, stambiagrūdis, 

0,58 x 0,71 m dydžio, 0,19 m aukščio; du
buo arčiau krašto, 15 cm skr., 10 cm gylio 
(Treškevičius 1979; akmuo 0,34 m aukščio, 
dubuo 16 cm skr., 11,5 cm gylio- PRKMA 
1978) (404 pav.). 

Vaigailiai, lygumų sen. 

301. ALKSNYČIŲ BALA. Minima 1 km i Š 
nuo k., "juodžemis ir šlynas"; apie 5 ha. 

1934 m. išartas akmeninis kirvukas, kuris 
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~~~~~v. ~ .• -~ -··"!"tl'll"'" 403- Uošo akmuo 
fil su dubeniu II. 

Prieš 1985. 

Š. AK (1974 m. I apkritį išaiškino B. Pupinis); PR KMA 
1978, l (Nr. 5); Treškevičius 1979,15 (Uošo I; nuotr.); 
RDMA1985, [5 (nuotr.)]; Vait. irtlk. (2o18-oH3). L Lie· 
tuvos 1977, llj Lietuvos 1993,138 (1987 m. iš kultūros 
pam inkių sąrašo išbrauktas). 

404. Uošo akmuo 
su dubeniu Ill. 
Prieš1985. 

Š. AK (1974 m. lapkritį išaiškino B. Pupinis); PRKMA 
1978,3 (Nr. 6); Treškevičius 1979,16 (Uošo II; nuotr.); 
RDMA1985, [4 (nuotr.)) 

buvo pas Lygumų pr. mokyklos mokytoją 
G. Petrulytę (P. Jonas Balionis, apie 50 m., 
vietinis. U. B. Avižienis, 19 35 m.). 

Š. LŽV (B. Aviiie ni s, 1935 ); VAK (LŽV) 82/55. 

[302.) ŠALTENĖ, kitaip- VERDENĖ. Mini- Š.LŽV(B.Aviiienis,1935). 

ma 0,2 km i ŠV nuo k., tikslesnių duomenų 
nėra. 
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Vainiūnai, Pašvitinio sen. 

30 3· PUŠIS. Auga k. kapinių ŠV dalyje, prie 
vakarinių vartel ių, tarp Boguslauskų ir Ne
meikščių šeimos kapų (LKS94: 484450, 
6219768) (405 pav.). Medis 2,55 m apim
ties (\3 m aukštyje), apgenėtas, tačiau 
sveikas, gajus. 

Augo pušelė. Jos negalėdavo nė nupjauti, 
nė nukirsti. Pjaunant kraujas bėgdavo, saĮr 
nuodavosi (P. N emeikštis, daugiau kaip 
80 m. amžiaus. U. J. Stepukas, 19 35 ). 

Kapinių viduryje ant koplyčios pamatų yra 
19 39 m. data ir Mikniūnų k. jaunimo pasta
tyta Marijos skulptūra; į P nuo koplyčios
Upytės pavietos teisėjo A. Račkausko ka
pas (t 18 33). 

Š. LŽV (J. Stepukas, 1935); Vait. ir tik. (1o18-o1-14; 
1 018-04·05 ). 

Vaišvydžiai, Klovainių sen. 

304. GOJUS. "Ganykla" (VK). Tikslesnių 
duomenų nėra, šiandien pavadinimas 
pamirštas. 

305. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Alvydo Bai ta ragio sodybos tvarto 
(pastatė šeimininko tėvas Juozas ant se
nei i o žemės) P pusėje, pamatuose (LKS9 4: 
495516 > 6205015 ). 

Akmuo rausvas, vidutinio rupumo, labai 
lygiu paviršiumi, lyg būtų nugludintas, 
0,62 x 0,94 m dydžio granitas. Dubuo vidu
ryje, 17 cm skr., 13 cm gylio, pjūvio forma
hiperbolė ( 406 pav.). 

"Gal čia kokios girnos buva", - spėlioja 

Nijolė Valerija Žemaičiūnaitė-Baltaragienė 
(82 m., kilusi iš Uošo ). 

š. Va it. ir tik. ( 1 o18-o1-13 ). 

405. Vainiūnų pušis 
(iš R). 
2018·04·05. 

Š. VK (1981); Va it. ir tik. (1o18-o1-13). L. Šidiškis 1009, 
108. 

406. Vaišvydžių 
akmuo su dubeniu. 
2018·01-13. 



Vaižgantai, Linkuvos sen. 

306. VELNIOBALĖ (VELNIABALĖ). Minima 
tarp Linkuvos kapinyno, vad. Ragakalniu 
( KVR 5 38 3), ir Rauklaukio miško, .,dide
lė pelkė" (Šiiavas 1977). Tiksli jos padėtis 
ir dydis nėra iki galo aiškus, nes, J. Šliavo 
duomenimis ( 1975 ), pelkėtas slėnis prie 
Linkuvos kapinyno turėjo Tyrelio pavadi
nim~. Vadinasi, Velniobalė buvo už Tyrelio 
ruožo arba taip vadinta Tyrei i o dalis, gal
būt tęsinys šiaurės kryptimi. 

Seniaus naktigoniai pasakodavę, kad mcr 
tydavo kas nakti išvažiuojančią iš to [Lin
kuvos kapinyno] kalno karietą su šešiais 

Vydžiai, Žeimelio sen. 

307. VELNIAMIŠKIS. Spėjama, buvo kaimo 
PR dalyje. Apie 1 ha miško ir 8 ha dirbamos 

Taip pat j Kaire/iai, akmuo su Velnio pėda 

Vileišiai, Žeimelio sen. 

308. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE
NIU (buvo AR 720) gulėjo apie 0,15 km i ŠV 
nuo Pažeimės dvaro, Beržtalio deš. krante, 
ant kalvelės, kur, sprendžiant iš plytų du
ženų, kitados buvo sodyba (Šiiavas 1973). 
1971 m. birželi .,Komunaro" kolūkio pirmi
ninko Songailos pavedimu traktorininkai 
akmeni su dubeniu kartu su kitais akme
nimis nustūmė i kūdr~ šalia (Urbanavičius 
1972a; Šliavas 1973; i tvenkini - Matulis 
1990 ). 

Akmuo buvo balsvai melsvas,o,62 x 0,73 m 
dydžio, giliai žemėje; dubuo arčiau krašto, 
16 cm skr., 7 cm gylio"'igaubto kupolo for
mos" (Šiiavas 1973) (407, 408 pav.). 

1971 m. rugpjūčio 7 d. Lll archeologinė 

ekspedicija žvalgė buvusi~ akmens viet~ . 
.,Perkasas nebuvo užmatuotas, o pati
krinta tik akmens vieta. Po akmeniu rasta 
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pertrauktais arkliais, kuri smarkiai nuva
žiuodavo per Tyre/i( ... ) ir tik prieš auštant 
sugriždavusi (U. Griauzdaitė, 1925 m. -
VAK). K. Mie/iauskienė, kuri 1885-1887 m. 
ganiusi bandą Tyre/yje, pasakojo, kad nak
tigoniai matydavę naktimis iš Ragakalnio 
šešiais pertrauktais arkliais išvažiuojančią 
karietą, kuri, vežikui pliauškant botagu, 
viesulu nurūkdavo Tyre/iu (U. E. Griauzdai
tė-G rumšlienė, 1969 m.- Pranešimai). 

Š. VI'J< 73/3; Tautavičius 1968,32 (Ragaka/nis); Praneši
mai 1968-1976, 72; Š Ii avas 1974 b, 93 ( Ragaka In is); 1975, 
26; 1977a, 112-113; 1976a, 14 (paminėta). l. ŠI i avas 1970, 
124 (Ragaka In is); Šidiškis 2 009,79 (Ragaka In is). 

žemės . .,Nauja kurių dirb ama žemė" ( LŽV). 
Kitų duomenų nėra. 

Š. LŽV ry. Jure vi čius, 1935 ). 

407. Vileišiųakmuo 
sudubeniu. 
1969. 

408. Vileišių 
akmuo su dubeniu 
(atkastas). 
1969. 
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judinta žemė su mūrinio sudegusio namo 
griuvenų pėdsakais. Atrodo, akmuo nėra 
pirminėje savo padėtyje, o atvilktas i kaž
kada sudegusio namo vietą" (U rb anavi
čius 1972a). 

Š. AK (išaiškino J. Š Ii avas 1969 m. spali); Urbanavičius 

Vilūnai čiai, Lygumų sen. 

j Gedžitinų girininkija, akmuo I 

Vizgoniai, Linkuvos sen. 

309. ĄŽUOLYNĖ. Kaim buva dvė ož~ 
lynės [ąžuolynės]. Vien ožalyne Į piets, 
kiot- pakalnė. 

Ožalyne Į piets apie kilometro nu kiima 

Vorlaukis, Unkuvos sen. 

310. ĄŽUOLYNĖ. Taip vadinta Vorlaukio 
miško dalis. Tikslesnių duomenų nėra. 

Voronėliai, Unkuvos sen. 

311. APYDĖMĖ. Minima kaimo vakarų pusė
je. ,_Ariama žemė", a pie 1 ha. 

312. AKMUO su VELNIO PĖDOMIS (buvo 
AR 698; dabar KVR 5384). Stūkso 0,72 km 
i V nuo k., 0,18 km i P nuo kelio Vaižgan
tai-Gegiedžiai, kitados žemoje drėgnoje 
lygumoje (Tautavičius 196 8 ), o dab ar- nu
melioruotuose laukuose (LKS94: 494383, 
6219163)-

Akmuo pilkšvai melsvas (rausvai bai kš
vas- Ta utavičius 1968 ), vidutinio rupumo, 
netaisyklingos formos, 3,3 x 3,6 m dydžio 

1971a, 3l; Šliavas 1973, 116-117 (Pažeimė); 1974b, 76; 
VUB f.15l: 464,485 (nuotr.); RDMA1985, [57];Aieks. 
(1005-11-30). l. Šliavas 1971c (Dabar ii [akmentJ teks 
kelti iš vandetlS); 101ob, 67, 68 (nuotr.); Matulis 1990, 
64 (Nr.1lo); Lietuvos 1973, 151; 1993, 90 (1984 m. iš 
kultūros pam inkių sąrašo išbrauktas); Urbanavičius 
1011,160. 

auga api 8 dritits, stors ožals (U. Ona žu
kauskienė, apie 73 m., vietinė- Lovčikaitė, 

Mielienė 1971). 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 59; VK (K. Eigminas, 1981; 
B likoniai, Ąžuolynė). 

Š. Lovčikaitė, Mielienė 1971, 31-33; VK (K. Eigminas, 
1981). 

Tikslesnių duomenų nėra. 

Š. LŽV !y. Karalius, 1935); Vait. ir tik. (1018-o3-o4; 
nerasta). 

(nežymiai pailgas Š-P kryptimi), 1,6 m 
aukščio granitas ( 409-412 pav.). Aukščiau
sioje riedulio dalyje - trikampė išskalda, 
kur renkasi vanduo; šiaurėje yra keli ne
taisyklingi idubimai, primenantys pėdas, ir 
pirštais iŠ (3450) nukreipta 22 cm ilg., 5-9 
cm pl., 4-5 cm gylio kairė žmogaus pėda. 
Dar viena 23 cm ilg., 5-9 cm pl., 3 cm gy-
1 i o, i ŠV nukreipta kairė pėda yra akmens R 
dalyje, o už 21 cm nuo jos kulno- pailgas, 
lygus (nei kairė, nei dešinė pėda), 23,5 cm 



409. Voronė/1ų akmuo su pėdomis. Apie 1840. 

ilg., 5-6 cm pl., 1,5-2 cm gylio įdubimas, 
nukreiptas į PR (Va i t. ir tik., 2018; plg. Šlia
vas 1970 ). 

Pasakojama, kad po šiuo akmeniu yra pa
slėpta stati nė aukso, o pėdas įmynęs vel
nias (Šiiavas 1970) (413 pav.). 

Didelis akmuo su velnio pėda ir raktu. Žmo
nės pasakoja, kad po tuo akmeniu ponas 
buvo pas lėpęs auksinius. Velnias, sužinojęs 
apie pinigus, atėjo naktĮ prie to akmens. 
Uždėjęs ant akmens vieną ko~ Ir raktą ir 
galvo~s, kaip reikia paimti tuos pano auk
sinius. Nuo to laiko Ir liko akmenyje jspausta 
velnio pėda (P. Pranas J anavičlu s_ 50 m., 
gyvenantis Gegiedžių k. U. I. Janavičiūtė, 

1968 m. - LTR 3961/4 = 4239/731). 

Vadina Velnia pėda. Koja kai būtų uždėta, 
ranka. Velnia akmuo. Atseit ka bu va prūsų 
karas ir auksą ne~ė viens kareivis, pakavoja. 
Skrynia bu va auksa, tas karvedys, skaito, N 
pakasė. Tokios pasakos (P. Stasė Pašiškel
tienė, gyvenanti Ratkūnų k. U. V. Vaitkevi
čius, 2000 m.). 

Velnia pėda, bet kad ta pėda baigia užaugt... 
Kaip mažos bodavom, tai matuodavom, 
kad jau pirštai nebetelp, jau užaugj, sak (P. 
Regina Venckūnaitė-Sipavytienė, 6 9 m., 
vietinė . U. Va it. ir tik., 2018 m.). 

1971 m. Lll archeo loginė ekspedicija prie 
Voronėlių akmens ištyrė 35 m' plotą . Per
kasos ŠR kampe aptikta neaiškios chrono
logijos 0,6 x 1 m dydžio, apie 0,5 m gylio 
piltuvėlio formos duobė. Joje rasta pavie
nių anglies gabaliukų, degėsių . Be to, ras
tas aplink akmenĮ buvęs griovys, kurio ir 
plotis, ir gylis vietomis siekė o_s m. Šiame 
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411. Voronėlių akmuo su pėdomis (išŠR). 
XX a. 7 dešimt. 

..:::a...:... I 

412. Voronėlių akmuo su pėdomis (iš R). J018·03-04. 

413. Voronėlių akmens pėdos. 
XX a. 7 dešimt. 
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griovyje, i P nuo akmens, rasta apdegusių 
akmenų, degėsių, anglies gabalėlių ir ke
lios rausvos spalvos gerai išdegto puodo 
šukės (Urbanavičius1972a) (414 pav.). 

Š. Tautavičius 1968,42;AK (AI<menisurado J. Šliavas); 
Urbanavičius 1972a, 29-30; Sliavas 1974b, 94-95; LTR 
3961{4; 4239{731; VUB f. 152-474 (nuotr.); PRKMA 
1978, 9-10 (Nr. 31 ); ROMA 1985, (48 (nuotr.)]; Vait. ir 
tik. (20oo-o8-o3; 2018-o3-o4; 2018-<>3-<>5). l. Šliavas 
1970, 125-126 (nuotr.); 1996, 64; Lietuvos 1973, 150; 
Šidiškis 2009, 99; Urbanavičius 2011,158-159 (nuotr.). 

313. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Buvo rastas melioruojant pelkę, gulė
jo prie šaltinio, kol apie 1978 m. nuspręs
ta perkelti i P a d u b y si prie Pakruojo 
melioracijos statybos valdybos adminis
tracinio pastato, kuriame veikė ir J. Čybo 
ikurtas Melioracijos muziejus. 2017 m. 
balandi Voronėlių akmuo kartu su kitais 
buvo numestas gretimo "Merestos" imo
nės kiemo viduryje, ant betoninės pakylos 
( LKS94: 492541, 6194 370) (Va it.). 

Akmuo raudonos spalvos, vidutinio ru
pumo, 0,72 x 0,84 m dydžio, 0,29-0,32 m 
aukščio granitas. Dubuo ne pačiame vidu
ryje, 18 x 19 cm dydžio, 13 cm gylio, pjūvio 
forma - parabolė (Va it. ir tik. 2013) ( 415, 
416 pav.). 

Š. Strazdas 1998a, 2 o (Rozalimo II), 78, pav. 34: 26 
(nuotr.); Aleks. ( 2005..,1-30; vietoje); Va it. ir tik. (2013-
01-14); Va it. (2017-<>4-07 ). 

Voroniai, Pašvitinio sen. 

314. ĄŽUOLYNĖ. Istorinio viensėdžio arba 
miško, buvusio i R nuo k., pavadinimas 
(36 ha). 

315. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Buvo po Liub auskų (dabar sodyba 
priklauso Pociui) klėties pirmuoju vainiku, 
ties slenksčiu. Apie 201 o m. kl ėtelę nupirko 
Pre i č i ū n ų ūkininkas Saulius Lapins
kas ir perkėlė j~ i savo ūki kartu su akme
niu (dabar padėtas garbingoje matomoje 
vietoje- LKS94: 48 7545, 6199746 ). 

414. Archeologiniai kasinejimai prie 
Voronelių akmens su pedomis. 1971-08-06. 

415. Voronelių 
akmuo su dubeniu. 
2017-04-07. 

416. Voronelių akmens dubuo. 2017-04-07. 

Š. LŽV !y. Puodiienė, 1935); Lovčikaitė, Mielienė 1971, 
45 (Uža lyne); VK (K. Eigminas, 1982). 

417. Voronių 
akmuo su dubeniu. 
2018·0HJ. 



Akmuo raudonas su balkšvomis priemai
šomis, vidutinio rupumo, apskaldytas, 
0,32 x 0,89 m dydžio, 0,09-0,22 m storio 
(paguldytas ant šono) granitas. Dubuo vi
duryje, 20 cm skr., 11 cm gylio, pjūvio for
ma- hiperbolė (Va it. ir tik.) (417, 418 pav.). 

Š. V. Tribulo žinios (1o16-o6-16);Vait. irtlk. (1018-0H3). 

Zigmantiškiai, Rozalimo sen. 

316. ŠVENTAS AKMUO, kitaip 
STEBUKLINGAS AKMUO, AKMUO su 
MARIJOS PĖ.DA (buvo AR 710; dabar KVR 
5396). OA3 km i ŠR nuo E. Daugvilienės 
(buvusi Čekanauskų, vėliau Veidų) 
sodybos, senojo miško kelio i Akmenynę 
(dabar čia irengtas Miško parko pažintinis 
takas), atsišakojančio iš vieškelio 
Rozalimas-Eibutoniai, vakarų pusėje 

(LKS94: 491442, 6197089; tas pats miško 
kelias nuo seno sutapo su Zigmantiškių k. 
rytine riba, Rozalimo Šilo vakariniu 
pakraščiu) (419, 420 pav.). Akmuo es~s 
netoli šilelio, vadinamo Pušynu, Zigmantiš
kės kaimo laukuose Al[k]snyčiuose, XIX a. 
pabaigoje rašė Vincentas Juzumas (2013); 
"kaimo pal aukėje, papušynėje... seniau 
apie t~ akmeni buvęs didelis miškas ir ba
los" (LTR 619/50; "pelkėtame lauke, tarp 
krūmų"- Tautavičius 1968). 

Į pietryčius nuo Švento akmens, kitapus 
Akmenynės kelio, buvo Kapeliais vadina
ma, vėliau žvyrduobių apardyta senovės 
laidojimo vieta (Šiiavas 1974a, 171; Vait. ir 
tik., 2017). XX a. pirmoje pusėje minimas 
ir šaltinėlis, garsėjęs nepaprastu vandeniu 
(plg.: Buračas 19 37), tačiau tikslesnių duo
menų šiandien apie ii nėra. 

šventas akmuo vidutinio rupumo, melsvas, 
balkšvas granitas, išlikusi dalis 3,65 m ilg. 
(pailgas Š-P kryptimi), 2,3 m pl., 0,35 m 
aukščio (vidurinėje dalyje). Pietinė akmens 
dalis nuskelta, išvežta (gali būti, kad kartu 
su pėdų žymėmis i Rozalim~); šiaurės 
rytiniame pakraštyje yra netaisyklingos 
formos maždaug 1,15 m ilg., 0,24-0,28 m 
pl. išskalda-lovys su lietaus vandeniu ("šis 
plyšys ir jau minėti siauresni grioveliai 
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418. Voronių akmuo su dubeniu 
(iš viršaus; buvęs akmens šonas). 
2018-01-13. 
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421. Zigmantiškių Šventasis akmuo (iš R). 
1974· 

dalina akmenį į septynias savarankiškas 
dalis" - Šliavas 1974a). Be to, akmuo 
sueižėjęs, aptrupėjęs ("apdaužytas, dalis 
akmens įskelta"-VAK 50/46 3; beje, už 1 m 
į ŠV nuo švento akmens yra netaisyklingos 
piramidės išvaizdos, 0,75 x 1,15 m dydžio, 
0,55 m aukščio pilkas granitas, šen bei ten 
akmenų žemėje matyti ir daugiau - Vait., 
2010 m.). 

Aukščiausioje Švento akmens dalyje iš
kalta 42 cm ilg. (Š-P kryptimi), 32 cm pl., 
5-6 cm gyli o stačiakampė įduba (,,čia, taip 
žmonės kalba, prieš kar~ per 10-12 metų 
(apie 1902-1904 m.) norėjo kažkas pasta
tyti ar akmens kryžių, ar koki~ švent~ sto
vyl~"- VAK 50/468); akmens Š dalyje yra 
7 x 16 cm dydžio (nukreiptas į P), 1-1,5 cm 
gylio, dešinės kojos pėdelę primenantis 
įdubimas (Vait., 2010 m.; plg.: viduryje 
akmens yra duobelė, žmogaus, tikriau per 
sakius - 10 metų vaiko, diduma, basos ko
jos pėdos pavidalu. Vieni pasakoja, kad tai 
esanti Motinos švenčiausios pėda, antri, 
kad Jėzaus Kristaus - Klykūnas 1926; mda 
tas akmuo buvo nuvalytas, tuomet ant jo 
buvo matyti dvi žmogaus įspaustos pėdos-
1926 m., LTR 260/323; Viešpaties Dievo 
pėda- Tarasenka 1933) (421-425 pav.). 

19 35 m. lapkričio 1 o d.J ulius Veid as, šven
to akmens savininkas, dviejų liudytojų: 

Jono Daržininko iš Krumpių ir Jono Mos
teiko iš Rozalimo akivaizdoje pasižadėjo 
senovės paminkl~ globoti ir saugoti (VAK 
50/466) ( 426 pav.). 

Balt švies fXJSirode, kaip tiktas to vie to, kor 
bu va didisė akma. Nu tq kartą atsirado unt 
ta akmena žmogos pėd. Saka, kad anio/s 
to pėdo išmyne (P. O. Rudzinskienė, Žiur
kių (dabar- Getautų) k., Rozalimo vis. U. 
A. Dapšytė, apie 1939 m.- LTR 2368/547). 

422. Zigmantiškių Šventasis akmuo (iš R). 
1991. 

423. Zigmantiškių Šventasis akmuo (iš R). 
2017-04-09. 

424. Zigmantiškių Šventasis akmuo. 
2 017-04-09. 

425. Zigmantiškių šventojo akmens viršus 
(išimta stačiakampe akmens da/is su 
peda). 201o-o6-14. 



Akmuo laikomas stebuklingu, čia pasiro
dydavusi Marija, šukuodavusi plaukus, 
vaikščiodavo ant akmens maži kūdikėliai 
(Tautavičius 1968). Kartą naktigonis, naktĮ 
eidamas pro šĮ akmenĮ, pamėgdžiodamas 
gaidĮ už giedojo. Tada iš akmens iškilo balta 
statula; kažkam pasirodžius! ant akmens 
Švč. Marija, bešukuojanti plaukus, ir ant 
akmens liko jos pėdos; seniau merginos 
prie akmens laidojo ne moterystėje gimu
sius kūdikius, todėl ant akmens yra mažų 
vaikų pėdelių, nekrikštų Įmintų (P . Kazys 
Čekanauskas, 80 m., vietinis - PRKMA 
1978, 6; plg.: P iemenė/ia / ant Zigmantiškių 
akmens pamatė žmogų ant krūtinės suriš
tom rankom, ant galvos su vainiku ( ... ) vy
resnieji atėję nieko nerado, tik ant akmens 
rado [spaustas pėdas - Paltarokas1998 ). 

V. Juzumas, aprašydamas Žemaičių vysku
piją XIX a. antroje pusėje, rėmėsi daugeliu 
rankraštinių šal ti nių ir pats l ankė parapijas, 
stengdavosi susipažinti su vietiniu baž
nyčios dokumentų archyvu. Jo duomeni
mis, pirmoji Rozalimo bažnyčia pastatyta 
1766 m., o 1769 m. popiežius leido čia Įkurti 
Jėzaus Širdies broliją, 1771 m. iš Klovainių 
ir Smilgių parapijų kaimų buvo Įkurta Ro
zalimo parapija (Juzumas 2013, 683-684). 

Anot V. Juzumo, Į Rozalimo bažnyčią at
vežus malonėmis garsėjančią Jėzaus Na
zariečio skulptūrą iš netoli esančios girai
tės, bažnyčios reikšmė išaugo. Tai leidžia 
atsargiai spėti, kad XVIII a. antroje pusėje 
prie Zigmantiškių akmens arba virš jo jau 
stovėjo kulto statinys su altoriumi arba 
buvo Įrengta vieta minėta i statulai. Esą 
sklido gandas, kad stebuklinga statula 
kelis kartus sugrĮžusi Į gira i tę. Tiesa ar ne, 
tikintieji prie sku lptūros bažnyčioje plūdo 

su votais ir 1783 m. pavasa rĮ ją pašventino 
Vii niaus su fra gan as Tomas Zenkavičius. 

Tais pačia is metais Žema ičių vyskupas Ste
ponas Giedraitis atsiuntė sufraganą Koščių 
tirti Rozalimo stebuklų. Ap klausti skirtingų 
visuomenės sluoksnių atstovai prisiekę 

jam prisipažino apie patirtus stebuklus ir 
stebuklingą pagalbą, kenčiant kūno ir sie
los kančias, ypač stebuklingai išgydomas 
Įsisenėjusias ligas (Juzumas 2013, 684; M. 
Paknio vertimas). 

Nepaisydami Bažnyčios draudimų, žmonės 
nuo seno ateina čia su kažkokiais ypatingais 
votais, eina aplink šĮ akmenĮ keliais ir meta 
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Pasižadėjimas 
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426. Juliaus Veido pasižadeĮimas saugoti 'igmantiSkių 
akmenj. 1935. 

ant jo viską, ką turi varginglausio - sutrin
tus autus, kiauras vyžas ir t. t. Tai jie daro 
dėl visiško savo trumparegiškumo, norė

dami atgauti sveikatą ir šią vletq laikydami 
stebuklinga. ( ... ) Kadaise šalia šio akmens 
piemenims medyje pasirodžius/ labai graži, 
puikiai apsirengusl ir p laukus šukuojanti 
mergelė. Šio reginio išgąsdin ti piemenys 
nubėgę Į artimiausią kaimą lr pranešę apie 
tai kaimo gyventojams. Kai šie, smalsumo 
sužadinti, atėję Į tą vietą, mergelės jau ne
beradę, tačiau ant akmens prie šio medt io 
pastebėję labai švelnias basa koja Įspaustas 
pėdas. Nuo to laiko jie šią vietą ėmę laikyti 
stebuklinga ir keliauti čia prispausti nega
/avimų bei sunešdami aukščiau minėtas itin 
bjaurias prietaringas aukas, o nubyrėjusias 
akmens nuolaužas jie p::!SIImantys su savi
mi. Ar toks vargingų d:llktų mėtymas ant 
akmens ar šalia jo neprimena pagoniškų au
kojimų, kurie tais laikais buvo skiriami svei
katos deivei Laumei? Nebelšmanant, kaip 
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atitraukti žmones nuo ~ios stabmeldys tės, 

netoli akmens buvo pastatytas kryžius, prie 
kurio keliaklupsčkw p ntlejl kartais palieka ir 
garbingesnių aukų (Juzumas 201 3, 686; M. 
Paknio vertimas). 

Rozalimo klebonas Sebastijanskis nu
skėlęs didelę dalį akmens lr atsivežęs pa
statė ba~nytlos šventoriuje koplytėl ę su 
Švč. Mergelės Marijos skulptora. Žmonės, 
dar nesiliovę lankyti akmens laukuose, 
ėmė eiti ir prie šios koplytė l ės, pastatytos 
ant akmens, numesdaml prie jos pinigų, 
o neretai palikdami ir prietaringų aukų, 

panašių i anksčiau minėtus autus, vyžas ir 
kt. (Pie ban rozallnski Sebestjanskl chcąc ncr 
rod ztqd odclągnąc znaczną częsc kamlenla 
odderwal' I sprowadzlwszy go na Cmental7 
Kosclelny postawltna nim kapliczkę z figūrą 
Najs. Panny - Narod nlepo17ucając zupemle 
na polu kamienla, poczat i tę kapliczkę na 
kamienui odwiedzac rzucając do nlej pleniq
dze lecz nie rzadko s lę wydarza te i podob
ne guslame ofiary tu zostawuje- Juzumas 
2013, 686). 

Maždaug dvfdešlmčla metų vėliau už
rašytame pasakojime sakoma, kad ant 
Z lgmantiškių švento akmens skeveldros 
buvo pastatyta koplytėlė ne šventoriuje 
(su Švč. Mergelės Marijos), o Rozalimo 
kapinėse (su Jėzaus Nazariečio statula -
LKS94: 492403, 6195710; 427, 428 pav.). 
Rozalimo klebonas Alse/ka 1877 metais to 
akmens dalį Įmūri}o Į matutę ant miestelio 
kapų koplyčiukę ir jo} patalpino Nazaranską, 
o prie tos koplyčlukės pastatė "skarbonką" 

[ t. y. aukų dėžutę) . Apie tq koplyčiukę per 
atlaidus žmonės keliais valk~čloja, o i tą 
skarbonką dar lr dabar pinigų aukoja (se
niau aukodavo dar lr kitų dalykų). 

Vikaras Slmantavlčlus tokiam klebono dar
bui priešinosi sakydamas, kad šis akmuo yra 
stabmeldiškas lr Jis }Į su skaldysiąs. Alselka 
atsakęs : "M tave greičiau susklldysiu, negu 
tu tą akmenĮ. " 

Jaunieji kunigai niekaip nenorėdavę tikėti, 
kad tas akmuo ~ventos, nes nesq knygose 
apie jį p::1ra~yta.l~ drabužių žmonės nešdavo 
prie koplytėlės nuo tų kūno dalių, kur skau
da (jei kops- kojines; }el galvą -skareles; jei 
krūtinę, tai stuomenį ir t. t.). Nlano motina, 
mergaite būdama, nešė 2 skareles nuo gal
vos skaudė}lmo (drug inio) . Sulig nunešlmo, 

• . . 

427. Zigmantiškių kapinių koplyčia 
(kain?je) ir koplytėlė (dešinėje). 
2017-04-07. 

428. Stebuklinga 
laikoma 
Zlgmantiškių 

kapinių koplytėlė 

(kairėje - medinė 

aukų dėžutė). 

XX a. 4 dešimt. 

nustojo skaudėti (U. S. Bai tramiejOnas, 
1924 m.-VAK 50{468; Pėdas kun. 0 /cians
kas [t.y. Jonas Alseika] lškalęs, atvežęs Į 
Rozalimą ir padėjęs [kapinių) koplytėlėj, 
kad žmonėms nereikėtų eit toli melstis (P. 
Baltrus Bud ris, apie 50 m., kilęs iš Du I kiškių 
k. U. O. Alksnienė, 1936 m. - LŽV; Daugiau 
atskelti negalėję, nes iš akmens pasipylęs 

kraujas, o ir tą gaooliuką vos pavežę ... -
Tautavfčius1968 ). 

Trečių pasakojimu, Zigmantiškių Švento 
akmens skeveldra buvo pakišta po Roza
limo kapinių koplyčios pamatais, po jos 
kampu (Šiiavas 1974a, 170; kažkas tai pa
sakoja, kad kai statė Rozalimo bažnyčią, }is 
į mū rytas p o altorium. Ar ... ar kop lyčiq, kur 
kapinėse. Tai vieni vienaip, kiti kitaip, bet tai 
kad tokios teisybės tikros nežinau - P. Apo
lonija Veidaitė, 8 2 m., vietinė, d. gyvenanti 
Pabiržėje . U. D. Jurevičius, 2018 m.) . 

Pasakop, kad ponas, nebenorėdamas, kad 
žmonės p m vis mindytų laukus, įsakęs 



kartą plotą aplink akmenĮ ap::1rt1 ir užsėtl. 

Tačiau pradėjęs tq lauką arti arėjas vakare 
parėjęs namo netyčia griuvo ant rankoje 
laikomo peilio ir mirtinai nusidOrė. Po to 
niekas j šj lauką arti nebėjęs, taip jis lr vėl už
augęs knimais. Buvę bandyta tą akmenĮ ir 
su skaldyti, bet tą, kuris pa bandęs, paraiyža
vę (P. Antanas Bagdonavičius, 74 m., vie ti
nis. U. J. Šliavas, 1974 m.); bandę Ji netgi at
kast i, norėję paimti i Rozalimo tažnyčią, bet 
kiek dienqatkasdavo, tiek naktj ir vėl užaug
davę (P. Apolonija Vitkienė, 76 m., Paeže
rių k. U. J . Šliavas, 1974 m.-Šliavas 1974a, 
170; Iškirto ir nuvežė tų pėdų, ir jmOrlna ar 
po aitorium, ar kur koplytėlė - P. Apolonija 
Veldaitė, 74 m., vietinė. U. V. Vaitkevičius, 
2010 m.) ( 429-431 pav.). 

Kai Rozalime pastatė bažnyčią, akmeni no
rėta atgabenti prie jos, kad žmonės geriau 
l a nkytųsi ir aukotų Dievo namams. Tačiau 
niekam nepasisekė akmens pajudinti. Kal
bama, kažkada pavyko atkirsti nemažą 
akmens gabalą, tačiau betempiantys ar
kliai "suakmenėjo" (Mačiūnas 1970; bota
gais kapojo arklius, o šie piestu šoko lr vėl 
klupo, o skeveldros iš vietos nejudėjo. Tuo
met toje vietoje iš vežtų skeveldrų pastatė 

koplytėlę, kuri ir dabar kapinėse tebestovi. 
Tuo būdu daugelis akmens lankytojų buvo 
nukreipti prie koplytėlės. Čia buvo Įtaisyta 
dide lė, apkaustyta ir prirakin ta dėžė pi
nigams mesti. Audeklus ir kitokias aukas 
prllminėjo šiam reikalui skirtas žmogus -
Gasiūnas 1969). 

Tas akmuo bažnyčios yra pašvęstas, ant 
akmens pastatyta mukelė, švęsto vandens 
skardinėlė ir dėžutė aukoms rinkti. Rozali
me yra Devintinių ir Marijos vardo [rugsė
jo 8 d.J dideli atlaidai; kadangi ir pačiame 
Rozalime yra stebuklinga Nazaraniečio 

vieta, tai per minėtuosius atlaidus visada 
ats ilanko daugelis maldininkų; }Ų dalis daž
nai keliais eina iš Rozalimo prie stebuklin
gojo akmens (Klykūnas 1926; nuo Švento 
akmens iki Rozalimo mstl. kapinių 1,6 km 
atstumas). 

Tas akmuo yra laikomas stebuklingu. Dau
gelis žmonių eina apie ii keliais ir meldžia
si, tikėdami, kad jis gaijs nuo visokių ligų 

išgydyti (1925 m.- LTR 619/50). Apie to 
akmens gilią senovę žn1onės "is toriJų" ne
žino. Jisai yra pasižymėjęs gydomąja galia 
ir dėl to šventu laikomas. Pasimeldus prie 
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431. Pasakoja Apolonija Veidaitė. 
201]·04-09. 

429. Antanina 
Nmvaišytė

Čekanauskienė, 

kilusi iš Uošo k., 
atitekėjusi j 
Zigmantiškes 
(viduryje), ir jos 
dukra Stanislova 
Čekanauskaitė 

(ištekėjusi
Veidienė) 
(dešinėje). 
XX a. pirma pusė. 

430. Julius Veidas 

(1900-1969)-
xx a. antra pusė. 

to akmens vienam senukui reumatizmo 
apimta ranka išgijo, sumaltas to akmens 
dalispilcbvo j sergančias akis ir ligoniai išgy
davę (U. S. Baltramiefūnas, 1924 m.- VAK 
) 0/468 ). 

Kartą aklam žmogui iš senelių namų prisi
sapnavo, kad jis turi mesti raštinėje dirb tus 
da rbus ir pinti krepšius, be to, nueiti prie 
akmens pasimelsti. Tai a tlikęs jis praregėjo 
(P. Kazė Veidienė, apie 50-60 m., vietinė
PRKMA 1978). 
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Apylinkės gyventojai nenustoja per šven
tes lankyti akmens, palieka ant jo iva irių 

aukų : pin igų, linų, vilnos ir kt. ( noKposc K>~i;i 

1899). Ligoniai dėdavo ant akmens aukas 
(pinigų, stuomenų, abrosų, pirštinių), jas 
paimdavo klebonai ir laikydavo už tų ligcr 

n ių sveikatą mišias (VAK 50/468; dėkingi 
ligoniai dažnai deda ant to akmens ivai
rlų aukų : pinigų, rankšluosčių, pirštinių ir 
kitų - Tarasenka 1933). 

Žmonės jam [ akmeniu/] aukodavo aukas: 
atnešdavo audeklų r iet imus, vilnų, vaško, 
pin igų. Prie jo buvo a tliekamos apeigos. 
Sako, kunigai draudę melstis akmeniu i, bet 
nepadėjo; žmonės vis laukdavo stebuklo 
(Mačiūnas 1970 ). Pasakojama, kad vienas 
klebonas norėjo ant akmens pastatyti ko
plytstul pĮ, nes ant jo žmonės dėdavo au
kas: pinigus, rankšl uos(ius, drobes ir kitus 
daiktus. Aukomis pasinaudodavo čigonai, 

maldininkai (PRKMA 1978, 7)- Senelis Dum
šė šĮ akmenĮiankydavo. Jis sakydavo, kad 
prie akmens reikia padėti aukq, pasimels
ti ir, esq, tai padeda nuo visokių negalių ir 
bėdų. Senovėje prie t o akmens iš t olim iau
sių kampelių žmonėsplaukdavę irsudėdavę 

daug aukų : kas stuomenĮ, rankšluostĮ, vilnų 

sauR, vaško gabalą, pinigų ar kitokių gėry
bių (P. Benediktas Dum~, g. apie 18 40 m., 
Bačlonų k. U. I. GasiOnas- Gasiūnas 1969). 

Rožančių prikabindava, kryžiukų padėdavo, 
rankšluosčiu kų tokių padėdavo l ininių. Daž
n iausiai, a išku, gėlių ir smulkių monetėlių. lr 
dabar jellnva lids šeimoj, ta i prašo sūnaus, 
kad nuvažiuo tų, ap lankytų, kad jam JXIge
rėtų . Taip gražiai kaip paties/a, su lenkia tq 
rankšluos tĮ. Tada nueina, nuf o tografuoja, 
kad tam jo seneliukui butų ramiau. 

Kas aukas paimdavo? Neaišku net ir dabar. 
Tikėdavom, kad ateidavo zakristijonas Jcr 
nukas Tamošaitls, kad jis paimdavo. 

Aš, buna, at einu nuo vakarų pusės t uo kele
liu, pasimirkau t uo vandeniu (t en yra t okia 
Įduba, gal t ik kada labai sausa, tai nėra van
dens), pers /žegnoju, ats iklaupiu, poterius 
kalbu. Tada einu pagal laikrodžio rodyklę, 
taip visuomet t raukia. Eini, kiek patinka. 
Priklauso nuo uždavinio, nuo sunkumo. Kar
tqaš negalėjau lšspręst uždavinio [ matema
tikos 1 tai ėjau prie Švento akmenio, ir pra
sivėdina prots, lr viskas Išs/sprendė (būdavo 

keliais eina mokiniai, kad egzaminus geriau 

432- Zigmantiškių 

šventasis akmuo 

(Iš R). 1974. 

išlaikytų, keliais aplink apeidava - labai bijo
jom 4 klasės egzaminų). 

Paskui pers/žegnoji, pėdini namo. Gali, aiš
ku, apšluot, apravėt. Jei kokie giminaičiai 

atvyksta, tai ypatingai, visuomet jau eina 
[parodyti akmens] (P. Apolonija Velda ltė, 
74 m., vietinė . U. V. Vaitkevičius, 2010 m.; 
Būdavo atlaidai, tai ateina žmonės, eina 
keliais apie tq akmenĮ, ir padeda kapeiky
čių ant tos tokios iš ... [iškirstoje akmens 
vietoje) pamėto ten, palieka gėlių, kartais 
rankšluostĮ an kokio kryžiaus užkablna- P. 
Apolonija Veidaitė, 82 m., vietinė, d. gyve
nanti Pabiržėje. U. D. Jurevičlus, 2018 m.). 

Eidavo apie jĮ kelia is ir poterius ka lbėdavo. 

Net ir dabar, pro ša lĮ eidamas, ga li užtikt l 
kokią bobelę besimeldžiančiq, apie akmenĮ 
keliais beeinančiq. Bet pamačiu s ios pabun
ga ir eina sau, kaip nieko nežinodamos (U. 
5. Baltramiejūnas, 1924 m. - VAK 50/468). 

Akmuo apdėtas aukų vainikais ir maldinin
kų lūpomis nubučiuotas. Ant akmens visuo
met stovi indas su pamerktomis gyvomis 
gėlėmis. Šalia akmens t eka st ebuklingas 
šaltinėlis, kurio vandenĮ geria ir mazgojasi 
ligoniai ir šiaip maldininkai. Kiti prlslsėmę In
dus nešasi ir namo. Kai kas net aukas meta i 
stebuklingqjĮ šaltinėli arba deda ten pat ant 
akmens. Aplink akmenĮ einama keliais, dėl 

t o maldininkų takas ratu lšmintas aplink 
akmenj. Šalia akmens stovi nežinomo mal
d ininko auka - senas medinis kryžius (Bura
čas 1937; senasis kryžius buvęs pastatytas 
vietos gyventojo Jono Montvllo- PRKMA 
1978, 7) -



Teigiama, kad vis~ laik~ prie akmens sto
vėjo trys kryžiai; vienam išvirtus žmonės 
statydavo kit~. 1974 m. J. Šliavas aprašė 
kryžius su Nukryžiuotojo skulptūromis už 
1,5-2 m iŠ ir V, o trečiasis kryžius buvęs už 
4-5 m i P nuo akmens; ant akmens stovėjo 
Nukryžiuotasis (mtikelė), Įduboje būda
vo padėta pinigų, kuriuos vėliau kas nors 
nunešdavęs i Rozalimo bažnyči~. Žmonės 
pasakoja, kad aukos suteikdavę jiems 
palaimos; čia atvykdavo žmonių iš Žemai
tijos: Raseinių, Tytuvėnų, taip pat Kėdainių 
ir kitur (P. A. Bagdonavičius, 74 m., vietinis. 
U. J. Šliavas, 1974 m.). Sergantieji aplink 
akmenį eidavę keliais, melsdavęsi, nešd<f 
vę aukų, daugiausiai pinigais, sveiki ir jau
ni padėdavę ant jo gėlių -laikė šventu (P. 
A. Vitkienė, 76 m., Paežerių k. U. J. Šliavas, 
1974 m.- Šliavas 1974a, 170-171; gėlės iki 
šiol dažnai merkiamos i Įdub~ su vandeniu 
akmens ŠR pusėje- Vait. ir tik., 2017; plg.: 
Tautavičius1968) (432-434 pav.). 

2004 m. i V nuo akmens Rozalimo moks
leiviai pastatė medinį kryžių su užrašu 
"Nenuženk nuo akmens"; 2015 m. i ŠR 
nuo akmens buvo pastatytas skulptoriaus 
Saul iaus Lampicko koplytstulpis su Marijos 
skulptūrėle. Pastaraisiais metais daugėja 
medinių kryžių, kurie buvo nešami I aidotu
vių eisenos priekyje ir metus laiko stovėjo 
kapinėse vietoj antkapių (Va it. ir tik., 2017). 

Š. LTR 260{323; 619/5o; 4913: 75 (Stebuklir1goji Naza
ransko koplytėlė), 76 (Rozalimo akmuo); LŽV (0. Alks
nienė, 1936; Šventa vieta); VAK 50: 462-469; Tautavi· 
čius 1968, 43; Šliavas 1974a, 167-171 (Šis akmuo- tai 
saulės aukuras); 1975a, 113; 1976a, 136 (paminėtas); 
VUB f. 152-510 (nuotr.); PRKMA 1978, 6-7 (Nr. 18; 

317. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE.
N IU I (buvo AV 1911 ). Nuo seno yra prie 
Kazio Čekanausko ir Antaninos Norvaišy
tės-čekanauskienės, kilusios iš Uošo k., 
1881 m. statyto gyvenamojo namo slenks
čio (LKS94: 491034, 6196904) (435 pav.). 
Vėliau ūkyje šeimininkavo Julius Veidas ir 
Stanislova Čekanauskaitė-Veidienė (436, 
437 pav.), sovietinės okupacijos metais ir 
dabar- Alfonsas Daugvila ir E.milija Veidai
tė-Daugvilienė (g.1937 m.). 

Akmuo mėlynas, vidutinio rupumo ir 
smulkiagrūdis, netaisykl ingos trapecijos 
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433· ZigmantiškiųŠventasis akmuo (iš V). 
2010·06-14. 

434· Zigmantiškių 
šventasis akmuo 
(iš viršaus, 
žvelgiant iš Š). 
2017·04·09. 

Akmenyje iškalė keturkampę duobut~ norėdami pa· 
statyti koplytstulpi); ROMA 1985, (41-46]; Vait. (2010· 
o6-14); E. Vasiliausko žinios (2017-o4-o3); Vait. ir tik. 
(1017-o4-o9); D. Jurevičiaus žinios (2018·03-19). l. 
noKpOBCKHH 1899, 60 (/le>KHT KaMeHb, KOTOpOMY 
H apOAb npH nHCbiBaen '"~YAOAe i1crseH HYlO B paYe 6Hyl0 
CHily); Biržiška 1917, 18 (Akmeniu~ kurs nuo negalių gy
dąs, žmor1ės ligišiolatneša šventėms do>trnų); Klykūnas 
1926, 757; LAM 265; Buračas 1937; Tarasenka 1958,74 
(Nr.n2; Yra stebuklir1gu laikomas akmuo su iškaltu vi
duryje idubimu); Kviklys 1966, 609, 611; Gasiūnas 1969; 
Lietuvos 1973, 151; Matulis 1990, 26-27; Stankevičienė 
1994, 14; EDM 59 (Nr. 64); Morkūnienė 1997; Vaitkevi· 
čius 1997, 31 (nuotr.); 1003, 132-133; Paltarokas 1998, 
534-535; ŽA 101-101 (Nr. 224-126); Skrinskas 1999, 
234-136; Valainytė 2004; Šidiškis 1009, 100-101 (nuo
tr.); Juzumas 2013, 683-686; Kvedarienė 1014. 

435· Zigmantiškių akmuo su dubeniu I. 
2017·04·09. 
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436. Stanis/ava ir Julius Veidai su dukra 
Emilija (viduryje) ir anūke Milda. 

1962-1963-

formos, 0,78 m pl., 0,62-1,08 m ilg. grani
tas; plokščias, nugludintas kojų, susmegęs 
žemėje. Dubuo 17,5 x 18 cm dydžio, 13 cm 
gylio (Va it. ir tik.; ,~sukta parabolė"- ŠI i a
vas 1974a) (438 pav.) . 

.. susitarus su savininku reikėtų pa tyri
nėti aplink akmeni kultūrini sluoksn(, -
1978 m. žvalgomosios ekspedicijos atas
kaitoje pažymėjo jos vadovas Mykolas 
Černiauskas ( PRKMA). 

Š. Š Ii avas 1974 a, 38 (A. Daugvilos sodyboje, prielaip
tis); 1974c, 114; VUB f. 152-513 (nuotr.); f. 152-61, 25 
(1977-<>3-18 J. Treškevičiaus laiškas J. Šliavui ir brėi.); 
PRKMA 1978, 6 (Nr.17; K. Veidienės sodyboje); ROMA 
1985, [27 (nuotr.)); Aleks. (2005-11-30; vietoje); Vait. 

318. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU II. Buvo prie lab ai seno gyvenamojo 
namo slenksčio Keturakio sodyboje, vėliau 
atgabentas i Igno Vitkaus (1907-1999) so
dyb~, padėtas prie klėties durų (PRKMA 
1978; Treškevičius 1979; netoli I. Katkaus 
[Vitkaus] sod.- ŠI i avas 1977b ). Po Nepri
klausomybės atkūrimo akmeni išvežė tikri 
ar tariami muziejininkai(,~ Mosėd() (Va it. 
ir tik. 2017). 

Akmuo buvo balsvai rausvo sluoksniuoto 
granito, 0,61 x 0,86 m dydžio, 0.45 m auk~ 
čio; dubuo viduryje, 17 cm skr., 13 cm gylio 
(Šiiavas 1977b; atskeltas nuo aukštesnio 
akmens ir jo paviršius dal inai nugludintas
PRKMA1978) (439 pav.). 

!l e!:.el \:d.(,'i a pyl. . .,Yd ų•1• ~~iutM• ()l"!\IM~Tl, l:'"ld .lwu 

pr!s~ir ;" pr1!1.rrĄt1: 

/1• fl(t.A-A..<--<.,AI k< š' ;/f/i<:L','l<:-:0 ų.:..(..<.,. !""' 'tlt,) !-, ... ~ 

Jj/1" S: tle/ t,C<,Ma/ . _ 
, (/ , . " ·J. ,~f lr::/daa;7 J €1 ,t;:..ro'7~' :1 .Jw.AAMJ> """ ct./-l·"-"~· IĮ I / 

f7kd- .. moJ" Xcatttet"' 
;tr:abiOicl\ l. P.itbiailė. 

437· Pranešimas apie tai, l<ad Stanislavai Veidienei 
paskirta prižiūrėti Zigmantiškių šventąjj akmenj ir 
al<menj su dubeniu I. XX a. 7-8 dešimt. 

438. Zigmantiškių 
akmuo su 
dubeniu I. 

~li1~~~-LJ 2017-04-09. 

( 201o-o6-14); Va it. ir tik. (2017-04-09). l. Lietuvos 1977, 
23; Matulis 1990, 65; Lietuvos 1993,139 (1987 m. iš kul
tūros pam inkių sąrašo išbrauktas). 

439· Zigmantiškių 
akmuo su 
dubeniu II. 
Apie 1979. 

Š. VUB f.152-61, 24 (1977-03-18 J. Treškevičiaus laiškas 
J. Šliavui ir brėi.); Šliavas 1977b, 95; PRKMA 1978, 5 
(Nr. 15; Igno Bitkaus); Treškevičius 1979, 19 (nuotr.); 
RDMA1985, [59 (nuotr.)]; Vait. irtlk. (2017-04-09). 



[319.) VERDENĖS KALNELIS. Minimas i PV 
nuo Verdombalio (šis buvęs už Adomo 

Zyliai, Žeimelio sen. 

320. AKMUO. Buvo k., "didelis akmuo su 
Velnio išsėdėta sėdyne". Abipus šios sėdy
nės buvo ir dvi nedidelės, bet gana gilios 
duobės (skaldytojų iškaltos skylutės?). 

Žmonės pasakodavę, kad tos duobės -
tai pančių įtvaras, kuriais prie to akmens 

Zimbiškiai, Linkuvos sen. 

321. VE RDEN Ė. Minima k. šiaurės pusėje, 
Verdenės vanduo "tekėdamas sudaro 
griovelį" (LŽV). 

Matyt, t~ pači~ Verdenę ("tek iš kaina pri 
Pogdene- no Laborų pusės") dar žinojo 

Žeimelio gir. 

322. ĄŽUOLYNĖ. Plyti išilgai Joniškio r. ri
bos (P-Š kryptimi), drėgnoje ir vietomis 
pelkėtoje lygumoje, apima apie 250 ha 
pl ot~. Ąžuolynę skersai dal ija Dvarkelis 
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Montvilo žemės), žvyro kalnelis; 0,5 ha. 
"Tame kalnelyje yra verdenė." 

š. LŽV (0. Alksnienė, 1936). 

buvęs prirakintas Velnias. O priral<inę jį čia 
moterys, kam jis jų vyrus gerti išmokęs. lr 
mušdavusios jos jį, koll<q jis išsitraukęs su 
visais pančiais ir nul<ūręs (U. E. Žiurginaitė, 
56 m., gyvenanti Žeimelyje. U. 1970 m.). 

Š.Šiiavas (be metrikos]. 

Linkuvos mokyklos kraštotyrininkai (P. 
Valė Kriaučiūnienė, vietinė - Lovčikaitė, 

Mielienė 1971). 

Š. LŽV 01. Adomaitis, 1935 ); Lovčikaitė, Mi elie nė 1971, 
6o. 

(Vait. ir tik. 2017-01-28). Šiaurės rytiniame 
pakraštyje įsikūręs Laumekių k., rytiniame 
pakraštyje yra švedų kap ais vad in amas 
Liesų kapinynas (KVR 13091; atsitiktinai 
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442. Žeimelio girininkijos 
Ąžuolynes ąžuolas I (iš Š). 
2016-01·31. 

aptikta XI a. radinių), o pietiniame minimas 
J anonių k. G ojis- "miškas-ganykla" ( 9 ha) 
( LŽV; J anoniai) ( 440, 441 pav.). Eigui i o Ri
manto Vilimo teigimu, Gojumi vadintas 
Ąžuolynės miško 16 kvartalas - ten pat 
stūkso pirmasis iš trijų Velnio akmenų ir 
žaliuoja pirmasis iš seniausiųjų Ąžuolynės 
medžių (Va it. ir tik. 2017-01-28 ). 

Ąžuolynės (Laumekių miško) ~žuolas I 
auga 0,93 km i V nuo buvusio Liesų 

aštuonmetės mokyklos pastato, 6,5 m i P 
nuo Dvarkelio (LKS94: 492344, 6233188). 
Medis 4,1 m apimties, aukštai iškyla 
virš aplinkinio miško (Vait. ir tik. 2016) 
( 442 pav.). 

Ąžuolynės ~žuolas II auga už 0,74 km i 
V nuo pirmojo, 30 m i Š nuo Dvarkelio 
(LKS94: 491610, 6233251). Valentino 
Ramono duomenimis, medis yra 1,8 m skr ., 
5 m apimties, turi drevę (443, 444 pav.). 
(Už 0,29 km i V laukuose dar žaliuoja Pik
cevičių (Joniškio r.) šventasis ~žuolas.) 

Ąžuolynės ~žuolas Ill auga 0,88 km i 
ŠV nuo pirmojo, 12 m i P nuo sovietinio 
trianguliacijos ženklo ir 4 m i R nuo 
Joniškio r. ribos ( LKS94: 491992, 6234001 ). 
Medis 5,55 m apimties, 2,5-3,5 m aukštyje 
šakojasi i kelet~ kamienų. Liemuo sveikas, 
perkūnijos žymė išilgai kamieno jau 
užtraukta, prie šaknų - dvi nedidelės 

ertmės (Vait. ir tik. 2017) (445, 446 pav.). 
Nors manyta, kad pirmasis iš Ąžuolynės 

443· Žeimelio 
girininkijos 
Ąžuolynes 

ąžuolas II. 
2016. 

444. Žeimelio 
girininkijos 
Ąžuolynes ąžuolo II 
dreve. 
2016. 

445· Žeimelio girininkijos Ąžuolynes ąžuolas Ill 
(menamas Dievaitis; iš V). 2017-01-29. 

446. Žeimelio 
girininkijos 
Ąžuolynes 

ąžuolas Ill 
(menamas 
Dievaitis; iš R). 
2017·01·29 



~žuolų atitinka Mažųjų Liesų palivarkui pri
klausiusio medžio Dievaičio padėties apra
šym~ (Vaitkevičius 2016 ), trečiojo ~žuolo 
atradimas verčia minėt~ teigini tikslinti ir 
Dievaičiu laikyti būtent treči~ii Ąžuolynės 
miško ~žuol~. 

323-325. AKMENYS 1-111. 1966 m. Stasys 
Balčiūnas, vienas iš J. Šliavo vadovaujamo 
būrelio kraštotyrininkų (Žeimelio vidurinę 
mokykl~ baigė 1967 m.), užrašė savo tė
velio ar dėdės papasakot~ padavim~ apie 
tris skirtinguose Žeimelio girininkijos miš
kų plotuose- Ąžuolynėje, Kremblių ir Bu
letiškio miškuose - stūksančius riedulius. 
Tarp Liesų kaimo ir Pašvitinio miestelio, 
miško pakraštyje, yra trys dideli akmenys. O 
kadaise velnias nešė vieną didžiu/i akmeni, 
norėdamas sudaužyti Pašvitinio bažnyčią. 
Tačiau šiam esant jau visai arti tikslo, prcr 

gydo gaidys ir akmuo krito iš velnio nagų 
i mišką ir suskilo, krisdamas, i tris gabalus 
(P. Mykolas Balčiūnas, 55 m., gyvenantis 
Žeimelyje- LTR 4146/7; Tai vieno milžiniško 
akmens dalys, kuri nešęs velnias, norėdcr 
mas sudaužyti Pašvitinio bažnyčią- ŠI i avas 

1975a ). 

Pirmasis iš Velnio pamestų akmenų yra 
Ąžuolynėje (Laumekių miške), už 0,2 km 
i V-PV nuo pirmojo Ąžuolynės ~žuolo (i) 
žemoje, pelkėtoje vietoje (LKS94: 492153, 
6233107). Aplinkui - seniai nupjautų 1,2-
1,4 m skr. ~žuolų kelmai. 

Akmuo pilkas, su juosvomis priemaišomis, 
vidutinio rupumo, netaisyklingo ketur
kampio formos, iškiliu viršumi, 4,1 x 4,3 m 
dydžio, 0,2-1,1 m aukščio granitas ( aukštė
ja P-PV kryptimi) (447 pav.). Į P nuo Vel
nio akmens yra 1,2 x 1,45 m dydžio akmuo 
su išskalda ir 0,5 x 0,7 m dydžio akmuo su 
13 cm skr. duobute,i Š- trys lauko akmenų 
krūsnys (Va it. 20 04). 

Antrasis Velnio akmuo yra už 2,5 km i P
PV nuo pirmojo, Kremblių miške, eglėmis 
apsodintoje lygumoje ( LKS94: 490660, 
62 3095 7) ( 448, 449 Pav.). 

Akmuo rausvai pilkšvos spalvos, vidutinio 
rupumo ir stambiagrūdis, netaisyklingos 
dvišlaitės 3,2 m ilg. (R-V kryptimi), 1,3 m 
aukščio palapinės formos ( 450 pav.). 
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Š. LŽV (0. Gelažienė, 1935; Janoniai, Gojus); VK (1977; 
Liesai), (L. Ulvydaitė, 1979); Vait. ir tik. (2o16-o1·3o, 
2 017-o1-28, 2017-o1-29); Valentino Ramono žinios (2017-
04-21 ). L. Vaitkevičius 2016,82 (Mažieji Liesai; Diewitis ). 

447· Žeimelio girininkijos akmuo I (Liesų 
miške) (iš PR). 2010-06-13. 

449.1) Žeimelio girininkijos akmuo II (Kremblių 
miške); 2) Žeimelio girininkijos akmuo Ill 
(Bu/etiškio miške). 1976. 
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450. Žeimelio girininkijos akmuo II 
(Kremblių miške) (iš R). 2010-06-13. 

Akmens P šlaitas 2,2 m, š - 2,3 m ilg.; už 
0,8 m į PV guli atskelta 1 x \3 m dydžio, 
0.4 m aukščio to paties riedulio dalis. 

Trečiasis akmuo yra už 1,8 km į P-PV nuo 
antrojo, 0,56 km į V nuo istorinio Buletiškio 
palivarko, to paties pavadinimo miško jau

nuolyne ( LKS94: 489 999, 6229 248 ). 

Akmuo balkšvas, su juodomis priemaišo
mis, labai sueižėjęs ir trupantis smulkia
grūdis, netaisyklingos dvišlaitės pal ap inės 
formos, 2-2,8 x 5,8 m dydžio (pailgas 
R-V kryptimi), siekia 2 m aukštį (palengva 
aukštėja ir platėja į V pusę, nežymiai užsi
suka į PY) (451-453 pav.). ŠV akmens šone 
yra iškai ta: J1848 (griovelis apie 1 cm pl., 
0,3 cm gylio), žemiau- 6 cm aukščio kry
želis virš 6 cm aukščio lankelio (pasagos?) 
( 454 pav.); atstumas tarp lankelio kojelių-
7 cm. Dar 40 cm žemiau nuo pastarojo žen
klo yra iškalti metai 1929 ir senovine rašy
sena dvi raidės: i .A. (Va it. 2004). Remiantis 
J. Šliavu (1970) prieš 18 48 m. dat~ dar yra 
iškalti du 7 cm aukščio pusmėnuliai, o ant 
PY akmens šono -raidės A. MM. 

Beje, 1890 m. topografiniame žemėlapyje 
M 1 : 21 ooo, kuris atspindi XIX a. vidurio
antros pusės padėtį, Buletiškio akmens 
vieta miško masyvo PR kampe yra būdinga 
riboženkliams (448 pav.). 

Kolūkiečiai dar ir dabar tebevartoja savą 
priežodį: "Neūžk kaip Liako bitės!" (Dar ir 
dabar aplinkui žmonės, jei kas nors dėl ko 

nors visq dieną zyzia, sako: "Neūžk kaip 
Liako bitės" - Padora 1999). Mat kažk.r 
da [Daugalonių - Vait.] sodžiuje gyvenę 
dvarponiai Uakai. Nuo amžių jų sodas buvo 
tirštas avilių, kur dūzgė zvimbė šimtai bičių 
spiečių. Už kelių varstų, būdavo, išgirsi p<r 
slaptingą ūžimą ir pajusi medaus pritvinusį 
orq. 

451. Žeimelio girininkijos akmuo ill 
(Buletiškio miške) (iš Š). 1943. 

452. Žeimelio girininkijos akmuo Ill 
(Bu/etiškio miške) (iš R). 2010-06-13-

4 53· Žeimeli o girininkijos akmuo Ill 
(Bu/etiškio miške) (iš PV). 2010-06-13. 

J 18Lf8 

h 454· Žeimelio 
girininkijos akmens 
Ill ženklai (dalis). 
2004. 



Bitės didžiulius turtus sunešusios vienam 
iš dvarponių prosenelių - Apolinarui Ua
kui. Jos, kalbama, buvusios nepaprastos 
ir į korius vietoj duonos ir medaus iš visur 
sunešdavusios aukso dulkeles. Taip bitės 

su rinkusios Uakui net pilną katilą aukso. Jį 
dvarponis ir slėpęs Buletiškio miške. Tačiau 
godžiam turtuoliui neužteko tiek lobių ir ji
sai sykį apiplėšė Rygos pirklius, kurie pas jį 
buvo atkeliavę medaus supirkti. Dvarponis 
svečius užmušęs ir miške tq pačią naktį mė
ginęs paslėpti jų auksinus. Bekasant į Uakq 
sp yręs žaibas, ir klastingas grobuonis virtęs 
šituo pilku akmeniu, kuris savo sunkiu kūnu 
prislėgė visq katilą auksinų. Jei tikėti pasa
koriais, tas, kuris paritins šiq sustingusiq 
būtybę, lobį tikrai atrasiąs (Valaitis 1961; 
Senovėje gobšus grafas, nenorėdamas po 
mirties niekam palikti savo turtų, iškasęs 

po tuo akmeniu duobę ir ten paslėpęs avilį 
medaus ir puodą aukso. Vienas neturtingas 

Žeimelis 

326. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I (buvo AR 722). Buvo už15 mį PR nuo 
Žeimelio pili a ka Iniu vadinamo kalno, jo pa
pėdėje, Žydkapių R kampe pastatytas kaip 
antkapis (Šiiavas 1974c; .. krūmuose netoli 
kolūkio daržinės"- PRKMA 1978). 2018 m. 
akmens šioje vietoje nerasta (Va it. ir tik.). 

Akmuo buvo rusvos spalvos, apskaldy
tas, 0,55 x 0,55 m dydžio, 0,25 m aukščio 

327. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II (buvo AV 1917). Iš katalikų kleboni
jos kiemo J. Šliavo pastangomis atvežtas 
į vidurinės mokyklos, kurioje veikė visuo
meninis muziejus, kiem~ (LKS94: 4998 39, 
6237436). 

Akmuo melsvas, su pilkšvomis priemai
šomis, smulkiagrūdis granitas, išlikusi tik 
0,35 x 0,55 m dydžio, 0,3 m aukščio skevel
dra; dubuo buvęs 15 cm skr., 14 cm gylio 
(RDMA 1985; .. [sukta parabolė"- Šliavas 
1973) (455 pav.). 

Š. AK ((pranešė) J. Šliavas, 1971 Vl1o ); Šliavas1973, 116; 
1974b, 74-75; PRKMA1978,16 (Nr. 5l ); RDMA1985, (39 
(nuotr.)); Va it. (l 004-o7-18); Va it. ir tik. (l017-<lH9)· l. 
Lietuvos 1977, l4 (akmuo su dube niu VI); Matulis 1990, 
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žmogus bandė turtus išsikasti, bet suakme
nėjo ir prilipo prie akmens[?]. Taip akmuo ir 
liko neiškasamas. Kas tik b::mdys jį atkasti, 
suakmenės- Urbanavičius 1972a ). 

1971 m. rugpjūčio 7 d. Lll archeologinė eks
pedicija (vad. V. U rb anavičiaus) tyrinėjo 
Buletiškio miško akmens aplink~. Tyrėjų 
žodžiais tariant, jie .. pabandė akmenį at
kasti", bet kadangi trukdė seni medžiai 
ir tvorelė, .. kiek buvo įmanoma, akmens 
aplinka iškasinėta šurfais". OA m gylyje vi
sur buvo rastas .. šviesios spalvos nejudin
tas gruntas" be žmogaus veiklos pėdsakų 
( U rbanavičius 1972a ). 

Š. AK ((pranešė) J. Šliavas 1966 [m.J); Urbanavičius 
197la, 35-34; Šliavas 1974b, 87-88; 1975a, 15-17; Vait. 
(wo4-07~3; w1o-o6-13); Vait. ir tik. (l016·01-:3o). l. 
Valaitis 1961; Šliavas 1970, 119; 1977a, 11; Padora 1999; 
Šidiškis l009, 76-77 (nuotr.), 85-87 (nuotr.); Urbana
vičius w11, 16o; Vaitkevičius, Vaitkevičie nė w11, 34 -35; 
Vasiliauskas l014, 94-95 (nuotr.). 

granitas; dubuo 18 cm skr., 9 cm gylio, 
.. [gaubtas kupolas" (Šiiavas 1973; akmuo 
0,6 x 0,7 m dydžio, 0,23 m aukščio, dubuo 
21 cm skr.,9,5 cm gylio- PRKMA1978). 

Š. Šliavas 1973, 116; 1974b, 7l-73; VUB f.15l-468 (nuo
tr.); PRKMA 1978, 14 (Nr. 47; Reikėtų nustatyti apsau
ginę zor1q ir saugoti drauge su piliakalr1iu); Vait. ir tik. 
(lo18-o4-o6). l. Šliavas 1974c, 145; Lietuvos 1973, 15l; 
Matui is 1990, 65; Šidiškis l009, 103-104 (nuotr.); Šlia
vas l01ob,67. 

455· Žeimelio akmuo su dubeniu II. 
2004·0]·16. 

65; Lietuvos 1993, 139 (1987 m. iš kultūros paminklų 
sąrašo išbrauktas); Šidiškis l009, 103-104 (nuotr.; Žei
melio VII (klaida]); Šliavas l010b, 67. 



206 Vykintas Vaitkevičius. Senosios lietuvos šventvietės 

328. AKMUO su SMAILIADUG NIU DUBE
NIU Ill (buvo AV 1918) . Rastas Bauskės g., 
nugriauto gyvenamojo namo pamatuose, 
buvo atvežtas i Žeimelio vidurinės moky
klos, kurioje veikė visuomeninis muziejus, 
kiem~ (LKS94: 499839,6237436). 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo ir 
stambiagrūdis, nelygiu paviršiumi gra
nitas, perskel tas pusiau, išlikusi pusė 

0,46 x 0,73 m dydžio, 0,22 m aukščio. Du

buo buvęs 17 cm skr., 11 cm gylio (Vait. ir 
tik. 2017; dubuo 17,5 cm skr., 11 cm gylio 
PR KMA 1978) ( 456 pav.). 

Želčiai (ist. k.), Pašvitinio sen. 

329. ŠKAC::MI LŽIS. 1,7 km i PV nuo 
Mikniūnų k. kryžkel ės, 1,1 km iŠ nuo Ged
minių k. kapinių, tarp dirbamų laukų 

(LKS94: 480976, 6220347) (48, 49 pav.). 
Tai seni k. kapeliai- akmenų tvora aptver
tas vos kiek pakilesnis lygumos plotelis su 
vieno antkapinio paminklo liekanomis; ŠV 
pakraštyje auga sena 2.4 m apimties pušis 
(Vail ir tik.) (457 pav.) . Pilkapių galėjo būti 
aplinkiniuose laukuose, tai leidžia spėti Že
mės vardyno anketos duomenys. 

Pasakojama, kad buvo laidojama, vaidin
davosi ~mėkfos . Dabar lšdraskyta, dirbama 
žemė. - Rastas kaulas, 9 pėdų ilgumo, nefer 
bai storas (P. Kazys Žemrieta, apie 70 m., 
Jonaičių k. U. J. Stepukas, 1935 m.- LŽV). 

š. LŽV (J. StepukaS1 1935i supihas kaln elis); VAK (LŽV) 
73/3os; Va it. ir tik. (2 o18-o3·os). 

Taip pat j Daus l~kla l, Skačmil ž is. 

330. AKM UO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU I. Buvo prie Kočienės gyvenamojo 
namo durų . Tikslesnių žinių nėra . 

456. Žeimelio 
akmuo su 
dubeniu Ill. 
'017- 01· 29-

š. Šliavas 1974b, 74-75; PRKMA 1978, 16 (Nr. 54); 
RDMA1985, [38 (nuotr.)]; Vait.(2004-<l7-18); Vait. lr tik. 
(2017-<l1-29). L. Lietuvos 1977, 24 (akmuo su dubenlu 
VII); U etuvos 1993, 139 (1987 m. i~ kultūros pam inki ų 
sąrašo išbrauktas). 

4570. Želčių Škačmilžis (iš PV). 2018 03 05. 

Š. VUB f.152- 61, 34 (1977-05-27 J. Tre~kevičiaus lai~kas 
J. Šlia-vU: Turėsiu ku'ko - nu>yksiu). 



331. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Buvo Pilypo Karki iaus sodyboje, 
prie klėties durų, laipto vietoje. 

Muziejininko Vincento Vaitekūno duo
menimis, akmens būta netaisyklingo ke
turkampio formos, 0,97 x 1,02 m dydžio; 
dubuo - 19 cm skr., 15 cm gylio (pav.). 
Akmens likimas nežinomas. 

Š. ŠAM (1938-07-1 3 ). 

Nenustatytos Pakruojo r. vietovės 

332. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE
NIU. Iš nenustatytos Pakruojo r. vieto
vės, tarpininkaujant V. Vyšniauskiui, apie 
200 3 m. buvo atgabentas i tautodailininko 
Sauliaus Kurnicko sodybos Ber č i ū
n u o s e (Panevėžio r.) kiem~ (LKS94: 
515346, 6178562). 

Akmuo mėlynos su baltomis kvarco juos
tomis spalvos, smulkiagrūdis, labai ne lygiu 
paviršiumi, ap daužytais kraštais, i ši ikusi 
dalis 0,75 x 0,8 3 m dydžio, 0,17-0,36 m 
aukščio. Dubuo 17 cm skr., 8 cm gylio, pjū
vio forma - hiperbolė (Vait.; "taisyklingo 
nupjauto rutulio formos"- A. Petrulienė) 
(458,459 pav.). 

Š. A. Petrulienės žinios (2 005-12-16); Va it. (2017-04-06 ). 

333- AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Iš nenustatytos Pakruojo r. vietovės 
atvežtas i Klemenso Sakalausko senienų 
muziejų P i n i a v o j e, Saulėtekio g. 7 
( LKS94: 522561, 6182 954 ). 

Akmuo vidutinio rupumo, rausvas grani
tas lygiu paviršiumi, 0,75 x 0,85 m dydžio, 
0,28-0,3 m aukščio; dubuo 9 x 20,5 cm dy
džio (460 pav.). 

Š. Vait. ir tik. (2004-o8-24 ); A. Petrulienės žinios 
( 2 oo6-oHJ6 ). 
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457b. Žeičių akmuo su dubeniu II. 19.38. 

sudubeniu 
Berčiūnuose, 

atvežtas iš 
nenustatytos 
Pakruojo 1: 
vietovės. 

2017-04·06. 

459. Akmens su dubeniu Berčiūnuose, 
atvežta iš nenustatytos Pakruojo r. 
vietovės, paviršius. 2017-04-06. 

460. Akmuo su 
dubeniu Piniavoje, 
atvežtas iš 
nenustatytos 
Pakruojo r. 
vietovės. 

2004-07·28. 



208 Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės 

V 

JONISKIO 
'3AJONO S"ENŲJŲ 
SVENTVIECIŲ 
SĄVADO 
PAPILDYMAI 

Balkaičiai, Saugėlaukio sen. 

AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU II 
(Joniškio r. šventviečių s~vade Nr. 88: Kal
nelis, akmuo su dubeniu 1). Nustatyta, kad 
1989 m., minint Sidabrės pilies sudeginimo 
700 metų sukaktį, Vytautas Adomaitis šį 
akmenį į Kalnelį atvežė iš Virčiuvio pakran
tės, netoli nuo Balkaičių kaimo ( 461 pav.). 

Š. V. Adomaičio žinios (2016~0·23). 

Beržėnai, Rudiškių sen. 

226.' AKMUO su SMAILIADUGNIU DU BE
NIU. Rastas kaimo pamiškėje, atvežtas į 

J on iš k į prie Gražinos ir Kęstučio Dem
binskų namų (Alyvų a. 5; LKS94: 4758 34, 
6234326 ). 

Akmuo vidutinio rupumo rausvas granitas, 
0,66 x 0,68 m dydžio, 0,36 m aukščio; du
buo viduryje, 17 cm skr., 15 cm gylio, pjūvio 
forma -parabolė ( 462, 46 3 pav.). 

Š. JšM (2017-o4-o3). 

2 Joniškio r. šventviečių numeracija 
yra tęstinė, žr.: Vaitkevičius 2016. 

461. Balkaičių 
akmuo su dubeniu 
II, atvežtas į 
Kalnelį. 2016. 

462. Berženų 
akmuo su dubeniu. 
2017-03·31. 

463. Berženų 
akmens su dubeniu 
paviršius. 

2017·03·31. 



Joniškis 

227. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU Ill. Prieš 2004 m. buvo nupirktas iš 
Joniškio m. gyventojo ir atvežtas į Klemen
so Sakalausko senienų muziejų P in i a
v o j e, Saulėtekio g. 7 (LKS94: 522561, 
6182954). 

Akmuo - mėlynas, su bai tomis (žilo
mis) gyslomis granitas, lygiu paviršiumi, 
0,65 x 0,95 m dydžio, 0,32 m aukščio; du
buo arčiau krašto, 18 x 19 cm dydžio, 12 cm 
gylio, pjūvio forma- hiperbolė. Viename 
akmens gale- 3,5 cm pl., 20 cm ilg., 2 cm 
gylio griovelis (akmuo nebaigtas tašyti de
dantį pamatus?) (464, 465 pav.). 

Š. Vait. ir tik. (2004-<>8·24 ); A. Petrulienės žinios 
(2oo6-o1-o6). 

228. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BEN IU IV. Apie 2007 m. rastas už UAB 
.. Hidrostatyba" pastatų tvoros, s~var

tyne Vilniaus g. 49, ir atvežtas į Algirdo 
Pažarausko namų (Žiemgalių g. 32) sod~, 
padėtas po šermukšniu, prie avilių ( .. tai 
mėgstamiausia bičių vieta", pasak šeimi
ninko, bitės geriančios vandenį iš dubens) 
( 466 pav.). 

Akmuo mėlynas, su bai tom i sp riemaišomis, 
plokščiu paviršiumi, išlikusi 0.49 x 0,66 m 
dydžio, 0,12-0,24 cm aukščio dalis; dubuo 
20 cm skr., 13 cm gylio ( 46 7 pav.). 

Š. JšM (2017-<>6-13). 

Radikiai, Joniškio sen. 

AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
(Joniškio r. šventviečių s~vade Nr.134: Rcr 
dikiai, akmuo su smailiadugniu dubeniu). 
Žvalgydamas Akmens r. šventvietes Egidi
jus Jaraminas Radikių akmenį rado N a u
j o j o j e A k m e n ė j e, Ąžuolo sodo 
bendrijoje (Tulpių g. 7; LKS94: 430765, 
6242375). 
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464. Joniškio 
akmuo su dubeniu 
Ill, atvežtas i 
Piniavą. 

2004·07-28. 

465. Skaldymo 
žymės ant Joniškio 
akmens su 
dubeniu Ill. 
2004-07-28. 

466. Bityne stovintis Joniškio akmuo su 
dubeniu IV. 2017-06-1} 

467. Joniškio 
akmuo su 
dubeniu IV. 
2017-06-13. 

468. Radikių 
akmuo su dubeniu, 
atvežtas i Naująją 
Akmenę. 

2018-06-02. 
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Michailas Bederštetas Į savo sodybos kie
mą akmenĮ atvežė norėdamas ii apsaugoti: 
"Žiūriu, padėts kaip laipts tas akmuo prie 
lūšnos griūvančios." M. Bederšteto teigi
mu, akmuo buvęs svainio -Į Sibirą ištrem
to Ziniūnų k. [?) ūkininko Antano Yaitekū
no sodyboje. ~is esą turėJęs Smetonos 
laikų akmens apsaugos dokumentus. Šian
dien šalia akmens padėta granito plokštė 
su užrašu: "Kultūros paveldo objektas. 
Akmuo su dubeniu" (Valt. ir tlk.). 

Akmuo rausvas, su melsvomis priemai
šomis, smul kiagrūd is ir vidutinio rup u
mo, p lokščias, gana lygus, 0,69 x 1,04 m 
dydžio granitas (šiandien virš žemės 
matoma 0,1 7 m akmens dalis). Dubuo 
a rčiau krašto, 19 cm skr., 13 cm gylio, 

229. AKMUO su SMAILIADUG NIU DU BE
NIU II. M. Bederšteto pasakojimu, Radi
kiuose buvusi rasta dar vieno akmens su 
dubeniu skeveldra . Žmonės Ją nuvežė prie 

Rukuižiai, Žagarės sen. 

230. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU
BEN IU II. iki maždaug 1911 m. buvo kai
me, kertinis daržinės akmuo. Į Irenos 
Šalkauska itės-Piplrlenės sodybą (Plento 
g. 18; LKS94: 458434, 6246434) akmenĮ 
atvežė šeimininkės seneliai, keldamiesi i 
viensėdžius. 

Akmuo raudonas, vidutinio rupumo, ne
taisyklingos formos, p lokščia s granitas, 
0,66 x 0,68 m dydžio, 0,28 m aukščio; du
buo beveik viduryje, 21 cm skr., 16 cm gylio 
( 470 pav.). 

,,AkmenĮ savininkai brangina", - pažymi 
L. Va itekūnienė, balgdama aprašą . 

Š. JšM (1 01 7o04·18). 

469. Radikių akmens su dubeniu paviršius. 
2018-06-02. 

pjūvio forma- parabolė (468, 469 pav.). 
Už 18 cm nuo dubens yra iškaltos 6 cm 
aukščio raidės K. R. (Va it. ir tik.). 

Š. E. Jaramino žinios (1017-o8-18); Vait. ir tik. 
(1o18-o6-o1). 

paminklo ar kryžiaus, iš kur akmuo greitai 
dingo . 

Š. Va it. irtlk. (1o18-o6-o1 ). 

470. Rul<uižių 
akmuo su 
dubeniu II. 
201J04·2J. 



Vaizgučiai, Gataučių sen. 

231. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU. Dvaro sodybos parko rytinėje daly
je, senose kapinaitėse, griūvančio mūro 

statinio šiaurinės sienos kampe (LKS94: 
473887, 6225219). Tai vidutinio rupumo 
raudono granito skeveldra, OA5 x 0,6 m 
dydžio, buvęs akmens aukštis - 0,39 m. 
Išlikusios dubens dalies skersmuo 15 cm, 
gylis- apie 13 cm (471, 472 pav.). 

š. V. Ramono žinios (2017-<>3-14). 

Žagarės sen. 

232. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE
NIU II. Iš nenustatytos Joniškio r. vietovės 
("nuo Žagarės, iš ei gui i o pirktas" - Va it.; 
"iš eigulio sodybos miške, netoli Žaga
rės"- A. Petrulienė) prieš 2004 m. buvo 
atvežtas i Klemenso Sakalausko senienų 
muziejų P i n i a v o j e, Saulėtekio g. 7 
( LKS94: 522561, 6182 954 ). 

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, lygiu 
paviršiumi granitas, 0,65 x 0,75 m dydžio, 
0-45 m aukščio; dubuo viduryje, 15 x 16 cm 
dydžio, 9 cm gylio (Vait.; 21 cm skr., 19 cm 
gylio- A. Petrulienė) ( 473 pav.). 

Š. Vait. ir tik. (2004-<>8·24 ); A. Petrulienės žinios 
(2oo6-o1-o6). 
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471. Vaizgučių akmens su dubeniu 
skeveldra. 2016-06-18. 

472. Vaizgučių 
akmens dubuo. 
2016-06-18. 

473· Žagares 
seniūnijos akmuo 
su dubeniu II. 
2004-07·28. 
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Santrumpos 

AR Respublikinės reikšmės archeologijos paminklas 

AV Vietinės reikšmės archeologijos paminklas 

KVR Kultūros vertybių registras (nurodomas unikalus vertybės kodas) 

LKS94 1994 m. Lietuvos koordinačių sistema 

KPC PS - Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka 

KPD Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 

II ES Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas (UI R dalis) 

LCVA Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

Lll Lietuvos istorijos institutas 

LIIR Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštynas 

LTR Lietuvių tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute 

LTRFt Lietuvių tautosakos rankraštyno fototeka 

MMT Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba 

MSV Melioracijos statybos valdyba 

PakrS Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

PakrS Pakruojo r. savivaldybės Kultūros skyrius 

ŠAM Šiaulių "Aušros" muziejus 

VAK Valstybės archeologijos komisija 

VDKM Vytauto Didžiojo karo muziejus 

VUS - Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius 
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85c- 87. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

88. Ne žinomo autoriaus nuotrauka - Elžbietos 
Galvosaltės šeimos albumas 

89. Violetos Pėželienės nuotrauka 

90-91. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

92 . J. Treškevičiaus nuotrauka - PakrS 

93-94. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

95· Ne žinomo autoriaus nuo trauka- Alberto ir 
Violetos Pėželfų šeimos albumas 

96. Žemė lapio Iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio Ištrauka 

97· V. Vaitkevičiau s nuotrauka 

98. Nežinom o autoriaus nuo trauka
Aleksandro Spudo šeimos albumas 

99· V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

100. Nežinom o autoriaus nuo trauka - VUB 
f.152-419 

101. žemė lap io Iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio Ištrauka 

102-105. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

106. Žemė lap io Iš kartografinio). Žikulino 
rinkinio Ištrauka 

107-108. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

109. Roberto Jurgaičio brėžinys- Klimka 2001 
87 ' 

110. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

111. Nežfnomo autoriaus nuotrauka - RDMA 
1985,11 

112-113. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

114. Nežinomoautoriaus nuotrauka - RDMA 
1985,58 

115- 116. V. Vaitkevičiau s nuotraukos 

117. Ištrauka iš Nadonalfnės žemės tamybos 
ortofotografinio žemėlapio 

118- 119. V. Vaitke\oičiaus nuotraukos 

120-122 . Žemėlapių Iš kartografinio J. Žikulino 
rinl<lnio ištraukos 

123-124 V. Vaitke\oičiaus nuotraukos 

125- 126. Vytenio Almonaičio nuotraukos 

127-128. Žemėlapių Iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio Ištraukos 

129-136. V. Vaitke\oičiaus nuotraukos 

137. J. Treškevičiaus nuotrauka- VUB f .152-381 

138. J. Treškevičiau s nuotrauka- PakrS 

139. J. Treškevičiau s nuotrauka - RDMA 1985, 
53 

140. Žemėlapio iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio ištrauka 

141. V. Vaitkevičiau s nuotrauka 

142. Arūno Strazdo nuotrauka- Strazdas 1998, 
pav. 33:24 

143. V. Vaitkevičiau s nuotrauka 

144. Žemėlapio iš kartografinio). Žikulino 
rinkinio ištrauka 

145. Juozo Šliavo nuotrauka - VU B f. 152-469 

146- 148. V. Vaitkevičiau s nuotraukos 

149-151. J. Treškevičiau s nuotraukos- VUB 
f.152-1033 

152- 153. V. Vaitke\oičiaus nuotraukos 

154-155. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio ištraukos 

156-163. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

164. Žemėlapio Iš kartografinio). Žikulino 
rinkinio Ištrauka 

165- 166. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

167. J. Treške\oičiaus nuotrauka- Treškevičius 
1979, 27 

168- 172. V. Vaitkevičiau s nuotraukos 

173. Žemėlapio iš kartograflnloJ . Žikulino 
rinkinio ištrauka 

174. Ne žinomo autoriaus nuotrauka- Pranės 
Kimavičienės šeimos albumas 

175. J. Šliavo nuotrauka- VUB f.152-507 

176. V. Vaitkevičiau s nuotrauka 

177. V. Alekseriūnai tės nuotrauka 

178. Dainiaus Jurevičiau s nuotrauka 

179. Nežinom o autoriaus nuotrauka
P. Kimavičienės šeimos albumas 

180. Nežinom o autoriaus nuotrauka 
Dundulienė 1988, pav. 29 

181. J. Treškevičiau s nuotrauka- PakrS 

182- 184. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

185. J. Šliavo nuotrauka- VUB f . 152-467 

186. Žemėlapio Iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio ištrauka 

187. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

188-189- Unos Vaitekūnienės nuotraukos 

190-191. Žemėlapių Iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio ištraukos 
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191-193· Balio Buračo nuotraukos- Buračas 1011, 145· V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

394- 395 246. J. ~liavo nuotrauka - VU B f . 152-soo 
194-195· Žemėl apių iš kartografinio J. Žlkulino 247· J. Treškevlčlaus nuotrauka - VU B 

rinkinio ištraukos f. 151-1091 
196. Ne žinomo autoriaus nuotrauka -Janinos 242-251. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

Mačiu lytė s-Eringi enės še imos al bu mas 
252- žemėl apio iš kartografinio J. Žikulino 

197-199· V. Vaitkevičiaus nuotraukos rinkinio Ištrauka 
200. Ne žinomo autoriaus nuo trauka - Janinos 253· Ištrauka iš: g eoportal.l t 

Mačiulytės-Eringienės še imos albumas 
254· žemėl apio Iš kartografinio J. Žikulino 

101. Vytauto Urbanavičiau s nuotrauka- rinkinio Ištrauka 
Urbanavičius 2011, 159 (pav. 173) 255-262. V. Vaitkevičiaus nuo traukos 

101 . V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
263. Aerofotonuotraukos ištrauka - KPC PB 

103-104. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikullno 
264 Ištrauka Iš: geoportal.lt 

rinkinio ištraukos 

105. J. Treškevičiau s nuotrauka- VUB 265- 268. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

f . 152- 1084 269. J. ~liavo nuotrauka - VU B f . 152-so9 

106-107. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 2]0. VAK 73/177 

108-111. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino 2]1. Liudviko Kšivickio nuotrauka- LPA 161 

rinkinio ištraukos 2]2. B. Buračo nuotrauka- Vasiliauskas 2008, 

212. Ne žinomo autoriaus nuo trauka- pav.103 

V. Alekseriūnaitės archyvas 273· V. Vaitke vičiau s nuotrauka 

213. J. Šliavo piešinys - Šliavas 1974c, 139 274· Gin tauto Zabielos archyvas 

11 4. V. Vaitkevičiaus nuo trauka 275-282. V. Vaitke vičiaus nuotraukos 

115-117. J. Treškevičiaus nuotraukos- VUB f . 152- 61 283. Ištrauka Iš: geoportal.lt 

118. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 284- 289. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

119- Ne žinomo autoriaus nuotrauka- 290. E. Vasillausko nuotrauka - Vasiliauskas 
V. Alekseriūnaitės archyvas 201-l, 92 

220-223- V. Vaitkevičiau s nuotraukos 291- 292- žemėlapių Iš kartografinio J. Žikulino 

224- Ernesto Vasiliausko nuotrauka- rinkinio Ištraukos 

Vasiliauskas 2014, 92 293-297· V. Vaitkevičiau s nuotraukos 

225. J. Treškevičiaus nuotrauka- Treškevičius 298. žemė l apio iš kartografinio). Žikulino 
1979,35 rinkinio ištrauka 

226. J. Treškevičiaus nuotrauka- PakrS 299-300. V. Vaitke vičiau s nuotraukos 

227- Žemėlapio iš kartografinio J. Žlkulino 301-302. žemė l apių iš kartografinio J. Žikulino 
rinkinio ištrauka rinkinio Ištraukos 

228. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 303. J. Treškevičlaus nuotrauka- VUB f .152-61 

229- Žemėlapio iš kartografinio). Žlkullno 304- 306. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
rinkinio ištrauka 307. žemėlapio Iš kartografinio J. Žikulino 

130. V. Vaitkevičiau s nuotrauka rinkinio Ištrauka 

131. J. Treškevičiau s nuotrauka- VUB 308. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
f . 152- 1085 309. žemė lapio Iš kartografinio). Žikulino 

131. J. Treškevičiaus piešinys- VU B f . 152-285,6 rinkinio ištrauka 

133· Žemėlapio iš kartografinio J. Žlku lino 310-314. V. Vaitkevičiau s nuotraukos 
rinkinio ištrauka 315. A. Strazdo nuo trauka -Strazdas 1998, pav. 

234· Aerofotonuotraukos ištrauka- KPC PB 37: 31 

235· Ž emėlapio iš kartografinio J. Žikulino 316. V. Vaitke vičiaus nuotrauka 
rinkinio ištrauka 317. A. Strazdo nuo trauka -Strazdas 1998, pav. 

136. LTR 4146/6 42: 41 

137· Ne žinomo autoriaus nuotrauka- ~ldiškis 318- 327· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
2011,88 328. žemėlapio Iš kartografinio) . Žikulino 

138. D. Vaitkevičienės nuotrauka rinkinio Ištrauka 

139· V. Vaitkevičiau s nuotrauka 329- V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

140. J. Treškevičiaus nuot rauka- PakrS 330. E. Vasillausko nuotrauka-Merkevičiu s 

141a. Nežinom o autoriaus nuotrauka- Dakanis 2011, 8o 

1999, 23 (Nr. 40) 331-332- žemė l apių iš kartografinio J. Žikulino 

241b. V. Vaitkevičiaus nuotrauka rinkinio ištraukos 

242- Ištrauka iš: geoportal.l t 333-334· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

243· J. Šliavo nuotrauka - VUB f .152-508 335· A. Strazdo nuo trauka -Strazdas 1998, pav. 

244· Zenono Baubonio nuotrauka 35: 28 
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336. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 403-404. J. Treškevičiaus nuotraukos- PakrS 

337-338. Ištraukos iš: geoportal.lt 405-406. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

339· V. Urbanavičiaus nuotrauka- Lll R ng. 407. J. Šliavo nuotrauka-VU B f. 152-785 
32884 408. J. Šliavo nuotrauka-VU B f. 152-464 

340. J. Treškevičiaus nuotrauka- PakrS 
409-410. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino 

341-344· V. Vaitkevičiaus nuotraukos rinkinio ištraukos 

345· A. Strazdo nuotrauka- Strazdas 1998, 411. J. Šliavo nuotrauka-VU B f. 152-474 
pav. 36:29 

412. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
346-349· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

J. Šliavo nuotrauka-VU B f. 152-474 
Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino 

413. 
350-351. 

414. V. Urbanavičiaus nuotrauka-rinkinio ištraukos 

352-354· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
Urbanavičius 2011, 158 

A. Strazdo nuotrauka -Strazdas 1998, 
415-418. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

355· 
Žemėlapio iš kartografinio). Žikulino pav.35:27 419. 

356. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
rinkinio ištrauka 

357· J. Treškevičiaus nuotrauka- PakrS 420. Ištrauka iš: geoportal.lt 

358. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 421. J. Šliavo nuotrauka-VU B f. 152-520 

359-360. žemėlapių iš kartografinio J. ž iku I i no 422-425. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

rinkinio ištraukos 426. VAK 50/466 

361-362. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 427· V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

363. Žemėlapio iš kartografinio J. Žikulino 428. LTRFt [neinventorinta) 
rinkinio ištrauka 429-430. Nežinomų autorių nuotraukos-

364. Ištrauka iš Nacionalinės žemės tarnybos Apolonijos Veidaitės šeimos albumas 
ortofotografinio žemėlapio 431. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

365. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
432. J. Šliavo nuotrauka -VUB f.152-520 

366. Ištrauka iš: g e oportal.lt 
433-435· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

367. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
436. Nežinomo autoriaus nuotrauka-

368-370. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino A. Veidaitės šeimos albumas 
rinki nio ištraukos 

A. Veidaitės archyvas 
V. Vaitkevičiaus nuotraukos 437· 

371-372. 
438. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

373· Žemėlapio iš kartografinio). Žikulino 
J. Treškevičiaus nuotrauka- PakrS rinki nio ištrauka 439· 

374· Ištrauka iš: g e oportal.l t 440. Žemėlapio iš kartografinio). Žikulino 

375-376. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
rinkinio ištrauka 

377-378. Žemėlapių iš kartografinio J. Žikulino 441. Ištrauka iš: geoportal.lt 

rinkinio ištraukos 442. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

379· V. Vaitkevičiaus nuotrauka 443-444· Valentino Ramono nuotraukos 

380. Nežinom o autoriaus nuotrauka- 445-447· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
Stanislovo Platkevičiaus šeimos albumas 448. Žemėlapio iš kartografinio). Žikulino 

381. Ištrauka iš V. Vaitkevičiaus ekspedicijų rinkinio ištrauka 
užrašų 

449· Ištrauka iš: geoportal.lt 
382. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 450. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 
383. Žemėlapio iš kartografinio J. Žikulino 

451. Stasio Ivanausko nuotrauka -ŠAM ng. 
rinkinio ištrauka 

13665 
384 Ištrauka iš: g e oportal.l t 

452-453· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 
385. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 

V. Vaitkevičiaus piešinys 
386-387. J. Treškevičiaus nuotraukos-VU B 

454· 

f.152-61 455-465· V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

388. V. Vaitkevičiaus nuotrauka 466-467. L. Vaitekūnienės nuotraukos 

389. Žemėlapio iš kartografinio J. Žikulino 468-469. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 

rinkinio ištrauka 470. L. Vaitekūnienės nuotrauka 

390. Ištrauka iš: g e oportal.l t 471-472. V. Ramono nuotraukos 

391-402. V. Vaitkevičiaus nuotraukos 473· V. Vaitkevičiaus nuotrauka 



Pakruojo rajonas 221 

Summary 

Ancient Sacred Places of lithuania. The Pakruojis District 
By Vykintas Vaitkevičius 

When collecting information for the archaeological map of the Kaunas Province 
(prepared and published in 1899 ), the attention of the then researchers was attracted 
by two most famous sto nes of the Pakruojis I and: Devil's Armchair in Titoniai and a stone 
with a footprint, called Holy, in Zigmantiškiai. Aro und 1908-1913, the Peleniškiai Hillfort 
was surveyed and the stone with a bowl at its foot was measured by Liudvikas Kšivickis. 
In the 20s to 30s of the 20th century, the State Archaeological Commission paid attention 
to some more sacred pl aces: sto nes with bowl s in Binėnai and Pašvitinys, the sacred hill 
in Paežeriai, etc. 

Teacher of English Juozas Šliavas who started work in Žeimelis in 1949 had never 
heard about that. In 1958, he found ed a schoolchildren's folklore club and became its 
leader, and in 1959, a school museum was established on his initiative. The year 1966 mar
ked a turning point in the folklore research activity of teacher Šliavas, related to the be
ginning of the wide-scale I and recl amation and destruction of ind ivid ual farms. Assisted 
by archaeologist Adolfas Tau tavi čius, linguist Aleksandras Vanagas, ethnograp her Vacys 
Milius, and folklorist Norbertas Vėlius, ŠI iava s became a distinguished expert of Žiemgala 
(Semigallia): a researcher on Northern Lithuania and Southern Latvia, a connoisseur of 
their history and culture. lt should be noted that he became actively involved in the se
arch of the heritage treasures and took care of their preservation: before 1975, he had 
already visited and described all the archaeological and mythological sites in the Akme
nė, Joniškis, Pakruojis, Panevėžys, Pasvalys, and Radviliškis districts. 

On 1 January 1975, Jonas Treškevičius (b. 1952) took up the post of the monument 
protection special ist of the Pakruojis district; he be came a loyal assistant to Juozas Šlia
vas and independently discovered a number of sacred places, and primarily stones with 
bowls. Valentina Alekseriūnaitė (b. 1951), Juozas Čybas (1928-2004), Bronius Pupinis 
(1909-1992), and Algimantas Senulis (b.1937) also contributed substantially to the mo
nument preservation. 

An expedition led by the author of the present book worked intermittently in the 
Pakruojis district from 26 J anuary 2017 to 17 August 2018. Over 18 days, 16 3 destinati ons 
sites were visited by cars, and 333 sites were described in the Code of Sacred Places, 
including hills, fields, groves, trees, stones, and springs related to the Baltic religion and 
mythology;' more over, the publication includes additions to the Code of the Joniškis Dis
tri ct Sacred Places prepared in 2015-2016. 

Altogether, 340 sites were described and named (V. V.). 
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The Code of the Pakruojis District Sacred Places includes: forests and groves (23), 
individual trees (15 ), hills (33), fields and meadows (11 ), swamp s ( 29 ), streams ( 4 ), river 
parts (7), springs (24), non-processed boulders (40), and stones with bowls (154) that 
account for al most half of all the entries in the Code. 

Most of the villages in the Pakruojis District boast three, four, or even five stones 
with bowls. The villages following one another on the left bank of the Mūša River have 
especially many stones with bowls: three stones in Miciūnai, five in Sosdvaris, three in 
Pociūnai, and six in Kalevai. The stones were discovered and usually kept at the door of 
the house, in place of the stairs to the granary, in flower b eds, at the arbours, or were 
frequently bricked into the foundations or masonry walls. For the first time, evidence 
was found that stones with bowls could be kept in a cooking room of the house at the 
floor I evel. 

lt should be noted that the bowls of the stones in the Pakruojis district did not have 
the form of a regular circle at the top, they were rather of an oval shape; the bowls 
were usually moved from the centre towards the edge, and the stones were frequently 
rough-hewn. 

However, from now on, it is necessary to take a critical view of the classification of 
the stones with bowls in accordance with their form and the hypothesis of the stones 
possessing marks of hewing as having been intended for the corner of the house. The 
la test accumulated information leads to considering hewing to be a consequence of the 
later adjustment of sacred stones to various uses: stones with straight si des were usually 
put and to and aligned with other stones in the foundations and walls, the threshold of 
the house, the granarywall, etc. True, su ch a conclusion does not exclude the possibility 
that in a new place- the villages established in the second half of the 16th century
sto nes with bowls were still appreciated and respected, rites were performed at them, 
and even sacrifices were offered. The period (and most likely the previous one as weil) 
is characterised by the association of those stones with grass snakes which represented 
the ancient Lithuanian deities of home (Dievai Pagirniai) known from written sources. 

lt should be separately mentioned that a typical characteristic of the Pakruojis dis
trictis sacred forests and groves call ed Ąžuolynė [ an oak wood] ( 11 si tes), sacred oaks (12 
trees), and hills called Bobkalnis [women's hill] (6 sites); moreover, valuable information 
was obtained about four stones with cup-marks: those sites in Northern Lithuania date 
back to the 1st millennium BC. The same areas also stayed inhabited later and, in the 1st 
to the 4th century AD, they boasted barrowswith stone circles. Four groups of the latter 
in the Pakruojis district were significant sites that consolidated the memory, identity, 
and the origin of the local inhabitants and were likely to have been the sites of the cult 
of the dead. 

The book also desribes the depth of the Mūša River, called Ragan inės [witch places] 
( 4 si tes, and another one surmised). They are specific and bel ong to the longest-surviving 
sacred places in Žiemgala associated with the custom of bathing in the summer solstice 
night. The happiness of bathing and the luck of fishing was also believed to have been 
experienced on the site of the Beržtalis Stream called Laimišl<is in Gataučiai. 

For the first time in Northern Lithuania, more accurate information was received 
about the meadow in Šukionys called Alka and the field in Poškiečiai. In the environs of 
Klovainiai, as many as three swamps called Bubis were recorded that belonged to the 
space of the dead inhabitants of the Earth and of the (re)born babies. In the Tyrei is we
tland near Dūčiai, converted int o a peat b og, as many as seven once sacrificed b attle 
axes were found in 1956. One of them was a boat-shaped ba ttle axe, typical of the La te 
Neolithic, and the remaining on es dated back to the Bronze Age. 

A unique page in the history of the Pakruojis district sacred places reveals the data 
about Beržynė [a birch tree forest]: before the early 20 th century, an about 7 km long Ra
ganų kelias [Witch Route] from Lauksodis to the Beržynė Forest, winding through the Dir
žiai and S teigviliai villages and arab le fields, was made use of. As told in legends, witch es 
or witches-assisted landlords used to go to the Lauksodis Man or by this road, however, 
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lawyer Motiejus Čepas born in Diržiai wrote something different in his memoirs. Accor
ding to his uncle, Beržynė had a temple of Perkūnas that the ancestors attended on foot 
or horseback through dense woods and fords. A distant echo of ancient festivals and 
rituals was a custom of the people from surrounding villages that survived until the end 
of the Second World War to have summer dance parties in Beržynė, at the end of the 
Ragankelis. 

All the sites mentioned here and a number of other ones, included in the Code of 
the Pakruojis District Sacred Places, testify to the fact that the sacredness of the ancient 
times does not disappear and always leaves some marks. In the course of time, sacre
dness tends to change and acquire new forms; even today, it can reveal itself to anyone, 
regard less of gender, age, and experience. 
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Vietovardžių 
rodyklė 

akm.- akmuo 

apskr.- apskritis 

dal.- dalis 

dv.- dvaras, palivarkas 

ekon.- ekonomija 

gir. -girininkija 

gub.- gubernija 

ist.- istorinis, buvęs 

k.- kaimas, viensėdis 

kr.- kraštas 

m. -miestas 

mstl.- miestelis 

mš.- miškas 

r.- rajonas 

sen.- seniūnija 

tarm. - tarmiškai 

up.- upė, upelis 

vlsč.- valsčius 

vtv. -vietovė 

Rodyklė apima tekste paminėtas ir iliustracijose matomas geografines vietas bei administracinius 
vienetus. Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją- nuotrauką arba žemėlapi. 

Akmenė, r. 14, 209 
Akmenėliai, k. 44 137 
Akmenynė, ist dv. 193 
Ankštakiai, k. 34 
Apuolė, k.34 
Aukštadvaris, k. 23, 44 93 

-akmuo su duobutėmis 44" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 44" 
-kapinynas 45 
-menamas apeigų akmuo 45 

Aukštaitija, kr. 26, 34 
Ąžuolynė, k. 

-miškas 45" 

Bačiūnai, k. 21, n, 37, 46-47 
- akmuol46" 
- akmuoll46" 
- akmuo Ill 20, 47" 

Bališkiai, k. 47-48 
- akmuo 47"-48" 

Bai kaičiai, k. 208" 

Balseliai, ist. k. 48 
- kalnas 48 

Balsiai, k. 21, 37, 48-49, 160 
- akmuo su pėda 48 
- akmuo su smailiadugniu dube niu l2o, 48" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu II 49" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu Ill 49" 

Bai tarusija 36 
Bai tausiai, k. 50 

- akmuo5o 
Baranau čina, k. 34 
Barisai, is t k. 

- šaltinis 50 
Barvainiai, k. (Klovainių sen.) 

- akmuo su smailiadugniu dube niu 150-51 
- akmuo su smailiadugniu dube niu II 51 
- pelkė 31,50 

Barvainiai, k. (Lygumų sen.) 
- akmuo I 51" 
- akmuoll52" 

Bedriai, k. 52 



-kalnas 52 
Beinorai čiai, k. 52-54 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu I 53" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu II 53 
- ąžuolas 54" 
- Didysis akmuo 52" 
- šal tin is 53" 
- Švedų kapai, vtv. 53 

Beniui iai, k. 54, 153 
-kalnas 54 

Berčiūnai, k. 36, 157, 207 
Beržėnai, k. 208 

-akmuo 208" 
Beržynė, žr. Gataučiai 
Beržiniai, k. 54 

- akmu054 
-miškas 54 
- pelkė 31, 54 

B erž ininkai, k. 183 
Beržtalis, up. 33", 50, 8o, 81", 82,170, 171", 190 
Bešoniai, k. 55 
-slėnis 55 

Biglainis, up. 121 
Binėnai, k.11, 21, 37, 55-57 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu I 55" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu II 55-56" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu Ill 20, 56" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu IV 57 
- akmuo su smailia du gniu du beniu V ( Kertinis) 9, 57 

Birjagala, k. 57 
-medis 57 

Bitaičiai, k. 57 
-kalnas 57 

BIau zdžiū nai 
- akmuo15 

Blėkoniai, k. 
- šal tin is 5 7 

Bučiūnai, k. 58-59, 139 
-akmuo 58-59" 
- pelkė 31, 58" 

Buletiškis, ist. dv., mš. 24, 204"-205; taip patžr. 
Žeimelio gir. 

- akmuo 15,36 
Butniūnai, k. 59-60 

-Velnio kalnelis (Traidkalnis?) 59 
- Jotkalnis 59 
- Bobkalnis 59 

Čei kiai, k. 6o-61, 161 
- kalnas 27, 6o"-61" 
-slėnis 61 

Čičykiai, k. 61, 62 
- akmuo61 

Dapkaičiai, k. 34 
Daugalaičiai, k.140 
Daugaloniai, k. 62, 204 

-akmuo62" 
Daugyvenė, up. 33,34 48, 109, 129, 146", 172 

Daukšiai, k. 34 
Dau noriai, k. 62-63 

- akmuo I 62", 63" 
Dausiškiai, k. 63-64 

- pilkapiai 28", 63"-64" 
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Derveliai, k. 37, 64-66, 119, 120 
- laukas 64" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 165" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu II 65" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu Ill 65-66" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu IV 66 
- akmuo su smailiadugniu dube niu V 66 

Dervelis, up. 32, 35, 133 
Didysis Pl onėnas, k. 66-6 7, 12 8 

- kalnas 66 
- akmuo 66"-67" 

Dimšiškiai, ist k. 154 
Diržiai, k. 24, 25, 67-68 

- Ragankel is 2 4, 2 5 ", 33, 6 7"-68" 
Domančiai, ist. k. 37, 55, 69-70, 182, 183; taip pat žr. 

T rival akiai, k. 
- akmuo I 69" 
- akmuo II 69" 
- akmuo Ill 70" 

Dovainiškis, k. 2 8 
Dovydiškis, ist dv., k. 27, 70; taip pat žr. Tričiai 
Draudeliai, k. 70 

- akmuo 70" 
Draumėnai, k. 71 

- akmuo 71" 
Dubinka, vs. 45; taip pat žr. Ąžuolynė, k. 
Dubysa, u p. 32, 96 
Dubysėlė, up. 32, 96 
Dūčiai, k. 26, 28, 71-75 

- akmuo 75" 
- durpynas 31, 32", 71-73" 
-medis 75" 
- pelkė 74" 

Dulkiškiai, k.196 
Duorpiai, k. 59 
Dvarčionys, m. dal.118 
Dvariūkai, k.169 

- kapinynas 77 
- Ragandubris, up. dal. 76" 
- Ožkadubris, up. dal. 76" 
- miškas 76" 

Dvaronys, k. 34 
Dzūkija, kr. 26,34 

Eibutoniai, k. 32, 77, 193 
- upė 77 

Europa32 
Ežerėlė, up. 35, 77,133, 134,174,187 

Gačioniai, k. 77-78, 89, 90 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 177-78" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu II 78 

Gailioniai, k. 31, 76, 177, 178 
- akmuo78 
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Gaiž ūnai, k. 21, 2 8, 37, 78-8o 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu I 20, 78"-79 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu II 79" 
- akmuo su smailia du gniu du beniu Ill 40", 8o" 

Gataučiai, k. 24, 25, 33", 34, 63", 80-83,170 
- Beržynė, mš. 24 25, 33, 81, 82, 170, 171" 
- Goja, mš. 24 33, 82 
- Laimiškis, vtv. 33", 34 8o"-81" 
- Milžinkapis, vtv. 2 4 34 82 
- Piktakmenis, up. 33, 82 
- Seklytėlbala, pelk. 30, 83 
- šal tin is 35, 83 

Gatautėliai, ist. k.171 
Gaubiai, k. 20, 21, 8,3-84 

- akmuo 83-84" 
-kalnas 83" 

Gedikoniai, k. 84 
- akmuo84" 

Gedminiai, k. 206 
Gedučiai, k. 85 

- medis85 
Gedžiūnai, gir. 22, 85-86 

-akmuo I 85"-86" 
- akmuo II 86" 

Gedžiūnai, k.186 
Gegiedžiai, k. 37, 71, 86-88, 190 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu I 86"-87 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu II 87" 
- akmuo su smailia du gniu du beniu Ill 87" 
-kalnas 88 

Gelčiai, k. 67, 88 
- akmuo 11, 88" 

Geručiai, k. 88-89 
-akmuo 88-89 

Getautai, k. 21, 36, 89-91, 156, 194 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu I 90" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu II 91" 
- miškas 23, 2 4", 89"-90 

Gikoniai, k. 91-92, 146 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 92" 
- Mėlinbalos akmuo 91"-92 
- pelkė 31, 91"-92 

Girbu tkiai, k. 92 
-miškas 92 

Glebava, ist. dv., žr. Geručiai, k. 
Gošteliškiai, ist k. 34 
Grikpėdžiai, k. 93, 175, 176 

-kalnas 93 
- kapinynas 93 

Grūžiai, k. 116 
Gudeliai, k. 93 

- šaltinis 93 
Gudžiūnai, k. 82, 83,93-94 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu 36", 93" 
- Didysis akmuo 82 

Guostagalis, k. 50, 116, 117, 118; taip pat žr. Linkuvos gir. 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 38,94 

Gurbai, k. 34 

llguočiai, k. 94 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 94" 

lmbarė, k. 34 
lšdagiečiai, k. 95 

- akmuo su pėda 95 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 95" 

Jakštai čiu kai, k. 34 
Janoniai, k. 24, 95, 2 02 
Jauneikiai, k. 84 
Jomantoniai, k. 95"-96 

- aukojimo vieta 95"-96 
- kalnas 96 

Jonaičiai, k. 206 
Joniškaičiai, ist. k. 37, 96-97 

- akmuo I 96" 
- akmuoll97 
- akmuo Ill 97 
- akmuo IV 97" 
- miškas 96 

Joniškėlis, m sti. 177 
Joniškis, gub., kr., r.14 15, 23, 24, 36, 45, 63, 113, 201, 

202,208, 209 
- akmuolll209" 
- akmuo IV 209" 

Jovaišiai, k. 97-98, 119, 150 
- akmuo I 98" 
- akmuo II 98" 
- pilkapiai 97" 

Jurgai čiai, k. 98-1oo, 136 
- akmuo 116"-18, 20, 40 
- akmuo II 98"-100" 

Jusėnai, ist. k. 163 

Kadarai, k. 34 
Kairei iai, k. 39, 101-103 

- akmuo su dubeniu 111, 103" 
- akmuo su dubeniu 1111, 103" 
- akmuo su pėda 1101" 
- akmuo su pėda II 102" 
- miškas 101, 102 
- pelkė 35, 101 

Kalevai, k. 37, 104-106, 126, 147, 165 
- akmuo 1104" 
- akmuo II 105" 
- akmuo Ill 105 
- akmuo IV 105 
- akmuoV105 
- akmuoVI105"-1o6 
- Raganynė, vtv.104" 

Kalneliai, k. 174 
Kalnelis, k. 208 

-akmuo 208" 
Kapčiūnai, k. 137 
Kapupė 97,119 
Karašili s, k. 1 o6 

- akmuo 1106" 
- akmuo II 106" 

Kareivi škis, k. 22, 107-109 



- akmuo su ženklais 108"-109 
- medis 107"-108 
- Perkūnija, akm. 35, 107"-108 

Kašučlai, k. 34 
Kauksnujai, k. 109 
Kaunas, gub. 9 
Kėdaniai, m. 199 
Kerkšnis, up. 82 
Kidžioriai, k. 71 
Kiziera, ist. 6J. 8.2 
Kleboniškiai, k. 34 
Klovainiai, dv., mstl., sen. 31, 32, 54, 109-110,111,113, 

114, 154,195 
- akmuo I 109-110" 
- akmuo ll110" 
- pelkė 31, 109 

Krasniškiai, k. 111 
-pelkė 111 

Krasnojarskas, kr. 81 
Kratašino miškas, žr. Kairei iai, k. 
Krembliai, k., mš. 24, 203-204"; taip pat žr. Žeimelio gir. 
Krivaičiai, k. 111 

- šal tin is 111 
Krumpiai, k. 111 

- akmuo 111 
Kruoja, up. 35, 107, 137, 138, 153 
Kūkai, k. 111-112 

- akmuo 111"-112 
Kulioniai, k. 150 
Kundročiai, k., žr. Poškiečiai, k. 
Kupiškis, m., vlsč. 59 
Kumioniai, k. 116 
Kveciai, k. 34 

Laborai, k. 104, 112-113, 201 
- akmuo113" 
- pelkė 30, 112" 

Laičių tvenkinys 134 
Laipuškiai, k. 31,113-114 

- Bu baba I ė, pe Ik. 31, 113 
- Degsnė, pelk. 31 
- Degimas, pe Ik. 31 
- Gyvatynė, pelk. 31 
- Kapelių bal elė, pelk. 31 
- Kazei bai a, pel k. 31 
- Mykšabala, pelk. 31 
- Rytbal ė, pelk. 31 
- Vebrė, pelk. 31, 113"-114 
- Velnio bal el ė, pelk. 31, 114 

Laiškoniai, k. 76 
Laitiešiniai, k. 114 
Latvija 14, 28 
Laukagalis, k. 34 
Lauksodis, dv., k. 24. 25, 26, 30, 6]"-68, 119, 131,151, 

170,171, 1]6, 184 
Laumakiai, k. 114 
Laumekiai, k. 23, 114, 201, 202, 203 
Laumenos, mš. 50 
Lenkija26 
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Lielupė, up. 23, 33 
Liesai, k. 23, 201, 203; taip pat žr. Mažieji Uesai, k. 
Lietuva 14, 28, 31, 34, 35,36 
Lygumai, mstl ., sen., vlsč. 28, 45, 97, 152, 187 
Linkavičiai, k. 18 

- Pilė (Kapų kanai) 27, 114"-116 
- pelkė116 

Linkuva, kr., mstl., sen. 11, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 
33, 50, 63, 71, 74, 75, 76, 88, 112, 116, 12 7, 130,150, 
152, 178, 180, 201 

- kapinynas 189 
- muziejus 72- 73" 

Linkuvos gir.117-118 
-akmuo 15, 20, 117"-118 
-medis 117" 
-miškas 117" 
- pelkė 31, 35, 117"-118 

Margiai, k., 119 
- pilkapiai 97" 

Marginis, up.128 
Mašniai, žr. Jurgaičiai 
Mažieji Uesai, k., ist. dv. 24, 203; taip patžr. Liesai, k. 
Maž ioniai, k. 2 9, 12 3, 12 4 
Mažučiai, k. 175 
Maž upė 89 
Medėnai, k. 119 

- meds119 
Medikoriai, k. 119- 121, 170" 

- akmuo no"- 121 
- Gojupis 33, 119 
- pelkė 119-120" 

Mediniškiai, k. 61, 121 
- kapinynas 121 
- šaltiris 35, 121" 

Megučioniai, k. 71, 122 
- kalnas 122 
- miškas 122 
-pelkė 122" 

Meldiniai, k. 122 
-kalnas 122 

Meldžiūnai, k.128 
Mergiškės, k. 34 
Miciškiai, k. 2 7, 12 2, 180 

- miškas 122 
Miciūnai, k. 22, 29, 37, 123-127 

- akmuo su pėdomis 30", 41, 124-125" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu l n6" 
- a kmu o su sm a ii iadugniu dube niu II 12 7" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 111127" 
- Sidabros tiltas 29, 123" 
- Skerdupis 29,124 
- šalti ris 123" 
- Vel no akmuo 125"-126 
- Vi<Lpievis, vtv. 30, 123"-125 
- Žvėrinčlus, up. 123 

Mkalajūnai, k. 28, 39, 127-128, 136 
- akmuon8" 
- pelkė127 
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Mikniūnai, k. 9, 63, 64, 69, 70,182, 183,188, 206 
Mlkoliškis, k. 128 

- kal nas 12 8" 
Moniūnai, k.129 

- akmuo 35, 129" 
Mosėdis, mstl. 200 

Mūrdvaris, k. 33, 76; taip pat žr. Dvariūkai, k. 
- Raganduobė 181" 
- upės dal. 130 

Murginis, up. 84 
Mūša, up. 29, 33, 37, 76,104, 112, 125- 126", 139,159, 16<), 

179, 18o 
Mūšos Tyrelis, vtv. 34 

Nadaukiai, k. 183 
- pelkė 183 

N alsiai, k. 51 
NaujoJi Akmenė, m. 209 
Nemunas, up. 35 
Nociūnai, k. 131-131, 170, 171 

- akmu0132" 
- Ąžuolų kalnelis 2 7, 131 n 

- Bobkalnls 131 
Noreikai, k. 84 
Noreikonys, k.137 
Norušaičiai, k. 153 
Norfoniai, k. 132 

- miškas 132 
- šal tin is 132 

Norvaišiai, k. 21, 95,132-133 
- akmuo 10, 131"-133 

Obelė, up. 149 

Padubysys, k. 21, 96,133", 156, 161, 165, 166, 168, 192' 
taip pat žr. Rozalimas ' 

Paežeriai, k. (Rozalimo sen.) 10, 133-135, 155, 199 
-akmuo su duobutėmis 10,34, 134-135" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 136" 
- kalnas 10", 11, 21, 22, 27,35, 133"-135 

Paežeriai, k. (Šeduvos sen.) 34, 90 
Pagulenka, k. 136 

- kalnas 136" 
Pakruojis, k.137 

- pieva 137" 
PakruoJiS, m. 33,123, 124,137-138 

- akmuo I 137'L138 
- akmuo II 138" 

PakruOJiS, r. 9, 14, 15, 18, 20, 11, 22, 23, 14, 16,27, 28,30, 
32,34,35,36,37, 39, 41, 56, 105, 133, 134, 138, 156, 
161, 162, 166, 172, 207" 

- upė 33, 137" 
Pala, up. 32, 85, 86,159 
Pamūšis, k. (Klovainių sen.) 52,59,139,180 

- miškas 139" 
Pamū~s, k. (Pašvitinio sen.) 139-140 

- akmuo 34, 139'L140 
Panevėžys, apskr., m,10,36, 95 
Papjauriai, k. 34 
Paplonė, k. 50, 117 

Pasvalys, r.14, 23, 71, 137,162 
Pašvitinys, kr., mstl., sen., vlsč. 11,15, 22, 27, 29, 56, 

140-141, 203 
- akmuo 9,140"- 141 

Pavaiguvis, k. 34 
Pavirvyti s, k. 34 
Pažeimė, ist. dv.190 
Pelėkiai, k. 34 
Peleriškiai(tarm. Pelaniškia1 k. 37,141-144, 151-152 

- akmuo su smailiadugniu dube niu 19, 11,142- 143" 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 11 143-144" 
- akmuo su smanladugniu dube riu Ill 144" 
- piliakalnis 9, 2 7, 116,141"- 142 

Pelu odžiai, k. 57, 83 
Perekšliai, k. 61 
Petrikonys, ist k. 145 
Petroniai, k. 36, 145, 147 

- akmuo su smalladugniu dube riu 1145" 
- akmuo su smailladugniu dube niu 11145" 

Pikcevičiai, k. 202 
Plkčiūnai, k. 151 
Piniava, m. dal. 36, 154, 186, 207, 209, 211 
Plaučiškiai, k. 122, 146 

- miškas146 
- pieva 146 
- pilkapiai 146 
- Rožesklndė, up. dal. 34, 146" 

Plentas, k. 26, 136, 154 
Plike Ii ai, k. 71, 86,147 

- akmuo su smailiadugniu dube niu 1147" 
Pociūnai, k. 37, 147-148 

- akmuo su smailiadugniu dube niu 1147 
- akmuo su smailiadugniu dube niu 11148" 
- akmuo su smailiadugniu dube riu Ill 148" 

Poškiečiai, k. 28,1 48 
- Al ka, vtv. 28,149" 
- Suodžiai, vtv. 28 

Preičiūnai, k. 22,150, 192 
- akmuo 150" 

PrūstJa (Rytų) 36 
Puknioniai, dv. 112 
Pumpėnai, mstl. 115 
Puodžiškial, k. 150 

- laukas 150 
Puodžiūnai, k. 82, 150-151, 171 

- kalnas 150"-151 

Radikiai, k. 209 
- akmuo I 15, 209"-210 
- akmuoll210 

Radviliškis, r. 40, 172 
Ramytė, up. 6o, 91 
Ramonaičiai, k.151 

- šaltiniai 151 
Raseiriai, m. 199 
Ratkūnai, ist. k.151-152, 191 
-akmuo su smailiadugniu dube niu 151"-152 
- pieva 151 
- Turto akmuo 151 

Rau donpamū šis, k. 33, 76, 186 



Rauki aukis, k. 26", 152-153, 189 
-medis 152"-153 

Reisbal iai, is t. k. 153 
-pelkė 153" 

Ryga,m.162 
Rimkūnai, k. 11, 154, 185" 
-Turtų akmuo 154" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 185" 

Rimšoniai, k. 83 
Rokoniai, k. 89, 154 

- pelkė 31, 154" 
Rozalimas, mstl., sen., vlsč. 9, 10, 22, 27, 35, 

47, 6o, 90, 92, 95, 136, 146, 155-157, 173, 
193, 194, 195, 196", 197, 199; taip pat žr. 
Padubysys 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu 1155" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 11155" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu Ill 156" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu IV 156" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu V 156 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu Vl157" 
- šaltinis 157 

Rozenberginė, ist. k. 131, 157 
-miškas 157 

Ruku ižiai, k. 21 o 
- akmuo II 210" 

Ruponiai, k. 82,136 
Rusija 162 
Rusi el iai, k. 157-158 

- akmuo 157"-158 
Rusi iai, k. 158-159 

-akmuo su smailiadugniu dubeniu 1158" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu ll159" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu 111159 

Salininkai, m. dal. 34 
Sėla, kr. 28 
Siauriai, k. 34 
Sidabrė, ist kr. 24, 208 
Sidaugai, ist. k. 32, 159-160 

-aukojimo vieta 159"-160 
Siečiai, k. 160-161 

-akmuo 160" 
-medis 161" 

Simaniškiai, k. 91, 161 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 1161" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu ll161 

Sitkūnai, k.162-163 
- Lelijų kalnelis 163" 
- Mėli do (Mėlydo) kalnelis 27, 162" 

Skarulėliai, k. 68, 163, 171 
Skaruliai, k. 20, 34, 163-164, 171 

- akmuo I 15, 163" 
- akmuo II 164 

Skėreliai, k.164 
- akmuo164 

Skėriai, k. 
-kalnas 164 

Skikniai, ist. k. 39, 164 
- akmuo164 

- upė 33,164 
Skribytė, ist. vs. 76"-77", 178 

- upė 76 
Smilgiai, k. 6o, 195 
Sodeliškiai, k. 164-165 

-akmuo 164"-165 
Sosdvaris, k. 37, 165-167 
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- akmuo su smailiadugniu dubeniu 1165" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 11165"-166 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 111166" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu IV 166" 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu V 167 

Spilgiai, k. 167-168 
-akmuo 168" 
- Gaidžiakalnio akmuo 167"-168 
- kalnas 27, 35, 167" 

Stačiūnai, k.39, 51-52,168-169,174 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu I 168" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 11168-169" 

Stakšeliai, ist. k. 33,169 
- Ragandubris 169" 

S tarkoniai, k. 169 
- šaltinis 169 

Steigviliai, k. 24, 27, 34, 68, 82,150, 170-172, 175 
-akmuo 170 
- kalnas 170" 
-pelkė 172 
- Ragankelis 24, 25",33, 170-172 

Striukai, k. 27,34, 44, 62,172 
- kalnas 172 

Stūriškiai, k.172-173 
- akmuo su pėda 173 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu 173 
- kapinynas 27, 172 "-173 

Svirkalis, up.131 

š eduva, vi sč. 35 
Šiauliai, apskr., ekon., r. 11, 23, 28, 97 
Šikliai, ist. dv., žr. Dausiškiai, k. 
Šikšniai, k. 33, 116, 117, 118 
Šiliškis, k.173 

-akmuo 173 
Šinkaučiškis, k.173-174 

- pelkė 173"-174 
Šnipaičiai, k. 34 
Šniūrai, k.162 
Šniūraičiai, k. 34 
Šukioniai, k. 28,170, 174-175 

-Alka, vtv. 28, 174" 
- šaltinis 1174 
- šaltinis II 35, 175" 

Šulaičiai, k. 23,175-176 
-akmuo 176" 
- kalnas 27, 175"-176 

švendubrė, k. 34 
šventoji 

- akmens amžiaus stovyklos 11-12 
Švitinys, up. 44, 93, 164, 184 
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Tavydal, k.1]6; taip pat žr. Čelkiai, k. 
-pelkė 176 
- pleva1]6 

Tėkme lė, up., žr. Biglainis, up. 
Tilžė, k. 34 
Tirkšlioniai, k. 89 
Trtonlai, k. 33, 59, 8o, 177-180 

- akmuo9 
- pelkė 31, 35, 58, 177"-
_ Raganynė, vtv. 169", 179-180 

Tytuvėnai, mstl .199 
Tričiai, k. 2 7 

- kalnas 27, 18o<L.t8t 
- pnlakalnis 114 
- medis181" 

Triškoniai, k. 26, 71,182 
- medis 182" 

Trivalakiai, k. 69,182-183 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 1183" 
-akmuo su smailiadugniu dubeniu 11183 
- kalnas 27, 182 n 

-šaltinis 183 
Trumpakojai, ist. k. 39, 18;3-184 

- Atradingas, akm. 184 
- akmuo su smaniadugniu dubeniu 11, 184" 
-pelkė 183 

Tulmlnlai, k. 21, 154, 184-185 
- akmuo su smailiadugniu dube niu I 20, 184"-185 
- akmuo su smailiadugniu dubeniu 11185" 

Odekai, k. 14, 50, 81, 82, 185- 186 
-akmuo 185"-186 

UniOnai, k.186 
- šal tin is 35, 186 

Uošas, k. 37, 186- 187, 188 
- akmuo su smaniadugniu dubeniu I 186" 
-akmuo su smaniadugniu dubeniu 11187" 
- akmuo su smaniadugniu dubeniu 111187" 

Upytė, kr. 188 
Upmalė, ist. kr. 24 
Užubaliai, k. 149 

Valduloniai, k. 40 
Valgailiai, k.187-188 
-pelkė 32,187 
- šal tin is 35, 18 7 

VainiO nai, dv., k. 55,188 
- pušis 26, 188" 

Vaišvydžiai, k. t88 
- akmuo188" 
- pieva188 

VaitkOnai, k. 89 
Valzgučiai, k. 211 

- akmuo211" 
Vaižgantai, k. 71, 189, 190 
- pelkė 189 

Vanagynė, mš., žr. Siečiai, k. 
Vergikelis, žr. Steigviliai, Ragankelis 
Veselkiškiai, k.179 

Vėzgė, up. 28, 35, 109, 149, 174 
Vydžiai, k. 189 

- miškas189 
Vilnius, m.13, 17,25,37 
Vileišiai, k. 20,189-190 

- akmuo 15, 189"-190 
Vilonaičiai, k. 85, 86 
Vingarė, up. 91 
Virčiu vis, up. 23 
Viršytis, up. 93, 119 
Vizgoniai, k. 190 

- miškas190 
Vorlaukis, k. 190 

- miškas190 
Voronėliai, k. 71, 190-192 

- akmuo su pėdomis 15, 20, 190- 192" 
- akmuo su smaJIIadugniu dube niu 192" 
- laukas 190 

Voroniai, k. 19, 192-193 
- a kmu o 192 "-193 

Zigmantiškiai, k. 22, 134, 193-201 
- akmuo su smailladugniu dube niu l199"-2oo 
- akmuo su smailiadugniu dube riu 1119", 2oo• 
- šaltiris 201 
- Šventas akmuo 9, u, 35, 193"-199" 

Zyliai, k. 201 
- akmuo201 

Zimbiškiai, k. 201 
- šaltinis 201 

ZiniOnai, k. 210 

ŽadžiO nai, k. 34 
Žagarė, m., sen. 2 7, 114 211 

-akmuo II 211" 
Žeimelis, gir. 201"-205 

- akmuo I 203" 
- akmuoll203-204" 
- akmuo Ill 20, 204"-205 
- Ąžuolynė, mš. 23,24 26, 201"-202 
- ąžuolas l 202" 
- ąžuol as II 202" 
- ąžuolas Ill 202 n 

Žeimelis, kr., mstl., sen. 11, 12, 15, 19, 23, 25, 27, 30, 36, 
39, 40, 41, 50, 6o, 66, 77, 88, 89, 103, 142, 150, 183, 
184, 201, 203, 205-206 

-akmuo I 205 
- akmuo II 205" 
- akmuo Ill 206" 

Želčiai, ist k. 41", 20&-207 
- akmuol206 
- akmuo II 207" 
- pilkapiai 63"-64", 206" 

Žemaitija, kr. 28 
Žemaitija, kr. 9 
Žiemgala (žemgala), kr. 11, 14 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39 
Žiurkiai, ist. k., žr. Getautai, k. 
Žvirbliai, k. 34 
Žvirbloniai, k. 91 
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Asmenvardžių 
rodyklė 

gyv.- vietos gyventojas 

ist.- istorinė asmenybė 

leg. -legendinis asmuo 

pat.- kraštotyros duomenų ir tautosakos pateikėjas 

pav. - pavardė 

tyr.- tyrinėtojas, kraštotyrininkas, tautosakos rinkėjas 

visuom. -visuomenės veikėjas, kūrėjas 

Rodyklė apima visus leidinyje minimus ir iliustracijose vaizduojamus asmenis bei asmenvardžius. Jų 
apibūdinimas (gyv., tyr. ir kitaip), žinoma, dažnai yra sąlyginis. 

Raidelė n virš skaičiaus žymi nuotrauką. 

Adomaitis V., tyr. 112 
Adom a iti s Vytautas, gyv. 2 09 
Adomaitytė Elena, žr. Tručinskienė 

Elena 
Akulevičius Aleksandras, pat.172 
Alekserienė Natalija, gyv. 30, 124 
Alekseriūnai 29 
Alekseriūnaitė Janina, žr. 

Grei škani enė Janina 
Alekseriūnaitė Valentina, tyr. 22 ", 

30,36, 37, 41,123,124,127 
Alekseriūnaitė Viktorija, tyr. 27, 

142 

Alekseriūnas Antanas, pat. 29, 30, 
124, 126" 

Alekseriūnas Jonas, gyv. 123" 
Alekseriūnienė Veronika, gyv. 

123, 12 7 
Aleksiejus Jonas, gyv. 159 
Al inskas, žr. J al inskas 
Ališauskas Gediminas, gyv. 44, 

62,176 
Alksnienė O., tyr. 196 
Alseika Jonas, ist.196 
Andrašiūnas Julius, gyv. 82 
Antanaitienė Ona, gyv. 54 

Antanaitytė Elena, žr. Ruplienė 
Elena 

Asauskas J., pat. 151 
Astramskaitė Daiva, žr. 

Vaitkevičienė Daiva 
Augė nai, gyv. 104 
Aukselienė Darata, gyv. 126, 127 
Auksienė Darata, žr. Aukselienė 

Darata 
Avinas Povilas, pat. 135 
Avižienis B., tyr.187 



232 Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės 

Bagdonavičius Antanas, pat. 134, 
197,199 

Bajalienė Emilija, pat.130 
Bakas Artūras, gyv. 77 
Bakienė Janina, gyv. 77 
Balčiūnaitė E., tyr. 28, 148, 149 
Balčiūnas Kazimieras, pat. 177, 178 
Balčiūnas Mykolas, pat. 203 
Balionis Jonas, pat. 187 
Baltai tis Juozas, gyv. 62 
Baltaragienė Valerija, pat. 188 
Baltaragis Alvydas, gyv. 188 
Baltaragis Antanas, pat. 50 
Baltaragis Juozas, gyv.188 
Baltramiejūnas Aleksas, gyv.121 
Baltramiejūnas Juozas, gyv. 129 
Baltramiejūnas S., tyr. 196, 197, 

198 
Baltrušaitis V., tyr. 54, 130 
Banzevičienė Juzefa, pat 88 
Banzevičiūtė V., tyr. 88 
Bara nau skaitė Rūta, žr. Pliūrienė 

Rūta 

Bara nau skas Juozas, pat. 61 
Basanavičius Jonas, tyr. 13 
Bažadragis Petras, pat. 50 
Bečianskienė M., gyv. 87 
Bederštetas Michailas, gyv. 211 
Bėčius Domas, pat.175 
Bekeris J., pat. 140 
Beleckas Juozas, gyv. 147 
Beleckienė Ona, gyv. 147 
B eniu šis, gyv. 70 
Beniušytė, žr. šuopienė 
Berno tas, gyv. 109 
Biliūnienė Petronėlė, gyv. 78" 
Bitinaitė Emilija, žr. Genienė 

Emilija 
Bitinas Povilas, gyv. 58 
Bitinienė Emilija, gyv. 58, 139 
Boguslauskai, pav. 188 
B ojarskas L., tyr. 96 
Boreika Virginijus, tyr. 72 
B orkel is Jo nas, pat. 82 
B orža Juozapas, pat. 1 o8 
Brajienė Domicelė, pat. 39, 51 
Brazdžionienė Janina, pat. 170, 

174", 175 
Brazdžiūnienė A., gyv. 52 
B re ivi enė Kazė, gyv. 147 
Bubelienė Genovaitė, pat. 53" 
Bučnienė Emilija, gyv. 48 
B učnys Stanislovas, gyv. 48 
Budris Baltrus, pat 196 
B uf al as, i st. 45 
Bukauskas Jonas, gyv. 10 
Bukauskas Juozas, pat. 134 
Bui z gytė V., tyr. 59 
Buračas Balys, tyr.18, 115, 142 
B urka, pav. 2 5, 68 

Burakauskaitė J., tyr. 81 
Bu rkau skaitė L., tyr. 50 
Butėnienė Eugenija, tyr. 134 
Bu tvil au skas Sigitas Jonas, gyv. 

25, 63", 82, 171 

Cesevičius, pat. 176 

Čekanauskai, gyv. 193 
Čekanau skaitė S tani slava, žr. 

Vei die nė Stanislava 
Čekanauskas Kazys, pat. 195, 199 
Čekanauskienė Antanina, gyv. 

197", 199 
Čei kau skaitė A., pat.130 
Čepaitis, gyv. 56 
Čepanauskas,gyv.69 
Čepas lgnatas, pat. 68 
čepasJuozas,gyv.55 
Čepas Kostas, pat. 68 
Čepas Motiejus, ist. 25, 67 
Čepulionis Mykolas, pat. 82 
Černa Mikas, pat 162 
Černiauskas, gyv. 176 
Černiauskas Mykolas, tyr. 21, 40, 

55, 79, 12"1, 125, 135,164,185, 
200 

Čybas Juozas, visuom. 21", 96, 134, 
156, 161, 165,166, 168, 192 

Čirpulis Stasys, pat. 154 

Dabšys Aleksandras, pat 54 
Dapšys Stasys, pat 17 4 
Dapšytė A., tyr.194 
DamalakasV., tyr. 40 
Danau skas, pat. 90 
DanauskasJonas, visuom.no, 

170" 
Dapkus, gyv. 44 
Daraški enė Irena, tyr. 18" 
Daržininkas Jonas, gyv. 194 
Daugvila Alfonsas, gyv.199 
Daugvilienė Emilija, gyv. 193, 199, 

200° 
Dau kas V., tyr. 39, 6o, 183 
Dembinskas Kęstutis, gyv. 209 
Dembinskienė Gražina, gyv. 209 
Dioringas Julijus, tyr. 9 
Dovydaitytė Genovaitė, žr. 

Bubelienė Genovaitė 

Dragunas, leg. 116 
Drupai, gyv. 83 
Drupas Jonas, gyv. 83, 84" 
Drupienė Danutė, pat. 41, 84" 
Dubikaltis Stanislovas, gyv. 49 
Dumbra Darius, gyv. 128 
Dumbrytė Karolina, žr. 

Skrupskelienė Karolina 
Dumšė, leg. 198 
Dumšė Benediktas, pat. 198 
Dundu Ii enė Pranė, tyr. 1 o8 

Duraitė Teodora, žr. Margienė 
Teodora 

Dz erkei is Jonas, gyv. 75 
Dzvinka Stasys, pat.16o 
Dzvinkienė Liucija, pat. 160 

Eringienė Janina, pat.118 

Freibergaitė Janina, žr. 
Brazdžionienė Janina 

Gaigalai, gyv. 40, 8o 
Gaigalas Edvardas, gyv. 79 
Gaigalienė Pranė, tyr. 72 
Gaili ūnas Pranas, gyv. 87", 88 
Gailiūnienė Julija, gyv. 95 
Gal iau skaitė L., tyr. 150 
Gal iau skas Ignas, gyv. 98 
Galvosaitė Elžbieta, pat. 78, 89 
Galvosaitė Janina, žr. Bakienė 

Janina 
Galvosaitė Petronėlė, žr. 

Biliūnienė Petronėlė 

Galvosas Jokūbas, gyv. 78" 
Galvosienė Agota, gyv. 78" 
Garnienė V., tyr. 181 
Garnytė Valerija, žr. Lisikienė 

Valerija 
Gasiūnaitė G., tyr. 30, 131 
Gasiūnas 1., tyr.198 
Gasiūnas Petras, pat. 30, 184 
Gasiūnienė, gyv. 46 
Gaškienė, gyv.151 
Gau bas Emestas, gyv. 106 
Gau bas S., gyv. 52 
Gedminaitė A., gyv. 124 
Gel aži enė Marijona, pat. 58 
Gelažienė 0., tyr. 93, 172 
Genienė Emilija, pat. 58 
Giedraičiai, gyv.139 
Giedraitis Steponas, i st. 195 
Giedrikas Stasys, pat. 61 
Gilienė Valentina, gyv. 37, 87 
Gimbutienė Marija, tyr. 14 
Giraitis L., tyr.141 
Girdž iū naitė Marijona, žr. 

Tuomienė Marijona 
Girš tau ti enė Ap oi onija, pat. 6o 
GI emž a Jonas, tyr. 15 
Grei mas Algirdas Julius, tyr. 32 
Grei škani enė Janina, pat. 2 9, 12 3, 

125, 126, 127 
Griauzdaitė, tyr. 116, 189 
Griauzdaitė E., žr. Grumšlienė E. 
Griauzdienė 0., leg. 116 
Grigaliūnas Aleksas, pat. 93 
Grigaliūnienė Stefanija, pat. 174 
Grigaravičius V., tyr. 142 
Grigas Adomas, gyv.159 
Grikinaitė J., tyr. 54, 55, 114, 174 



Gri nave cki enė E., tyr. 171 
Grumšlienė E., tyr. 116, 189 
Gudjurgis Antanas, pat. 30, 112 
Gudjurgis Antanas, tyr. 30, 112 
Gudjurgis Jonas, pat. 30, 112 
Gudjurgis Linas Antanas, pat.112 
Gudmonaitė M., tyr.113 
Gu okas Stanislovas, pat. 92 ", 161 
Guokienė Aldona, pat. 61 
Gurklytė S., tyr. 59 
Gutauskas Zenonas, pat. 149 

I gnacevičius Baltrus, pat.173 
I ndri šiū nas Romualdas, pat. 113 
I ndriulis Antanas, pat 169 
Ivanauskaitė A., tyr. 92,122, 146, 

173 
I va nau skas Česlovas, visu om. 21, 

105, 156 
I va nau skas Garbu ris, gyv. 49 
Ivanovas Vladimiras, tyr.14 

Jalinskas Juozas, gyv. 119 
J anavičiu s Po vii as, gyv. 86 
J anavičiu s Pranas, pat 191 
Janavičiūtė 1., tyr. 191 
Janei iū nas Anicetas, gyv. 50 
Janei iū nas Jonas, gyv. 50 
Janeliūnas Justinas, gyv. 50 
Janišauskaitė 0., tyr. 181 
Jankauskaitė Bronė, pat. 181 
Jankauskaitė V., tyr. 89 
Janulis Augustinas, pat. 173 
Janulytė M., tyr. 33 
Janušauskienė Birutė, tyr. 64 
Janu ševičienė Valerija, gyv. 168 
Januševičius Baltramiejus, gyv. 

168 
Janu ševičiu s Zenonas, gyv. 168 
Januševičiūtė Stefanija, žr. 

Grigaliūnienė Stefanija 
Janušonis Gintautas, tyr. 19 
Janu ži enė Elena, gyv. 38 
Janužis A., gyv. 94 
JaraminasAnicetas, gyv.12o 
Jaraminas Egidijus, tyr. 210 
Jaras K., gyv. 82 
Jasilionis Kazys, gyv. 91 
Jasiūnas Algimantas, pat. 67 
J asiū nas J ., pat. 6o 
Jasiūnas Povilas, gyv. 132 
Jatulis Stanislovas, pat. 164 
Jočiai, gyv. 146 
Jočytė Giedrė, žr. Parvainienė 

Giedrė 

Jo ku bai tis Ju ozas, pat. 5 7 
Jo ku bau skas Jonas, pat. 95 
Jonaitis Vincas, gyv. 65 
Jonaitytė Sicilija, gyv. 75 
Jotinskienė Kazė, pat. 109 

Jukna, gyv. 6o 
Jukonytė B., tyr. 141 
Juozapavičius, tyr. 28, 148, 149 
Jurevičius Dainius, tyr. 22, 107, 

118", 185" 
Jurgaitienė K., tyr. 169, 178 
Jurgaitienė Liucija, pat.104", 
Jurgaitis Aleksandras, gyv.104, 

126,148,165 
Jurgaitis Robertas, tyr. 22, 85 
Jurgaitis Rolandas, gyv.104, 105 
Juškutė Danutė, žr. Drupienė 

Danutė 

Juzumas Vincentas, ist. 9, 26, 
193,195 

Kačerauskaitė A., tyr. 184 
Kačerauskienė Marijona, pat. 33 
Kairys Jonas, pat. 120 
Kanišauskai, gyv. 119 
Kanišauskaitė Aldona, žr. 

Guokienė Aldona 
Kanišauskaitė Kazimiera, žr. 

Spudienė Kazimiera 
Karklius Pilypas, gyv. 41", 207 
Karpavičienė Marijona, pat 50 
Karvelytė R., tyr.141 
Kasparavičienė Paulyna, pat 101, 

102 
Kasperavičius Stasys, gyv. 32, 95 
Kašarauskas Antanas, tyr. 31 
Kaškelienė Emilija, gyv. 93 
Kaškelis Juozapas, gyv. 93 
Katelė Jonas, gyv. 175 
Katelienė Marijona, gyv. 175 
Katkevičius, gyv.171 
Kaulinienė Aldona, pat.131, 170" 
Kaulinis Jonas, pat.131, 170" 
Kaupai, gyv. 100 
Kaupas Jonas, gyv. 100 
Kazlauskas B., tyr. 162, 167 
Keniausis J., gyv.103 
Keniausytė Liucija, gyv. 55 
Kerbelytė Bronislava, tyr.13 
Keršys Jonas, gyv. 12 8 
Keturakis, gyv. 200 
Kežienė O., pat. 40 
Kleinauskienė, pat 146 
Klimavičienė Pranė, pat 109 
Klimka Libertas, tyr. 22, 85 
Kočienė, gyv. 206 
Kontramavičius, leg. 116 
Korsakas Antanas, pat.114 
Korsakas K., gyv. 154 
Koščius, ist. 195 
Kremenskas Ričardas, gyv. 132 • 
Kresnytė, žr. Stočkienė 
Kriaučiūnas Juozas, gyv.143 
Kriaučiūnienė Valė, pat 201 
Krikščiūnienė, gyv. 165 
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Kriščiūnas Antanas, gyv. 76 
Kriščiūnas Juozas, gyv. 182 
Kriščiūnienė Aleksandra, pat. 25 
Krivickaitė Aldona, žr. Pėželienė 

Aldona 
Krivickaitė Ona Julijona, žr. 

Mačiulienė Ona Julijona 
Kryžinauskaitė Neringa, gyv.110 
Kšivickis Liudvikas, tyr. 9, 143 
Kudžma A., tyr.134 
Ku I šė Juozas, pat. 113 
Kupriūnienė Teodora, pat. 27, 142 
Kurlytė Rozalija, gyv. 61 
Kurnickas Saulius, visuom. 157, 207 
Kvedaras Juozas, gyv.157 
Kvedarienė Rozalija, gyv. 157 

Lampickas Saulius, visuom.199 
Lapinskas K., gyv. 111 
Lapinskas Saulius, gyv. 192 
Laurikėtienė Kazė, pat.122 
Laurikėtis Bronius, pat. 122 
Laurinavičienė Elena, gyv.128 
Laurinavičius Jonas, gyv.128 
Levanaitė Emilija, žr. Emilija 

Bitinienė 

Liakas, gyv. 62 
Liakas Ap oi inaras, I eg. 2 05 
Libonai, gyv. 71 
Lingė Jonas, gyv. 99 
Lisikienė Valerija, gyv. 164 
Liu bau ska i, gyv. 192 
Lukoševičius P., pat. 59 
Luko ši ūnas Jonas, gyv. 107 
Lukša A., pat. 39 
Lukša Jonas, gyv. 164 

Mačiulienė Ona Julijona, pat.118 
Mačiulytė Janina, žr. Eringienė 

Janina 
Maksimauskaitė S., tyr.102 
Maličiauskas Aleksandras, gyv. 161 
Mankūnas Karolis, pat.171 
Mannhardtas Vilhelmas, tyr.14 
Markelevičius Juozas, tyr. 14, 

16,17 
Marcinkevičius Bronislovas, pat. 

143, 144", 151 
Margi enė Teodora, pat. 154 
Marozienė V., tyr.174 
Martinaitis Ignas, gyv. 97 
Martinaitytė Marijona, žr. 

Kačerauskienė Marijona 
Martynaitytė N., tyr. 131 
Martynaitytė R., tyr. 131 
Marti šie nė Emilija, pat. 89 
Marti šie nė Jovita, gyv. 185 
Martišius Andrius, gyv. 185 
Marti šiu s Juozas, gyv. 113 
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Maselytė Emilija, žr. Kaškelienė 
Emilija 

Masilionis Juozas, pat. 167 
Masio kaitė P ., tyr. 6o 
Masiu I is B enis, pat. 64 
Mateliūnas A., pat 117 
Matulis Rimantas, tyr. 16 
Matuzevičius K., pat 169 
Mažeika Vladas, gyv.157 
Mažeikaitė Vena, žr. Tubienė Vena 
Meške rys Juozas, gyv. 128 
Mieliauskienė K., leg. 189 
Mielienė F., tyr. 58 
Miežis Pranas, vi su om. 52 
Mikolaitienė Valerija, gyv. 186 
Mikšys Feliksas, gyv. 53" 
Milius Vacys, tyr.11, 13 
Miškūnas Pranas, gyv. 97 
Mitrikas Edvardas, gyv. 106 
Moliai, gyv. 75 
Molienė Zuzana, gyv. 75 
Monkūnai, gyv. 95 
Monkūnaitė, pat. 172 
Monkūnas Adolfas, pat. 171 
Monkūnas Pranas, gyv. 151 
Monkū nie nė Stefanija, pat. 151 
Montvilas Jonas, gyv. 198 
Morkuckas Adolfas, gyv.121 
Morkūnienė Viktorija, pat 169 
Mosteiko Jonas, gyv. 194 
Motiejaitytė Justina, žr. Tubienė 

Justina 
Motiejūnienė Apolionija, gyv. 54 
Motieka A., tyr. 25 
Muižė Ignas, gyv. 69, 182 
Muižienė Elena, gyv. 183 
Muižis Ignas, gyv.183 
Mu rauskas Karo I is, gyv. 59 
Murauskas Steponas, pat. 59 
Muzurkevičius Ignas, pat. 71 

Narevičius, gyv. 66 
Naudžiūnas, gyv. 172 
Naudžiūnienė Julija, pat. 81 
Nau nykas Juozas, pat. 183 
Navarauskaitė A., tyr.130 
Navickas Gintautas, pat. 26, 153 
N avi ekas Jonas, gyv. 186 
N avi ekas Kazys, gyv. 65 
N avi ekas Stasys, tyr. 99 
Nazarovas Jokūbas, gyv. 46, 47 
Ne idze navičiū tė A., tyr. 5 7 
Nemeikščiai, pav.188 
Nemeikštis, pat.188 
Norvaiša Julius, gyv. 163 
Norvaišaitė J., tyr. 97,175 
Norvaišytė Antanina, žr. 

Čekanauskienė Antanina 
Nugaraitė S., tyr. 50 

Olcianskas, žr. Alseika 
Oniūnienė Rozalija, pat. 71 

Pakalnienė 0., pat. 150 
Pakalnytė Elena, žr. Laurinavičienė 

Elena 
Pakarklis Kazimieras, gyv. 83 
Palšaitytė A., tyr. 146 
Palujanskaitė N., žr. Šiaučiūnienė 

N. 
Pamemeckis Petras, pat. 55 
Parčiauskaitė J., tyr. 141 
Parvaini enė Giedrė, pat. 146 
Paskučimas Mykolas, gyv. 147 
Pašiškeltienė Stasė, pat. 191 
Paškevičiūtė Liucija, žr. 

Jurgaitienė Liucija 
Paškūnaitė L., tyr.153 
Patkauskienė A., tyr. 68,171 
Paukštelis Juozas, ist. 178 
Paušas, gyv. 83 
Pažarauskas Algirdas, gyv. 113, 210 
Pečeliūnienė, gyv. 122 
Petkevičius Petras, pat. 93 
Petrauskai, gyv. 104 
Petrauskas Gediminas, tyr.174" 
Petrauskienė Aistė, tyr. 174" 
Petrauskienė Valerija, pat.178 
Petrikonytė Stanislava, žr. 

Tamošaitienė Stanislava 
Petronaitienė Elena, pat. 173 
Petronaitis Domas, pat.146 
Petronaitis Juozas, pat. 146 
Pėželienė Aldona, gyv. 40, 8o" 
Pėželienė Veronika, gyv. 78 
Pėželienė Violeta, gyv. 40", 78, 8o" 
Pėželis Albertas, gyv. 40", 78, 8o" 
Pėželis Kazimieras, gyv. 78 
Pinkevičiūtė Bronė, tyr. 12" 
Pip irie nė Irena, gyv. 211 
Plačiakienė Marijona, pat. 71 
Platkevičius Stasys, pat. 59, 139", 

177", 180 
Pliūra Algirdas Kazimieras, pat. 137 
Pliūra Juozas, pat. 178 
Pliūrienė Rūta, pat.186 
Plungė, gyv. 119 
Plungė Juozas, gyv. 64 
Pocius, gyv.192 
Polujanskas Petras, pat. 61 
Pož ėl a Jonas, gyv. 170 
Pranckevičiūtė Ona, žr. Beleckienė 

Ona 
Puodžienė V., tyr. 169 
Pupinienė Emilija, pat. 82 
Pupinis Bronius, tyr.14 
Pupinis Juozas, pat. 81 

Račkauskas A., i st. 188 
Račkus, gyv.144 

Radauskas Vincas, pat. 92 
Radėnaitė Liucija, žr. Dzvinkienė 

Liucija 
Radžvil as Kazys, gyv. 56, 5 7 
Rakšnys Antanas, gyv. 94 
Ramonas B., pat. 57 
Ramonas Valentinas, tyr. 202 
Raslavičius K., tyr. 154, 176 
Ratkus, žr. Račkus 
Razulis Vladas, pat. 149 
Razu mas Kęstu tis, visu om. 19 
Reiningas, ist. 45 
Remeika Jonas, visuom. 69 
Remeika Povilas, gyv. 131 
Reme iki enė Rozalija, pat. 131 
Repšys J., pat. 50 
Rimantienė Rimutė, tyr.11 
Rimkutė Valerija, žr. Mikolaitienė 

Valerija 
Rudienė Kazimiera, pat 141 
Rudzinskienė 0., pat.194 
Ruibienė Anelė, pat. 64 
Rumbauskaitė Emilija, žr. 

Sindriūnienė Emilija 
Rumbauskas, gyv. 145 
Rum bau skas Juozas, gyv. 69 
Ruplienė Elena, pat. 117, 118 

Sakai au skas Klemensas, vi su om. 
154, 186, 208, 210, 212 

Salys Antanas, tyr. 14 
Sebastijanskis, ist. 196 
Senulis Algimantas, tyr. 21", 47, 90, 

92,156 
Si daug ai, gyv. 131" 
Simantavičius, ist.196 
Simniškytė Andra, tyr. 28 
Simonaitytė Agota, žr. Galvosienė 

Agota 
Sindriūnaitė Aldona, žr. 

Vadakojienė Aldona 
Sindriūnienė Emilija, pat. 69, 70", 

182,183 
SipavičienėM., pat.1o2 
Sipavičienė O., gyv. 57 
Sipavitienė Regina, pat.191 
Sirutavičius Kazys, gyv. 54 
Sirutavičiūtė Apolionija, žr. 

Motiejūnienė Apolionija 
Si sevičiu s, gyv. 176 
Skopai, gyv. 36 
Skopas Algimantas, gyv.145, 147 
Skopienė Laima, gyv.145, 147 
Skrup ske I ienė Karolina, gyv. 131 
Skrupskelytė Rozalija, žr. 

Remeikienė Rozalija 
Sliekiai, gyv. 49 
Songaila, ist. 189 
Spudai, gyv. 33, 8o 
Spudas Aleksandras, pat. 8o, 81" 
Spudas Zigmantas, gyv. 81" 



Spudienė Kazimiera, gyv. 81" 
Stalilionis Algimantas, tyr. 48", 

84", 185" 
Stankevičius Julius, pat 181 
Stankus, gyv. 70 
Staslukaičlai, gyv. 176 
Staslukaltlenė Genė, pat 23, 176 
StasiO nas Stanislovas, gyv. 78 
Staškevičlus Juozas, r;tv. 109 
Stepukas Jonas, tyr. 9, 57, 64, 

188, 206 
Stočkienė, pat.153 
Stočkūnas Pranas, gyv. 108 
Stočkus Kazimieras, pat. 109 
Stočkutė Ju lija, žr. Stočkuvienė 

Ju lija 
Stočkutė Pranė, žr. Klimavičienė 

Pranė 

Stočkuvienė Ju lija, gyv. 108 
Stremila Aidas, gyv. 132" 
Survilienė Nijol ė, tyr. 21 
Svirpliai, gyv. 91 

Šal kau skaitė Genė, žr. 
Stasiukaitienė Genė 

Šal kau skaitė Irena, žr. Pipirienė 
Irena 

Šalkauskienė Kazimiera, gyv. 175 
Šaltekšnytė Julija, žr. 

NaudžiOnlenė Julija 
šandertsJonas,gyv.94 
šenauskas Bronislovas, pat 121 
šemas Vytautas, tyr. 21" 

Šiaučlūnienė N ., tyr. 61 
Šidiškis Tadas, tyr. 52, 90, 131" 
Ši maltis Juozas, gyv. 84 
Škėla Zenonas, gyv. 164 
Škiuda Vaidutis, gyv. 98 
Šlamienė Danutė, pat. 61" 
Šlanderis Kęstutis, gyv. 51 
ŠI enderis Stasys, gyv. 51 
ŠI i avas Juozas, tyr. 11-14", 15, 16", 

17-21,25,26,29, 37, 39, 40, 
45, 64, 6s, 78, 82, 93, 98, 99, 
100, 101, 105, 107, 109, 111, 114, 
116, 118, 123, 124,129, 131,134, 
135, 139, 151, 170, 182, 189, 197, 
199, 203, 204, 205 

Šukiai, gyv. 30 
Šukienė Rozalija, gyv. 124 
šukytė Natalija, žr. Alekserienė 

Natalija 
Šukys Juozas, gyv. 124 
šumskis Dominykas, gyv. 6o 
šumskis Kazimieras, r;tv. 181 
šumskytė Apolonija, žr. 

Glrštaut!enė Apolonija 
šumskytė Danutė, žr. ~lamienė 

Danutė 

Šuoplenė, gyv. 70 
šuopls Ignas, gyv. 70 

švoba Jonas, pat. 96 

ramanauskienė Julė, pat 134 
Tamošaitienė Stanislava, pat. 71 
TamošaitisJonas, ist. 198 
Tamošaitis Jonas, pat.146 
TamošaitisJuozas, pat. 121 
Taraserka Petras, tyr. 9, 135,140 
Tautavičius Adolfas, tyr. 13, so 
Tinterienė F., pat. 178 
Toporovas Vladimiras, tyr.14 
Traškauskas Vitalijus, gyv. 144 
Trenčeni-Valdapfelis Irmė, tyr.13 
Treškevičius Jonas, tyr. 16, 17, 18", 

19, 20, 21, 22, 30, 36, 37, 38, 
40, 41, 65, 78, 99, 1oo, 105, 111, 
115, 120, 124, 126, 129, 134, 139, 
152, 153, 181 

Trtbulas Vilius, tyr. 22 

Tručinskienė Elena, pat. 141 
Tubienė Justina, gyv.158 
Tubienė Vena, gyv. 158" 
Tubis Izidorius, gyv. 94, 158, 159 
Tuomas Kazimieras, gyv.184 
Tuomienė Marijona, gyv. 184 

Urbanavičiu s A., tyr. 173 
Urbanavičiu s M., gyv. 154 
Urbanavičius Vytautas, tyr. 15, 

17,205 
Urbienė, gyv. 119 
Urtakienė Angelė, pat. 119 
Užpuras, pav. 25,68 

Vadakojienė Aldona, gyv. 55 
Vadakojienė Liucija, gyv. 55 
Vadakojis Adolfas, gyv. 55 
Vadopalas M., gyv. 97 
Vaičaitis Juozas, pat. 54, 130 
Vaičeliūnas, gyv. 86 
Vaičiui is Faustas, tyr. 185" 
Vaičiulytė V., tyr. 151 
Vaitekūnas Antanas, gyv. 211 
Vaitekūnas Vincentas, tyr. 207 
Vaite kū ni enė Lina, tyr. 211 
Va iti ekū nie nė Marytė, vi su om. 21" 
Vaitkevičienė Daiva, tyr. 32 
Vaišniai, gyv. 75 
Valančius Motiejus, tyr. 13 
Vanagas Aleksandras, tyr. 13,28 
Varvščinskis, ist. 68 
Vasilevičius Laimutis, tyr.109 
Vasiliauskaitė Angel ė, žr. 

Urlakienė Angel ė 

VasDiauskas Ernestas, tyr. 9, 24, 
57,148 

Vaškienė Elžbieta, gyv. 74 
Veidaitė Apolonija, pat. 196, 197", 

198 
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Veidaitė Emilija, žr. Daugvilie nė 
Emilija 

Veidas Julius, r;tv. 194, 197", 199, 
200" 

Veidienė Kazė, pat. 197 
Veldienė Stanislava, r;tv. 197, 199, 

200" 
Veliulis Jonas, gyv. 110 
Vėlius Norbertas, tyr. 12, 13 
VenckOnaitė Regina, žr. 

Sipavytienė Regina 
Venslauskai, gyv. 16, 40,100 
Venslauskas Boleslovas, gyv. 98, 

99 
Venslauskas Mykolas, gyv. 99 
Vensl auskienė Veronika, gyv. 98, 

100 
Venslovas Jonas, gyv. 10 
Venslovas Petras, gyv. 88 
Vensl ovienė Martjona, pat. 135 
Vepštas Jonas, pat. 86 
Ve teris Juozas, pat. 97 
VilimasAieksas, gyv.128 
VilimasJonas, gyv. 79 
Vii imas Rimantas, pat 202 
Virbickaitė A., tyr. so 
Virbickaitė V., tyr. 117 
Vyšniauskaitė Angelė, tyr. 67 
Vyšniauskis V., visuom. 207 
Vytautas, ist. 25 
Vitkauskas Vidmantas, gyv. 185 
Vitkienė Apolonąa, pat 197, 199 
Vitkus Ignas, gyv. 200 
VUijėvaitė Ona, tyr. 76 

Zabiela Gintautas, tyr. 143 
Zakšauskas, gyv. 52 
Zakulytė F., tyr. 172 
Zaleckienė Stanlslava, pat. 71 
Zenkavičius Tomas, ist 195 
Zinkevičius Zigmas, tyr. 17, 64 
Zuokas Juozas, gyv. 114 

žemaičiai, gyv. 100 
žemaičlūnai tė Valerija, žr. 

Bal taragienė Valertja 
žemalčlūnas Fe liksas, žr. 

žemai čiū nas Te le sforas 
žemaičiūnasTel esforas, gyv.186, 

187 
žemaitytė Adel ė, gyv. 185 
žemrieta Kazys, pat. 64,206 
Židštremis, gyv. 151 
Žiurginaitė E., pat. 201 
Žukausklenė Ona, tyr. 190 
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Dalykų ir temų 
rodyklė 

Rodykl ė apima tekste minimus ir iliustracijose vaizduojamus dalykus. Raide lė n virš 
skaičiaus žymi iliu straciją - nuotrauką arba žemėlapi. 

akmuo 9, 11, 14, 15, 23,29-30,35-41,45,50, 52, 
62"-63, 82, 91"-92, 101°- 102, 107°-108, 118", 149", 
151, 167''-168, 170, 201, 203-205 

- Atradingas 184 
-su duobutėmis 21, 34", 35, 44", 129", 135", 139-140" 
- su pėdomis 30", 35, 41, 50, 85"--86, 88-89, 95, 

102, 108, 124-125", 160", 173, 176, 1]8, 19o-192, 
193-199 

- su smallladugnlu dubeniu 15, 16", 2o-21, 22, 

36"--41, 44", 46"--47", 48"-49", 5o-s2, 53", 54, 
55"-57, 58"-s9", 61-62", 65"-67, 69"-71, 75", 
78"-8o, 83"-84. 86"-87, 88", 90"-91, 92", 93"-95, 
96"-97, 98"-100, 10,3", 105-106", 109-110", 111"-112, 
113", 114, 120"-121, 126"-127, n8", 131-132", 136", 
137"-138, 14o-141", 142-145", 147"-148, 150", 154", 
155"-159, 161", 163"--167, 168-169, 173, 183", 184"--
186, 188", 189", 192"-193, 199"-200, 205"-212 n 

- su ženklais 35, 108-109", 184, 204-205, 211 
- Šventas 193-199 
-Velnio Krėslas 118, 177"--179 
-Velnio 125 

alus 29,31, 83, 112, 172 
asmenvardž ial 25, 68, 114, 118, 146,148 
aukojimas, aukos 17, 28, 34. 37, 68, 95-96", 141, 144, 

158, 159-160", 195-199 
-gyvulio 30 
- kirvių 32, 72"-73", 77, 96", 160", 187 
- kraujo 21, 30 
- monetų 18, 99, 198 
- pieno 39, 51, 100 

auksas, žr. lobiai 

bažnyčia, žr. maldos namai 
bičiulystė 56 
brasta, žr. kelias 

dainos 25 
darželis (gėlių) 51, 84, 110, 164, 168 
daržinė 15 

dievai, deivės, mitinės bO tybės 
-Api dėmė 28, 64,164,190 
- balta moteriškė 27, 116 
- Babaužė 31 
- Baužis 31 
- boba 92, 146 
- Bu bas 31, 58, 109, 113 
- dangaus 14 
- derliaus15 
- Dievai Pagirniai 39 
- Dievaitis 23, 202 
- Galgis31 
- Gavėnas31 

- Gil tinė 31 
- Hermis32 
- JargutaJis 31 
- Jaučių Baubis 32 
- KO kas 111 
- Ku kol is 31 
- Laima 33, 34, 40, 8o 
- Laumė 31, 33, 114, 117, 195 
-laumės 16, 25, 85 
- maumai31 
-milžinai 27-28,63-64,97,119,121,148,182,206 
- nykšb.Jkai 15, 18 
- Perkonas 25, 32, 35, 68, 100, 107"-108, 135, 141, 

154,178 
-raganos 25, 27,33, 61,67-68,104,122,127, 130, 

146, 153, 162, 169, 1]1, 172-173, 174, 179 
- senis 96 
- šv. Jonas 96 
- Švč. Mergelė Marija 41, 160, 194, 195 
- Velnias 32, 35, 50, 57, 59, 6o, 61, 86, 88, 95, 96, 

101-102, 108, 111, 113, 118, 125-126, 135, 150, 164, 
172, 17,3, 1]5, 1]8-1]9, 189, 191, 201, 203 

draugijos, istaigos 
- Kulto ros ministerija 16, 17, 22 
- Kuršo literato ros lr dailės draugija 9 



- le idykla"Versmė" 22 
- Ueb.Jvos etnokosmologijos muziejus 22 

- Ueb.Jvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugija 11 

- Mokslinė metodinė taryba 14, 17 
- Muziejų ir kulto ros paminklų apsaugos valdyba 15 

durpės 32 

ekspedicqos, tyrimai 9 
- V. Alekseriūnaitės 22 ", 36 
- E. Butėnienės 20" 
- M. Čemiausko 20", 21, 40, 47, 48, 56, 79, 84, 

132 "-133, 185, 200 
- J. Dioringo 9 
- R. Jurgaičio 22 
- V.Juzumo 9 
- L. Klimkos 22 
- L. Kšivickio 9, 143 
- R. Rimantienės 11 
- V. ~erno 21" 
- J. ~liavo 11, 12, 13", 14, 15, 16", 17, 19, 20", 36, 40, 

99"-100 
- J. T reškevi čia us 18, 19, 2 o, 36, 129" 
-V. u rbanavičiaus 15, 20", 118", 163", 189, 191-192", 

205 
- V. Vaitkevičiau s 22 
- E. Vasiliausko 22,148 
- N. Vėliaus 12 

ežeras 32, 71; taip pat žr. pelkė 

gydymas 49, 53, 82, 83, 100, 123, 135, 195, 196, 197, 198 
girnos 53, 59,62-63,69,87, 90, 95,126,127,128,132, 

143, 144, 147", 188 
gyvenvietės, gyvenamosios vie tos 

- akmens amžiaus 11 
- dvarai 116 
-kaimai 19, 28, 33, 37, 54, 81, 109, 111 
- miesteliai 116 
-viensėdžia i 11, 45", 81, 128 

gyvūnai 

- gaidys 85, 118, 141, 167 
-gegutė 88 
- jautis 31-32 
- karvė 58, 141, 146 
- meška 50, 176 
- ožys3o, 95 
- perkūno oželis 54 
- šuo 78, 92, 130 
- vii kas 85, 109 
- žal čiai 39-40, 51, 100, 137 
- žvirblis 92 

grybai 153 

kalnai, kalvos 14, 21, 26-27, 35, 57, 15o-151 
- Ąžuolų kalnelis 131 
- Badukalnis 122 
- Bažnyčios kalnas 66 
- Bobkalnis 27, 59, 6o-61",128", 136, 18o-181 
- Gaidžiakalnis 167 
- Gegutkalnis 88 
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- Jotkalnis 59 
- Jurgio Jono kalnelis 170 
- Kapų kalnai 114-116 
- Koplyčkalris 93, 133"-135 
- Krikšto Podino 48 
- Kukakalnis 83, 182 
- Lelijų kalnelis 163 
- Mėlido kalnas 162 
- Ožkalnis 54 
- Parkankalnis 52 
- Pilė 141"- 142 
- Raganynė 12 2 
- Skrečkalnis 116 
- šventoJ on o kalnas 96 
- Taurių kalnelis 172 
- Velnio kalnas 59, 175-176 
- žvangučių kalnas 172-173 

kapai, kapinynai, pilkapiai 14, 23, 2 7-28, 45, 77, 82, 109, 
114, 115, 119, 121, 123, 134-135, 139, 142, 1]2-173, 
179,181,182- 183, 188, 189, 193, 201, 206", 212 

- Kakmilžė 97 
- Kapmilžis 63"-64, 124,146 
- Milžinkapis 24, 33, 82, 97 
- Škačmilžis 206 
- Švedų kapai 53, 2 01 

kelias 34 162, 179 
- Dvarkelis 202 
- Ragankelis 24-25", 33, 67"-68, 17o-171" 
- Vergikelis 24,171 

klėtys 15, 16, 17, 18, 20, 37, 40, 41", 48, 55", 56, 58", 65, 
77", 98"- 99, 108-109, 207 

kolektyvizacqa 29, 176 
kolūkiai, žr. kolektyvizao)a 
komisqa 

- Valstybės archeologijos 9, 10 
kn"kštas 26, 2 7, 48, 142, 153, 179 
kryžius 52 ", 58", 142, 143, 194", 198", 199 
kūno dalys 

- akys 49, 100, 135 
- atmintis 53 
- kraujas 26, 153, 188, 196 
- nykštys 32 
- pėda 108, 118, 135, 190-191", 194 

laimė, žr. dievai, de ivės, mi tinės būtybės: Laima 
laukas, pieva 23,28-31, 95-96", 160 

-Alka 28, 149", 174 
- Apidėmis 64, 164, 190 
- Gojus 82, 92, 176, 188 
- Kau kora 146 
- Perkūnija 107 
- Skerdimas 137" 
- Suodžiai 28, 149 
- šv. Jono pieva 151 
- Vidupievis 123-124", 125 

lietus, žr. vanduo 
lobiai 82, 86, 116,130, 135, 151, 162, 184, 191 

maldos namai 
- bažnyčia 50, 66, 102, 116, 118, 195, 197, 203 
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-koplyčia 93,116,134, 196" 
medis 27, 195 
-ąžuolas 23, 26", 52", 54", 57, 74", 77, 85, 89", 117", 

119, 152"-153, 161, 182 •, 202 n 

- pušis 26, 188 
- topolis 26, 75" 
- vinkšna 26, 181" 

melioradja 11, 21", 27, 34, _36, 40, 50, 66, 70, 89, 93, 
105, 111, 120, 121, 164 

Mėnulis 6o 
mirusieji 14. 27, 6o, n6, 134, 141, 142, 151,153, 162, 189 
miškas 23-26", 153 

- Ąžuolyn~ 23, 24", 45", 76", 89"-90, 122, 131, 132, 
139, 150, 190, 192, 201"-203 

- Beržyn~ 170-171" 
-Gojus 24, 33, 92, 96, 157 
- Laumenos 117 
- ~klagė 146 
- Velniamiškis 101, 189 

mo terys 27, 34. 40, 6o, 61, 8o, 92, 136, 141, 146,168, 
181,201 

muziejai, muziejiniai rinkiniai 104 
- Pakruojo MSVadministracijos 21, 96, 133", 156, 

161, 165, 166, 168, 192 
- Žeimelio mokyklos 11, 36, 88, 103", 142, 184, 205, 

206 
- Žiemgalos 20 

namai 15, 20, 30, 37, 39, 46", 49", 53", 54, 58, 65, 66, 
69, 79, 94 100, 106, 111, 120, 121°, 128, 131, 144, 
145, 147, 157", 158", 182", 183, 185"; taip pat žr. 
gyvenvietės 

pavardės, žr. asmenvardžiai 
paveldosauga 10-11, 17, 26-2 7, 36- 38, 56, 8o, 84, 87, 

94 100, 114 132", 133-134, 157, 16'l, 185,194, 195", 
200, 209, 211 

pelkė, durpynas 31-33, 176, 183 
- Alksnyčių bala 187 
- Apidambala 64 
- Bu bis 58, 109, 113 
-Gojus 122 
- Mėlinbal a 91"-92 
- Perkū nb ala 54, 154 
- Raiz bala 153 
- Seklytėl bal a 30-31, 83 
- Skemsrynė 172 
- Tautbalos3o, m • 
- Tyrei is 71-73 
- Vebrė 113 
-Velė klė 127 
- Velniabala 50, 74. 101, 111, 114, 116, 118, 119-120", 

130, 173-174, 177"-179, 189 
piliakalnis, žr. kalnai, kalvos 

radiniai (archeologinai) 11, 12, 16-18, 27, 32", 71- 73", 
n, 79, 84, 85, 93, 99"-1oo, 109,115, 124,133,134, 
142, 163, 170, 172, 181, 182-18.3, 18], 191 

sapnai 26, 41, 188, 197 
Saulė 85, 112, 116 

sienos, ribos 
- kaimų 27, 33, 35, 89, 113, 119, 182, 204 
- kalbų, tarmių 23 
- kunigaikštysčių 116 
- sodybų 83, 100 
- žemių 24 

skaičiai 29 
slėnis 61 
svirnai, žr. klėtys 

šaltinis (versmė) 34-.35, 53", 83, 193 
- Jurgio Klinas 157 
- Meškos duobė 50 
- Šaltenė 187 
- švento Jono verdenė 123 
- Vedenė 57, 83, 93, 111, 121, 132, 151, 169, 183, 186, 

187,201 
- Velnio bliūdelis 174 

šventės (bendruomenės) 69", 176 
- ganiavos pabaigtuvės 54 
-gegužinės 25, 27, 136,142, 171, 172 
- išventinimas i vyrus 30, 125 
-sam bariai 28-31, 112 
- sėjos pabaigtuvės 124 

šventės (kalendorinės) 

- Jurginės 170 
- Sekminės 31, 83 
- Ku polinės (Rasos, Joninės) 33, 34, 96, 135, 146, 

163, 170, 172, 179 
- Kalėdos 86,141-142 

šventės (šeimos) 8o" 
- vestuvės 30, 34, 4o-41, 6o, 82, 124, 135, 146 

tabakas57 
tautos, etnosai, gentys, kraštiečiai 

- čigonai 50, 67, 82 
- prancūzai 82, 179 
- prūsai 191 
- rusai 162 
- švedai 116, 137, 151, 162, 169 
- žiemgaliai 23, 27, 28, 33, 182, 189 

tautosaka 
- padavimai 12,24-25, 27, 28, 34, 50, 57, 68, 71, 88, 

90, 108,116,118,131,134,137,139, 141- 142, 148, 
153, 162, 174,181,203-205 

-sakmės 12, 59, 6o, 61, 85, 88-89, 101-102, 113, 126, 
130, 150-151, 163, 172, 174, 175, 177-180, 183, 189, 
194-195, 196-197 

tyrimai, žr. ekspedicijos 
trintuvė, žr. girnos 
tvartas 15, 57, 8o, 105, 188 

ugnis 16, 25, 28, 40, 6o, 85, 99, 100, 131, 135, 141, 172, 
174. 183 

upė, upelis 32, 33"-34 35, 37, 77, 8o-82, 96, 107"-108, 
12 5- 12 6, 130, 139, 159, 17 4 

- Gojupis 33, 119 
- Kapupė97 

- Piktakmenis 33 
- Raganinė 33, 76- 77", 104", 130, 169, 179 



- Rožeskindė 146" 
- Skerdupis 29 
- Velnupis 33, 164 
- Žalčupis 33, 137" 

vaikai 32, 33, 40, 51, 6o, 102, 114,118,141,160, 186, 195 
vanduo 15, 16, 35, 49, 50, 53, 55, 78, 84, 88, 92,100, 

102, 121, 123, 135, 143, 155, 175, 186, 194 
vietovardžiai 9, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 64, 76, 82, 88, 97, 

109, 111, 113, 114, 116, 119, 121, 123, 130, 131, 149, 171, 
172, 176, 184 

vyrai 30, 40, 8o, 112, 201 
vyskupija 
-Žemaičių 9 

žemėlapiai, planai 9, 14, 19", 20, 46", 47", 74, 86, 129 
židinys, žr. ugnis 
žmonės (profesija, užsiėmimas, padėtis ir kt.) 

- akmentašys 62, 69, 92, 126, 183 
- archeologas 13 
- batsiuvys 6o, 118, 178 

Pakruojo rajonas 239 

- bau dž iau ninkas 64, 118, 143 
- bibliotekininkas 18" 

- burtininkas 68, 150-151 
- etnografas 13 
- geodezininkas 14 
- kalbininkas 13 
- kraštotyrininkas 11, 12, 13", 15, 19, 20, 64", 118", 

131", 140 
- kunigas 102, 153, 179 
- melioratorius 21 

- mokytojas 19 
- naujakurys 95 
- paminklosaugininkas 18" 
- partizanas 117 
- piemuo 54, 113, 116, 118, 119, 126, 162, 170, 189, 195 
- restauratorius 12" 
- tremtinys 81 

-vaidilutės 141 
-vienuoliai 26,176 
- žvejys 81" 

žuvys 33-34, 81-82 



2017-2018 m. archyvuose ir bibliotekose buvo renkami, žvalgomosiose ekspedicijose tikslinami ir 
pildomi duomenys apie balb.Į religijos šventvietes Pakruojo rajone. Leidini pradeda ivadas, kuriame 
nagrinėjami su šventvietėmis, jų tyrinėjimų istorija ir apsauga susiję klausimai. Toliau aprašomos 333 
Pakruojo r. ir 8 Joniškio r. vietos, skelbiamos jų geografinės padėties koordinatės, matavimai, dauge
lis archeologinių, istorinių, tautosakinių ir etnologinių duomenų, 1840-1979 m. žemėlapių iškarpos, 
schemos ir nuotraukos. Leidinys tęsia autoriaus atliktus Žemaitijos (1998), Ryb.Į Aukštaitijos (2oo6) 
ir Joniškio rajono (2016) šventviečių tyrinėjimus. 

Redaktorė 

Vita Dalmantaitė 

Vertėja 

Laima Servaitė 

Dailininkė 

Jurgina Jankau skie nė 

Maketuotojas 
Linas Janonis 

Pirmame viršelyje: Vienas iš paskutinių devynių Getautų šventvietės ąžuolų 
(V. Vaitkevičiaus nuotrauka, 2017 m. balandžio mėn.). 
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