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Įvadas 

 
2019 m. Šilutės r. sav., Macikų k., teritorijoje šalia H. Zudermano g. buvo atlikti nedestruktyvūs 

archeologiniai žvalgymai (planas Nr. 1). Tyrimų užsakovas – Šilutės muziejus vykdo Macikų 

koncentracijos stovyklos kapinių inventorizavimo projektą. Vienas iš šio projekto tikslų – kapinių 

situacijos plano sudarymas, pažymint vizualiai atsekamas bei tikėtinas kapų vietas, kurios nematomos 

dabartiniame reljefe. Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudoti nedestrukciniai archeologinių tyrimų 

metodai – 3D lazerinis skenavimas ir tyrimai georadaru (GPR). Tyrimai atlikti saugomos nekilnojamos 

kultūros vertybės – Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų kompleksas (17035) – teritorijoje. 

Taip pat šiais metais buvo vykdomi tyrimai susiję su JAV karo belaisvių galimos palaidojimo 

vietos nustatymu. Karo belaisvių kapų paieška pradėta 2017 m. (D. Balso tyrimai). Tuo metu kapų 

ieškota tik Macikų kapinių teritorijoje. 2019 m. ”Ohio Valley Archaeology, Inc.“ (JAV) vyriausybinės 

organizacijos DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) užsakymu nedestrukciniais metodais 

tyrimai vykdyti Macikų lagerio teritorijos aplinkoje. 

2019 m. kelti du archeologinių tyrimų tikslai: 

1. Kapaviečių tikslinimas Macikų kapinėse, situacijos plano sudarymas apjungiant 3D lazerinio 

skenavimo, GPR skenavimo, vizualinių mikroreljefo žvalgymų ir istorinių aerofotografijų duomenis. 

2. Tikėtinų individualių kapų vietų paieška Macikų koncentracijos stovyklos ir lagerio aplinkoje. 

Leidimas vykdyti archeologinius tyrimus LA-379 buvo išduotas Kultūros paveldo departamente 

2019-08-22 pagal MAK aprobuotą žvalgomųjų archeologinių tyrimų projektą (priedai Nr. 3-4). Po 

tyrimų buvo parengta ir užsakovui pateikta archeologinių tyrimų ataskaita. 

Tyrimus kartu su tyrimų vadovu Tomu Rimkumi vykdė archeologai Rokas Kraniauskas, Darius 

Balsas, Dr. Rokas Vengalis ir geofizikinių tyrimų grupė iš ”Ohio Valley Archaeology, Inc.“ (JAV) – 

vadovas Dr. Jarrod Burks, tyrimų grupės nariai Alex Corkum, Joseph Snider, Theodore Sunderhaus. 

Kapinėse esančių paminklų ir vizualiai matomų kapų inventorizavimo metu talkino Šilutės muziejaus 

muziejininkas-archeologas Mantas Užgalis. 

Foto fiksaciją atliko ir lauko brėžinius braižė archeologas R, Kraniauskas, parengiant ataskaitoje 

pateikiamus brėžinius talkino archeologas D. Balsas. Macikų kapinių 3D skenavimą atliko UAB 

„Terramodus“ specialistai, naudotas „Trimble TX8“ skeneris. Macikų kapinių geofizinius žvalgymo 

darbus georadaru atliko Dr. R. Vengalis ir I. Černiutė, naudotas „Zond 12e“ georadaras su 900 Mhz 

dažnio antena, gautus rezultatus apdorojo, interpretaciją atliko ir pažymą parengė Dr. R. Vengalis 

(priedas Nr. 5). 

JAV tyrėjų grupės vadovas Dr. J. Burks vykdė tyrimus magnetometru „Geoscan Research FM 

256 fluxgate gradiometer”, apdorojo surinktus geofizinius duomenis ir paruošė geofizinių tyrimų 

duomenų interpretacijos pirminę ataskaitą (priedas Nr. 6). Georadaru „Sensors and Software Noggin” 

su 500 Mhz antena lauko tyrimus vykdė A. Corkum ir J. Snider. A. Corkum taip pat surinko tyrimų 

vietos GIS duomenis. T. Sunderhaus asistavo magnetometro tyrimų metu ir braižė tyrimų vietos lauko 

brėžinius ir planus. 

Macikų kapinėse tyrimų metu darytų lauko brėžinių ir fotografijų originalai ir skaitmeninės 

kopijos saugomos MB „Arksaika“ archyve. Macikų lagerio aplinkoje JAV tyrėjų surinktų duomenų 

originalai saugomi „Ohio Valley Archaeology, Inc” (Columbus, OH, US) archyve. Tyrimų vietose 

koordinatės nustatytos su GNSS imtuvais „Spectra Precision EPOCH 35“ ir „StoneX S10“, taip pat 

naudotas tacheometras „Leica TC405“. 

Ataskaita išspausdinta 3 egzemplioriais. Du ataskaitos egzemplioriai pateikti Kultūros paveldo 

departamentui, trečiasis perduotas užsakovui – Šilutės muziejui. 
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Ankstesnių archeologinių tyrimų ir istorinių duomenų apžvalga 

 
Ankstesni archeologiniai tyrimai. 2011 m. Macikuose, Vilties g., archeologas M. Petkus vykdė 

archeologinius tyrimus, kurių metu iš viso ištyrė 51 m2 plotą, tačiau jokių archeologiškai vertingų 

kultūrinių sluoksnių ir palaidojimų neaptiko.1 

2014 m. archeologinius žvalgomuosius tyrimus Macikuose, buvusioje karo belaisvių stovyklos 

kapinių teritorijoje ir už jos ribų vykdė E. Abromavičius (planas Nr. 1). Jų metu, įvairaus dydžio 

perkasomis buvo ištirtas 435 m2 plotas. Kapinių viduje buvo ištirtos 4 perkasos. Perkasoje Nr. 1 buvo 

aptiktos 2 ūkinės paskirties duobės ir 7 galimai kapų duobės, kurios ėjo šalia viena kitos ir buvo 

orientuotos šiaurės pietų kryptimi, buvo taisyklingo stačiakampio formos. Kapo duobė taip pat buvo 

aptikta ir perkasoje Nr. 5. Perkasoje Nr. 2 buvo aptikta tik ūkinės paskirties duobė, perkasoje Nr. 3 

aptikti buvusio pastato pamatai, perkasoje Nr. 4 buvo aptiktos tik kelios ūkinės paskirties duobės. 

Perkasose Nr. 1 – Nr. 4 buvo aptiktas nemenkas radinių kiekis, viso 82 vienetai. Pagrindinę radinių 

grupę sudaro kasdieninės apyvokos daiktai, tai variniai šaukštai, aliumininiai maisto indeliai. Taip pat 

nemažą kiekį radinių sudarė belgų kariuomenės uniforminės sagos su liūto ženklu. Perkasoje Nr. 6 

buvo aptikti 2 perkasimai, kurie, kaip paaiškėjo, yra buvusios „Rusų zonos“ tvoros liekanos. Perkasose 

Nr. 7 ir Nr. 8 jokių struktūrų ar radinių aptikta nebuvo.2 

2017 m. archeologas D. Balsas, Hartfordo universiteto (JAV) užsakymu, kartu su tyrėjų grupe iš 

JAV ir Kanados Macikų kapinėse vykdė archeologinius žvalgymus georadaru (GPR) ir elektros varžos 

matavimo (ERT) metodais. Žvalgyti du plotai 8x10 m dydžio, viso 160 m2. Aptiktos įvairios 

anomalijos, pora iš jų galimai sietinos su kapais. Prieita išvados, kad nedestrukciniai tyrimai turi būti 

pratęsti platesne imtimi, kad būtų galima atsekti galimą kapų duobių sistemą, taip pat turi būti tiriama 

teritorija į R nuo kapinių.3 

2018 m. archeologas D. Balsas H. Zudermano g. žvalgė elektros kabelio tranšėją, apie 277 m 

ilgio atkarpą, viso 83,1 m2 plotą. Archeologinių vertingųjų savybių neaptikta, surasti menkaverčiai XX 

a. radiniai.4 

 
Istoriniai duomenys. Šilutės (Macikų) karo belaisvių lageris Stalag I-C Heydekrug (stalagas 

(vok. Stammlager) – bazinis, stacionarus karo belaisvių lageris) (planai Nr. 2 ir 3) buvo šiauriausia 

belaisvių kalinimo vieta nacių Vokietijos reiche. Karo belaisvių stovykla Macikuose realiai pradėjo 

veikti tik prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, ne anksčiau kaip 1941 m. birželio pabaigoje – 

liepos pradžioje. Pirmomis karo su SSRS dienomis į lagerį buvo uždaryta apie 300 belaisvių. Iki 1941 

m. rugsėjo vidurio belaisvių skaičius išaugo iki 700–800. Šilutės (Macikų) lageris iš pradžių vadinosi 

Stalag 331, o 1941 m. spalio arba gruodžio mėn. buvo pervadintas į Stalag I C. Vokietijos teritorijoje 

daugėjant antihitlerinės koalicijos karo aviacijos belaisvių skaičiui, 1943 m. liepos mėn. Macikuose 

vokiečiai įkūrė lagerį Stalag Luft 6 (Stalag Luft (Luftwaffe-Stammlager) – bazinis sąjungininkų oro 

pajėgų karo belaisvių lageris). Jis buvo skirtas į nelaisvę patekusiems britų, amerikiečių, kanadiečių, 

australų, Naujosios Zelandijos ir kitų sąjungininkų karinių oro pajėgų kariams. Luft tipo stovyklose 

 

 
 

1PETKUS, M. Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) Šilutės r. sav. Macikų k., Vilties g. 

archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2012. KPC, f. 39, Apsk. Vien. Nr. 2179. 
2 ABROMAVIČIUS, E. Macikų senųjų kapinių (24285) ir Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) 

Šilutės r. sav. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2014 m. Klaipėda, 2015. Ataskaita neatsiskaityta, jos juodraštį 

suteikė autorius. Juodraštis saugomas asmeniniame tyrėjo archyve. 
3 BALSAS, D. Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav. Macikų k., H. 

Zudermano ir Vilties g.2 2017 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Klaipėda, 2018. LII, f. 1, b. 8493. 
4 BALSAS, D. Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav. Macikų k., H. 

Zudermano g. 2018 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Klaipėda, 2019. Ataskaita neatsiskaityta, jos juodraštį suteikė 

autorius. Juodraštis saugomas asmeniniame tyrėjo archyve. 
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buvo laikomasi Ženevos konvencijos reikalavimų. Karo pabaigoje prieš prasidedant evakuacijai, 1944 

m. liepos mėnesį, Macikų Stalag Luft 6 lageryje kalėjo 3 623 belaisviai, tarp jų 2 063 amerikiečiai. 5 

1945 m. pavasarį, Macikų lageris SSRS NKVD perorganizuotas į karo belaisvių stovykla 

vokiečių kareiviams ir jų sąjungininkams Nr. 184. 1945 m. čia kalėjo virš 5000 karo belaisvių, 

pagrinde vokiečių tautybės, taip pat lietuviai, rumunai, austrai, čekai. Karo belaisvių skaičius kito gan 

dinamiškai, 1946 m., čia kalėjo tik apie 1200 žmonių. 1946 m. gruodį lageris perorganizuotas į 

gydomąjį. Nuo 1947 m. lageris tapo Klaipėdos 57-ojo lagerio 3 skyriumi. Kalintieji gydyti darbo 

terapija, lageryje veikė lentpjūvė, medžio apdirbimo cechas, elektrinė. Lagerio teritorijoje veikė ir 

2652-oji specialioji ligoninė. 6 

Iki 1955 m. karo belaisvių stovyklos teritorijoje Macikuose veikė SSSR NKVD (MVD) 

GULAG`o padalinys, vadintas 3-iąja pataisos darbų kolonija, vėliau 3-iuoju atskiruoju lagerio 

padaliniu, 3-iuoju lagerio skyriumi. Tai buvo vienas didžiausių sovietinių lagerių Lietuvoje. Jame 

vienu metu kalėjo nuo 2 000 iki 3 000 kalinių, trečdalis jų – lietuviai. Pirmieji civiliai lietuviai 

politiniai kaliniai (120 vyrų ir 80 moterų) į lagerį buvo atvežti iš Šiaulių kalėjimo ir uždaryti mažojoje 

lagerio zonoje. Dauguma jų buvo nuteisti pagal įvairiais būdais sufabrikuotus politinius kaltinimus 

Kalinių skaičių papildė kriminaliniai nusikaltėliai, taip pat Raudonosios armijos kariai rusai ir 

ukrainiečiai, patekę į politinę valdžios nemalonę ir nuteisti. Nemažą dalį GULAG’o skyriuje 

Macikuose kalėjusių žmonių sudarė sergantieji ir invalidai. Šiame lageryje buvo kalinamos ir moterys, 

taip pat kalėjime ar lageryje gimę jų vaikai iki 2 metų amžiaus. Lagerio teritorijoje veikė ligoninė, 

Motinos ir vaiko namai. Tiriant išlikusius mirusių kalinių registracijos žurnalus, nustatyta, kad 1948- 

1955 m. žuvo 365 kaliniai ir 70 vaikų. Laidojant kalinį pagal GULAG’o instrukcijas, buvo 

reikalaujama ant kapo įkalti kuolelį su kapo numeriu.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5ARBUŠAUSKAITĖ A, BUBNYS, A. Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939-1944 m. metais. Macikų 

mirties namai. Vilnius, 2015, p. 18-59. 
6 TININIS V. Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m. Macikų mirties namai. V., 2015, 

p. 60-109. 
7 BURAUSKAITĖ T., B. GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m. Macikų mirties namai. V., 2015, p. 110-143. 
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Archeologinių žvalgymų eiga 

Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorija 

 
2019 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Macikų k. ŠV dalyje, į Š nuo H. Zudermano gatvės 

vingio, Macikų kapinių teritorijoje (planas Nr. 1). Kapinių teritorija yra aptverta metaline tvora, ties 

jos V pakraščiu (apie 10 m atstumu) teka upė Šyša. Kapinėse žemės reljefas yra nelygus su 

išsiskiriančiais palaidojimų kauburėliais, auga spygliuočiai ir lapuočiai medžiai (dominuoja pušys ir 

beržai). V kapinių dalyje kauburėliai gan gerai atsekami žemės reljefe, kai kurie turi betoninius 

antkapius, vardinius paminklus, kryžius. R dalyje palaidojimų sistema vizualiai nebeatsekama. Kapinių 

teritorijoje pastatyta keletas atminimo paminklų čia žuvusiems asmenims ir kariams. Dvejose vietose 

paviršiuje matomos buvusių pastatų vietos – betoniniai pamatai. Žemės paviršiaus aukštis svyruoja  

nuo +6,00 iki +7,00 m Habs. Žvalgymai atlikti apie 1,027 ha dydžio kapinių plote. 

Kapinių kampų koordinatės (LKS 94) 

 
Teritorijos 

kampas 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1(Š) 6138839,92 342803,61 5,49 

2(ŠR) 6138782,59 342908,10 6,85 

3(P) 6138716,32 342856,54 6,56 

4(PV) 6138775,59 342757,44 6,25 

5(V) 6138821,17 342766,03 6,09 

 

2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje buvo atlikti 3D lazerinio ir GPR 

skenavimo darbai, vizualinių mikroreljefo žvalgymai ir istorinių aerofotografijų analizė, tikslu sudaryti 

žvalgomos teritorijos situacijos planą (suvestinis planas pateiktas grafinėje medžiagoje planas Nr. 8). 

 
Vizualiniai kapinių mikroreljefo žvalgymai. Archeologinių žvalgymų metu kapinių teritorijoje 

užfiksuotos galimų palaidojimų vietos ir inventorinti atminimo paminklai (priedas Nr. 2; nuotr. Nr. 

13-66). Vizualiai suskaičiuota 372 kapų kauburėliai išsiskiriantys žemės reljefe (nuotr. Nr. 2-3, 4-7). 

Dalis kauburėlių (58 vnt.) yra su betoniniais taisyklingos trapecijos formos antkapiais. Kapinėse taip 

pat užfiksuoti 9 antkapiniais kryžiais be užrašų. Ant 28 galimų palaidojimų yra įrašai antkapiuose. 

Kapinėse yra 9 atminimo paminklai (mediniai koplytstulpiai, kryžiai, akmeniniai paminklai) su 

užrašais (priedas Nr. 2; nuotr. Nr. 67-83). Detalesni duomenys pateikiami prieduose, inventorinėse 

lentelėse ( priedai Nr. 1 ir 2). Ateityje vykdant archeologinius tyrimus šios lentelės gali būti 

papildytos. 

Žvalgymų metu, kapinių Š dalyje žemės paviršiuje pastebėta iškasinėta vieta prie buvusio pastato 

pamato (nuotr. Nr. 8), tikėtina, kad tai įėjimo į rūsį ar buvusio rūsio vieta. Pastatas Nr. 1 yra apie 8x12 

m dydžio, orientuotas kampais į pasaulio šalis, pamatas betoninis, apie 30-35 cm pločio. Dar vieno 

pastato Nr. 2 pamatas yra kapinių ŠR dalyje (nuotr. Nr. 1). Šis pamatas buvo atkastas 2014 m. tyrimų 

metu. Ties kapinių Š riba vizualiai reljefe išsiskiria trys aptvarai, kurių kraštuose supilti žemės pylimai. 

Tikėtina, kad pastatai ? buvo ūkinės paskirties, galbūt mediniai, statyti II-ojo pasaulinio karo metais, 

jie matomi ir 1944 m aerofotografijose. Detaliau nustatyti aptvarų funkciją būtų galima tik kasinėjimų 

metu. 

Kapinių teritorijoje pastebėta šešios iškasinėtos vietos. Keltinos dvi versijos. Galimai bent trys 

kapai buvo iškelti perlaidojimui, arba tai kapų plėšimo paliktos žymės. Trys duobės atitinka kapo 

parametrus ir iškastos kapų eilėse, kitos trys amorfiškos, kastos padrikai viena šalia kitos. 
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Kapinių R kampe, apie 9 m į P nuo pastato Nr. 2, yra 4 m skersmens apskritimo formos iškasa – 

buvęs karinis įtvirtinimas – blindažas su įėjimu iš R pusės. 

 
Istorinė aerofotografija ir planas. Tyrimų metu renkamų duomenų interpretacijai naudota 1944 

m. gruodžio 23 d. skrydžio metu padaryta Macikų karo belaisvių stovyklos aerofotografija8 ir 1946 m. 

lagerio schema9 (planai Nr. 2, 3 ir 8). 1944 m aerofotografijų yra ir daugiau, JAV tyrėjų naudotos 

aerofotografijos tyrimų autoriui nebuvo prieinamos. 

1944 m. aerofotografijoje dabartinių kapinių teritorijoje galima pamatyti du pastatus, kurių 

betoniniai pamatai išlikę iki šiol. Taip pat matoma 12 stačiakampio formos struktūrų (planas Nr. 8). 

ŠR kapinių dalyje šių struktūrų vietoje išlikę lėkšti žemės pylimėliai, supilti stačiakampio aptvaro 

pavidalu. Dabartiniame reljefe tik 3-4 iš jų atsekami vizualiai (nuotr. Nr. 1 ir 4). 3D lazerinio 

skenavimo rastrinėse nuotraukose jie išsiskiria reljefe ganėtinai aiškiai (planai Nr. 4, 5, 6 ir 8). 

Aptvarai vienodi, išorinis perimetras nuo 10x20 m iki 8x10 m, pylimai iki 1 m pločio, iškilę 0,2-0,4 m. 

Iš pradžių kelta prielaida, kad šie aptvarai gali žymėti masinius kapų vietas arba kapų grupes. Tačiau ji 

yra klaidinga, tikėtina, kad tai vietos paruoštos barakų vietos statybai, jų išmatavimai atitinka kitų 

lagerio barakų matomų toje pačioje nuotraukoje išmatavimus. Vokiškuoju Macikų karo belaisvių 

stovyklos egzistavimo laikotarpių šioje vietoje nebuvo laidojama. Tikėtina, kad buvo planuojamas 

naujas užstatymas, ar vykdoma ūkinė veikla. Kapinių teritorijoje matomi ir buvę įtvirtinimai – zigzago 

formos apkasai ir nedideli apskriti blindažai, kas liudija, kad tuo metu čia nelaidota. Ši informacija 

patvirtinta ir JAV tyrėjų, jie žvalgymus atliko už kapinių teritorijos. 

1946 m. schemoje yra pažymėtos dvi kapinės ar du kapinių sektoriai, esančios į Š nuo dabartinės 

H. Zudermano g. Vienos iš jų patenka į dabartinių kapinių teritoriją, V jų dalį. Antrosios yra už 

dabartinių kapinių, beveik ribojasi su dabartinių kapinių PR riba. Ši informacija nebuvo įvertinta 

planuojant 2014 m. kasinėjimus. Tikėtina, kad schemoje vaizduojamos naujos sovietinio lagerio 

kapinės, ir senosios kapinės, kuriose laidoti vokiškoje belaisvių stovyklose žuvę asmenys. 

 
Kapinių paviršiaus 3D lazerinis skenavimas. Kapinių teritorijoje 3D skenavimo darbus vykdė 

UAB „Terramodus“ specialistai (nuotr. Nr. 9-10). Skenavimo rezultatai buvo pateikti rastrinėse 

nuotraukose reljefo analizei, 5-10 cm rezoliucija. Iš viso buvo parengti trys 3D rastrai – aukščių skalė 

(spalvota), šlaitų šešėliai (juoda) ir pilka skalė. Aukščių skalės ir šlaitų šešėlių rastrinėse nuotraukose 

matomi kapinių reljefo pakitimai (planai Nr. 4 ir 5). Tokiu būdu užfiksuotos V kapinių dalyje esančios 

kapų eilės, kurių vietoje supilti žemės kauburėliai. Taip pat išsiskyrė 9 žemės pylimais – aptvarai, 

esantys kapinių ŠR ir P dalyse. Ypatingai informatyvi yra pilkos skalės rastrinė nuotrauka, joje 

atsekami iki 1 cm žemės reljefo pakitimai (planas Nr. 6). Šioje rastrinėje nuotraukoje į R nuo kapų 

kauburėlių atsekami eilėmis einantys reljefo įdubimai. Kapus su žemės kauburėliais nuotraukoje žymi 

šviesi pilka skale (plane matomos šviesiai pilkos atspalvio dėmės), o kapus, kurių vietoje susidarė 

įdubimai, rodo juosva pilka skalė (plane matomos juosvai pilkos atspalvio dėmės). 3D lazerinio 

skenavimo pagrindu buvo sudaromas situacijos planas, kuris naudotas tyrimu georadaru metu, 

koreliuojant GPD ir 3D duomenis 

 
Kapinių GPR skenavimas. 2019 m. žvalgymai vykdyti georadaru Zond-12e (Radar Systems, 

Inc.) su 900 MHz dažnio antena (nuotr. Nr. 11-12). Žvalgymai vykdyti 2D ir 3D metodais. 2D metodu 

buvo padaryti 72 profiliai, kurių bendras ilgis – 2700 m. 3D metodu žvalgyti 2 plotai – 1296 ir 1248 

m2 ploto. 3D metodu žvalgyta lygiagrečiais profiliais ŠV-PR kryptimi kas 0,5 m. 

 

 
8 KU BRIAI skaitmeninis archyvas, aplankas GX_3299_SD, byla 92.tif 
9 Lietuvos Ypatingasis Archyvas, f. V-69, ap. 1, b.65, l.1 
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Kapinių V dalyje, kapų kauburėlių vietose padarytuose 2D profiliuose išsiskiria anomalijos, 

pasižyminčios natūralius sluoksnius identifikuojančių horizontalių anomalijų pertrūkimais. Šie 

duomenys naudoti identifikuojant kapų vietas skenuotose vietose, kur nėra kapų kauburėlių. Analizės 

metu, kartografuojant galimas kapų vietas, buvo žymimos anomalijos atitinkančios numanomų kapų 

duobių matmenis – iki 1 m pločio ŠV-PR kryptimi ir 1,5-2 m pločio PV-ŠR kryptimi. Išskirtos dvi 

grupės anomalijų – ryškios ir abejotinos anomalijos. Anomalijų, kurios žymi kapus, užfiksuota beveik 

visame tirtame plote ir jos išsidėsčiusios eilėmis, sutampančiomis su kapų kauburėlių eilėmis. R 

kapinių pakraštyje fiksuotos tik neryškios, abejotinos anomalijos, ryškesnių labai nedaug ir jų 

išsidėstyme nepastebimas sistemiškumas. Maža tikimybė, kad šioje kapinių dalyje yra kapų. 

3D metodu žvalgytų plotų horizontaliuose pjūviuose atskiri kapai aiškiai neišsiskiria. Šių plotų 

vertikaliuose profiliuose buvo sužymėtos galimai kapus identifikuojančios anomalijos ir jos 

sukartografuotos ant 3D horizontalių pjūvių. Vertikalių ir horizontalių pjūvių informaciją analizuojant 

kartu, buvo gauti aiškesni rezultatai, kai kuriose 3D plotų vietose išryškėjo kapų eilės, rodančios, kad 

šiose vietose taip pat esama kapų. Nors kapai fiksuoti ne visame plote, galima spėti, kad kitose vietose 

jie nesukelia pakankamai ryškių anomalijų ir iš tiesų jų turėtų būti daugiau nei užfiksuota. 

Žvalgymų georadaru Macikų koncentracijos stovyklos kapinių teritorijoje metu nustatyta, kad 

kapų esama beveik visoje žvalgytoje teritorijoje. Vakarinėje ir centrinėje kapinių dalyje fiksuotos 

anomalijos beveik neabejotinai gali būti interpretuojamos kaip kapų duobės. Kiek neaiškus lieka tik 

klausimas dėl pačio rytinio kapinių pakraščio – čia fiksuotos anomalijos ne tokios ryškios, 

išsidėsčiusios nesistemingai, todėl yra galimybė, kad jos žymi arba kapus, arba kažkokius kitus 

objektus, įžemio grunto netolygumus. 

 
Apibendrinimas. Remiantis 3D rastrinėmis nuotraukomis buvo sudarytas kapinių inventorinio 

plano pagrindas (planas Nr. 8). Galutinis planas buvo patikslintas sukoreliavus GPR skenavimo ir 

vizualių žvalgymų metu surinktus duomenimis. Taip pat analizei naudota II-ojo pasaulinio laikų 

aerofotografiją ir 1946 m. lagerio schema (nuotr. Nr. 2, 3 ir 7). 

Plane išskirti, pažymėti ir sunumeruoti 1076 kapai, 482 iš jų yra tikėtinų kapų vietos nustatytos 

sugretinus 3D skenavimo rastrines nuotraukas su GPR tyrimais, 222 kapų vietos yra spėjamos. Jie 

lokalizuoti tik preliminariai atsižvelgus į visų kapų sisteminį išdėstymą. 372 kapų vietas žymi žemės 

kauburiai. Dalį kapų (Nr. 1-7 ir 546) 2014 m. archeologinių tyrimų metu atidengė E. Abromavičius. 

Plano Nr. 8 pagrindu buvo parengta kapų duobių ir paminklų inventorinė lentelė (priedas Nr. 2). Taip 

pat paruošta atminimo paminklų inventorinė lentelė (priedas Nr. 3). 

GPR ir 3D skenavimo duomenys nepatvirtina, kad kapinių R dalyje, apie 20 m atstumu iki 

kapinių tvoros, yra palaidojimų. Taip pat neaišku ar laidota saugomos kapinių teritorijos PV kampe. 

Kapų buvimo faktui nustatyti šiose vietose turi būti atlikti archeologiniai kasinėjimai. 
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Macikų stovyklos ir lagerio teritorijos aplinka 

 
2019 m. Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o 

lagerio objektų komplekso (17035) aplinkos žvalgymų metu siekta nustatyti kapų vietas žyminčias 

geofizikines anomalijas. Anomalijų ieškota trijuose plotuose (planas Nr. 1), kuriuose remiantis II-ojo 

pasaulinio karo metu padarytų nuotraukų analize, gali būti palaidoti trys amerikiečių karininkai, kalėję 

Macikų karo belaisvių stovykloje. 

Plotas I yra ties karo belaisvių stovyklos PV kraštu ir apima du privačius sklypus, kuriuose skiria 

Braškių g. (planai Nr. 9 ir 13; nuotr. Nr. 84-86). Plotas II parinktas šalia V stovyklos krašto, į V nuo 

H. Zudermano g., miškingoje teritorijoje (planas Nr. 16; nuotr. Nr. 91-93). Plotas III tirtas šalia ŠV 

belaisvių stovyklos ribos, į R ir į Š nuo Macikų kapinių. Ši teritorija prieš tyrimus buvo apaugusi 

krūmais ir vešlia žole (planas Nr. 20; nuotr. Nr. 96-101). 

Prieš pradedant archeologiniu geofizinius žvalgymus Macikų lagerio aplinkoje, numatytuose 

trijuose plotuose, buvo pašalinta nesaugoma augmenija, iškirsti krūmai, menkaverčiai medžiai, 

nupjauta žolė. Augmenijos šalinimo darbus atliko UAB „Bioaugma“, UAB „Šilutės komunalininkas“ 

ir Šilutės girininkija. 

Tyrimai plotuose buvo atlikti skenuojant žemės paviršių georadu ir su magnetometru. Skenuota 

taikant abu neinvazinių tyrimų metodus, nes ieškant kapų nebuvo aišku kuris iš šių instrumentų veikia 

geriausiai. Taip pat sulyginus abiejų instrumentų surinktus duomenis galima lengviau suprasti tirtos 

vietos kontekstą. 

Georadaras (GPR) „Sensors and Software Noggin“, 500 MHz antena buvo naudojamas surinkti 

radaro profiliams 25 cm atstumu vienas nuo kito (antenos plotis), apie 45 impulsasi viename metre. 

Tyrimų duomenys apdoroti Sensors and Software‘s Ekko_Mapper 4 programine įranga. 

Papildomai tiriamose vietose atlikti magnetometriniai žvalgymai „Geoscan Research FM256 

fluxgate“ gradiometru, 0,01 nT rezoliucija. Šis instrumentas yra vieno kanalo magnetinių tyrimų 

sistema. Magnetometras naudotas surinkti po 8 pavyzdžius viename metre išilgai tyrimų linijai 50 cm 

intervale. Magnetiniai duomenys buvo apdoroti su Geoscan Research’s Geoplot (V.3) programine 

įranga. Tyrimų planai parengti su QGIS programa. 

Žvalgymai vykdyti dvi savaites, 2019 m. rugsėjo 16-27 dienomis. Pradžioje buvo nužymėti 

tyrimų plotai Nr. I ir Nr. II. Plotų nužymėjimui naudotas StoneX S10 RTK GNSS imtuvas ir 

analogiška bazinė stotis, vėliau koordinatės transformuotos į LKS sistemą. Vietose, kur ryšiui trukdė 

medžiai, naudotas tacheometras Leica TC405. Duomenys buvo renkami 20x20 m dydžio kvadratais. 

Tyrimų plotų išorinis perimetras vietomis yra netaisyklingas, daugiakampis, kadangi duomenų 

rinkimui trukdė įvairios kliūtys – medžiai, statiniai. Pirmiausia duomenys rinkti georadarų, po to 

magnetometru plotuose Nr. II ir Nr. III. Tuo pat metu dar buvo šalinama likusi negausi augmenija – 

žolė pomiškyje, plote Nr. II ir žolė plote Nr. I. 

Plotas Nr. I yra dviejuose privačiuose sklypuose (sklypai H. Zudermano g. 11 ir 13). Tyrimai 

pradėti šiurinėje dalyje esančiame sklype, sklypo savininko pageidavimu pradėti savaitgalį (rugsėjo 22 

d.), jam esant namie. Šiurinėje ploto Nr. I dalyje vykdyti tik tyrimai georadarų, magnetometriniai 

tyrimai čia pasirodė netikslingi, dėl gausybės metalinių objektų aplinkoje ir dirvožemyje. Baigus 

žvalgymus ploto Nr. I šiurinėje dalyje, magnetometrinių duomenų rinkimas toliau tęstas plotuose Nr. II 

ir Nr. III. Antros savaitė pabaigoje, baigus žvalgyti šiuos plotus magnetometru, grįžta prie duomenų 

rinkimo georadaru ir magnetometru ploto Nr. I pietinėje dalyje. 

Paskutinėmis tyrimų dienomis buvo renkami papildomi duomenys georadarų plote Nr. III. Šis 

plotas buvo praplėstas į vakarus, siekiant aptikti čia aptiktų nežinomų kapinių Š ir V ribas. Tyrimų 

pabaigoje, likus šiek tiek laisvo laiko, georadaru buvo žvalgytas nedidelis, 20x20 m dydžio, 

bandomasis plotelis Macikų kapinių teritorijoje, kad palyginti galimų kapų anomalijų atspindžius 
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radarogramose. Užbaigus tyrimus, plotų kampuose buvo sukalti armatūros strypai, vienas strypas 

sukaltas bazinės matavimų stoties taške. 

 
Plotas Nr. I. Plotas Nr. I yra dviejuose privačiuose sklypuose: H. Zudermano g. 11 ir 13,  

buvusio Macikų belaisvių lagerio PV kampe. Tyrimų ploto vieta nurodyta tyrimų užsakovo – DPAA 

agentūros, kuri vadovaudamasi 1944 m. aerofotografijomis šioje vietoje identifikavo aptvertą teritoriją 

su stačiakampiais objektais, galimai kapais. Deja natūroje žvalgyti numatytą plotą pasirodė gan 

komplikuota, jį kerta kelias, stovi gyvenamieji ir ūkinės paskirties pastatai (planai Nr. 9 ir 13; nuotr. 

Nr. 84-86). Dėl šios priežasties plotas padalintas į dvi mažesnes dalis – šiurinę ir pietinę (P ir Š). 

Ploto Nr. I P dalies pririšimo taškų koordinatės LKS-94: 

 
Ploto 

kampas 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1. 6138296,52 342547,55 9,14 

2. 6138263,60 342524,88 9,09 

3. 6138240,86 342557,86 9,04 

4. 6138246,48 342620,06 9,10 

 

Ploto Nr. I P dalis užima netaisyklinga 70x50 m dydžio teritoriją, kurios viduryje stovi 

gyvenamasis namas adresu H. Zudermano g. 11 (nuotr. Nr. 84, 86). Ploto P dalis orientuota 

lygiagrečiai Š esančiai Braškių gatvei, 3060-1260 azimutu (planas Nr. 9). Žvalgytas apie 0,28 ha  

plotas, kuriame georadaru ir magnetometru surinkta 11,2 km ilgio profilių (nuotr. Nr. 90). 

Tyrimų vietoje georadaro fiksuotų anomalijų planigrafinis vaizdas (planas Nr. 11; pav. 1) yra 

daug informatyvesnis, nei magnetometro (planas Nr. 10). Viso aptiktos 7 aiškiau kontrastuojančios 

anomalijos (planas Nr. 12). Iš kurių dvi yra įdomesnės, tai anomalijos 1-1 ir 1-2, spėtina, kad tai siaurų 

ir ilgų pastatų pamatai (pav. 2). Anomalijos išsidėstę išilgai sklypo V krašto, apie 4 m į V nuo 

gyvenamojo namo. Išsiskiria du atskiri pamatų segmentai, sudalinti vidinėmis pertvaromis. Anomalija 

1-1 yra 23 m ilgio ir apie 2,6 m pločio, su 9 vidinėmis pertvaromis, kurios dalina pamatus į dešimt 

kvadratinių patalpų. Anomalija 1-2 yra apie 4,8 m į P nuo anomalijos 1-1, jis apie 14 m ilgio ir 3,05 m 

pločio, taip pat sudalinta vidinėmis pertvaromis. Nėra aišku ar tai vieno ar dviejų skirtingų pastatų 

pamatai. Pamatų vietose labai gausu magnetinių anomalijų, tikėtina geležies artefaktų. Galimai 

pamatai priklausė pastatui stovėjusiam Macikų lagerio funkcionavimo laikotarpiu. Šalia anomalijos 1- 

2 yra dar viena pailga anomalija 1-3, tikėtina, taip pat pamatas. 

Kitų anomalijų interpretacija sudėtingesnė. Anomalija 1-4, esanti apie 5 m į R nuo anomalijos 1- 

2, tikėtina yra tranšėja, galimai apkasas, ji matoma 1944 m aerofotografijoje (planas Nr. 2). 

Anomalijos 1-5 gan stiprus atspindys, ji yra anomalijos 1-4 tąsa, arba iškasa susijusi su dabar stovinčio 

gyvenamojo pastato statyba. Anomalija 1-6 labai nedidelė, apvali 1x1,2 m dydžio. Pailga anomalija 1- 

7 yra giliau esanti riba, galimai atskirianti natūralų uolienos pokyti, jei ją sieti su antropogenine veikla, 

tai būtu judinto grunto riba ruošiant teritoriją pastato statyboms. 

Ploto Nr. I P dalyje anomalijų sietinų su kapais neaptikta. 

Ploto Nr. I Š dalies pririšimo taškų koordinatės LKS-94: 

Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1. 6138325,85 342601,97 9,02 

2. 6138279,23 342623,11 9,19 
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3. 6138286,80 342576,88 9,27 

4. 6138307,37 342640,18 9,26 
 

Ploto Nr. I Š dalį žvalgyti nuosekliai nebuvo įmanoma, dėl privačioje valdoje H. Zudermano g. 

13 pristatytų įvairių statinių, gyvenamojo ir ūkinio pastatų, tvorų, vaikų žaidimo aikštelės (nuotr. Nr. 

85). Žvalgyta teritorija yra apie 75x50 dydžio, tačiau ji sudalinta į tris dar mažesnius netaisyklingus 

segmentus (planas Nr. 13). Žvalgymų plotas orientuotas pagal sklypo kraštines, maždaug 2950-1150 

azimutu. Žvalgytas bendras apie 0,15 ha plotas, kuriame surinkta apie 6 km ilgio profilių georadaru 

(nuotr. Nr. 87-89). 

Žvalgytoje teritorijoje yra gan daug stiprių atspindžių (planas Nr. 14; pav. 3, raudona spalva), 

kurie išsimėtę be tvarkos. R žvalgyto ploto dalyje atspindžiai labai silpni (planas Nr. 14; pav. 3, 

mėlyna spalva), šioje vietoje laikomas šienas kuris sulaiko drėgmę žemėje, pastaroji absorbuoja 

skleidžiamas elektromagnetines radaro bangas, susidaro klaidingas įspūdis, kad čia galimai yra 

nereflektyvus sluoksnis, ar duobė. Skverbiantis giliau radaro atspindžiai gan greitai silpsta. Žvalgytoje 

teritorijoje taip pat pavyko išskirti 7 antropogeninės kilmės anomalijas (planas Nr. 15; pav. 4). 

Anomalija 1-8, stačiakampio formos, 7,3x8,6 m dydžio, išilgai padalinta į tris segmentus. 

Tikėtina, kad tai daržo ežios. Stačiakampiai atspindžiai susidaro nuo sumintų takelių aplink ežias. 

Anomalija 1-9, tikėtina – takelis, ar drenažas vedantis prie ežių. Anomalija 1-10, tikėtina – pastato 

pamatų fragmentas, galimai lagerio laikotarpio. Anomalijos 1-11, 1-12 r 1-13 nėra aiškiai išreikštos, 

galima jas sieti su pastatais matomais 1944 m aerofotografijoje (planas Nr. 2). Anomalija 1-14, 

tikėtina susijusi su dabar stovinčiu pastatu. 

Ploto Nr. I Š dalyje anomalijų sietinų su kapais neaptikta. 

 
Plotas Nr. II. Plotas Nr. II yra į V nuo H. Zudermano g., valstybiniame miške 

administruojamame Šilutės girininkijos (planas Nr. 16; nuotr. Nr. 91-93). Ši tyrimų vieta nurodyta 

DPAA agentūros vadovaujantis 1944 m aerofotografijų informaciją, laidotuvių fotonuotraukomis bei 

buvusių JAV karo belaisvių parodymais. Ši lokacija atitinka keletą dedamųjų – lagerio pakraštys bei 

pamiškė. Taip pat 1944 m aerofotografijose galima įžiūrėti stačiakampių objektų, galimai sietinų su 

nedidelėmis kapinėmis (planas Nr. 2). 1946 m lagerio plane (planas Nr. 3) šioje vietoje pažymėta 

keletas pastatų. 

Ploto Nr. II pririšimo taškų koordinatės LKS-94: 

 
Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1. 6138553,14 342633,61 7,99 

2. 6138544,76 342651,80 7,80 

3. 6138308,80 342542,55 9,00 

4. 6138325,57 342506,23 7.79 

 

Plotas Nr. II yra 40x260 m dydžio, orientuotas 250-2050 azimutu. Čia geofiziniai žvalgymai 

atlikti abiem radarais – magnetometru ir georadaru. Magnetormetru žvalgyta šiek tiek didesnis bendras 

plotas, viso apie 0,97 ha, georadaru žvalgytas bendras plotas apie 0,89 ha, surinkta 35,5 km profilių 

(nuotr. Nr. 94-95). 

Magnetometrinių matavimų rezultate (planas Nr. 17), vakarinėje tyrimų ploto Nr. II dalyje, 

fiksuotos šešios stiprios dipoliarinės anomalijos. Anomalijos koncentruojasi apie 20x20 m dydžio 

plotuose. Tikėtina, kad šias anomalijas sukelia dideli metaliniai objektai ir gaisravietės. Penkių 

anomalijų vietoje reljefas yra šiek tiek pakilus, vidutiniškai apie 0,5 m. Šios pakilumose yra mažų 

įdubimų. Vizualiai žvalgant susidaro įspūdis, kad pakilumos yra iškasinėtos. Lyginant magnetometro ir 
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georadaro duomenis aiškios koreliacijos nėra, georadaru fiksuotos anomalijos tiksliai nesutampa su 

magnetinėmis (planas Nr. 18; pav. 5). Pažymėtina, kad dialektinės skvarbos matavimas georadaru 

miške yra gan komplikuotas, medžių šaknys atspindi elektromagnetines bangas, tai laibai apsunkina 

antropogeninės kilmės anomalijų identifikavimą. Plote Nr. II viso išskirta 15 anomalijų (planas Nr. 

19). 

Anomalijos 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 lokalizuotos magnetometru ant nedidelių pakilumų, 

anomalijos 2-2 vietoje reljefo perkritimas labiausia juntamas, apie 0,6 m aukščio pokytis (pav. 6). 

Tikėtina, kad šios pakilumos yra pastatų vietos. Žvalgant vizualiai čia aptikta plytų fragmentų, stiklo, 

geležies vyrių. Anomalija 2-1 taip pat turėtu būti asocijuojama su pastatu. Visais šešiais atvejais 

nepastebėta pamatų likučiu, pamatai neaptikti ir georadaru. Tikėtina, kad pastatai buvo mediniai 

barakai be pamatų, vaizduojami 1946 m. Macikų lagerio schemoje (planas Nr. 3). Anomalija 2-7, 

tikėtina – takas einantis greta pastato. 

Ploto Nr. II Š dalyje aptikta dar keletas mažesnių anomalijų. Ties kelių yra trys nedidelės 

stačiakampės anomalijos 2-8, 2-9 ir 2-12, jų atspindys labai silpnas, šiose vietose judintas paviršinis 

gruntas, gal supiltas atvežtinis gruntas, kuris yra laidesnis nei smėlis. Iš šių trijų anomalijų labiau 

išsiskiria anomalija 2-9, kur gruntas judintas giliau. Jos viduryje yra anomalija 2-10, kuri savo forma 

primeną kapą, bet jos dydis 1x2,8 m yra per didelis individualiam palaidojimui. Šalia jos dar viena 

anomalija 2-11 – apskritos formos apie 1x1,2 m dydžio. 

Anomalija 2-13 taip pat stačiakampio formos, fiksuota paviršiuje, tikėtina – laikinio statinio  

vieta arba aptvaras. Anomalijos 2-14 ir 2-15 yra šiaurinėje ploto dalyje, jos amorfiškos, aptiktos 

magnetometru, tikėtina – šiukšlių vietos, galimai sietinos su buvusiais statiniais. 

Ploto Nr. II anomalijų sietinų su ieškomais kapais neaptikta. 

 
Plotas Nr. III. Plotas Nr. III yra didžiausias iš trijų žvalgytų, esantis į Š nuo buvusio Macikų 

lagerio (nuotr. Nr. 96-101). Ši teritorija pasirinkta, kaip tiksliau atitinkantis 1944 m aerofotografijoje 

matomą topografiją ir aplinką matomą JAV karo belaisvių laidotuvių nuotraukoje – jauno beržyno 

pamiškę. Šioje teritorijoje, 1944 m aerofotografijoje, įžiūrimi įvairus nedidelis objektai, nesusiję su 

pastatais ir esantys pamiškėje (planas Nr. 2). Tikėtina, kad šie objektai susiję su nedidelėmis Macikų 

lagerio kapinėmis, kuriose ir palaidoti JAV karo belaisviai. 

Ploto Nr. III pririšimo taškų koordinatės LKS-94: 

 
Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1. 6138871,28 342888,06 5,44 

2. 6138786,53 342975,41 5,97 

3. 6138680,24 343023,54 5,56 

4. 6138596,72 343038,76 6,81 

 

Ploto Nr. III konfigūracija sudėtinga, daugiakampė, kadangi duomenys buvo renkami nuo 

kliūties iki kliūties, stengiantis maksimaliai padengti prieinamą žemės paviršių (planas Nr. 20). V-PV 

pusėje plotas ribojasi su Macikų kapinių tvora, Š-ŠV su jaunu beržynu, R-ŠR su nebeveikiančia 

vandenvalos įrenginių teritorija (H. Zudermano g. 10A), iš PR su privačiu sklypu H. Zudermano g. 10, 

iš P-PV su H. Zudermano gatve. Žvalgyta teritorija apima tiek valstybinę žeme, tiek du privačius 

sklypus: kad. Nr. 4400-1509-1151 ir kad. Nr. 4400-2264-3636. Planuojant tyrimus buvo numatyta 

žvalgyti ir dalį privataus sklypo H. Zudermano g. 10, tačiau savininkams išvykus atostogauti teritorija 

buvo neprieinama. 
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Plotas Nr. III išsidėstęs apie 300x120 m dydžio teritorijoje, orientuotoje išilgai H. Zudermano 

gatvei 1250-3050 azimutu (planas Nr. 20). Geofiziniai duomenys rinkti magnetometru ir georadaru. 

Magnetormetru surinkti duomenys bendrame 1,31 ha plote, georadaru 2,56 ha plote. Plotas Nr. III 

buvo praplėstas į V 50 m atkarpoje, siekiant lokalizuoti į kapus panašių anomalijų kraštą, viso surinkta 

59,8 km radaro profilių (nuotr. Nr. 102-105). 

Magnetometriniai planigrafijos duomenys pateikiami plane Nr. 21. Nedideliame miškelyje 

prisišliejusiame iš R Macikų kapinių pusės, reljefe matomoje pakilumoje, gausiai fiksuota magnetinių 

anomalijų, tikėtina – įvairių metalinių objektų koncentracija 30x40 m dydžio teritorijoje. Šios 

anomalijos sietinos su pastato pamatais dabar matomais Macikų kapinių R kampe (planas Nr. 1).  

Labai intensyvios magnetinės anomalijos yra žvalgyto ploto P dalyje, ties H. Zudermano g. Tikėtina, 

kad jas sukelia čia stovėjusio dar vieno kito statinio vieta. Ties įvažiavimu į vandenvalos įrenginių 

teritoriją magnetines anomalijas sukelia nuotekų vamzdynai. R ploto dalyje yra pavienių magnetinių 

anomalijų nuo didesnių metalinių objektų, tikėtina modernios kilmės. Apibendrinat pažymėtina, kad 

megnetometriniai matavimai, atsižvelgiant į iškeltus tikslus, nėra informatyvūs, magnetometru kapai 

neaptikti. Galimai tai yra sąlygota vietos uolienos – smėlio magnetinės savybės, smėlio magnetizmas 

labai žemas ir skirtumas tarp judintos ar nejudinto grunto nepastebimas. 

Georadaru surinkti duomenys yra daug informatyvesni (planas Nr. 22). Išskirtina trikampio 

formos teritorija Nr. 1 apie 15-30 m į Š-ŠR nuo Macikų kapinių (planas Nr. 23). Teritorijos dydis apie 

89x57x110 m, užima apie 2700 m2 plotą. 

Teritorijos Nr. 1 kampų koordinatės: 

 
Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1.V 6138845,17 342827,93 5,49 

2.Š 6138862,73 342917,23 6,15 

3.PR 6138808,09 342932,24 6,00 

 

Šioje trikampio formos teritorijoje aptikta daugiau nei 1000 kapo formos anomalijų. Anomalijos 

kontrastuoja aplinkiniame grunte stipresniu atspindžių (planas Nr. 23; pav. 7 ir 8). Vidutiniškai 

anomalijos 0,8x1,9 m dydžio, įgilintos vidutiniškai iki 1,2-1,6 m, kai kurios nedaug mažesnės ar 

didesnės, išdėstytos 22 eilėse nedideliais tarpais, orientuotos ŠV-PR kryptimi. Neabejotina, kad tai yra 

kapinės. Ši informacija turėtu būti verifikuojama archeologinių kasinėjimų metu. Tikėtina, kad 

kapinėse laidota jau po karo, Macikų Gulago laikotarpių. 1944 m. gruodžio mėn. aerofotografijoje,  

šios teritorijos vietoje jokių objektų nepastebima, tuo laikotarpiu čia buvęs suartas laukas (planai Nr. 2 

ir 7). 

Analogiškų kapams anomalijų aptikta dar vienoje teritorijoje Nr. 2 esančioje į R nuo Macikų 

kapinių. Teritorija netaisyklingo stačiakampio formos 50x50 m dydžio, užima apie 2500 m2 plotą. 

Teritorijos Nr. 2 kampų koordinatės: 
 

 
 

Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1.PV 6138778,22 342907,69 7,20 

2.ŠV 6138802,96 342936,19 6,18 

3.ŠR 6138775,97 342967,53 6,08 

4.PR 6138736,70 342939,17 6,09 
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Šioje teritorijoje aptikta pavienių anomalijų atitinkančių kapų formą, anomalijos apie 1x2 m 

dydžio, stačiakampio formos. Jos nėra taip ryškai akcentuotos, kaip anomalijos aptiktos teritorijoje Nr. 

1. Taip pat orientuotos kita kryptimi, V-R. Galimai šioje vietoje yra dvi grupės kapų. Keltina prielaida, 

kad čia turėtu būti lokalizuojamos LUFTLAG VI kapinės. Vieta gan tiksliai atitinka žinomus istorinius 

duomenis. 1944 m. aerofotografijoje, šioje vietoje, matomas jaunas beržynas, pamiškė, kurioje 

išsiskiria stačiakampio formos nedideli objektai (planai Nr. 2 ir 7), sutampantys su aptiktomis 

anomalijomis. 1946 m. Macikų lagerio schemoje taip pat vaizduojama atskiras kapinių sektorius 

(planas Nr. 3). Tikėtina, kad šioje vietoje yra palaidoti JAV ir Kanados karo belaisviai. Informacija 

turi būti tikslinama ir verifikuojama archeologinių tyrinėjimų metu. 

Išskirtina dar viena jautri teritorija Nr. 3, esanti ties įvažiavimu į vandenvalos įrenginius, ties H. 

Zudermano gatvės Š kelkraščiu. Teritorija stačiakampio formos, 15x15 m dydžio užimanti 225 m2 

plotą. 

Teritorijos Nr. 3 kampų koordinatės: 
 

 
 

Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1.PV 6138684.78 342910.21 7,20 

2.ŠV 6138802,96 342936,19 6,18 

3.ŠR 6138775,97 342967,53 6,08 

4.PR 6138736,70 342939,17 6,09 
 

Šioje teritorijoje georadaro duomenys mažai informatyvus, bet galimai anomalijos yra panašios į 

kapus, apie 1x2 m dydžio, orientuotos V-R kryptimi. Tikėtina, kad anomalijų kilmė analogiška 

aptiktoms teritorijoje Nr. 2. 1944 m. aerofotografijoje, šioje vietoje taip pat pastebimi nedidelis 

stačiakampiai objektai (planas Nr. 2). Informacija turi būti verifikuojama archeologinių tyrimų metu. 

Plote Nr. III aptiktos dar kelios anomalijos kurios nesietinos su kapais. Anomalija 3-1 tai 2014 

m. archeologinių tyrimų perkasos Nr. 7, 8 (E. Abromavičius). Anomalija 3-2 aptikta magnetometru ir 

georadaru, 1,5x3 m dydžio, tikėtina – ūkinė duobė su metaliniais objektais. Anomalijos 3-4 vietoje 

signalo atspindžiai riboti, tikėtina, kad šioje vietoje gruntas buvo judintas, iškastas, vėliau vėl užpiltas. 

Judintame grunte įsimaišė metalinių objektų, kurie ryškiai kontrastuoja magnetometriniuose 

matavimuose. Anomalija 3-4 sietina su pastatu stovinčiu kapinių R kampe. Aplink šia anomaliją 

juntamas ovalus reljefo pakylėjimas, išsiskiriantis magnetormetriniuose ir georadaro matavimuose, 

įvardintas anomalija 3-3. Anomalijos nuo 3-5 iki 3-10 vietos kur koncentruojasi metaliniai objektai ir 

degėsiai, negilūs perkasimai, tikėtina, kad tai negilios ūkinės duobės, užpiltos iškasos. 
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Išvados 

 
2019 m. Šilutės r. sav., Macikų k., teritorijoje šalia H. Zudermano g. buvo atlikti archeologiniai 

žvalgymai. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje žvalgymai atlikti apie 1,027 ha dydžio 

kapinių plote. Macikų stovyklos ir lagerio teritorijos aplinkoje žvalgyti trys plotai - plotas I apie 0,43 

ha, plotas II apie 0,97 ha ir plotas III apie 2,56 ha dydžio. Iš viso žvalgytas apie 4,99 ha plotas. 

 

1) 2019 m. archeologinių žvalgymų metu taikant nedestrukcinius metodus buvo nustatyta, kad 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų 

komplekso (17035) saugomų kapinių teritorijoje gali būti 1076 kapai. 

Atlikus 3D lazerinio ir georadaro (GPR) skenavimo darbus, bei vizualinių mikroreljefo 

žvalgymus buvo sudarytas inventorinis kapinių planas Nr. 8. Plane pažymėtų galimų kapų centrų 

koordinatės ir jų numeracija pateikta lentelėje (priedas Nr. 1). Iš 1076 inventorintų kapų 482 tikėtinų 

kapų vietos nustatytos sugretinus 3D skenavimo rastrines nuotraukas su GPR tyrimais, kurių metu 

fiksuotos su kapais sietinos anomalijos. 222 kapų vietos yra spėjamos. Jie lokalizuoti tik preliminariai 

atsižvelgus į visų kapų sisteminį išdėstymą. 372 kapų vietas žymi žemės kauburiai. Kapų Nr. 1-7 ir 

546 duobes 2014 m. archeologinių tyrimų metu atidengė E. Abromavičius. 

Taip pat kapinėse yra išlikę buvusių karo belaisvių stovyklos pastatų pamatai, stačiakampio 

formos struktūros – aptvarai iš žemės pylimų, tikėtina pastatų vietos. Galimai R kapinių dalyje 

palaidojimų nėra, ši informacija turi būti verifikuojama archeologinių kasinėjimų metu. 

Keltina prielaida, kad kapinės čia įrengtos ir naudotos sovietiniu lagerio laikotarpiu. 

 
2) Macikų karo belaisvių stovyklos ir lagerio teritorijos aplinkoje, tyrimų plote Nr. III, 

lokalizuotos trys teritorijos, kuriose galimai yra kapų. 

Didelės kapinės, užimančios apie 2700 m2 trikampio formos plotą, aptiktos į Š nuo saugomų 

Macikų kapinių. Čia galimai palaidota apie 1000 asmenų. Keltina prielaida, kad kapinės čia įrengtos ir 

naudotos tik sovietiniu lagerio laikotarpiu. 

Bent dvi kapų grupės aptiktos apie 2500 m2 dydžio teritorijoje į R nuo saugomų Macikų kapinių, 

tikslus kapų skaičius nėra aiškus, tikėtina apie 20. Ši informacija turi būti tikslinama. Tikėtina, kad čia 

palaidoti žuvę JAV ir Kanados karo belaisviai. Šioje vietoje turėtu būti lokalizuojamos Macikų karo 

belaisvių kapinės kuriose laidota vokiškuoju laikotarpiu. 

Trečioji teritorija apie 225 m2 ploto, kurioje galimai yra keli kapai, lokalizuota ties įvažiavimu į 

vandenvalos įrenginių teritoriją. 

Pažymėtina, kad neinvaziniais tyrimų metodais surenkama informacija yra prielaidos, kai kurios 

jų labai tikėtinos. Iškilus poreikiu, šios prielaidos turi būti verifikuojamos kasinėjimų metu. 

 
3) Macikų karo belaisvių stovyklos ir lagerio teritorijos aplinkoje, trijuose tyrimų plotuose, 

aptiktos 39 ryškesnės antropogeninės kilmės anomalijos nesietinos su kapais. Tai pastatų pamatai, 

pastatų vietos, ūkinės duobės, ūkinės veiklos pėdsakai, įvairūs perkasimai. Tikėtina anomalijos 

atsiradusios Macikų belaisvių stovyklos ir lagerio egzistavimo laikotarpiu. 
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Paminklosauginiai reikalavimai: 

 
1. Rekomenduojama suteikti teisinę apsaugą ir įtraukti į nekilnojamų kultūros vertybių registrą 

naujai aptiktas kapines teritorijoje apibrėžtoje preliminariomis koordinatėmis: 

Taško 
numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1.V 6138845,17 342827,93 5,49 

2.Š 6138862,73 342917,23 6,15 

3.PR 6138808,09 342932,24 6,00 

Kapinių teritorija turi būti verifikuojama ir tikslinama archeologinių kasinėjimų metu. 

 
2. Teritorijoje kur galimai yra palaidoti JAV ir Kanados karo belaisviai, rekomenduojamas 

teritorijos tikslinimas, papildomi archeologiniai tyrimai ir galimas kapų iškėlimas perlaidojimo tikslais. 

preliminarios teritorijos koordinatės: 

Taško 

numeris 

X 
(šiaurės platuma) 

Y 
(rytų ilguma) 

Z 
(aukštis) 

    

1.PV 6138778,22 342907,69 7,20 

2.ŠV 6138802,96 342936,19 6,18 

3.ŠR 6138775,97 342967,53 6,08 

4.PR 6138736,70 342939,17 6,09 

 
3. Prieš planuojant žemės judinimo darbus Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos 

ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) saugomų kapinių teritorijos 

aplinkoje, aplink esančiuose žemės sklypuose, turi būti atliekami archeologiniai tyrimai. 

 

 

 

 

 
Archeologas 

Tomas Rimkus 

 
MB „Arksaika“ direktorius 

Archeologas Rokas Kraniauskas 
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Grafinės medžiagos sąrašas 

 
1. Planas Nr. 1 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 

2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas. M 1:3000. 

2. Planas Nr. 2 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 

2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas, pagrindas 1944.12.23 d. aerofotografija. M 1:2500. 

3. Planas Nr. 3 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 

2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas, pagrindas 1946 ? m. lagerio schema. M 1:2500. 

4. Planas Nr. 4 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos 3D skenavimo rastras 

reljefo analizei, aukščių skalė (spalvota). M 1:500. 

5. Planas Nr. 5 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos 3D skenavimo rastras 

reljefo analizei, šlaitų šešėliai (juoda). M 1:500. 

6. Planas Nr. 6 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos 3D skenavimo rastras 

reljefo analizei, pilka skalė. M 1:500. 

7. Planas Nr. 7 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos skenavimo Georadaru 

(GPR) situacijos planas, pagrindas 3D skenavimo spalvotas rastras. M 1:500. 

8. Planas Nr. 8 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos kapų ir kitų elementų 

situacijos planas, pagrindas 3D skenavimo pilkas rastras. M 1:500. 

9. Planas Nr. 9 Ploto I pietinės dalies tyrimų situacijos planas. 

10. Planas Nr. 10 Ploto I pietinės dalies magnetometro tyrimų planas. 

11. Planas Nr. 11 Ploto I pietinės dalies georadaro tyrimų planas, gylis 60-80 cm. 

12. Pav. 1 Ploto I pietinės dalies georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose (20-40 

cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-120 cm ir 120-140 cm). 

13. Planas Nr. 12 Ploto I pietinės dalies geofizikinių anomalijų planas. 

14. Pav. 2 Ploto I pietinės dalies anomalijų 1-1, 1-4 profiliai. 

15. Planas Nr. 13 Ploto I šiaurinės dalies tyrimų situacijos planas. 

16. Planas Nr. 14 Ploto I šiaurinės dalies georadaro tyrimų planas, gylis 60-80 cm. 

17. Pav. 3 Ploto I šiaurinės dalies georadaro tyrimų ploto pjūvių planai skirtinguose gyliuose 

(20-45 cm, 60-85 cm, 90-115 cm). 

18. Planas Nr. 15 Ploto I šiaurinės dalies geofizikinių anomalijų planas. 

19. Pav. 4 Ploto I šiaurinės dalies anomalijų 1-8, 1-10 profiliai. 

20. Planas Nr. 16 Ploto II tyrimų situacijos planas. 

21. Planas Nr. 17 Ploto II magnetometro tyrimų planas. 

22. Planas Nr. 18 Ploto II georadaro tyrimų planas, gylis 60-85 cm. 

23. Pav. 5 Ploto II georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose (30-55 cm, 50-75 cm, 

80-105 cm). 

24. Planas Nr. 19 Ploto II geofizikinių anomalijų planas. 

25. Pav. 6 Ploto II anomalijų 2-2, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13 profiliai. 

26. Planas Nr. 20 Ploto III tyrimų situacijos planas. 

27. Planas Nr. 21 Ploto III magnetometro tyrimų planas. 

28. Planas Nr. 22 Ploto III georadaro tyrimų planas, gylis 60-90 cm. 

29. Pav. 7 Ploto III georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose (30-60 cm, 70-100 cm, 

100-130 cm). 

30. Planas Nr. 23 Ploto III geofizikinių anomalijų planas. 
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31. Pav. 8 Ploto II kapų vietos (Sensitive Area 1) ir anomalijų 3-2, 3-4 profiliai. 



2011 m. M. Petkaus tyrimai 

2014 m. E. Abromavičiaus tyrimai 

2017 m. D. Balso tyrimai 

2018 m. D. Balso tyrimai 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos ribos 

2019 m. žvalgymų vieta Macikų stovyklos ir lagerio kapinėse 

2019 m. žvalgymų plotai Macikų stovyklos ir lagerio aplinkoje 

Žvalgymų metu aptiktų tikėtinų kapų vietos 18 

 

Macikai, saugomos nekilnojamo kultūros paveldo teritorijos 
Grafinė medžiaga Š 

V R 
 

P 
 

 

 

Pr.7 
 
 

 
 

 

Pr.1 

 
 

 
 
 

Pr.8 

 

 
Teritorija Nr. 1 

 
Planas Nr.1 

 
 
 

Pr.5 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pr.2 

 
 

Plotas III 

 
 

 

Pr.3 
 

P1 

 

 

Teritorija Nr. 2 

 

 
Pr.6 

P2 
 

Pr.4 

 

 

 

 
 

 

 

Pr.4 

 

 

 

 

 
Teritorija Nr. 3 

 
 

Pr.3 

 
 

 

Pr.2 

 
 

Pr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotas I 

 

 

 

 
 

M 1:3000 
0 30m 150m 

 

Planas Nr.1 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) 

teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas. M 1:3000. 



2011 m. M. Petkaus tyrimai 

2014 m. E. Abromavičiaus tyrimai 

2017 m. D. Balso tyrimai 

2018 m. D. Balso tyrimai 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos ribos 

2019 m. žvalgymų vieta Macikų stovyklos ir lagerio kapinėse 

2019 m. žvalgymų plotai Macikų stovyklos ir lagerio aplinkoje 

Žvalgymų metu aptiktų tikėtinų kapų vietos 19 
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Planas Nr.2 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) 

teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas, pagrindas 1944.12.23 d. 

aerofotografija. M 1:2500. 
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GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos ribos 

2019 m. žvalgymų vieta Macikų stovyklos ir lagerio kapinėse 

2019 m. žvalgymų plotai Macikų stovyklos ir lagerio aplinkoje 

Žvalgymų metu aptiktų tikėtinų kapų vietos 20 

 

Š 
 

V R 
 

P 

 
 

Pr.7 

 
 

 

 

Pr.1 

 
 

 

 

Pr.8 

 
 

Teritorija Nr. 1 

 

Planas Nr.3 

 
 
 

Pr.5 

 
 

 

 

 
 
 

Pr.2 

 
 

Plotas III 

 
 
 

 

Pr.3 

P1 

 
 

 

 
 

Teritorija Nr. 2 

 
 

Pr.6 

P2 

 

1946 ? m. lagerio schema 

 

Pr.4 

 

 

 

 
 

 
 

Pr.4 

 

 

 
 

 

Teritorija Nr. 3 

 
 

 

Pr.3 

 

 
 

Pr.2 

 
 

Pr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

s II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 1:2500 

0 25m 125m 

 

Planas Nr.3 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) 

teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. 2019 m. archeologinių žvalgymų situacijos planas, pagrindas 1946 ? m. lagerio 

schema. M 1:2500. 
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Planas Nr. 4 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių 

teritorijos 3D skenavimo rastras reljefo analizei, aukščių 

skalė (spalvota). M 1:500. 
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Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso 

(17035) teritorijos ribos 
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Planas Nr. 5 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių 

teritorijos 3D skenavimo rastras reljefo analizei, šlaitų 

šešėliai (juoda). M 1:500. 
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Planas Nr. 6 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių 

teritorijos 3D skenavimo rastras reljefo analizei, pilka skalė. 
M 1:500. 
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Planas Nr. 8 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių 

teritorijos planas, pagrindas 1944.12.23 d. aerofotografija. 
M 1:500. 

 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir 

Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso 

(17035) teritorijos ribos 

2014 m. E. Abromavičiaus tyrimai 

2017 m. D. Balso tyrimai 

2018 m. D. Balso tyrimai 
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Planas Nr. 8 2019 m. Macikų stovyklos ir lagerio kapinių 

teritorijos kapų ir kitų elementų situacijos planas, 

pagrindas 3D skenavimo pilkas rastras. M 1:400. 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir 

Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso 

(17035) teritorijos ribos 

2014 m. E. Abromavičiaus tyrimai 

2017 m. D. Balso tyrimai 

2018 m. D. Balso tyrimai 
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Planas Nr. 9 Ploto I pietinės dalies tyrimų situacijos planas. 
Georadaro (GPR) tyrimų teritorija 

Magnetometro tyrimų teritorija 

Pririšimo taškai 

Planas Nr. 10 Ploto I pietinės dalies magnetometro tyrimų planas. 
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Planas Nr. 11 Ploto I pietinės dalies georadaro tyrimų planas, gylis 60-80 cm. 

 

Pav. 1 Ploto I pietinės dalies georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose 

(20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-120 cm ir 120-140 cm). 
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Planas Nr. 12 Ploto I pietinės dalies geofizikinių anomalijų planas ir anomalijų 1-1, 1-4 profiliai. 

 
Pav. 2 Ploto I pietinės dalies anomalijų 1-1, 1-4 profiliai. 

Galimos inžinerinės komunikacijos 

Archeologinio pobūdžio anomalijos 

Pririšimo taškai 
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Planas Nr. 13 Ploto I šiaurinės dalies tyrimų situacijos planas. 

Georadaro (GPR) tyrimų teritorija 

Pririšimo taškai 

Planas Nr. 14 Ploto I šiaurinės dalies georadaro tyrimų planas, gylis 60-80 cm. 
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Pav. 3 Ploto I šiaurinės dalies georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose (20-45 cm, 60-85 

cm, 90-115 cm). 
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Planas Nr. 15 Ploto I šiaurinės dalies geofizikinių anomalijų planas. 

 
Pav. 4 Ploto I šiaurinės dalies anomalijų 1-8, 1-10 profiliai. 

Galimos inžinerinės komunikacijos 

Archeologinio pobūdžio anomalijos 

Pririšimo taškai 
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Planas Nr. 16 Ploto II tyrimų situacijos planas. 
Georadaro (GPR) tyrimų teritorija 

Magnetometro tyrimų teritorija 

Pririšimo taškai 
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Planas Nr. 17 Ploto II magnetometro tyrimų planas. 
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Planas Nr. 18 Ploto II georadaro tyrimų planas, gylis 60-85 cm. 
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Pav. 5 Ploto II georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose (30-55 cm, 50-75 cm, 80-105 

cm). 
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Planas Nr. 19 Ploto II geofizikinių anomalijų planas. 
Galimos inžinerinės komunikacijos 

Archeologinio pobūdžio anomalijos 

Pririšimo taškai 
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Pav. 6 Ploto II anomalijų 2-2, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13 profiliai. 
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Planas Nr. 20 Ploto III tyrimų situacijos planas. 
Georadaro (GPR) tyrimų teritorija 

Magnetometro tyrimų teritorija 

Pririšimo taškai 

Planas Nr. 21 Ploto III magnetometro tyrimų planas. 
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Planas Nr. 22 Ploto III georadaro tyrimų planas, gylis 60-90 cm. 
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Pav. 7 Ploto III georadaro tyrimų pjūvių planai skirtinguose gyliuose 

(30-60 cm, 70-100 cm, 100-130 cm). 
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Planas Nr. 23 Ploto III geofizikinių anomalijų planas. 
Galimos inžinerinės komunikacijos 

Archeologinio pobūdžio anomalijos 

Pririšimo taškai 

Sensitive Area 1, Area 2 – vietos, kur aptikta tikėtinų kapų anomalijų 

 

Pav. 8 Ploto II kapų vietos (Sensitive Area 1) ir anomalijų 3-2, 3-4 profiliai. 
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Nuotraukų sąrašas 

 
Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorija 

 
1. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos rytinė dalis. Vaizdas iš ŠR. 

2. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos vakarinė dalis. Vaizdas iš P. 

3. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos šiaurės rytinė dalis. Vaizdas iš PV. 

4. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos rytinė dalis. Vaizdas iš R. 

5. Kapų kauburiai ir betoniniai borteliai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš 

P. 

6. Kapų kauburiai ir betoniniai borteliai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš 

PR. 

7. Kapų kauburiai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš PR. 

8. Pastato pamatas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos šiaurinėje dalyje. Vaizdas iš R. 

9. Atliekamas 3D lazerinis skenavimas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš P. 

10. Atliekamas 3D lazerinis skenavimas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš 

PR. 

11. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš 

ŠV. 

12. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš 

PR. 

13. Akmeninis paminklas su antkapiu šalia kapo Nr. 221. Vaizdas iš PV. 

14. Užrašas ant paminklo. Vaizdas iš PV. 

15. Kapas Nr. 310. Vaizdas iš PV. 

16. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

17. Kapas Nr. 348. Vaizdas iš PV. 

18. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

19. Kapas Nr. 356. Vaizdas iš PV. 

20. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

21. Kapas Nr. 361. Vaizdas iš PV. 

22. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

23. Kapas Nr. 372. Vaizdas iš PV. 

24. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

25. Kapas Nr. 373. Vaizdas iš PV. 

26. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

27. Kapas Nr. 435. Vaizdas iš PV. 

28. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

29. Kapas Nr. 440. Vaizdas iš PV. 

30. Užrašas ant kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

31. Kapas Nr. 493. Vaizdas iš PV. 

32. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

33. Kapas Nr. 555. Vaizdas iš PV. 

34. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

35. Kapas Nr. 568. Vaizdas iš PV. 

36. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

37. Kapas Nr. 591. Vaizdas iš PV. 

38. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 
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39. Kapas Nr. 633. Vaizdas iš PV. 

40. Kapas Nr. 633. Vaizdas iš PV. 

41. Kapas Nr. 640. Vaizdas iš PV. 

42. Užrašas ant kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

43. Kapas Nr. 643. Vaizdas iš PV. 

44. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

45. Kapas Nr. 710. Vaizdas iš PV. 

46. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

47. Kapas Nr. 808. Vaizdas iš PV. 

48. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

49. Kapas Nr. 819. Vaizdas iš PV. 

50. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

51. Kapas Nr. 827. Vaizdas iš PV. 

52. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

53. Kapas Nr. 830. Vaizdas iš PV. 

54. Užrašas ant kapo kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

55. Kapas Nr. 881. Vaizdas iš PV. 

56. Lentelė ant kryžiaus. Vaizdas iš PV. 

57. Kapas Nr. 887. Vaizdas iš PV. 

58. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

59. Kapas Nr.889. Vaizdas iš PV. 

60. Užrašas ant paminklo Nr. 8. Vaizdas iš PV. 

61. Kapas Nr. 893. Vaizdas iš PV. 

62. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

63. Kapas Nr. 964. Vaizdas iš PV. 

64. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

65. Kapas Nr. 1018. Vaizdas iš PV. 

66. Užrašas ant kapo paminklo. Vaizdas iš PV. 

67. Medinis koplytstulpis (paminklas Nr. 1). Vaizdas iš PV. 

68. Užrašas ant koplytstulpio. Vaizdas iš PV. 

69. Medinis kryžius (paminklas Nr. 2). Vaizdas iš PV. 

70. Užrašas ant paminklo Nr. 2. Vaizdas iš PV. 

71. Metalinis kryžius (paminklas Nr. 3). Vaizdas iš PV. 

72. Užrašas ant paminklo Nr. 3. Vaizdas iš PV. 

73. Akmeninė atminimo lenta (paminklas Nr. 4). Vaizdas iš PV. 

74. Užrašas ant paminklo Nr. 4. Vaizdas iš PV. 

75. Akmeninis atminimo paminklas (paminklas Nr. 5). Vaizdas iš ŠR. 

76. Užrašas ant paminklo Nr. 5. Vaizdas iš ŠR. 

77. Akmeninė atminimo lenta (paminklas Nr. 6). Vaizdas iš Š. 

78. Užrašas ant paminklo Nr. 6. Vaizdas iš Š. 

79. Akmeninis atminimo paminklas su mediniu kryžiumi (paminklas Nr. 7). Vaizdas iš PV. 

80. Užrašas ant paminklo Nr. 7. Vaizdas iš PV. 

81. Paminklas Nr. 8. Vaizdas iš PV. 

82. Akmeninis atminimo paminklas (paminklas Nr. 9). Vaizdas iš PV. 

83. Užrašas ant paminklo Nr. 9. Vaizdas iš PV. 
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Macikų stovyklos ir lagerio teritorijos aplinka 

 
84. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas I. Vaizdas iš PR. 

85. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Ploto I šiaurinė dalis. 

Vaizdas iš PR. 

86. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Ploto I pietinė dalis. 

Vaizdas iš ŠV. 

87. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Ploto I 

šiaurinė dalis. Vaizdas iš ŠV. 

88. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Ploto I 

šiaurinė dalis. Vaizdas iš PR. 

89. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Ploto I 

šiaurinė dalis. Vaizdas iš PV. 

90. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Ploto I pietinė 

dalis. Vaizdas iš PR. 

91. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš ŠR. 

92. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš PV. 

93. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš ŠR. 

94. Atliekami tyrimai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš ŠV. 

95. Atliekami tyrimai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš R. 

96. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš 

ŠV. 

97. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš 

ŠR. 

98. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš Š. 

99. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš V. 

100. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš 

P. 

101. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš 

PV. 

102. Plotas III tyrimų metu. Teritorija į Š nuo kapinių. Vaizdas iš ŠV. 

103. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš P. 

104. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš Š. 

105. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš V. 
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Nuotraukos 

Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorija 

1. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos rytinė dalis. Vaizdas iš ŠR. 

 

2. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos vakarinė dalis. Vaizdas iš P. 

3. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos šiaurės rytinė dalis. Vaizdas iš PV. 
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4. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos rytinė dalis. Vaizdas iš R. 

5. Kapų kauburiai ir betoniniai borteliai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš P. 

 

6. Kapų kauburiai ir betoniniai borteliai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš PR. 
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7. Kapų kauburiai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš PR. 

8. Pastato pamatas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos šiaurinėje dalyje. Vaizdas iš R. 

 

9. Atliekamas 3D lazerinis skenavimas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš P. 
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10. Atliekamas 3D lazerinis skenavimas Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš PR. 

11. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš ŠV. 

 

12. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijoje. Vaizdas iš PR. 
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13. Akmeninis paminklas su antkapiu šalia kapo Nr. 

221. Vaizdas iš PV. 
 

 

15. Kapas Nr. 310. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

17. Kapas Nr. 348. 

Vaizdas iš PV. 

14. Užrašas ant paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

16. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

18. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
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19. Kapas Nr. 356. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

21. Kapas Nr. 361. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

23. Kapas Nr. 372. 

Vaizdas iš PV. 

20. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

22. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

24. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
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25. Kapas Nr. 373. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

27. Kapas Nr. 435. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

29. Kapas Nr. 440. 

Vaizdas iš PV. 

26. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

28. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

30. Užrašas ant kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
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31. Kapas Nr. 493. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

33. Kapas Nr. 555. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

35. Kapas Nr. 568. 

Vaizdas iš PV. 

32. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

34. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

36. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
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37. Kapas Nr. 591. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

39. Kapas Nr. 633. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

41. Kapas Nr. 640. 

Vaizdas iš PV. 

38. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

40. Kapas Nr. 633. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

42. Užrašas ant kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
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43. Kapas Nr. 643. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

45. Kapas Nr. 710. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

47. Kapas Nr. 808. 

Vaizdas iš PV. 

44. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

46. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

48. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
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49. Kapas Nr. 819. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

51. Kapas Nr. 827. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

53. Kapas Nr. 830. 

Vaizdas iš PV. 

50. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

52. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

54. Užrašas ant kapo kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
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55. Kapas Nr. 881 

Vaizdas iš PV. 
 

 

57. Kapas Nr. 887. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

59. Kapas Nr.889. 

Vaizdas iš PV. 

56. Lentelė ant kryžiaus. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

58. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

60. Užrašas ant paminklo Nr. 8. 

Vaizdas iš PV. 
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61. Kapas Nr. 893. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

63. Kapas Nr. 964. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

65. Kapas Nr. 1018. 

Vaizdas iš PV. 

62. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

64. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

66. Užrašas ant kapo paminklo. 

Vaizdas iš PV. 
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67. Medinis koplytstulpis (paminklas Nr. 1). 

Vaizdas iš PV. 
 

 

69. Medinis kryžius (paminklas Nr. 2). 

Vaizdas iš PV. 
 

 

71. Metalinis kryžius (paminklas Nr. 3). 

Vaizdas iš PV. 

68. Užrašas ant koplytstulpio. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

70. Užrašas ant paminklo Nr. 2. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

72. Užrašas ant paminklo Nr. 3. 

Vaizdas iš PV. 
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73. Akmeninė atminimo lenta (paminklas Nr. 4). 

Vaizdas iš PV. 
 

 

75. Akmeninis atminimo paminklas (paminklas Nr. 

5). Vaizdas iš ŠR. 

 

77. Akmeninė atminimo lenta (paminklas Nr. 6). 

Vaizdas iš Š. 

74. Užrašas ant paminklo Nr. 4. 

Vaizdas iš PV. 
 

 

76. Užrašas ant paminklo Nr. 5. 

Vaizdas iš ŠR. 
 

 

78. Užrašas ant paminklo Nr. 6. 

Vaizdas iš Š. 
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79. Akmeninis atminimo paminklas su mediniu 

kryžiumi (paminklas Nr. 7). Vaizdas iš PV. 

80. Užrašas ant paminklo Nr. 7. 

Vaizdas iš PV. 

 

81. Paminklas Nr. 8. Vaizdas iš PV. 

  

82. Akmeninis atminimo paminklas (paminklas Nr. 

9). Vaizdas iš PV. 

83. Užrašas ant paminklo Nr. 9. 

Vaizdas iš PV. 
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Macikų stovyklos ir lagerio teritorijos aplinka 

84. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas I. Vaizdas iš PR. 

 

85. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Ploto I šiaurinė dalis. 

Vaizdas iš PR. 

86. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Ploto I pietinė dalis. 

Vaizdas iš ŠV. 
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87. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Ploto I šiaurinė dalis. Vaizdas iš ŠV. 

 

88. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Ploto I šiaurinė dalis. Vaizdas iš PR. 

 

89. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Ploto I šiaurinė dalis. Vaizdas iš PV. 
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90. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Ploto I pietinė dalis. Vaizdas iš PR. 

 

91. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš ŠR. 

92. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš PV. 
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93. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas II. Vaizdas iš ŠR. 

94. Atliekami tyrimai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Plotas II. Vaizdas iš ŠV. 

 

95. Atliekami tyrimai Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. 

Plotas II. Vaizdas iš R. 
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96. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš ŠV. 

97. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš ŠR. 

 

98. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš Š. 
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99. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš V. 

100. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš P. 

 

101. Tyrimų vieta – Macikų stovyklos ir lagerio kapinių teritorijos aplinkoje. Plotas III. Vaizdas iš PV. 
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102. Plotas III tyrimų metu. Teritorija į Š nuo kapinių. Vaizdas iš ŠV. 

103. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš P. 

104. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš Š. 
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105. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) Macikų stovyklos ir lagerio kapinių aplinkoje. Plotas III. 

Vaizdas iš V. 
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Priedų sąrašas 

 
1. Kapų duobių inventorinė lentelė. 

2. Antkapinių ir atminimo paminklų inventorinė lentelė. 

3. Archeologinių tyrimų leidimas. 

4. Archeologinių tyrimų projektas. 

5. Rokas Vengalis. Geofizikinių žvalgymų Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekse 

(17035) Macikų k., Šilutės r. sav. 2019 m. PAŽYMA. Vilnius, 2019 10 02. 

6. Geofizikinių tyrimų lydraštis ir pažyma: Jarrod Burks. Geophysical Survey in Three Areas 

around the Stalag Luft VI Prisoner of War Camp in Macikai, Lithuania. 
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Priedai 

Kapų duobių ir paminklų inventorinė lentelė Priedas 1 
 
 

 

Kapo 

duobės 

numeris 

Kapo duobės centro 

koordinatės (LKS 94) 
 
 

Palaidotas asmuo 

 
 

Pastabos X 

Šiaurės 

platuma (m) 

Y 

Rytų 

platuma 

(m) 

1 6138825,20 342815,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 

perkasoje Nr. 1. 

2 6138823,89 342817,06  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 
perkasoje Nr. 1. 

3 6138822,44 342819,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 

perkasoje Nr. 1. 

4 6138821,70 342822,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 
perkasoje Nr. 1. 

5 6138820,98 342823,85  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 
perkasoje Nr. 1. 

6 6138820,70 342825,84  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 

perkasoje Nr. 1. 

7 6138819,11 342828,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 

perkasoje Nr. 1. 

8 6138817,33 342830,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

9 6138816,25 342832,16  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

10 6138815,49 342833,38  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

11 6138814,69 342834,57  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

12 6138813,57 342836,88  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

13 6138812,76 342838,61  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

14 6138811,58 342840,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

15 6138810,75 342842,68  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

16 6138808,21 342847,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

17 6138807,19 342848,95  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

18 6138806,13 342850,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

19 6138805,37 342852,25  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

20 6138804,48 342854,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

21 6138803,27 342855,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

22 6138801,44 342856,88  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

23 6138800,79 342858,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

24 6138799,34 342860,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

25 6138798,54 342861,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

26 6138799,34 342863,11  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

27 6138797,96 342864,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

28 6138797,30 342865,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

29 6138796,08 342866,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

30 6138795,32 342868,29  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

31 6138794,58 342869,72  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

32 6138793,84 342870,92  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

33 6138793,09 342872,21  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

34 6138820,10 342812,96  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

35 6138819,23 342814,71  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

36 6138818,75 342816,32  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

37 6138818,51 342817,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

38 6138817,85 342818,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

39 6138817,40 342819,63  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

40 6138816,74 342821,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

41 6138816,03 342822,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

42 6138815,31 342824,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

43 6138814,57 342826,17  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

44 6138813,62 342828,71  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

45 6138812,88 342829,98  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

46 6138812,38 342832,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

47 6138811,77 342833,38  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

48 6138810,69 342836,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

49 6138809,52 342837,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

50 6138809,18 342839,52  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

51 6138807,99 342841,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

52 6138806,80 342843,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

53 6138805,91 342845,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

54 6138804,78 342847,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

55 6138804,03 342848,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

56 6138803,35 342850,03  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

57 6138802,74 342851,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

58 6138816,63 342811,62  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

59 6138815,96 342813,33  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

60 6138815,40 342814,68  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

61 6138814,65 342816,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

62 6138813,62 342818,57  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

63 6138812,74 342820,35  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

64 6138811,63 342822,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

65 6138810,71 342824,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

66 6138809,81 342826,47  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

67 6138808,91 342828,13  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

68 6138808,11 342829,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

69 6138807,72 342831,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

70 6138806,82 342836,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

71 6138806,37 342837,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

72 6138804,62 342840,28  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

73 6138804,20 342841,89  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

74 6138803,01 342843,24  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

75 6138802,45 342844,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

76 6138800,92 342847,69  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

77 6138799,62 342849,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

78 6138799,01 342850,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

79 6138799,17 342852,58  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

80 6138798,31 342854,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

81 6138797,33 342856,68  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

82 6138794,90 342860,28  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

83 6138794,40 342861,58  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

84 6138793,21 342864,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

85 6138792,53 342866,38  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

86 6138791,65 342868,26  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

Šalia kapo yra medinis kryžius 
(Nuotr. Nr. 81). 

87 6138790,96 342869,68  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

88 6138790,41 342870,98  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

89 6138814,19 342809,58  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

90 6138813,48 342810,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

91 6138812,76 342812,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

92 6138812,10 342813,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

93 6138811,20 342815,27  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapas su 
betoniniu antkapiu. 

94 6138810,41 342816,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

95 6138809,64 342818,13  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

96 6138808,64 342819,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

97 6138807,63 342821,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

98 6138808,50 342823,92  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

99 6138807,55 342825,35  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

100 6138806,52 342826,96  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

101 6138805,62 342828,42  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

102 6138804,85 342829,95  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

103 6138805,12 342833,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

104 6138804,59 342835,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

105 6138802,24 342840,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

106 6138800,78 342843,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

107 6138798,51 342846,62  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

108 6138797,52 342848,17  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

109 6138796,69 342849,71  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

110 6138794,98 342850,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

111 6138796,13 342853,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

112 6138795,58 342854,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

113 6138793,95 342853,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

114 6138792,96 342855,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

115 6138791,61 342858,64  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

116 6138790,73 342859,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

117 6138789,27 342863,17  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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118 6138788,39 342864,68  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

119 6138787,80 342865,83  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

120 6138787,36 342867,06  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

121 6138786,61 342868,72  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

122 6138811,28 342808,03  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

123 6138810,75 342809,26  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

124 6138810,02 342810,42  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

125 6138809,26 342811,77  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

126 6138808,43 342813,13  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

127 6138807,87 342814,52  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

128 6138807,11 342815,91  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

129 6138806,28 342817,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

130 6138805,36 342819,01  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

131 6138804,86 342820,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

132 6138806,28 342823,05  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

133 6138805,03 342824,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

134 6138804,20 342825,93  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

135 6138803,31 342827,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

136 6138802,35 342828,74  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

137 6138803,14 342832,84  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

138 6138802,68 342833,93  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

139 6138802,71 342835,02  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

140 6138801,16 342831,35  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

141 6138800,59 342832,44  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

142 6138800,20 342833,77  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

143 6138799,40 342836,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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144 6138800,33 342839,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

145 6138800,10 342841,24  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

146 6138798,71 342842,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

147 6138798,54 342837,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

148 6138797,75 342839,59  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

149 6138796,76 342841,47  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

150 6138796,42 342845,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

151 6138794,54 342844,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

152 6138795,49 342847,17  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

153 6138793,27 342848,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

154 6138792,71 342849,42  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

155 6138792,05 342850,84  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

156 6138791,55 342852,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

157 6138790,70 342853,28  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

158 6138790,20 342854,42  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

159 6138789,11 342857,25  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

160 6138788,30 342858,72  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

161 6138787,01 342861,82  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

162 6138786,58 342863,45  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

163 6138785,56 342864,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

164 6138784,96 342866,02  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

165 6138784,17 342867,38  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

166 6138808,93 342806,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

167 6138808,59 342807,92  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

168 6138807,94 342809,11  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

169 6138807,10 342810,45  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 



77  

170 6138806,56 342811,75  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

171 6138805,88 342812,89  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

172 6138805,28 342814,19  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

173 6138804,72 342815,27  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

174 6138804,12 342816,46  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

175 6138803,28 342818,11  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

176 6138802,45 342819,56  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

177 6138802,35 342821,65  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

178 6138801,88 342823,13  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

179 6138801,06 342824,14  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

180 6138800,42 342825,83  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

181 6138799,58 342827,19  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

182 6138798,73 342830,02  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

183 6138798,15 342831,15  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

184 6138797,73 342832,32  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

185 6138796,56 342835,04  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

186 6138795,96 342836,63  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

187 6138795,27 342838,17  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

Virš kapo yra akmeninė atminimo 

lenta (Nuotr. Nr. 73-74). 

188 6138794,58 342840,04  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

189 6138792,23 342842,98  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

190 6138791,70 342844,17  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

191 6138790,13 342846,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

192 6138789,60 342847,94  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

193 6138789,10 342849,27  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

194 6138788,44 342850,56  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 
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195 6138787,83 342851,78  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

196 6138787,36 342852,94  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

197 6138786,56 342855,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

198 6138785,64 342857,42  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

199 6138784,15 342860,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

200 6138783,55 342862,28  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

201 6138782,96 342863,77  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

202 6138782,30 342865,14  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

203 6138781,72 342866,25  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

204 6138806,76 342805,48  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

205 6138806,34 342806,81  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

206 6138805,76 342807,98  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

207 6138805,17 342809,33  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

208 6138804,66 342810,49  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

209 6138804,18 342811,43  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

210 6138803,65 342812,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

211 6138803,18 342813,31  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

212 6138802,67 342814,22  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

213 6138801,83 342815,64  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

214 6138801,13 342817,18  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

215 6138800,11 342818,35  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

216 6138799,27 342819,79  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

217 6138798,63 342821,04  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

218 6138798,17 342822,16  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

219 6138797,36 342823,34  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

220 6138796,68 342824,27  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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221 6138796,13 342825,69  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

Šalia kapo yra paminklas su užrašu: 

Šiuose kapuose ilsisi 

Pranas Bandzevičius Andriaus 

buvęs Nepriklausomos Lietuvos 

savanoris 

1900 – 1952 

LIŪDI VAIKAI IR ANŪKAI 

KAIŠIADORYS 
(Nuotr. Nr. 13-14). 

222 6138795,08 342828,57  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

223 6138794,30 342830,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

224 6138792,76 342833,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

225 6138792,33 342835,27  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

226 6138793,08 342837,10  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

227 6138792,00 342838,38  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

228 6138790,41 342841,83  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

229 6138789,71 342843,27  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

230 6138788,33 342845,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

231 6138787,54 342846,79  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

232 6138786,76 342848,55  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

233 6138785,91 342850,03  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

234 6138785,24 342851,32  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

235 6138783,93 342854,45  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

236 6138783,13 342856,23  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

237 6138781,94 342859,02  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

238 6138781,13 342860,70  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

239 6138780,12 342862,53  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

240 6138779,23 342864,16  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

241 6138819,27 342774,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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242 6138818,82 342776,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

243 6138816,25 342779,15  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

244 6138805,61 342802,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

245 6138805,08 342803,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

246 6138804,39 342804,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

247 6138803,81 342806,11  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

248 6138803,23 342807,35  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

249 6138802,56 342808,81  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

250 6138801,48 342810,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

Šalia kapo yra medinis kryžius 
(Nuotr. Nr. 69-70). 

251 6138800,61 342812,72  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

252 6138799,42 342814,36  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

253 6138798,86 342815,66  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

254 6138798,15 342816,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

255 6138796,83 342819,09  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

256 6138795,99 342820,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

257 6138794,53 342821,58  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

258 6138793,89 342822,79  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

259 6138793,09 342824,23  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

260 6138792,49 342827,85  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

261 6138791,78 342829,33  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

262 6138790,31 342832,99  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

263 6138789,77 342834,62  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

264 6138790,12 342836,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

265 6138789,57 342838,21  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

266 6138788,33 342840,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 
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267 6138787,85 342841,89  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

268 6138786,09 342844,29  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

269 6138785,08 342846,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

270 6138784,39 342847,53  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

271 6138783,77 342848,77  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

272 6138782,94 342850,18  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

273 6138781,14 342853,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

274 6138780,57 342854,88  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

275 6138778,92 342858,32  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

276 6138778,33 342859,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

277 6138777,71 342861,04  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

278 6138777,10 342862,50  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

279 6138774,54 342864,53  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

280 6138816,30 342771,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

281 6138815,93 342773,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

282 6138815,27 342775,64  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

283 6138812,76 342777,52  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

284 6138812,00 342779,51  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

285 6138811,30 342781,16  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

286 6138810,71 342782,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

287 6138810,08 342784,77  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

288 6138809,38 342786,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

289 6138808,56 342788,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

290 6138807,90 342790,46  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

291 6138807,40 342792,11  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

292 6138806,74 342793,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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293 6138806,11 342794,99  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

294 6138805,32 342796,44  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

295 6138804,56 342797,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

296 6138803,83 342799,48  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

297 6138802,84 342801,53  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

298 6138801,98 342803,42  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

299 6138800,98 342805,17  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

300 6138800,29 342806,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

301 6138799,59 342807,92  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

302 6138798,90 342809,37  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

303 6138798,34 342810,63  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

304 6138797,71 342812,45  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

305 6138796,88 342813,77  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

306 6138796,22 342814,96  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

307 6138793,69 342818,66  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

308 6138792,98 342819,66  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

309 6138792,48 342820,67  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

310 6138791,76 342821,72 JUOZAS 

MISEVIČIUS 

1921–1949 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Medinis kryžius (Nuotr. 
Nr. 15-16). 

311 6138790,99 342823,10  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

312 6138789,86 342826,14  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

313 6138789,17 342827,63  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

314 6138788,35 342829,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

315 6138787,66 342830,59  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

316 6138788,12 342835,67  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

317 6138787,38 342836,98  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

318 6138786,40 342839,69  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
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    kapų sisteminį išdėstymą. 

319 6138785,94 342840,73  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

320 6138785,22 342841,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

321 6138784,41 342839,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

322 6138783,44 342839,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

323 6138783,17 342840,96  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

324 6138782,51 342841,91  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

325 6138781,81 342843,44  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

326 6138780,65 342845,36  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

327 6138779,40 342846,89  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

328 6138778,36 342848,77  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

329 6138777,49 342850,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

330 6138776,92 342851,63  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

331 6138777,81 342854,57  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

332 6138776,58 342856,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

333 6138775,67 342857,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

334 6138774,72 342859,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

335 6138774,01 342860,43  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

336 6138773,42 342861,69  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

Virš kapo yra akmeninis paminklas 
(Nuotr. Nr. 82-83). 

337 6138772,57 342863,18  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

338 6138772,10 342864,31  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

339 6138775,79 342853,26  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

340 6138774,57 342855,18  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

341 6138773,60 342856,91  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

342 6138772,72 342857,96  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

343 6138771,80 342859,24  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
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    kapų sisteminį išdėstymą. 

344 6138771,01 342860,77  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

345 6138770,03 342861,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

346 6138813,80 342768,69  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

347 6138813,10 342770,48  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

348 6138812,36 342772,45 JUOZAS 

RAČIUKAITIS 

1883 – 1947 

DAUGĖLIŠKIŲ 
km., ŠAKIŲ apskr. 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Medinis kryžius su mediniu antkapiu 

(Nuotr. Nr. 17-18). 

349 6138811,43 342774,32  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

350 6138810,45 342776,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

351 6138809,86 342778,61  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

352 6138809,33 342780,43  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

353 6138808,55 342782,04  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

354 6138807,97 342783,97  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

355 6138806,96 342785,89  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

356 6138806,43 342788,09  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Betoninis antkapis ir 

metalinis kryžius su betoniniu 

postamentu (Nuotr. Nr. 19-20). 

357 6138805,88 342789,53  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

358 6138805,20 342790,82  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

359 6138804,57 342792,21  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

360 6138803,95 342793,69  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

361 6138803,30 342795,06  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Betoninis antkapis ir 

metalinis kryžius su betoniniu 

postamentu. Užrašas: 
(Nuotr. Nr. 21-22). 

362 6138802,24 342797,33  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 
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363 6138801,60 342798,77  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

364 6138801,10 342799,78  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

365 6138800,55 342800,97  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

366 6138799,80 342802,37  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

367 6138798,80 342804,02  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

368 6138798,15 342805,37  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

369 6138797,29 342806,93  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

370 6138796,70 342808,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

371 6138796,13 342809,82  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

372 6138795,07 342811,88 STEPONAS 

BUDGINAS 

1904–1948 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Betoninis antkapis ir 

akmeninis paminklas. Užrašas: 

(Nuotr. Nr. 23-24). 

373 6138794,22 342813,94 ADOMAS 

UŽKURĖLIS 

1884 – 1953 
IŠ ROKIŠKIO 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Betoninis antkapis ir 

akmeninis paminklas. Užrašas: 
(Nuotr. Nr. 25-26). 

374 6138793,18 342815,61  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

375 6138791,94 342816,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

376 6138790,88 342818,13  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

377 6138790,30 342819,42  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

378 6138789,48 342820,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

379 6138788,74 342822,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

380 6138788,13 342823,45  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

381 6138786,94 342825,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

382 6138785,82 342826,37  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

383 6138785,10 342827,70  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

384 6138784,15 342829,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

385 6138783,02 342830,98  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 



86  

386 6138784,32 342833,61  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

387 6138782,30 342832,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

388 6138781,31 342834,39  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

389 6138780,62 342836,12  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

390 6138779,84 342837,51  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

391 6138779,03 342839,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

392 6138777,97 342841,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

393 6138777,19 342843,50  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

394 6138776,60 342845,00  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

395 6138775,39 342847,28  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

396 6138774,57 342848,78  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

397 6138773,68 342850,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

398 6138772,90 342851,39  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

399 6138772,47 342852,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

400 6138771,37 342854,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

401 6138770,38 342856,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

402 6138769,55 342858,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

403 6138768,77 342859,73  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

404 6138767,93 342860,92  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

405 6138811,02 342767,29  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

406 6138810,22 342768,96  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

407 6138809,43 342770,97  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

408 6138808,66 342773,06  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

409 6138807,53 342774,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

410 6138806,86 342777,14  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

411 6138806,12 342778,78  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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412 6138805,30 342780,63  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

413 6138804,72 342782,48  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

414 6138803,87 342784,25  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

415 6138803,27 342785,97  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

416 6138802,29 342787,64  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

417 6138801,57 342789,09  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

418 6138801,07 342790,42  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

419 6138800,57 342791,74  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

420 6138800,65 342793,57  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

421 6138800,22 342794,86  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

422 6138799,77 342795,92  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

423 6138799,24 342797,16  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

424 6138798,66 342798,41  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

425 6138797,93 342799,87  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

426 6138797,10 342801,29  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

427 6138796,47 342802,76  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

428 6138795,63 342804,15  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

429 6138795,00 342805,54  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

430 6138794,20 342807,21  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

431 6138793,49 342808,90  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

432 6138792,59 342810,44  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

433 6138792,03 342811,68  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

434 6138791,45 342812,82  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

435 6138791,06 342813,90 JONAS 

KAZULĖNAS 

1879 – 1950 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su akmeniniu 

paminklu (Nuotr. Nr. 27-28). 

436 6138790,45 342814,91  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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437 6138788,83 342816,92  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

438 6138788,33 342818,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

439 6138787,59 342819,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

440 6138786,43 342820,89 STASYS 

GUDAITIS 

1896–1948 

 

KAPO VIETA 

NEŽINOMA 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su mediniu 

kryžiumi (Nuotr. Nr. 29-30). 

441 6138785,31 342822,57  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

442 6138784,48 342824,05  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

443 6138783,72 342825,35  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

444 6138782,69 342827,15  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

445 6138798,38 342792,08  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

446 6138797,89 342793,48  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

447 6138797,24 342794,62  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

448 6138796,52 342795,96  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

449 6138795,97 342797,12  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

450 6138795,50 342798,33  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

451 6138794,82 342799,47  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

452 6138793,75 342801,33  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

453 6138793,11 342802,86  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

454 6138792,22 342804,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

455 6138791,44 342806,05  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

456 6138790,74 342807,54  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

457 6138790,08 342809,46  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

458 6138789,09 342811,47  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

459 6138788,41 342812,49  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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460 6138787,84 342813,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

461 6138787,27 342814,46  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

462 6138786,53 342815,73  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

463 6138785,80 342817,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

464 6138785,02 342818,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

465 6138783,96 342820,11  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

466 6138782,65 342821,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

467 6138782,16 342823,26  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

468 6138781,51 342824,51  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

469 6138780,62 342826,44  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

470 6138779,89 342828,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

Šalia kapo yra atminimo lenta 
(Nuotr. Nr. 75-76). 

471 6138778,94 342829,92  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

472 6138778,39 342831,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

473 6138777,52 342832,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

474 6138776,40 342834,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

475 6138775,28 342837,24  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Šalia 

kapo yra akmeninis paminklas 
(Nuotr. Nr. 73-74). 

476 6138774,37 342838,82  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

477 6138773,25 342841,09  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

478 6138771,98 342842,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

479 6138770,67 342844,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

480 6138769,95 342845,96  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

481 6138769,50 342847,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

482 6138768,63 342848,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

483 6138767,85 342850,00  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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484 6138766,98 342851,91  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

485 6138765,81 342853,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

486 6138764,43 342855,86  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

487 6138763,16 342858,55  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

488 6138808,20 342766,16  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

489 6138807,41 342767,81  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

490 6138806,65 342769,90  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

491 6138805,70 342771,85  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

492 6138804,89 342773,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

493 6138804,09 342775,92 STASYS 

JAKŠTAS 

1889 – 1948 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su akmeniniu 

paminklu ir metaline tvorele (Nuotr. 
Nr. 31-32). 

494 6138803,37 342777,46  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

495 6138802,55 342779,15  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

496 6138801,76 342780,55  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su kryžiumi. 

497 6138800,94 342782,14  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

498 6138800,07 342784,26  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

499 6138799,31 342785,78  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

500 6138798,42 342787,28  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

501 6138797,70 342788,53  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

502 6138796,83 342789,80  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

503 6138796,11 342790,94  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

504 6138795,03 342793,00  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu ir kryžiumi. 

505 6138794,29 342794,58  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

506 6138793,60 342795,86  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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507 6138792,93 342796,85  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

508 6138792,16 342798,08  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

509 6138791,25 342799,84  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

510 6138790,45 342801,40  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

511 6138789,50 342803,18  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu ir kryžiumi. 

512 6138788,84 342804,68  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

513 6138788,18 342806,46  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

514 6138787,36 342808,26  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

515 6138786,79 342810,00  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

516 6138785,52 342811,69  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

517 6138784,53 342813,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

518 6138783,81 342814,63  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

519 6138783,17 342816,15  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

520 6138782,16 342817,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

521 6138781,25 342819,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

522 6138780,55 342820,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

523 6138779,74 342821,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

524 6138778,47 342823,53  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

525 6138777,66 342824,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

526 6138776,79 342826,19  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

527 6138776,01 342827,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

528 6138775,37 342828,59  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

529 6138774,45 342830,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

530 6138773,56 342831,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 
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531 6138772,88 342833,34  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

532 6138772,17 342834,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

533 6138771,33 342836,10  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

534 6138770,48 342837,45  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

535 6138769,80 342839,09  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

536 6138769,16 342840,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

537 6138767,72 342843,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

538 6138767,13 342844,40  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

539 6138766,28 342845,69  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

540 6138765,78 342847,16  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

541 6138764,66 342848,45  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

542 6138763,64 342850,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

543 6138762,39 342852,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

544 6138761,70 342854,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

545 6138760,47 342857,20  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

546 6138805,94 342762,48  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapo 

duobė atidengta 2014 metais 

perkasoje Nr. 5. 

547 6138805,33 342765,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

548 6138804,35 342766,85  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

549 6138803,66 342768,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

550 6138802,90 342770,50  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

551 6138801,97 342772,35  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

552 6138801,26 342774,31  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

553 6138800,49 342775,74  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

554 6138799,64 342777,51  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

555 6138798,72 342779,18 ŠIOSE KAPINĖSE 
PALAIDOTAS 

Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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   PRANAS 

KAMINSKAS 

1930–1950 

Kapas su akmeniniu paminklu 

(Nuotr. Nr. 33-34). 

556 6138798,05 342780,63  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

557 6138796,94 342782,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

558 6138796,39 342783,94  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

559 6138795,62 342785,26  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

560 6138794,93 342786,85  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

561 6138794,11 342788,33  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su kryžiumi. 

562 6138793,32 342789,73  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

563 6138792,60 342791,72  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

564 6138791,92 342793,04  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

565 6138791,18 342794,36  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

566 6138790,36 342795,50  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

567 6138789,66 342796,73  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

568 6138788,77 342798,56 ANDRIUS 

PAPLAUSKAS 

1886 – 1953 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu ir 

betoniniu antkapiu (Nuotr. Nr. 35- 

36). 

569 6138787,74 342800,07  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

570 6138786,71 342801,58  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

571 6138785,81 342803,29  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

572 6138784,94 342804,80  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

573 6138785,65 342807,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

574 6138784,86 342808,56  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

575 6138784,46 342809,85  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

576 6138783,56 342810,70  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

577 6138782,61 342812,18  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 
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578 6138781,72 342813,54  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

579 6138781,04 342815,47  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

580 6138784,34 342805,89  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

581 6138783,60 342807,24  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

582 6138782,73 342808,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

583 6138781,88 342809,25  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

584 6138781,38 342810,36  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

585 6138780,38 342811,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

586 6138779,71 342813,64  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

587 6138778,95 342814,81  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

588 6138778,50 342816,18  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

589 6138777,62 342818,02  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

590 6138777,14 342819,48  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

591 6138776,08 342820,67 MONTRIMAS 

STANISLOVAS 

1898–1946 

Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. Virš kapo 

metalinis kryžius su akmeniniu 

postamentu (Nuotr. Nr. 37-38). 

592 6138775,23 342822,23  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

593 6138774,20 342823,55  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

594 6138773,49 342825,33  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

595 6138772,93 342826,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

596 6138771,87 342828,00  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

597 6138771,02 342829,27  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

598 6138770,20 342830,57  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

599 6138769,50 342831,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

600 6138768,72 342833,23  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

601 6138767,91 342834,61  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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602 6138767,23 342835,90  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

603 6138766,42 342837,65  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

604 6138765,43 342839,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

605 6138764,44 342840,53  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

606 6138763,48 342842,05  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

607 6138762,81 342843,34  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

608 6138762,21 342844,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

609 6138761,60 342846,19  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

610 6138760,72 342847,89  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

611 6138760,15 342849,58  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

612 6138759,73 342851,23  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

613 6138758,90 342853,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

614 6138757,63 342855,85  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

615 6138801,85 342763,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

616 6138801,03 342765,42  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

617 6138800,03 342767,26  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

618 6138799,44 342769,23  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

619 6138798,85 342771,13  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

620 6138798,24 342772,62  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

621 6138797,62 342774,16  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

622 6138796,90 342776,11  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

623 6138796,31 342777,59  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

624 6138795,42 342778,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

625 6138794,43 342781,02  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

626 6138793,66 342782,27  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

627 6138792,71 342783,47  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 
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628 6138792,25 342785,08  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

629 6138791,31 342786,59  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

630 6138790,17 342788,07  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

631 6138789,35 342790,18  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

632 6138788,61 342791,37  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

633 6138787,85 342792,52  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su akmeniniu 

paminklu ir metaline tvorele su 

kryžiumi (Nuotr. Nr. 39-40). 

634 6138787,19 342793,88  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

635 6138786,29 342795,30  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

636 6138785,47 342796,92  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

637 6138784,51 342798,34  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

638 6138783,65 342799,86  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

639 6138782,62 342801,78  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

640 6138781,63 342803,64  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Virš kapo metalinis 

kryžius su akmeniniu postamentu ir 

betoninis antkapis (Nuotr. Nr. 41- 

42). 

641 6138780,50 342805,39  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

642 6138779,94 342806,74  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

643 6138779,05 342808,17  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Virš kapo betoninis 

antkapis ir akmeninis paminklas 

(Nuotr. Nr. 43-44). 

644 6138778,59 342809,32  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

645 6138777,06 342811,08  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

646 6138776,34 342812,57  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

647 6138775,76 342814,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

648 6138774,88 342815,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

649 6138774,59 342817,15  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 
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650 6138773,69 342818,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

651 6138772,77 342820,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

652 6138771,66 342822,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

653 6138770,50 342824,61  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

654 6138769,60 342826,17  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

655 6138768,94 342827,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

656 6138767,65 342828,60  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

657 6138767,04 342830,56  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

658 6138766,61 342832,02  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

659 6138766,09 342833,16  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

660 6138765,54 342834,27  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

661 6138764,93 342835,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

662 6138765,48 342830,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

663 6138764,93 342831,44  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

664 6138764,29 342832,52  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

665 6138763,76 342833,48  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

666 6138762,65 342836,18  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

667 6138762,18 342837,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

668 6138761,41 342839,54  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

669 6138760,75 342841,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

670 6138760,09 342843,11  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

671 6138759,26 342844,51  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

672 6138758,50 342846,18  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

673 6138757,53 342847,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

674 6138756,23 342849,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

675 6138755,67 342851,77  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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676 6138754,43 342854,04  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

677 6138798,46 342762,23  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

678 6138797,38 342764,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

679 6138796,48 342765,95  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

680 6138796,06 342767,53  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

681 6138794,89 342772,69  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

682 6138793,54 342774,33  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

683 6138792,88 342775,66  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

684 6138792,09 342776,95  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

685 6138791,11 342778,91  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

686 6138790,13 342780,29  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

687 6138789,36 342781,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

688 6138788,54 342783,06  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

689 6138787,75 342784,41  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

690 6138786,64 342786,03  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

691 6138787,17 342789,34  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

692 6138786,32 342790,24  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

693 6138785,55 342791,51  Virš kapo supiltas žemės kauburys 

su kryžiumi. 

694 6138784,68 342792,86  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

695 6138783,76 342793,93  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

696 6138782,97 342795,52  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

697 6138781,74 342796,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

698 6138780,87 342798,61  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

699 6138779,81 342800,34  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

700 6138778,92 342802,24  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

701 6138777,93 342804,02  Kapo vietoje supiltas žemės 
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    kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

702 6138777,48 342805,50  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

703 6138776,85 342806,90  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

704 6138775,54 342808,51  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

705 6138774,86 342810,05  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

706 6138773,98 342811,71  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

707 6138773,61 342813,17  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

708 6138772,84 342814,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

709 6138772,00 342816,26  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

710 6138771,10 342817,82 VINCAS 

MORKŪNAS 

1886·1947 

Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Virš kapo 

yra akmeninis paminklas (Nuotr. Nr. 
45-46). 

711 6138770,28 342819,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

712 6138769,38 342820,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

713 6138768,16 342822,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

714 6138767,13 342824,74  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

715 6138765,89 342826,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

716 6138764,64 342828,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

717 6138763,45 342829,71  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

718 6138762,61 342831,02  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

719 6138761,72 342833,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

720 6138760,66 342834,36  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

721 6138760,02 342835,87  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

722 6138759,38 342837,31  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

723 6138758,64 342838,79  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

724 6138757,70 342839,92  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

725 6138757,22 342841,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

726 6138756,28 342843,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

727 6138755,57 342845,16  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

728 6138754,93 342846,75  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

729 6138753,66 342848,34  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

730 6138752,72 342850,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

731 6138752,10 342851,39  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

732 6138751,53 342852,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

733 6138750,75 342854,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

734 6138794,74 342762,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

735 6138794,11 342764,28  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

736 6138793,35 342766,33  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

737 6138793,58 342768,65  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

738 6138792,86 342769,81  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

739 6138792,29 342771,40  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

740 6138791,41 342773,02  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

741 6138790,55 342774,11  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

742 6138789,70 342775,57  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

743 6138788,82 342777,27  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

744 6138787,74 342778,83  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

745 6138786,73 342779,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

746 6138785,88 342781,40  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

747 6138784,85 342782,85  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

748 6138784,03 342784,20  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

749 6138784,48 342787,69  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 
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750 6138783,74 342788,91  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

751 6138782,92 342789,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

752 6138782,20 342791,18  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

753 6138781,12 342792,51  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

754 6138780,19 342793,88  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

755 6138779,00 342795,27  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

756 6138777,97 342796,98  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

757 6138776,80 342798,89  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

758 6138775,98 342800,52  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

759 6138773,73 342803,82  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

760 6138772,17 342805,72  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

761 6138771,30 342807,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

762 6138770,73 342808,07  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

763 6138769,99 342808,92  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

764 6138769,27 342810,21  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

765 6138770,92 342812,03  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

766 6138770,40 342813,20  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

767 6138770,01 342814,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

768 6138769,27 342816,39  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

769 6138768,17 342817,89  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

770 6138767,38 342819,68  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

771 6138768,57 342811,16  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

772 6138768,06 342812,51  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

773 6138767,19 342813,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 
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774 6138766,69 342815,32  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

775 6138765,87 342816,88  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

776 6138765,18 342818,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

777 6138764,46 342820,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

778 6138763,87 342821,72  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

779 6138762,88 342823,26  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

780 6138761,81 342824,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

781 6138760,77 342826,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

782 6138759,82 342828,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

783 6138758,75 342829,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

784 6138758,39 342831,09  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

785 6138757,07 342832,20  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

786 6138756,11 342833,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

787 6138755,16 342835,64  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

788 6138753,87 342837,81  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

789 6138752,97 342839,66  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

790 6138752,17 342841,41  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

791 6138750,70 342843,84  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

792 6138749,77 342844,86  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

793 6138748,63 342846,36  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

794 6138748,14 342847,80  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

795 6138747,46 342848,99  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

796 6138746,38 342850,72  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

797 6138790,99 342765,61  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

798 6138790,67 342767,22  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

799 6138790,04 342768,70  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 
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800 6138789,72 342770,37  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

801 6138789,17 342771,67  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

802 6138788,24 342772,88  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

803 6138787,42 342774,23  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

804 6138786,26 342775,79  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

805 6138785,20 342777,25  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

806 6138784,30 342778,39  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

807 6138783,21 342779,58  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

808 6138782,29 342780,95 DOMICELĖ 

LUBIENĖ 

1910 – 1953 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu ir 

betoniniu antkapiu (Nuotr. Nr. 47- 

48). 

809 6138781,44 342782,49  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

810 6138782,26 342786,22  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

811 6138781,36 342787,57  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

812 6138780,65 342788,71  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

813 6138779,77 342789,90  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

814 6138779,03 342791,22  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

815 6138778,16 342792,47  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

816 6138777,05 342793,79  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

817 6138775,88 342795,43  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

818 6138774,80 342797,02  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

819 6138774,06 342798,29 Petronėlė 

Stonkienė 

1897 – 1947 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su metaliniu kryžiumi (Nuotr. 
Nr. 49-50). 

820 6138773,26 342799,42  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

821 6138770,46 342803,38  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

822 6138769,78 342804,75  Virš kapo supiltas žemės kauburys ir 
yra kryžius. 
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823 6138769,11 342805,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

824 6138768,45 342806,99  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

825 6138767,92 342807,91  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

826 6138766,88 342809,48  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

827 6138766,08 342811,13 PRANAS 

VENGALIS 

1895 – 1952 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu ir 

betoniniu antkapiu (Nuotr. Nr. 51- 

52). 

828 6138765,07 342812,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

829 6138764,42 342813,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

830 6138763,26 342815,40  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapas su 

kryžiumi (Nuotr. Nr. 53-54). 

831 6138762,31 342817,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

832 6138761,48 342818,70  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

833 6138759,54 342819,99  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

834 6138759,18 342822,58  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

835 6138758,04 342823,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

836 6138757,53 342825,37  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

837 6138756,79 342826,59  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

838 6138756,23 342827,59  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

839 6138755,07 342828,73  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

840 6138754,25 342830,31  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

841 6138753,54 342832,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

842 6138752,35 342833,72  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

843 6138751,52 342835,34  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

844 6138750,97 342837,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

845 6138749,87 342839,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

846 6138749,30 342840,39  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 
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847 6138748,12 342841,88  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

848 6138747,32 342843,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

849 6138746,50 342844,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

850 6138745,57 342845,95  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

851 6138744,91 342847,90  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

852 6138744,09 342849,46  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

853 6138788,84 342764,29  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

854 6138788,04 342765,45  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

855 6138787,61 342767,20  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

856 6138786,98 342768,82  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

857 6138786,22 342770,11  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

858 6138785,49 342771,30  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

859 6138784,67 342772,66  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

860 6138783,61 342774,21  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

861 6138782,52 342775,63  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

862 6138781,59 342776,89  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

863 6138780,57 342777,88  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

864 6138779,51 342779,44  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

865 6138778,68 342780,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

866 6138779,74 342784,66  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

867 6138778,91 342785,99  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

868 6138777,89 342787,21  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

869 6138777,03 342788,53  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

870 6138776,40 342789,59  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

871 6138775,54 342790,65  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

872 6138774,45 342792,44  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 



106  

873 6138773,40 342793,92  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

874 6138772,47 342795,59  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

875 6138771,68 342796,91  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

876 6138771,04 342798,23  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

877 6138767,33 342801,54  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

878 6138766,63 342802,80  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

879 6138766,07 342804,19  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

880 6138765,51 342805,25  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

881 6138764,98 342806,57  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu ir 

metaliniu kryžiumi (Nuotr. Nr. 55- 

56). 

882 6138764,32 342807,50  Virš kapo supiltas žemės kauburys ir 

yra kryžius. 

883 6138763,72 342808,72  Virš kapo supiltas žemės kauburys ir 
yra kryžius. 

884 6138762,99 342809,91  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

885 6138762,43 342810,93  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

886 6138761,74 342812,09  Virš kapo supiltas žemės kauburys ir 
yra kryžius. 

887 6138761,01 342813,35 ZOFIJA 

PIEKIENĖ 

1898–1953 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu ir 

betoniniu antkapiu (Nuotr. Nr. 57- 

58). 

888 6138760,28 342814,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

889 6138759,69 342815,79 LAURUŠONIS 

KLEMANSAS 

1927 1947 
RADVILIŠKIS 

Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. Kapas su 

mediniu kryžiumi (Nuotr. Nr. 59-60). 

890 6138758,96 342817,28  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

891 6138757,48 342817,74  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

892 6138755,66 342818,89  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

893 6138757,20 342821,02 ANTANAS 

ALEKNA 

ŠIAULĖNAI 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 
Kapas su akmeniniu paminklu ir 
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   PETROŠIŲ KM. betoniniu antkapiu (Nuotr. Nr. 61- 

62). 

894 6138754,71 342820,40  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

895 6138754,18 342822,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

896 6138753,59 342823,95  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

897 6138752,97 342825,47  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

898 6138752,00 342826,98  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

899 6138751,15 342828,23  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

900 6138750,39 342829,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

901 6138749,74 342830,64  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

902 6138748,96 342832,21  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

903 6138748,21 342833,41  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

904 6138747,66 342834,45  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

905 6138746,28 342836,39  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

906 6138745,31 342837,85  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

907 6138744,39 342839,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

908 6138743,42 342841,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

909 6138742,72 342842,49  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

910 6138741,94 342844,04  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

911 6138741,19 342845,45  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

912 6138741,96 342848,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

913 6138740,06 342847,07  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

914 6138784,94 342766,02  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

915 6138784,43 342767,47  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

916 6138783,83 342768,61  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

917 6138783,08 342769,83  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

918 6138782,29 342771,07  Kapo vietoje supiltas žemės 
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    kauburys. 

919 6138781,30 342772,72  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

920 6138780,38 342774,12  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

921 6138779,43 342775,44  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

922 6138778,40 342776,66  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

923 6138777,51 342778,18  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

924 6138776,57 342779,39  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

925 6138776,75 342782,41  Virš kapo supiltas žemės kauburys su 

kryžiumi. 

926 6138776,30 342783,90  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

927 6138775,53 342785,41  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

928 6138774,66 342786,65  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

929 6138773,84 342787,88  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

930 6138773,13 342789,06  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

931 6138772,20 342790,52  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

932 6138771,17 342792,74  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

933 6138770,45 342794,29  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

934 6138769,70 342795,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

935 6138768,98 342796,62  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

936 6138764,26 342799,85  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

937 6138763,68 342800,94  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

938 6138763,13 342801,87  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

939 6138762,65 342802,77  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

940 6138762,17 342803,53  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

941 6138761,75 342804,48  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

942 6138761,43 342805,38  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

943 6138760,93 342806,10  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

944 6138760,59 342806,95  Kapo vietoje supiltas žemės 



109  

    kauburys. 

945 6138760,00 342807,85  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

946 6138759,26 342808,72  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

947 6138759,08 342809,96  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

948 6138757,80 342811,63  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

949 6138757,04 342812,79  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

950 6138756,30 342813,92  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

951 6138755,41 342815,53  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

952 6138754,18 342817,32  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

953 6138753,40 342818,66  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

954 6138752,59 342820,35  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

955 6138744,31 342835,29  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

956 6138743,23 342836,88  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

957 6138742,34 342838,26  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

958 6138741,45 342839,87  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

959 6138740,80 342841,43  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

960 6138740,12 342842,98  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

961 6138739,26 342843,85  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

962 6138738,67 342844,91  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

963 6138738,05 342845,90  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

964 6138774,52 342780,91 ONA 

TUNAITIENĖ 

1889·1952 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu 
(Nuotr. Nr. 63-64). 

965 6138773,80 342782,47  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

966 6138773,11 342783,90  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. Šalia kapo 

yra medinis koplytstulpis (Nuotr. Nr. 
67-68). 

967 6138772,61 342785,41  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

968 6138771,47 342786,87  Kapo vietoje supiltas žemės 
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    kauburys. 

969 6138770,52 342788,14  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

970 6138769,70 342789,43  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

971 6138769,20 342790,70  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

972 6138768,59 342791,97  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

973 6138768,14 342793,22  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

974 6138767,66 342794,38  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

975 6138766,95 342795,52  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

976 6138761,87 342798,83  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

977 6138761,23 342799,91  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

978 6138760,65 342801,02  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

979 6138759,83 342802,13  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

980 6138758,99 342803,46  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

981 6138758,13 342805,25  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

982 6138757,17 342806,97  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

983 6138756,41 342808,56  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

984 6138755,35 342810,61  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

985 6138753,40 342812,08  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

986 6138752,34 342813,65  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

987 6138752,08 342815,22  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

988 6138751,45 342817,10  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

989 6138750,47 342818,75  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

990 6138750,22 342820,09  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

991 6138749,31 342822,60  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

992 6138748,76 342824,47  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

993 6138748,02 342825,78  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

994 6138747,00 342827,43  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

995 6138746,37 342828,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

996 6138745,43 342830,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

997 6138744,73 342831,51  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

998 6138743,70 342832,29  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

999 6138742,93 342833,33  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1000 6138741,90 342834,49  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1001 6138741,18 342835,63  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1002 6138740,73 342837,03  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1003 6138739,87 342838,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1004 6138738,87 342840,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1005 6138738,00 342841,73  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1006 6138736,78 342842,60  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1007 6138736,29 342843,63  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1008 6138735,70 342844,78  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1009 6138771,99 342781,35  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1010 6138771,31 342782,92  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1011 6138770,14 342784,03  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

1012 6138769,27 342785,61  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

1013 6138768,29 342787,07  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

1014 6138767,55 342788,55  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

1015 6138766,52 342789,85  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

1016 6138765,72 342791,30  Kapo vietoje supiltas žemės 
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    kauburys. 

1017 6138764,80 342792,57  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

1018 6138764,00 342793,79 PILIPAVIČIUS 

KLEOPAS 

STEPONO 

1923 – 1949 

KĖDAINIŲ 

APSKR. 

ŠĖTOS VALS. 

GARNIŠKIŲ KM. 

Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

Kapas su akmeniniu paminklu 

(Nuotr. Nr. 65-66). 

1019 6138769,26 342781,53  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1020 6138768,31 342782,80  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

1021 6138767,33 342784,37  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

1022 6138766,24 342785,95  Kapo vietoje supiltas žemės 
kauburys. 

1023 6138765,29 342787,44  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

1024 6138764,55 342788,89  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

1025 6138763,78 342790,19  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 
antkapiu. 

1026 6138763,07 342791,30  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. Kapas su betoniniu 

antkapiu. 

1027 6138762,22 342792,78  Kapo vietoje supiltas žemės 

kauburys. 

1028 6138759,73 342797,73  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1029 6138759,28 342798,76  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1030 6138758,60 342799,84  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1031 6138757,83 342800,93  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1032 6138756,93 342802,43  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1033 6138756,09 342804,08  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1034 6138755,13 342805,84  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1035 6138753,10 342806,67  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1036 6138752,21 342808,30  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1037 6138751,51 342809,76  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
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    kapų sisteminį išdėstymą. 

1038 6138750,36 342811,44  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1039 6138749,52 342812,82  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1040 6138748,90 342814,01  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1041 6138748,20 342815,09  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1042 6138747,54 342816,12  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1043 6138746,51 342817,71  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1044 6138745,41 342819,31  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1045 6138747,10 342821,47  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1046 6138746,59 342823,70  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1047 6138745,49 342824,99  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1048 6138744,63 342826,32  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1049 6138743,49 342827,55  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1050 6138742,68 342828,85  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1051 6138741,41 342830,33  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1052 6138740,58 342831,78  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1053 6138739,89 342832,99  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1054 6138739,06 342833,91  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1055 6138738,34 342835,34  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1056 6138737,30 342837,04  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1057 6138736,55 342838,79  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1058 6138736,32 342840,80  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1059 6138744,48 342820,89  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1060 6138743,48 342822,59  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1061 6138742,70 342823,74  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1062 6138742,03 342825,06  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1063 6138741,05 342826,14  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
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    GPR skenavimų metodais. 

1064 6138740,13 342827,39  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1065 6138739,27 342829,09  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1066 6138738,57 342830,16  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1067 6138738,13 342831,40  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1068 6138737,04 342832,71  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1069 6138736,21 342834,13  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1070 6138735,46 342835,46  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1071 6138734,77 342836,72  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1072 6138734,15 342837,84  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 

kapų sisteminį išdėstymą. 

1073 6138734,30 342839,38  Spėjama kapo vieta atsižvelgus į 
kapų sisteminį išdėstymą. 

1074 6138733,90 342840,82  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 

1075 6138733,48 342842,45  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 
GPR skenavimų metodais. 

1076 6138733,14 342843,94  Tikėtinas kapas, nustatytas 3D ir 

GPR skenavimų metodais. 
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Atminimo paminklų inventorinė lentelė Priedas 2 
 
 

 
 

Numeris 

Paminklo 

koordinatės (LKS 94) 
 
 

Užrašas X 

Šiaurės platuma 

(m) 

Y 

Rytų 

platuma (m) 

1. 6138772,18 342783,19 1952 M. ČIA 

NUKANKINTO 

PRANO GENIO 

ATMINIMUI 

1997 
Medinis koplytstulpis (Nuotr. Nr. 67-68). 

2. 6138802,05 342810,58 1939-1955 

SENOSIOM AUKOMS ATMINTI 

NUO LIETUVOS TAUTOS 

1989 
Medinis kryžius (Nuotr. Nr. 69-70). 

3. 6138821,79 342804,01 A✝A 

1990. 

1939. 1955 

Metalinis kryžius, betoninis postamentas (Nuotr. 

Nr. 71-72). 

4. 6138794,58 342837,41 Nuo 1943 m. rug- 

sėjo iki 1944 m. lie- 

pos šioje vietovėje 

kalėjo 2500 sąjun- 

gininkų karo belais- 

vių aviatorių. Trys 

čia pražuvę ameri- 

kiečiai seržantai: 

George Walker, 

Walter Nies ir 

William Teaf niekada nebesugrį- 

žo namo. 

 

From September 

1943 until July 1944 

2500 Allied Airmen 

Were held Prisoner 

of War at this site. 

Three Americans 

who perished here 

Never returned home. 

Sgt’s George Walker, 

Walter Nies and 

William Teaf. 

 

Akmeninė atminimo lenta, pastatyta 1996 m. 

(Nuotr. Nr. 73-74). 

5. 6138778,73 342828,73 1942 1944 
AMŽINA ATMINTIS ŽUVUSIEMS 
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   TARYBINIAMS LAKŪNAMS 

KARO BELAISVIŲ STOVYKLOJE 

“STALAG LUFT VI” 

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

СОВЕТСКИМ ЛEТЧИКАМ 

ПОГИБШИМ 

В ЛАГЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

“STALAG LUFT VI” 

 

ETERNAL MEMORY 

TO SOVIET PILOTS PERISHED 

AT THE PRISONERS OF WAR CAMP 

“STALAG LUFT VI” 
Akmeninis paminklas (Nuotr. Nr. 75-76). 

6. 6138774,67 342837,56 In memory of W.O. Keith Oliver Perry 

Royal Canadian Air Force 

who died near this site while a Prisoner of War 

August, 1943 

 

A la mémoire de l’Adjutant Keith Oliver Perry 

De l’Aviation royale du Canada 

mort tout près d’ici en aout 1943 

Alors qu’il était prisonnier de guerre 

 

Karo belaisviui Kanados Karališkojo oro pajėgų 

Viršilai Keith Oliver Perry, 

žuvusiam netoliese atminti 

1943 m. rugpjūčio mėn. 
Akmeninis paminklas (Nuotr. Nr. 77-78). 

7. 6138790,79 342848,59 Ś✝P 

Polakom – Patriotom, Obrońcom Ojczyzny, 

którzy w walce z najeźdźcami męczeńską 

ofiarę z własnego życia złożyli w Macikach 

w latach 1939-1955. 

W hołdzie Związek Polaków na Litwie A.D. 2005 

 

Lenkams – Patriotams Tėvynės Gynėjams, 

Kurie savo gyvenimą paaukojo kovodami 

su okupantais 1939-1955 m. 

ir ilsisi Macikų kapinėse. 

Pagarbiai Lietuvos lenkų sąjunga A.D. 2005 

 

Dotychczas 

ustalone nazwiska ofiar: 

Stanisław Bujko 1892-1952 (rejon solecznicki) 

Stanisław Gajdamowicz 1875-1951 

Bronisław Ilpiewicz 1890-1951 

Karol Januszkiewicz 1883-1953 (Nowa Wilejka) 

Józef Knutowicz 1895-1953 (rejon solecznicki) 

Stanisław Kozłowski 1914-1949 (Wilno) 

Michał Łasewicz ?-1949 (Troki) 

Ludwik Mieczkowski 1882-1949 
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   Stefan Paszkiewicz 1892-1951 (Troki) 

Wacław Sinkiewicz 1915-1952 (rejon wileński) 

Bolesław Slepikowski 1892-1952 (rej. podbrodzki) 

Józef Szenkowicz 1889-1951 

Wincenty Tolarkowski 1880-1950 (rej. wileński) 

Stanisław Witkowski 1886-1952 (Kiejdany) 

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI 

 

BOGA RODZICO, DZIEWICO! 

WOLNEGO LUDU KREW ZANIEŚ PRZED 

BOGA 
Akmeninis paminklas (Nuotr. Nr. 79-80). 

8. 6138792,16 342867,90 Kryžių kompozicija, didelis medinis kryžius, 

priešais jį dvi grupės po tris akmeninius kryžius. 

(Nuotr. Nr. 81). 

9. 6138774,11 342862,53 ANGELEGT DURCH- 

DEUTSCHE UND 

LITAUISCHE SOLDATEN 

2004 
Akmeninis paminklas (Nuotr. Nr. 82-83). 
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Žvalgomųjų archeologinių tyrimų leidimas Priedas 3 
 

 

 

 

 



119  

 



 

Priedas Nr. 4 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Tyrimų reikalingumo pagrindimas 

 
Šilutės muziejus vykdo Macikų koncentracijos stovyklos kapinių inventorizavimo projektą. 

Vienas iš projekto tikslų – kapinių situacijos plano sudarymas, pažymint vizualiai atsekamas bei 

tikėtinas kapų vietas. Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiami nedestrukciniai archeologinių tyrimų 

metodai – 3D lazerinis skenavimas ir tyrimai georadarų (GPR). Darbai atliekami saugomos 

nekilnojamos kultūros vertybės – Macikų koncentracijos stovyklos objektų kompleksas (17035) 

teritorijoje bei asmenų nužudytų XIX-XX a. vykusių ginkluotų konfliktų metų palaidojimų vietoje 

(priedai Nr. 1, 2). 

Tuo pačiu metu planuojama pratęsti 2017 m. pradėtą JAV karo belaisvių galimos palaidojimo 

vietos paiešką. ”Ohio Valley Archaeology, Inc.“ (JAV) vyriausybinės organizacijos DPAA (Defense 

POW/MIA Accounting Agency) užsakymu planuoja nedestrukciniais tyrimų metodais žvalgyti 

Macikų koncentracijos stovyklos aplinką. 

 
Archeologinių tyrimų tikslas 

Keliami du archeologinių tyrimų tikslai: 

1. Kapaviečių tikslinimas Macikų kapinėse, situacijos plano sudarymas apjungiant 3D lazerinio 

skenavimo, GPR skenavimo, vizualinių mikroreljefo žvalgymų ir istorinių aerofotografijų duomenis. 

2. Tikėtinų individualių kapų vietų paieška Macikų koncentracijos stovyklos aplinkoje. 

 
Bendrieji duomenys 

Planuojamų tyrimų vieta yra Macikų k. šiaurinėje dalyje, į Š, V ir R nuo H. Zudermano gatvės. 

Reljefe išsiskiria nedidelė kalvelė Habs. +6,00 – 7,00 m, kurios V dalyje ir įrengtos kapinės. 

Aplinkoje reljefas lygus, žemėjantis tik link Šyšos upės. Žemės paviršiuje auga neprižiūrimos pievos, 

dalis teritorijos apaugę medžiais ir krūmais (priedas Nr. 3). 

 
Istoriniai duomenys 

Šilutės (Macikų) karo belaisvių lageris Stalag I-C Heydekrug (stalagas (vok. Stammlager) – 

bazinis, stacionarus karo belaisvių lageris) (priedas Nr. 2) buvo šiauriausia belaisvių kalinimo vieta 

nacių Vokietijos reiche. Karo belaisvių stovykla Macikuose realiai pradėjo veikti tik prasidėjus 

Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, ne anksčiau kaip 1941 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje. 

Pirmomis karo su SSRS dienomis į lagerį buvo uždaryta apie 300 belaisvių. Iki 1941 m. rugsėjo 

vidurio belaisvių skaičius išaugo iki 700–800. Šilutės (Macikų) lageris iš pradžių vadinosi Stalag 331, 

o 1941 m. spalio arba gruodžio mėn. buvo pervadintas į Stalag I C. Vokietijos teritorijoje daugėjant 

antihitlerinės koalicijos karo aviacijos belaisvių skaičiui, 1943 m. liepos mėn. Macikuose vokiečiai 

įkūrė lagerį Stalag Luft 6 (Stalag Luft (Luftwaffe-Stammlager) – bazinis sąjungininkų oro pajėgų karo 

belaisvių lageris). Jis buvo skirtas į nelaisvę patekusiems britų, amerikiečių, kanadiečių, australų, 

Naujosios Zelandijos ir kitų sąjungininkų karinių oro pajėgų kariams. Luft tipo stovyklose buvo 

laikomasi Ženevos konvencijos reikalavimų. Karo pabaigoje prieš prasidedant evakuacijai, 1944 m. 

liepos mėnesį, Macikų Stalag Luft 6 lageryje kalėjo 3 623 belaisviai, tarp jų 2 063 amerikiečiai. 1 

1945 m. pavasarį, Macikų lageris SSRS NKVD perorganizuotas į karo belaisvių stovykla 
 

1ARBUŠAUSKAITĖ A, BUBNYS, A. Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939-1944 m. metais. Macikų 

mirties namai. V., 2015, p. 18-59. 
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vokiečių kareiviams ir jų sąjungininkams Nr. 184. 1945 m. čia kalėjo virš 5000 karo belaisvių, 

pagrinde vokiečių tautybės, taip pat lietuviai, rumunai, austrai, čekai. Karo belaisvių skaičius kito gan 

dinamiškai, 1946 m., čia kalėjo tik apie 1200 žmonių. 1946 m. gruodį lageris perorganizuotas į 

gydomąjį. Nuo 1947 m. lageris tapo Klaipėdos 57-ojo lagerio 3 skyriumi. Kalintieji gydyti darbo 

terapija, lageryje veikė lentpjūvė, medžio apdirbimo cechas, elektrinė. Lagerio teritorijoje veikė ir 

2652-oji specialioji ligoninė. 2 

Iki 1955 m. karo belaisvių stovyklos teritorijoje Macikuose veikė SSSR NKVD (MVD) Gulago 

padalinys, vadintas 3-iąja pataisos darbų kolonija, vėliau 3-iuoju atskiruoju lagerio padaliniu, 3-iuoju 

lagerio skyriumi. Tai buvo vienas didžiausių sovietinių lagerių Lietuvoje. Jame vienu metu kalėjo 

nuo 2 000 iki 3 000 kalinių, trečdalis jų – lietuviai. Pirmieji civiliai lietuviai politiniai kaliniai (120 

vyrų ir 80 moterų) į lagerį buvo atvežti iš Šiaulių kalėjimo ir uždaryti mažojoje lagerio zonoje. 

Dauguma jų buvo nuteisti pagal įvairiais būdais sufabrikuotus politinius kaltinimus Kalinių skaičių 

papildė kriminaliniai nusikaltėliai, taip pat Raudonosios armijos kariai rusai ir ukrainiečiai, patekę į 

politinę valdžios nemalonę ir nuteisti. Nemažą dalį GULAG’o skyriuje Macikuose kalėjusių žmonių 

sudarė sergantieji ir invalidai. Šiame lageryje buvo kalinamos ir moterys, taip pat kalėjime ar lageryje 

gimę jų vaikai iki 2 m. amžiaus. Lagerio teritorijoje veikė ligoninė, Motinos ir vaiko namai. Tiriant 

išlikusius mirusių kalinių registracijos žurnalus, nustatyta, kad 1948-1955 m. žuvo 365 kaliniai ir 70 

vaikų. Laidojant kalinį pagal GULAG’o instrukcijas, buvo reikalaujama ant kapo įkalti kuolelį su 

kapo numeriu.3 

 
Ankstesni archeologiniai tyrimai 

2011 m. Macikuose, Vilties g., archeologas M. Petkus vykdė archeologinius tyrimus, kurių 

metu viso ištyrė 51 m2 plotą, tačiau jokių archeologiškai vertingų kultūrinių sluoksnių ir palaidojimų 

neaptiko.4 

2014 m. archeologinius žvalgomuosius tyrimus Macikuose, buvusioje karo belaisvių stovyklos 

kapinių teritorijoje ir už jos ribų vykdė E. Abromavičius. Jų metu, buvo ištirtas 435 m2 plotas įvairaus 

dydžio perkasomis Kapinių viduje buvo ištirtos 4 perkasos. Perkasoje Nr. 1 buvo aptiktos 2 ūkinės 

paskirties duobės ir 7 galimai kapų duobės, kurios ėjo šalia viena kitos ir buvo orientuotos šiaurės 

pietų kryptimi, buvo taisyklingo stačiakampio formos. Kapo duobė taip pat buvo aptikta ir perkasoje 

Nr. 5. Perkasoje Nr. 2 buvo aptikta tik ūkinės paskirties duobė, perkasoje Nr. 3aptikti buvusio pastato 

pamatai, perkasoje Nr. 4 buvo aptiktos tik kelios ūkinės paskirties duobės. Perkasose Nr. 1 – Nr. 4 

buvo aptiktas nemenkas radinių kiekis, viso 82 vienetai. Pagrindinę radinių grupę sudaro kasdieninės 

apyvokos daiktai, tai variniai šaukštai, aliumininiai maisto indeliai. Taip pat nemažą kiekį radinių 

sudarė belgų kariuomenės uniforminės sagos su liūto ženklu. Perkasoje Nr. 6 buvo aptikti 2 

perkasimai, kurie, kaip paaiškėjo, yra buvusios „Rusų zonos“ tvoros liekanos. Perkasose Nr. 7 ir Nr. 

8 jokių struktūrų ar radinių aptikta nebuvo.5 

2017 m. archeologas D. Balsas Hartfordo universiteto (JAV) užsakymu Macikų kapinėse vykdė 

archeologinius žvalgymus georadaru (GPR) ir elektros varžos matavimo (ERT) metodais. Žvalgyti 

 
 

2 TININIS V. Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m. Macikų mirties namai. V., 2015, 

p. 60-109. 
3 BURAUSKAITĖ T., B. GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m. Macikų mirties namai. V., 2015, p. 110-143. 
4PETKUS, M. Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) Šilutės r. sav. Macikų k., Vilties g. 

archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita. Klaipėda, 2012. KPC, f. 39, Apsk. Vien. Nr. 2179. 
5 ABROMAVIČIUS, E. Macikų senųjų kapinių (24285) ir Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) 

Šilutės r. sav. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2014 m. Klaipėda, 2015. Ataskaita neatsiskaityta, jos juodraštį 

suteikė autorius. Juodraštis saugomas asmeniniame tyrėjo archyve. 
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du plotai 8x10 m dydžio, viso 160 m2. Aptiktos įvairios anomalijos, pora iš jų galimai sietinos su 

kapais. Prieita išvados, kad nedestrukciniai tyrimai turi būti pratęsti platesne imtimi, kad atsekti 

galimą kapų duobių sistemą, taip pat tiriama teritorija į R nuo kapinių.6 

2018 m. archeologas D. Balsas H. Zudermano g. žvalgė elektros kabelio tranšėją, apie 277 m 

ilgio atkarpą, viso 83,1 m2 plotą. Archeologinių vertingųjų savybių neaptikta, surasti menkaverčiai 

XX a. radiniai.7 

 
Tyrimų metodas ir apimtys 

Macikų kapinėse tiriama teritorija apie 1 ha. 

1. Atliekamas Macikų kapinių teritorijos, 3D lazerinis skenavimas. Skenavimo rezultatai 

pateikiami rastrinėje nuotraukoje su spalvine tekstūra reljefo pokyčių analizei, 5-10 cm rezoliucija. 

Darbus vykdys UAB „Terramodus“. 

2. Atliekami tyrimai georadaru (GPR) „Zond 12e“, matuojama dielektrinė skvarba grunte ne 

žemesnio nei 300 MHz dažnio antena. Kapinių teritorija padengiama keletą kilometrų išilginių ir 

skersinių 2D profilių. R kapinių dalyje, kur mažiau augmenijos, profiliai sutankinami, kad būtu gautas 

3D anomalijų vaizdas. GPR profilių vietos ir skaičius tikslinami vietoje, priklausomai nuo reljefo 

ypatumų ir augmenijos. Darbus vykdys dr. R. Vengalis. 

 
3. Macikų koncentracijos stovyklos aplinkoje planuojama žvalgyti tris vietas: 

I apie 1,4 ha į R nuo kapinių ir į Š nuo H. Zudermano g. 

II apie 1,1 ha į V nuo H. Zudemano g. 

III apie 0,6 ha į R nuo H. Zudermano g. 

Tyrimai atliekami georadaru (GPR) „Sensors and Software Noggin“, 500 MHz antena. GPR 

profilių vietos ir skaičius tikslinami vietoje, priklausomai nuo reljefo ypatumų ir augmenijos. 

Profilius bus stengiamasi maksimaliai sutankinti, kad gauti 3D tiriamų vietų vaizdą. Darbus vykdys 

dr. Jarrod Burks (JAV). 

Papildomai tiriamose vietos atliekami magnetometriniai žvalgymai „Geoscan Research FM256 
fluxgate“ gradiometru, 0,01 nT rezoliucija. Darbus vykdys dr. Jarrod Burks (JAV). 

 
Tyrimų terminai 

Tyrimus planuojama atlikti 2019 m. rugpjūčio – spalio mėn. 

 
Tyrimų grupė 

Tyrimų grupę sudaro archeologai: 

Dr. R. Vengalis, tel.: 8-612-39835, rokasven@gmail.com 

R. Kraniauskas, tel.: 8-616-85685, r.kraniauskas@yahoo.com 

D. Balsas, tel.: 8-647-39974, darius_balsas@yahoo.com 

Dr. Jarrod Burks (JAV), tel.: +1 614 309 6074, jburks@ovaigroup.com 
 

 

 

 

 
6 BALSAS, D. Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav. Macikų k., H. 

Zudermano ir Vilties g.2 2017 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. Klaipėda, 2018. LII, f. 1, b. 8493. 
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joje, H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. situacijos planas, 

ofotografija. M 1:2500. 

m. archeologinių žvalgymų Macikų koncentracijos stovyklos objektų 

oje, H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. situacijos planas, 1946 m? 

 
mų vietos fotonuotraukos. 
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komplekso(17035) teritorijoje, H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. situacijos planas. M 

1:3000. 

2. Planas Nr.2 2019 m. archeologinių žvalgymų Macikų koncentracijos stovyklos objektų 

komplekso(17035) teritori 

pagrindas 1944.12.23 d. aer 
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Objekto fotofiksacija prieš tyrimus PRIEDAS NR. 4 
 

1. Planuojamų žvalgymų vieta Macikų kapinėse. Vaizdas į P. 
 

2. Planuojamų žvalgymų vieta ties H. Zudermano g. Vaizdas į V. 
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Ivadas 

2019 m. rugsejo 21-22 d. buvo atlikti geofizikiniai žvalgymai Maciku koncentracijos 

stovyklos objektu komplekse (17035) Maciku k., Šilutes r. sav. Tyrimu tikslas buvo identifikuoti 

šioje vietoje esanciu kapu vietas, nustatyti, ar jie yra visoje kapiniu teritorijoje, ar tik jos dalyje. 

Šiuo metu kapu kaubureliai vizualiai išsiskiria tik vakarineje kapiniu dalyje, o rytineje jie 

nepastebimi. 

Geofizikiniu žvalgymu lauko darbus atliko Rokas Vengalis ir Ieva Šerniute, gautus 

rezultatus apdorojo ir interpretacija atliko R. Vengalis. Žvalgymai vykdyti georadaru Zond-12e 

(Radar Systems, Inc.) su 900 MHz dažnio antena. Žvalgymai vykdyti 2D ir 3D metodais (1 pav.). 

2D metodu buvo padaryti 72 profiliai, kuriu bendras ilgis – 2700 m. 3D metodu žvalgyti 2 plotai, 

kuriu dydžiai 1296 ir 1248 m2. 3D metodu žvalgyta lygiagreciais profiliais ŠV-PR kryptimi kas 

0,5 m. 2D profiliu ir 3D plotu vietas parinko tyrimu užsakovai (Rokas Kraniauskas). 

Rezultatai 

Geofizikiniai tyrimai kapinese ar priešistoriniuose kapinynuose yra placiai paplitusi ir gana 

dažnai naudojama praktika, taciau atskirais atvejais rezultatu sekmingumas buna labai skirtingas. 

Mirusiuju kaulai,  fikapes paprastai yra per smulkus objektai, kad jie patys atspindetu georadaro 

signalus ir sukeltu radarogramose identifikuojamas anomalijas. Dažniausiu atveju kapai žvalgant 

georadaru identifikuojami pagal pacias kapu duobes, taciau ir ju identifikavimas sekmingas buna 

ne visada. Pati kapo duobe laidotuviu metu buna užpildoma tuo paciu iš jos iškastu gruntu, todel 

duobes užpildo elektromagnetines savybes nuo aplinkos skiriasi nežymiai, skirtumus gali fitakoti 

tik skirtingas ju grunto susislegimas. Taciau pagrindiniu kapu duobiu identifikavimo sekmingumo 

faktoriumi reiketu laikyti aplinkinio grunto struktura. Jei aplinkinis gruntas turi taisyklinga 

naturalu sluoksniuotuma, susideda iš vienas virš kito esanciu skirtingu savybiu grunto sluoksniu, 

tas sluoksniuotumas yra užfiksuojamas radarogramose ir išryškeja vietos, kuriose jis nutruksta. 

Tokios vietos, su pažeistu naturaliu sluoksniuotumu ir yra  interpretuojamos kaip grunto 

perkasimai, o kapiniu tyrimuose gali buti siejamos su kapais. 

Tirtos vietos Maciku koncentracijos stovykloje atveju gruntas georadaro tyrimams yra 

palankus – iš ankstesniais metais atliktu kasinejimu žinoma, kad paviršiuje vyrauja smeliai, o 

atlikti bandomieji profiliai parode, kad net su 900 MHz antena elektromagnetinis signalas 

prasiskverbia iki 100 ns gylio. 

Pradžioje analizuoti 2D profiliai, atlikti kapiniu dalyje su išsiskirianciais kapu kaubureliais. 

Konstatuota, kad kaubureliu vietose profiliuose išsiskiria anomalijos, pasižymincios naturalius 

sluoksnius identifikuojanciu horizontaliu anomaliju pertrukimais (2 pav.). Atkreiptinas demesys, 

kad nors anomalijos fižvelgiamos ties daugeliu kapu kaubureliu, kai kuriais atvejais jos neišsiskiria. 

Taip pat ir ju ryškumas yra nevienodas – geriausiai pastebimos ten, kur yra ryškesnes minetos 

naturaliu sluoksniu sukeliamos anomalijos, kur ju nera, kapu perkasimus fižvelgti sunku. 

Remiantis šiais duomenimis sekanciame etape buvo žymimos visuose profiliuose 

pastebimos panašaus pobudžio anomalijos. Žymetos tik tos anomalijos, kurios atitinka numanomu 

kapu duobiu matmenis – iki 1 m plocio ŠV-PR kryptimi ir 1,5-2 m plocio PV-ŠR kryptimi. Žymint 

anomalijas, jos suskirstytos fi dvi grupes – ryškias ir abejotinas anomalijas. Sukartogrfavus 

pažymetas anomalijas kapiniu plane, paaiškejo, kad jos pasiskirsciusios visame tirtame plote (3 

pav.). V kapiniu dalyje, kur išlike kapu kauburiai, anomalijos atitinka dauguma profiliu kertamu 

kaubureliu. Kapiniu ŠV dalyje, kur kaubureliai neišlike (ties profiliais 0_10 – 0_14) beveik 
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neabejotinai taip pat esama eilemis išdestytu kapu – anomalijos cia analogiškos fiksuotoms ties 

kaubureliais, jos ryškios ir išsidesciusios sistemingai. Labai didele tikimybe, kad kapu esama ir 

tarp 3D plotu 1-2 ir 3-4 – cia taip pat fiksuotos gan ryškios ir sistemingai išsidesciusios anomalijos, 

tiesa profiliuose išsiskiria ir atkarpos be anomaliju. Tuo tarpu R kapiniu dalyje, ties profiliais 0_27 

– 0_72, fiksuotos daugiausiai tik neryškios, abejotinos anomalijos, ryškesniu labai nedaug ir ju 

išsidestyme nepastebimas sistemiškumas. Tai kelia abejoniu, ar iš tiesu šioje vietoje pažymetos 

anomalijos žymi kapus – teoriškai jos gali buti sukeltos ir kitu objektu – medžiu šaknu, kitos kilmes 

perkasimu, fižeminio grunto strukturos ir pan. 

3D metodu žvalgyti plotai analizuoti sudarant horizontalius ju pjuvius, taciau juose atskiri 

kapai aiškiai neišsiskiria. Del šios priežasties visuose šiu plotu vertikaliuose profiliuose taip pat 

buvo sužymetos galimai kapus identifikuojancios anomalijos ir jos sukartografuotos ant 3D 

horizontaliu pjuviu. Vertikaliu ir horizontaliu pjuviu informacija analizuojant kartu, buvo gauti 

aiškesni rezultatai, kai kuriose 3D plotu vietose išryškejo kapu eiles, rodancios, kad šiose vietose 

taip pat esama kapu (4, 5 pav.). Lyginant identifikuotus kapus su skaitmeniniu paviršiaus modeliu, 

sudarytu pagal 3D skenavimo duomenis, matyti, kad dalis identifikuotu kapu atitinka vos juntamus 

kapu formos reljefo pažemejimus, kas patvirtina georadaro duomenu interpretacija (6 pav.). Nors 

kapai fiksuoti ne visame plote, galima speti, kad kitose vietose jie nesukelia pakankamai ryškiu 

anomaliju ir iš tiesu ju turetu buti daugiau nei užfiksuota. Žvelgiant fi 4 ir 5 pav., matyti, kad kapu 

anomalijos  ryškiau  išsiskiria  tose  vietose,  kur  yra  tamsesnis  fonas,  kurfi  generuoja  ryškesni 

naturalaus grunto sukeliami atspindžiai, tuo tarpu kur tamsesnio fono nera, kapu duobes 

radarogramose neišsiskiria. 

Išvados 

Žvalgymu georadaru Maciku koncentracijos stovyklos kapiniu teritorijoje rezultatai leidžia 

teigti, kad kapu esama beveik visoje žvalgytoje teritorijoje. Vakarineje ir centrineje kapiniu dalyje 

fiksuotos anomalijos beveik neabejotinai gali buti interpretuojamos kaip kapu duobes. Kiek 

neaiškus lieka tik klausimas del pacio rytinio kapiniu pakrašcio – cia fiksuotos anomalijos ne 

tokios ryškios kaip kitur, jos neišsidesciusios sistemingai eilemis, todel yra galimybe, kad jos žymi 

arba kapus, arba kažkokius kitus objektus, fižemio grunto netolygumus. 
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1 pav. Macikų koncentracijos stovyklos kapinių teritorijoje atliktų georadaro profilių planas. 
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2 pav. Profilio 0_04 fragmentas su pažymėtais natūralaus grunto sluoksniuotumo pertrūkimais kapų vietose. 
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3 pav. Sukartografuotos georadaro profiliuose užfiksuotos anomalijos, galimai rodančios tose vietose esančius kapus. Raudona spalva pažymėtos 

ryškios, žalia - neryškios, abejotinos anomalijos. 

 
134 



 

 
0 10 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. 3D plotai 1 ir 2 - horizontalus pjūvis 32 ns gylyje. Raudonai ir žaliai pažymėtos vertikaliuose profiliuose išskirtos anomalijos, 

mėlynai - spėjamų kapų vietos. 135 
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5 pav. 3D plotai 3 ir 4 - horizontalus pjūvis 28 ns gylyje. Raudonai ir žaliai pažymėtos vertikaliuose profiliuose išskirtos anomalijos, 

mėlynai - spėjamų kapų vietos. 136 
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6 pav. 3D plotuose 3 ir 4 išskirtos spėjamos kapų duobės ant skaitmeninio reljefo modelio. 
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Priedas Nr. 6 

Ohio Valley Archaeology, Inc. 
4889 Sinclair Road, Suite 210 

Columbus, Ohio 43229 

614.436.6926 

jburks@ovaigroup.com 

www.ovaigroup.com 
 

 
 

October 30, 2019 
 
 
 

Re: 2019 Macikai, Lithuania Geophysical Survey Report 
 

 
To Whom it May Concern, 

 

 
The findings from the survey work reported in, 

 
“Geophysical Survey in Three Areas around the Stalag Luft VI Prisoner of War Camp in Macikai, 
Lithuania” 

 
by Ohio Valley Archaeology, Inc. are preliminary in nature and have yet be reviewed by the Defense 
POW/MIA Accounting Agency, for whom the project was conducted. Therefore, any conclusions 
presented in the report are not the views of the United States government or any of its agencies. 

 

 
Sincerely, 

 

Jarrod Burks, Director of Archaeological Geophysics 
Ohio Valley Archaeology, Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jburks@ovaigroup.com
http://www.ovaigroup.com/
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On the cover: collecting radar data in Area 3. 
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Project Summary 

From September 16-28, Ohio Valley Archaeology, Inc. (based in Columbus, Ohio, USA) 

conducted magnetic gradiometer and ground-penetrating radar surveys in three areas around the 

perimeter of the former Stalag Luft VI prisoner of war camp in Macikai, Lithuania. This work  

was performed for the Harry M. Jackson Foundation on behalf of the U.S. Defense Department’s 

Defense POW/MIA Accounting Agency. The goal of the survey work was to identify possible 

grave-like geophysical anomalies that might be associated with three American airman who died 

at the camp in 1943/1944. 

The surveys produced a total of 2.56 hectares of magnetic data and 2.81 hectares of radar 

data, including 112.4 kilometers of radar profiles. Possible archaeological features and 

refuse/debris, primarily associated with the twentieth and twenty-first centuries, were detected in 

all three areas. Grave-like anomalies were only found in Areas 2 and 3. The one grave-like 

anomaly in Area 2 is larger than expected for an individual grave, and therefore it has a lower 

probability for containing burials—i.e., it may be an archaeological feature, perhaps related to    

the buildings once located in Area 2. 

Grave-like anomalies were found in three portions of Area 3 that have been dubbed 

Sensitive Areas 1-3. Sensitive Area 1 contained up to 1000 grave-like anomalies and  appears to 

be an unmarked cemetery of unknown age. Sensitive Areas 2 and 3 have far fewer grave-like 

anomalies and could be associated with WWII-era graves from the period when POW camp was 

occupied by American airmen. All identifications are preliminary. However, these three sensitive 

areas should be protected from further ground disturbance to ensure that any burials they might 

contain are not disturbed. 
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Introduction 

 

From Sept 16-28, Ohio Valley Archaeology, Inc. (OVAI) conducted geophysical surveys 

in three areas (Figure 1) along the edges of the Stalag Luft VI prisoner of war camp in Macikai, 

Lithuania under permit LA-379 from the Lithuanian Cultural Heritage Department, Ministry of 

Culture. This work was performed on behalf of the Defense POW/MIA Accounting Agency 

(DPAA) of the United States federal government, under contract with the Harry M. Jackson 

Foundation. The surveys focused on assessing the presence of grave-like geophysical anomalies  

in areas where analysis of aerial photographs from the 1940s, along with WWII-era accounts, 

suggest that three American POWs who died at the camp might have been buried. 

The geophysical survey work focused on three areas. Area 1 is a small area located at the 

southwest edge of the POW camp. It included the accessible portions of the yards surrounding  

two private residences. Area 2 is located just west of the western edge of the POW camp, along 

the west edge of Hans Zudermann Road. This is wooded state forest land that was cleared of 

vegetation by a forester for this project. Finally, Area 3 is located at the northwest edge of the 

POW camp and extends around the north and east edges of the existing Macikai cemetery. The 

area was mowed and cleared of vegetation by a biofuel company. 

The geophysical surveys in Areas 1-3 included ground-penetrating radar and 

magnetometry. When looking for graves, using more than one instrument type is important since 

one cannot know ahead of time which instrument is likely to work the best. Furthermore, the two 

types of data are useful in complimentary ways for understanding the context of the survey sites—

e.g., locating evidence of ground disturbance, refuse dumping, utility lines, etc. 

Two Sensors and Software Noggin 500 MHz systems were used to collect the radar data 

at a rate of about 45 samples per meter along survey lines spaced 25 cm apart. The radar data  

were prepared and processed with Sensors and Software‘s Ekko_Mapper 4 software. The 

magnetometer, a Geoscan Research FM 256 fluxgate gradiometer, is a single channel magnetic 

survey system. It was used to collect eight readings per meter along survey lines spaced at 50 cm 

intervals. The magnetic data were processed with Geoscan Research’s Geoplot (ver. 3) software. 

The resulting processed data were then pulled into QGIS for georeferencing and association with 

other imagery and spatial data. 

The Ohio Valley Archaeology, Inc. geophysical survey team was headed by Dr. Jarrod 

Burks, who collected the magnetic data, processed all geophysical data, and prepared text for this 

report. Alex Corkum, MSc, and Joseph Snider, BA, collected the radar data in the field. Corkum 

also created the project GIS. Theodore Sunderhaus, the fourth OVAI team member, assisted with 

the magnetic survey and created field sketch maps of the survey areas. 

 

The following report begins with a brief overview of the natural and historical setting of 

the project area. A methods section then outlines the geophysical survey technique,  

magnetometry, used for the project and provides example datasets from historic and precontact 

sites to serve as guides in understanding the results from site 33RO1408. The presentation of the 

survey results follows, with details about magnetic anomalies of potential archaeological interest. 

A final section summarizes the results and provides recommendations for next steps. 
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Figure 1. Map showing the geophysical survey areas. 
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Project Background 

 

Three American soldiers remain unaccounted for from the Stalag Luft VI POW camp. 

They were imprisoned in the camp from 1943-1944, and they are thought to have been buried 

somewhere outside the camp. The geophysical survey areas covered as part of this project were 

delimited by DPAA to test three areas along the edges of the Stalag Luft VI POW camp in 

Macikai. Decisions on where to conduct the geophysical surveys were made by DPAA, using  

their own in-house archival materials, which include aerial photographs from 1944, on-the- 

ground images of some of the burials as they were occurring in the 1940s, and accounts from 

soldiers imprisoned in Stalag Luft VI. 

 
 

Geophysical Survey Results 

 
 

The geophysical survey included the application of magnetometry and ground-  

penetrating radar in each of the three survey areas, as outlined above. The project began with 

vegetation clearing in Areas 2 and 3 in the week or two before the survey team arrived on site. 

The survey work was conducted over a two-week period (September 16-27, 2019) and 

began on day one with initiation of the radar survey in Areas 2 and 3. A  20x20 meter grid was   

set up to collect the radar and magnetic data. Where possible, the survey grid stakes were set in 

using a StoneX S10 RTK GNSS. The base station was positioned over  a point  near Area 3,  

which allowed the rover to be used in RTK mode in all three areas. Survey grid corner locations 

were first established in the project GIS prior to starting the field work. A shape file with grid 

corners was then uploaded to the RTK system and used in the field to establish the survey grid.    

A Leica TC405 total station and fiberglass tape measures were used to set additional stakes in 

areas with dense tree cover or where vegetation required additional stakes to facilitate data 

collection in partial 20x20 blocks. Vegetation clearing continued in select areas within Areas 1,   

2, and 3 during the first week of field work. By the end of the week, the vegetation clearing was 

complete and the magnetic survey had begun in Area 3. 

The survey work in Area 1 started over the weekend (on Sept. 22) in the north half of the 

survey area, per the landowner’s request. Only radar data could be collected in this portion of  

Area 1 because of the many iron objects that would interfere with the magnetic data (e.g., cars, 

wire fences, buildings, etc.). Once the work in the north half of Area 1 was finished at the 

beginning of the second week of work, the survey crew turned back to completing the radar  

survey in Areas 2 and 3. Toward the end of the second week, the magnetic survey team had 

completed work in Areas 2 and 3 and focused on finishing the magnetic survey in the southern 

part of Area 1. In the final days of the second week of the survey, additional radar data were 

collected along the west edge of Area 3 to determine the extent there of possible targets of  

interest. A final test block (20x20 m in size) of radar data was collected inside the fenced area of 

the cemetery to serve as comparative data for assessing results from the other areas. 

Prior to pulling all survey grid stakes at the end of the second week, iron rebar was set in 

each survey area for use in re-establishing the survey grids. The RTK base station location was 

also marked with iron rebar. 
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Area 1 

 

Area 1 is located at the southwest corner of the POW camp and covers two privately 

owned parcels with houses, outbuildings, and yards. It is positioned to cover a large rectilinear 

enclosed area identified by DPAA in a 1944 aerial photograph. No obvious buildings are visible  

in the aerial photograph in this area, but other features of interest (e.g., graves) could be present. 

Because of the many obstacles in the yards surrounding the two houses in Area 1, the survey  

work here was divided into four smaller areas, each with its own survey grid. The work south of 

the road included most of the yard surrounding a large house (Figures 2 and 3). The survey grid 

was estanlished to fit within the yard and was aligned to the road running along the north edge of 

the property. Table 1 provides reference points for aligning the local survey grid to the LKS-94 

coordinate system. The magnetic and radar surveys in this area covered 0.28 hectares with 

approximately 11.2 km of radar profiles (Figures 4 and 5). Figure 6 provides a sample of radar 

slice maps at various depths. No possible grave-like anomalies were detected here. 

Figure 7 is a basic interpretive map of the Area 1 South survey results. Relatively few 

anomalies of archaeological interest were found, except for two narrow building foundations 

(Anomalies 1-1 and 1-2) detected in the radar data in the west yard of the house. The foundations 

occur in two segments, each with multiple internal divisions. The portion of the  southern  

segment (Anomaly 1-2) visible in the radar data is about 14 meters long by 3.05 meters wide,    

and it may have at least two internal divisions (not shown in Figure 7). A small section of the 

southern foundation is visible aboveground to the south and behind a small extant outbuilding. 

Anomaly 1-3 is another possible foundation running along Anomaly 1-2. The  northern  

foundation segment (Anomaly 1-1) is 23 meters long and about 2.6 meters wide. It has nine 

internal dividers making ten separate spaces within the foundation. Figure 8 includes an example 

radar profile of Anomaly 1-1 in which at least four of the internal divider walls are visible. The 

northern and southern foundation segments are separated by 4.8 meters. It is not clear if these   

two foundations are part of the same building or building complex, or if they represent different 

occupation episodes. The numerous magnetic anomalies found in this area (see  Figure 4)  could 

be related to the occupation associated with this foundation or they might be associated with the 

WWII POW camp, the Gulag, or the existing house. Because the survey area is so small and the 

magnetic anomalies are so numerous at the west end of the house, it is difficult to know how to 

associate the magnetic anomalies in time. 

Several other anomalies of potential archaeological interest were also detected. Anomaly 

1-4 is a trench-like feature paralleling the Anomaly 1-3 foundation. It varies in depth (down to as 

much as 80-100 cm below surface) and looks similar to a pit-type feature in the Figure 8 profile 

example. Anomaly 1-4 may be visible in aerial photos from 1944, where it looks like a trench 

feature. Anomaly 1-5 is an area of strong radar reflections and it may be related to Anomaly 1-4, 

or it could be associated with the extant house. Anomaly 1-6 is a small (1x1.2 m) circular feature 

in the house yard that extends down to 30-50 cm below surface. Finally, Anomaly 1-7 is a deeper 

boundary in the radar data that could be a natural change in subsurface sediments or it could be 

associated with grading related to the construction of the house or the WWII camp/Gulag. 
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Table 1. Reference point coordinates for Area 1 South (LKS-94). 
Point # Easting Northing Elevation 

    

1. 342547.55 6138296.52 - 

2. 342524.88 6138263.60 - 

3. 342557.86 6138240.86 - 

4. 342620.06 6138246.48 - 

 

 

 

 
Figure 2. Map of Area 1 South, survey grid and references points. 
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Figure 3. Photographs of Area 1 South (top) looking east from the northwest corner at the mowing prior to the 

survey, and (bottom) looking east from the southwest corner while standing on H. Zudermano g. 
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Figure 4. Area 1 South, magnetic gradiometer survey results. 
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Figure 5. Example radar slice map from Area 1 south at 60-80 cm below surface. 
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Figure 6. Sequence of Area 1 South radar slice maps at select depths. 
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Figure 7. Map of geophysical anomalies of note, Area 1 South. 
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Figure 8. Radar profiles of select anomalies in Area 1 South. 

 

 
The survey work in Area 1 North included only ground penetrating radar and it occurred in three 

sub areas (Figure 9). Because the areas that could be surveyed were so irregular in shape and 

included many obstacles (Figure 10), traditional survey grids could not be used. Instead, most of 

the data collection in Area 1 North worked outward from baselines.  For example, in Figure 10  

we can see the radar moving south from the baseline pulled through the grassy yard along the 

south side of the house and barn. With this approach, we covered about 0.15 hectares of ground 

and collected about six kilometers of radar profiles in Area 1 North. The RTK GNSS was used to 

measure the locations of the survey baselines in the three sub areas and the resulting radar slices 

were georeferenced and assembled in a GIS. Reference coordinates for the area are provided in 

Table 2. 

Figure 11 provides an example of the assembled slice maps at 60-80 cm below surface. 

Strong radar reflectors (red) are scattered across the area. The dark blue area at the upper right is 

where the owner has been laying down hay for the chickens. The hay is keeping the soil moisture 

higher and it may be attenuating the radar energy, making it seem like there is a radar gap or a pit 

here.  In the sequence of three radar slice maps shown in Figure 12, the radar signal attenuation   

in this area persists with depth, as we might expect. Also notable is what appears to be  a 

rectilinear garden feature and a utility line along the house. 

The map in Figure 13 shows seven radar anomalies of potential archaeological interest. 

The garden feature is Anomaly 1-8. It appears in profile in Figure 14. The garden is about 
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7.3x8.6 meters in extent and contains a distinct border of lower reflection strength/attenuation  

with planting beds that create strong reflections. Though the area is covered in mowed grass  

today, different plants were visible growing in the area of the garden. Anomaly 1-9 is an area of 

strong reflections that could be related to the garden—perhaps a footpath to the road  or  a 

drainage feature. Anomaly 1-10 is a portion of a probable building foundation  that  may  be 

visible on a 1944 aerial photograph, suggesting that it is related to the POW camp. Anomalies 1- 

11 through 1-13 also correspond to the approximate location of a building on the 1944 aerial 

photographs, but these may also be related to the existing house.  Likewise, Anomaly 1-14 may  

be related to the existing house. 

 
Table 2. Reference point coordinates for Area 1 North (LKS-94). 

Point # Easting Northing Elevation 
    

1. 342601.97 6138325.85 - 

2. 342623.11 6138279.23 - 

3. 342576.88 6138286.80 - 

4. 342640.18 6138307.37 - 

 

 
Figure 9. Map of the Area 1 North survey area with reference points. 
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Figure 10. Photographs of the Area 1 North survey area looking (top) west from the southeast corner of the survey, 

and (bottom) northeast across the animal lot to the east of the barn. 
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Figure 11. Example radar slice map from Area 1 North at 60-80 cm below surface. 
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Figure 12. Area 1 North, sequence of radar slice maps at select depths. 
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Figure 13. Anomalies of potential interest, Area 1 North. 
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Figure 14. Radar profiles of select anomalies in Area 1 North. 

 

 

 

Area 2 

 

Area 2 is located to the west of H. Zudermano g. and is owned by the state (Figure 1). It 

was chosen by DPAA for survey because it was one of the few areas along the edge of the POW 

camp that contained trees in the 1944 aerial photographs; furthermore, American burial detail 

accounts suggest that the small cemetery containing the three American and one Canadian graves 

could be located in this area. Analysis of a 1944 aerial photogaph also identified a small square 

area that could be associated with a small cemetery. Though buildings are hard to see in  the  

aerial photographs because of the trees in this area, a 1946 Russian map of the POW camp 

indicates that Area 2 was once covered by buildings. 

After extensive brush clearing, Area 2 was surveyed with both instruments (Figure 15). 

The more portable magentometer was able to survey the larger amount, covering 0.97 hectares. 

The radar survey included slightly less area, covering 0.89 hectares and producing 35.5  

kilometers of profiles. Extensive amounts of brush clearing were required to prepare Area 2 for 

survey (Figure 16). Table 3 provides reference points for the Area 2 survey grid. 

The results of the magnetic survey are presented in Figure 17. Clusters of large dipolar 

anomalies abound along the west side of the survey area indicating the presence of large iron 

objects and perhaps burning. Five of the larger anomaly clusters are associated with low but 
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distinct topograph rises—all of which contain smaller depressions likely caused by looting. 

Surprisingly, the radar data did not produce distinctive anomalies in these same locations. In the 

radar slice map example in Figure 18 from 60-85 cm below surface, there is a cluster of stronger 

reflections in the N2120 area, but strong reflections are also associated with the roots of many of 

the larger trees all across the area. Tree roots are especially evident in the radar slice map 

sequence in Figure 19, as are a number of possible anomalies of interest. 

The map in Figure 20 shows 15 anomalies of potential interest from Area 2. Anomalies 2-

2 through 2-6 are the clusters of magnetic anomalies located on slight rises—the most distinct  of 

these rises is associated with Anomaly 2-2 (see Figure 21 for a radar profile). These rises with 

magnetic anomalies are likely the former locations of buildings. In fact, building rubble such as 

brick fragments, window glass, and iron hardware (e.g., hinges) were observed on the ground in 

these areas during the survey work. Anomaly 2-1 may also be associated with a building or other 

large architectural feature. In all six cases (i.e., Anomalies 2-1 through 2-6), no architectural 

remains are visible at the surface, nor were any detected in the radar data. This suggests that the 

buildings here may not have had concrete foundations. Anomaly 2-7 may be a walkway running 

across the front of one of the buildings. 

A number of other anomalies of note were also detected in Area 2. Anomaly 2-13 is a 

distinct C-shaped square anomaly visible in the very shallow slices of the radar data. As we can 

see in Figure 21, it is not visible in profile among the many hyperbolas created by tree roots. It 

could be the subtle remains of a building or a planting feature such as a hedge. There are three 

small rectilinear areas close to the road that appear in the radar data because of their lack of 

reflections. For example, Anomalies 2-8 and 2-12 are completely devoid of stronger reflectors, 

suggesting that they may be disturbned areas where the naturally occurring sand has been  

replaced by a more conductive, perhaps clayey sediment. Anomaly 2-9 also seems to be one of 

those disturbed areas. However, it contains a very distinctive pair of anomalies at its center. 

Anomaly 2-10 is grave-like in shape, but its size at 1x2.8 meters is overly large for a grave with    

a single occupant. It is quite distinct in profile (Figure 21) and extends down to at least  1.2  

meters below surface. Anomaly 2-11 is a circular area of strong reflections  (about  1x1.2 meters 

in extent) next to Anomaly 2-10. The final two anomalies in Area 2, Anomalies 2-14 and 2-15,  

are clusters of magnetic anomalies that also may be associated with the debris related to former 

building locations. 

 
Table 3. Reference point coordinates for Area 2 (LKS-94). 

Point # Easting Northing Elevation 
    

1. 342633.61 6138553.14 - 

2. 342651.80 6138544.76 - 

3. 342542.55 6138308.80 - 

4. 342506.23 6138325.57 - 
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Figure 15. Map showing the survey grid in Area 2, with four reference points. 
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Figure 16. Photographs of survey Area 2  (top) looking west from near the road at about N2020, E2400 (note the  

slight rise to the right—this is one of the probable building platforms with depressions from looting), and (bottom) 

south at about N2170, E2020. 



167  

 

 

 

 

Figure 17. Magnetic gradiometer survey reselts, Area 2. 
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Figure 18. Example radar slice map from Area 2 at 60-85 cm below surface. 
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Figure 19. Sequence of radar slice maps at select depths in Area 2. 
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Figure 20. Geophysical anomalies of potential interest, Area 2. 
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Figure 21. Radar profiles showing examples of select anomalies. 

 
 

Area 3 

 

Area 3 is the largest of the three areas surveyed  around the former edges of the Stalag  

Luft VI POW camp (Figure 22). It is located off the north edge of the former camp and runs   

along two edges of the existing cemetery and a now-unused sewer treatment plant along H. 

Zudermano g. (Figure 1). The survey area crosses parcels with four different owners,  including 

the state and four private owners, and it was picked for survey because this is one of the only 
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other areas in 1944 to contain a forest edge like that visible in the 1940s photographs from the 

burials details. 

Portions of Area 3 were dense with brushy vegetation, but it was all nicely cleared ahead 

of the survey work (Figure 23). Both instruments were used in Area 3. The magnetic survey 

covered 1.31 hectares, including most of the original area planned for the survey. An 

approximately 50x60 meter block at the east edge of Area  3  could not be surveyed because it  

was fenced and the landowners left on holiday during our field work. The radar survey ended up 

covering 2.56 hectares, with 59.8 kilometers of radar profiles, and it included additional radar  

data collected to the west of the original survey boundary in an effort to better define a large 

cluster of grave-like anomalies. Reference points for the data images are provided in Table 4. 

The results of the magnetic survey are presented in Figure 24. Large numbers of iron 

objects are present on the slight rise to the east of the cemetery. These may be associated with 

building rubble—there was once at least one building located nearby inside the current cemetery 

boundary. More and larger magnetic anomalies closer to H. Zudermano g. (in the area of E3140, 

N3010) indicate the likely presence of more building-related debris near the road. The large 

anomalies southeast of the sewer treatment plant include buried utilities, power poles, and other 

modern sources of magnetic variability. Note the magnetically quite area in the  vicinity  of 

N3120, E3060. This area contains notable anomalies in the radar data. 

An example radar slice map from Area 3 is presented in Figure 25. Even at this relatively 

distant view of the data, rows of small anomalies are evident in the vicinity of N3120, E3060. 

These small anomalies are many, many grave-like anomalies lined up in rows running 

approximately east-west. Though harder to see, grave-like anomalies are also present  in  the 

larger areas of strong reflections (red areas) to the north. The full extent of this cluster of grave- 

like anomalies is visible in the sequence of radar slice maps at select depths in Figure 26. It is a 

triangular area that runs east form the west edge of the survey area to about E3100. In the Figure 

27 intepretive map, this triangular area is indicated as Sensitive Area 1. A small number of these 

grave-like anomalies are visible in profile in Figure 28. Other possible grave-like anomalies were 

detected in Sensitive Areas 2 and 3. 

A number of other anomalies were detected in the magnetic and radar data from  Area 3,  

as well. Anomaly 3-1 is one of the 2014 excavation trenches from the work of Egidijus 

Abromavičius. Anomaly 3-2 is a small cluster of magnetic and radar anomalies measuring about 

1.5x3 meters in extent. It appears to be a small pit containing iron objects (Figure 28). Anomaly 3-

4 is a large area of limited radar reflections on the elevated area next to the cemetery. It is quite 

distinctve in the radar profiles (see Figure 28). It appears to be a disturbed area that has been 

backfilled with conductive sediments that are attenuating the radar signal. Iron objects are 

clustered in this fill. Given the presence of the iron objects and  the shape and distinctness of   

these anomalies, the Anomaly 3-4 areas of limited radar reflections clearly represent backfilled 

excavations. However, their age is unknown. The rise containing the excavations is covered in a 

number of iron objects, the boundary of which is indicated by Anomaly 3-3. Anomalies 3-5 

through 3-10 are also clusters of iron objects that could be located in shallow pit features or they 

may be the burned down remains of debris piles that contained wood with iron objects. 
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Table 4. Reference point coordinates for Area 3 (LKS-94). 
Point # Easting Northing Elevation 

    

1. 342888.06 6138871.28 - 

2. 342975.41 6138786.53 - 

3. 343023.54 6138680.24 - 

4. 343038.76 6138596.72 - 

 

 

 

 
Figure 22. Map showing the survey grid in Area 3, with four reference points. 
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Figure 23. Photographs of Area 3 (top) looking southeast from the west end of the area (marked cemetery on the 

right), and (bottom) looking southeast from near the sewer treatment plant driveway. 
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Figure 24. Magnetic gradiometer results, Area 3. 
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Figure 25. Example radar slice map from Area 3 at 60-90 cm below surface. 
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Figure 26. A sequence of radar slice maps from Area 3 at select depths. 
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Figure 27. Anomalies of potential interest in Area 3, along with Sensitive Areas for grave-like anomalies. 
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Figure 28. Radar profiles showing a selection of anomalies from Area 3. 
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Conclusions and Recommendations 

 

In summary, the OVAI geophysical surveys in the Macikai area covered a total of 2.56 

hectares of magnetic data and 2.81 hectares of radar data, including 112.4 kilometers of radar 

profiles. The data were collected across three survey areas located around the periphery of the 

former location of the WWII-era Stalag Luft VI POW camp. The primary goal of the survey was 

to locate grave-like geophysical anomalies that might be associated with the graves of three 

American POWs who died in the camp and were buried outside of it, along a tree line. 

Geophysical anomalies of note were detected in all three areas. Most of these anomalies 

are utility lines (modern and older) and archaeological features associated with former buildings 

related to the POW camp and the subsequent Gulag. These include building foundations in Areas 

1 and 2 and debris piles and pit features in Area 3. 

Possible grave-like anomalies were detected in two of the areas. Anomaly 2-10 is a grave-

like anomaly in Area 2 that is slightly larger than the expected size of a single grave. It is located 

within a possible enclosure with a prepared surface or other conductive fill. Numerous buildings 

were once located in Area 2. Thus, it is possible that the Anomaly 2-9 through 2-11 cluster is 

related to these structures, or perhaps an even more recent utility line. 

The more distinctive grave-like anomalies are located in Area 3. These are indicated as 

Sensitive Areas 1-3 in Figure 27. Sensitive Area 1 is a dense triangular-shaped cluster with as 

many as 1000 grave-like anomalies. While these occur at slightly different depths, all are 

relatively shallow and within 70-125 cm of the surface. These are not likely related to the WWII- 

era American graves and it is recommended that Sensitive Area 1 be marked off as a cemetery. 

Sensitive Areas 2 and 3 also contain grave-like anomalies. Given their locations and smaller 

numbers, these have the highest probability of including the American graves. It is strongly 

recommended that ground disturbance in these three areas be avoided to ensure that  these  

possible graves are not disturbed. 

All original geophysical data is housed at the offices of Ohio Valley Archaeology, Inc. in 

Columbus, Ohio. Copies of the data, as well as field notes, photographs, etc., are archived at the 

U.S. Government’s Defense POW/MIA Accounting Agency facility in Honolulu, Hawaii. GIS 

shape files with the limits of the geophysical surveys and the boundaries of the Sensitive Areas 

and other anomalies were submitted to the Heritage Department along with this report. 


