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NAUJANERIŲ (VILJANOVOS) BUVUSIO DVARO SODYBA

Darbo tikslas – surinkti istorines žinias, kurios padėtų atskleisti
Naujanerių (Viljanovos) buvusio dvaro sodybos ir šio kultūros paveldo objekto
teritorijoje esančių statinių vertingąsias savybes. Naujanerių (Viljanovos) buvusi
dvaro sodyba yra į Kultūros vertybių registrą įrašytas kultūros paveldo objektas
(unikalus kodas 903), tačiau jam nenustatytos vertingosios savybės. Tyrinėjamo
objekto „Naujanerių“ pavadinimas yra sąlyginai naujas, nes iki XX a. vidurio, o ir dar
keletą dešimtmečių po to, dokumentuose jis neminimas, randame „Viljanovos“ dvaro
vardą, o ankstyvuosiuose dvarvietės istoriniuose šaltiniuose minimas „Šukštulės“
dvaras. Prieinamoje internetinėje ir kitokio pobūdžio žiniasklaidoje apie šią buvusią
dvarvietę yra tik labai menkos žinios, todėl, siekiant surinkti dominančius duomenis,
reikėjo bent jau sąlyginai gilintis į gana platų tyrinėjimų lauką: nuo valdytojų ir
savininkų nustatymo iki statinių statybos datų, projektų paieškos bei dvaro
žemėvaldos ir jos egzistavimo pabaigos. Aišku, kad pagrindinis dėmesys buvo
nukreiptas į ikonografinės medžiagos paieškas ar konkrečius pastatų aprašymus ar
įvertinimus. Išsiaiškinus šiuo metu buvusio dvaro teritorijoje esančių statinių ar jų
liekanų chronologines ribas, pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į XIX a. pabaigos –
XX a. statybos ir projektavo bei su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus,
esančius Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA), Lietuvos centrinio valstybės
archyvo (LCVA) bei MA Vrublevskių bibliotekos ir kt saugyklų fonduose. Ant kai
kurių buvusio dvaro statinių fasadų esantys metai nusako jų statybos datas, todėl
buvo peržiūrimi to meto statybas reglamentuojančių įstaigų dokumentai, statybų
leidimus išduodančių organizacijų fondai, bankų, išduodančių paskolas už užstatytą
turtą, dokumentai, nes gaunant paskolą dažniausiai būdavo pridedami ir statinių
projektai, ipoteka, turto nacionalizavimo ir kt archyviniai fondai. Siekiant rasti dvaro
rūmų, statytų 1934 m. projektavimo ar statybos duomenis, buvo gilinamasi į
tarpukario Vilniaus krašte dirbusių Lenkijos architektų veiklą, kuri atsispindi
prieinamose publikacijose. Atliktų tyrimų rezultatai tik iš dalies pateisino lūkesčius.
Rūmų projekto ar autoriaus rasti ir nustatyti nepavyko, tai liko ateities tyrinėjimams.
Dvarų savininkai neprivalėjo savo nuosavoje žemėje statomų objektų projektus teikti
valstybinėms įstaigoms, jei pastarieji nebuvo susiję su gamybine veikla. Tokie
dokumentai dažniausiai likdavo šeimos ar asmenų archyvuose. Tačiau buvo atrasti
buvusios spirito daryklos projektai ir su ja susiję dokumentai. Jie vertingi todėl, kad
suteikia informaciją apie pastatus, kurie yra vieni iš nedaugelio išlikusių ženklų,
liudijančių buvusią dvarvietę.

2

Naujanerių arba Viljanovos dvaro istorija ilga ir sudėtinga.
Vietovė Naujaneriai (Viljanovos) - dalis buvusio Šukštulės dvaro, kuris XVIII
a. priklausė Vilniaus Bonifratrų vienuolynui. Tuomet netoli Vilniaus buvusias žemes,
kurių dalis dabar sudaro šiaurinę miesto dalį, valdė kelios vienuolijos. Šukštulės
palivarkas buvo išsidėstęs tarp Gulbinų Riešės, Vilniaus Vizitiečių seserų vienuolyno
valdos ir Verkių dvaro, buvusios Vilniaus vyskupų rezidencijos, vėliau Vilniaus
vyskupo Ignoto Masalskio valdos. Vilniaus Bonifratrų vienuolių valdomo Šukštulės
palivarko ribos aprašytos XVIII a. senuose aktuose, t. y. 1758 m. sudarytame Gulbinų
Riešės ir Šukštulės palivarkų ribų1 ir 1775 m. Šukštulės palivarko ribų aprašymuose 2.
1635 m. Lietuvoje bonifratrus įkurdino Vilniaus vyskupas Abraomas Vaina ir pavedė
jiems Vilniaus ŠV. Kryžiaus bažnyčią prie dabartinės Daukanto aikštės.
Vienuolijoms paprastai buvo priskiriamos žemės valdos, iš kurių gaunamos pajamos
leido joms pragyventi ir vystyti tam tikrą veiklą.

1 LVIA, f.20, a.1, b.34, l.4201-4212 arba f. SA, b.4228, l. 4201-4212.
2 LVIA, f.20, a.1, b.17, l.1347-1348 arba f. SA, b.4215, l. 1347-1348.
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Buv. Šukštulės palivarko ribų 1775 m. aprašymo kopija.
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Mediniais pastatais apgyvendinta palivarko dalis-sodyba buvusi Kryžiokų
vietovėje. Išsamus jos aprašymas pateiktas Vilniaus Bonifratrų vienuolyno Šv.
Kryžiaus bažnyčios, vienuolyno jurizdikos, dvarelio Užupyje ir Šukštulės arba
Kryžiokų palivarko 1838 m. inventoriuje3. Aptariama teritorija, Naujaneriai, kaip
atskira valda, tame aprašyme neminima, tik palivarko pakraštyje, kuris atsiremia į
Neries upę, nurodytos kelios valstiečių trobos4.
1843 m. uždarius Vilniaus Bonifratrų vienuolyną, jo turtas buvo perduotas
Valstybės turtų ministerijos žiniai ir valdymui. Didžiulė žemėvalda buvo padalinata į
keletą dalių, kurios atiteko naujiems šeimininkams. Dažniausiai tai būdavo atkelti iš
Rusijos nusipelnę valdininkai, kurie tapdavo naujaisiais žemvaldžiais. 1848 m.
duomenimis, Šukštulės dvaras, kurį sudarė palivarkas, tokiu pačiu pavadinimu
vadinamas kaimas, dvi laukymės ir viena nuomojama troba su daržu, prieš
pasidalinimą su giminėmis, priklausė Aleksandrui Valžinskiui5. Dvaro plotas tuomet
siekė 430 dešimtinių, vietinius gyventojus sudarė 17 vyrų ir 5 moterys. Apraše
neminimi jokie gamybiniai statiniai. Nesant geometrinių dvaro planų, kaip nurodyta
1848 m. dokumente, sudėtinga lokalizuoti dvaro sodybos, kurioje stovėjo ponų
namas, du svirnai, tvartas, daržinė ir rūsys, vietą6.
Nuo tada, padalinus Šukštulės žemėvaldą, atsirado nauja dvarvietė Viljanova,
kuri egzistavo beveik šimtą metų, iki 1940 m.
Daugiau žinių apie Viljanovo dvarą esama nuo XIX a. pabaigos, kuomet jis
priklausė Falevičiams. Valdant slaptojo patarėjo našlei Kamilei Falevičienei dvare
buvo pastatytas vienas iš iki šiol tebestovinčių mūrinių pastatų –alkoholio darykla
(bravoras), kuri XX a. pradžioje teikusi savininkui nemažas pajamas: apie 15 000
rublių, iš jų gryno pelno – 4777 rubliai 7. Tuo laiku tai buvo dideli pinigai. K.
Falevičienės įgaliotas sūnus Jonas Falevičius, pateikęs 1892 m. sudarytą statybos
projektą (inžinieriaus mechaniko pavardė sunkiai įskaitoma), gavo Vilniaus
gubernijos leidimą statyti mūrinę alkoholio daryklą su gariniu katilu Viljanovo
dvare8. Pastatas, kurio statybos darbus prižiūrėjo Vilniaus gubernijos vyriausias
mechanikas N. Makejevas, buvo baigtas 1893 m. pavasarį. Darbų priėmimo akte
pažymėta, jog jis pastatytas pagal projektą, iš kokybiškų medžiagų, išbandytas garinis
katilas veikia gerai. Tais pačiais metais alkoholio darykla ėmė veikti.
3 LVIA, f.604, a.1, b.7405 (byla mikroflmmooaa.
4 Ten pao.
5 LVIA. f.394, a.1, b.295.
6 Ten pao.
7 LVIA, f.544, a.1, b.16486, l.8.
8 LVIA, f.382, a.1, b.143.
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Viljanovos dvaro alkoholio daryklos statybos projektas, 1892.
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Šis gamybinis ūkinis statinys pasižymi sudėtinga tūrio kompozicija, kuri
susideda iš keletos korpusų. Tokį sprendimną sąlygojo gamybos technologija.
Eksterjeras suformuotas iš lauko akmenų mūro, kurį įrėmina plytų mūras, pagrindinę
aukščiausią dalį skaido segmentinių sąramų langai. Ant fasado yra įmūrytas akmuo
su data „1892“.

Statybos data ant spirito daryklos fasado

Dabartinis pastato vaizdas rodo, jog darykla buvo padidinta. Projekte
neparodytas šiuo metu šalia esantis sandėlis, kuris taip pat sumūrytas iš lauko
akmenų. Gali būti, kad daryklos rekonstrukcija ir sandėlio statyba vyko kartu, tačiau
duomenų kada tai buvo padaryta, nerasta. XX a. viduryje, pakeitus pastato funkciją
(spirito gamykla buvo panaikinta), ji buvo pritaikyta gyvulių laikymui. Įvykdyti
pertvarkymo darbai: pakeitos langų angos, išplanavimas, be abejo, panaikinti
gamybiniai įrengimai. Ar šie pakeitimai buvo atlikti dar prieškaryje, ar jau
sovietiniais metais, žinių nėra, tačiau ir šiandien, pastato interjere dar labai aiškiai
matosi buvusi pastato struktūra bei buvusių angų vietos.
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Mirus motinai, 1899 m. pasidalinimo aktu, dvaras atiteko Jonui, Aleksandro
Falevičiaus sūnui9. Pastarajam, matyt, ne kaip sekėsi ūkininkauti, nes XX a. pradžioje
dėl susidariusių skolų jo nekilnojamąjį turtą Viljanovos dvare Konkurso valdyba
ketino parduoti iš varžytinių 10. Tam tikslui 1903 m. buvo sudarytas dvaro planas.

1903 m. Viljanovos dvaro žemių plano dalis
9 LCVA, f.130,a.1, b.9159
10 LVIA. f.526, a.1, b.3166.
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1903 m. Viljanovos dvaro žemių plano dalis
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1903 m. Viljanovos dvaro žemių plano dalis su statiniais
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Identifikuoti pažymėtus šiame 1903 m. plane išlikusius statinius yra labai
sunku, nes atsiradus naujiems statiniams bei sunykus seniesiems statiniams bei
kraštovaizdžiui, iš esmės pasikeitė istorinė dvaro aplinka. Lyginant vėlesnius, XX a.
antros pusės dokumentų duomenis su šiuo planu galima teigti, kad jame galėtų būti
užfiksuoti šie iki mūsų dienų išlikę statiniai ar jų liekanos: daržinė, kurios tik
griuvėsiais šiuo metu yra, nors ji minima dar sovietinių laikų dokumentuose; buvusi
dvaro karvidė, kuri vėliau sovietiniais laikais buvo padidinta ir pritaikyta kiaulidei,
šiuo metu taip pat stovi tik jos griuvėsiai; du buvusios spirito daryklos mūriniai
statiniai, jie privatizuoti, pagrindinis statinys naudojamas kaip gyvenamasis, o buvęs
sandėlys prastos būklės. Visi kiti plane parodyti mediniai dvaro statiniai sunkiai
identifikuojami, galbūt jų pėdsakus galima būtų aptikti natūroje. Plane parodyti ir du
vanderns telkiniai, tačiau jų dislokacija gana abejotina. Reikia įvertinti tą aplinkybę,
kad 1903 m. Viljanovos dvaro plano sudarymo tikslas buvo nustatyti žemėvaldos
ribas, naudmenų, miškų plotus ir pan., todėl panašaus pobūdžio planuose pastatai
būdavo žymimi gana schematiškai ir jų užstatymo tikslumas abejotinas.
Dėl plano schematiškumo negalima atsakyti į klausimą ar tuo metu jau stovėjo
mūrinė oficina, išlikusi iki šiol.
Dvarą iš J. Falevičiaus 1906 m. nupirko Sankt Peterburge gyvenęs valstybės
patarėjas Henrikas Svencickis. Pirkimo sutartį pasirašė H. Svencickio įgaliotinis
Jonas Vileišis. Nupirktą dvarą naujasis savininkas įkeitė 66-rių metų laikotarpiui už
paskolą Vilniaus Žemės bankui11.
Banko byloje išvardinti esami statiniai, žemės naudmenys, 200 medžių sodas,
miškai, vandenys ir visa ūkinė veikla bei gaunamos pajamos. Tuo metu gyvenamasis
ponų namas buvo medinis 2 –jų aukštų, dengtas gontais statinys. Įdomu tai, kad tarp
įvardintų pastatų yra ir 2-jų aukštų mūrinis, dengtas gontais, svirnas, tačiau
vėlesniuose dokumentuose žinių apie jį nerasta. Šiuolaikinės dvarvietės sodybos
teritorijoje tokio pastato nėra. Turto sąraše išvardinti 21 pastatai, iš jų mūriniai svirnas, spirito darykla ir rūsis, visi kiti pastatai mediniai.

11 LVIA, f.544, a.1, b.16486.
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Prašymas suteikti paskolą Vilniaus žemės banko byloje
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Viljanovos dvaro 1906 m. Pastatų sąrašas Vilniaus Žemės banko byloje
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Viljanovos dvaro ūkinės veiklos aprašas Vilniaus žemės banko byloje
Henrikui Svencickiui mirus 1916 m., dvaras atiteko jo vaikams Boleslovui,
Eugenijui ir Vytautui, kurie jį 1921 m. pardavė Marijai-Magdalenai Lenskaitei
Helerienei, kuri sekančiais metais Viljanovo dvarą pardavė savo seseriai Adelaidai
Lenskaitei. Pastarajai teko įrodinėti, jog ji turinti ūkininkavimo patirties, nes 8 m.
buvo administratore Baltosios Vokės dvaro, kuris priklausė broliui Vladimirui
Lenskiui, ir kad dvaras perkamas ne spekuliavimo tikslu12. Adelaida Lenskaitė tapo
paskutiniąja Viljanovos dvaro savininke. Ji ištekėjoi už grafo Boleslovo Lasockio13,
kuris 1925 m. atvyko į Viljanovą iš Galicijos.

12 LCVA. F.147, a.8, b.347,l.8.
13 Dar dokmmenomose – A.Lasocka(Zaoockaa B. Lasockis ( Zaoockisa.
A.Lenskaioės ir Boleslovo Lasoskių fooografios ii LCVA, f.55, a.3a, b.40; a.3, b.928.
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Viljanovos dvaro savininkė Adelaida Lenskaitė 1922 m.

Paskutinieji Viljanovos dvaro savininkai grafai Boleslovas ir Adelaida
Lasockiai.
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Keičiantis savininkams, 1920 m. buvo sudarytas Viljanovos dvaro planas,
matininko Trockio, perbraižytas 1921 m.14.

Viljanovos dvaro žemių planas, 1920 m.

14LCVA, f.130, a.1, b.9159.
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Viljanovos dvaro sodybos planas, 1920 m.
Peržiūrėtuose dokumentuose rasta ir vėlesnė kopija, tačiau to paties 1920 m.
plano 15. Šiame plane, kaip ir 1903 m., pavaizduoti tik 2 mūriniai statiniai, todėl
galima daryti prielaidą, kad oficina statyta jau 3-me XX a. dešimtmetyje. Sovietinių
laikų Gulbinų paukštininkystės tarybinio ūkio turto apraše 16 minima keletas
gyvenamųjų namų, buvusių tarybinio ūkio Viljanovos skyriuje, tačiau prie minėto
turto įvertinimo bylos nėra pridėto genplano ar užstatymo schemos. Turto
žiniaraščiuose minimos gyvenamųjų statinių statybos datos - 1923 m., 1932 m., net
1840 m., tačiau pastarasis tik 27 kv. m., todėl jo priskirti oficinai negalima. Oficinos
eksterjero statybinė medžiaga skiriasi nuo XIX a. statytos spirito daryklos bei kitų
senesnių dvaro statinių. Pastarųjų statybai buvo naudojami lauko akmenys. Iš jų buvo
mūrijami ūkinių statinių konstruktyviniai stulpai, juos įrėminant plytomis, o sienas
užpildant medžiu (karvidė, daržinė ir kt.). Oficinos mūras iš plytų, jos sienose lauko
akmenų nesimato, jų yra tik pamatuose ir rūsyje.

15LCVA, f.147, a.8, b.347.
16 VVA, f. 853, ap. 1, b.78
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Viljanovos dvaro žemės 1920 m. plano kopija.

Dokumentuose minimas dvaro dydis- 430 dešimtinių, tačiau 1920 m.
plane nurodytas 393,94 dešimtinės17. Tai buvo dideli žemės plotai, virš 400 ha.
Plane jau matosi tvenkiniai, sodas ir keliai, kurie liudija apie sukurtą
dvarvietės centrą. Pagrindinis gyvenamasis pastatas dar stovėjo medinis, kaip ir
daugelis kitų gyvenamųjų ir ūkinių statinių.
Vietinių gyventojų teigimu, naujas mūrinis dvaro rūmas 1934 m. buvo
pastatytas sudegus senajam mediniam dvaro gyvenamajam pastatui. Naujasis
statinys iškilo ne vietoje senojo, o naujai parinktoje naujoje vietoje. Mūrinis 217 senovinis rmsiikas žemės plooo vieneoas, lygms 2400 kvadratnių sieksnių (rms. квадратная саженьa, o. y., 1,0925 ha
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jų aukštų su cokoliniu rūsio aukštu statinys atspindi atėjusį iš Lenkijos būdingą
to laikmečio architektūrinį stilių: pastatai su gana stačiais šlaitiniais stogais,
iškilusiais frontonais, santūriu dekoru, planas artimas kvadratui, tūris
dinamiško plano. Tokio ar panašių formų statinius, architektūros istorijos
tyrinėtojai N. Lukšionytė-Tolvaišienė bei lenkų tyrinėtojas A. Milobędzki
priskiria vėlyvajam modernui, kurio ištakos siejamos su Lenkijos „dvarelių“ ir
„Zakopanės“ stilių dariniais18.
Naujasis dvaro rūmas įkomponuotas šlaite, jo fasadinė dalis iškilusi virš
aukšto tašytų akmenų cokolinio rūsio, kurio angos įrėmintos plytomis. Statinio
asimetriško plano akcentas – platūs įėjimo laiptai kampinėje pastato dalyje.
Pagrindiname fasade išsikišęs nedidelis rizalitas, kurį pabrėžia balkonas ir po
karnizu nišoje įmūryti metai „1934“, fasadą užbaigia trikampis status frontonas
su arkiniu langeliu. Priešingame fasade po balkonu buvęs įėjimas buvo
atremtas ant mūrinių stulpų, tačiau šiuo metu po balkonu buvusi erdvė įrėminta
silikatinėmis plytomis. Virš fasado, stoge įkomponuotas trikampis stilizuotas
frontoniukas. Rūmų aukštą šlaitinį stogą dengė čerpės, kurių dalis šiuo metu
pakeista šiferiu.
Dvaro plano po 1934 m., kuriame būtų užfiksuotas stovintis mūrinis
gyvenamas dviaukštis namas, nerasta.
1939 m. dalis Viljanovos dvaro žemių buvo išparceliuota, vykdant
Žemės reformą19.
1940 m. grafienės A. Lasockienės Viljanovos dvaras buvo
nacionalizuotas. Prieš tai sudarytame Žinių lape, išvardinti 1940 m. sodyboje
stovintys pastatai20. Deja, archyvinėje byloje minimo braižinio nėra.
Spirito gamyba dvare neminima, o trys mūriniai ūkiniai statiniai
įvardinti kaip „svirnas“, „arklidė"ir „sandėlis“, kiti pastatai buvo mediniai.
Visas dvaro ūkis įvardintas kaip „nenugyventas“, tik pažymėta, kad sudegęs
klojimas su nekultais javais. Dokumentas pridedamas.

18 Lieomvos archioekoūros isooriia, o. III, ,2000 m.,
19 LCVA, f.130, a.1, b.9159, l.113.
20 LCVA, f.
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Tolimesnis dvaro ir jo savininkų likimas analogiškas kaip ir kitų stambių
to meto žemvaldžių. Dvaro žemės buvo nacionalizuotos, o dvaro savininkai išvežti
arba žuvo. Šiuo metu keletas grafų palikuonių gyvena Kanadoje. Šios žinios surinktos
apklausos būdu iš vietinių gyventojų ir dokumentais nepatvirtintos.
Po karo ši istorinė valda buvo priskirta Gulbinų paukštininkystės
tarybiniam ūkiui ir sudarė Viljanovos skyrių. Viljanovos skyriaus žemės, sprendžiant
pagal turto aprašus, nesutampa su kultūros paveldo objektui šiuo metu priskirta
teritorija. Skyriaus turto aprašymuose įvardinti statiniai, kurių keletas stovėjo ir
tebestovi Kryžiokų kaime, taip pat šiuolainių sodo bendrijų plotuose. Gyvenamasis
dvaro rūmas, statytas 1934 m., sovietmečiu paverstas daugiabučiu namu ir jame
apgyvendintos Gulbinų paukštininkystės tarybinio ūkio šeimos. Šiuo metu jame yra 8
butai.
Sovietinio laikotarpio padėtį atspindi Gulbinų paukštininkystės tarybinio
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ūkio turto žiniaraščiai ir inventorinių planų abrisai 21. Dalis iš jų, kuriuos pavyko
identifikuoti, pridedami.

Dvaro rūmų inventorinis brėžinys, 1971 m.

21 VVA, f. 853, ap. 1, b. 89
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Buv. dvaro rūmų rūsio inventorinis planas, 1971 m.

Buv. dvaro karvidės, sovietmečiu kiaulidės inventorinis brėžinys, 1971 m.

Buv. Spirito daryklos ir sandėlio inventoriniai brėžiniai, 1971 m.
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IŠVADOS
Šiuo metu galimai išlikę šie istoriniai Naujanerių (Viljanovos) dvaro
statiniai:
1. 1934 m. statytas dvaro rūmas, išsaugojęs istorinę architektūrinę
išvaizdą, planą ir tūrį. Pakeisti langai (išlikęs vienas autentiškas langas?), dalis čerpių
stogo. Šiame tyrimų etape rūmų vidaus kultūrinė vertė nenagrinėta. Šalia jo išlikęs
autentiškas šulinys.
2. Buvusi spirito darykla, statyta 1892 m. Prieš karą naudotas kaip arklidė,
sovietmečiu buvo auginamos kiaulės (kiaulidė). Pastatą privatizavus, jis buvo
pritaikytas gyvenamąjai paskirčiai: vidus pritaikytas gyvenamajai funkcijai, įrengtos
gyvenamos patalpos pastogėje su tūriniais langais. Savininkai namą rekonstruoja
etapais, todėl pagal galimybes dalį langų restauravo, grąžindami buvusį vaizdą pagal
matomus pėdsakus mūre. Sovietmečiu vietoje istorinių čerpių buvo uždėtas šiferis,
dalis jo šiuo metu pakeista metalinėmis čerpėmis. Pastatas išlaikęs istorinį įvaizdį.
3. Buvęs spirito daryklos sandėlis, statytas 1892 m., išlaikęs pirminį
vaizdą, tačiau būklė prasta. Sovietmečiu naudotas kaip kiaulių pašaro gaminimo vieta
(pašarų virtuvė).
4. Oficina, privatizuotas gyvenamasis pastatas, iš vienos pusės pristatytas
plytų mūro priestatas. Manoma, kad galėjo būti pastatytas 3-me XX a.dešimtmetyje.
5.Buvusios dvaro karvidės, statytos XIX a., liekanos, sovietiniais laikais
rekonstruota, padidinta, naudojant silikatines plytas, tačiau dar yra autentiško mūro
liekanų. Tarybinio ūkio laikais joje buvo kiaulidė.
6. Tvartas, medinis su mūriniais stulpais. Dalis stogo įgriuvusi, stovis
labai prastas, tačiau pats statinys žymi buvusio dvaro užstatymą.
7. Buvusi ledainė, šiuo metu išlikęs tik akmeninis rūsys.
Dvarvietėje yra ir daugiau buvusių statinių liekanų, tačiau jas sunku
atpažinti, nes teritorija apleista, želdiniai nesutvarkyti, todėl galima tik konstatuoti,
kad ten stovėjęs pastatas. Jų atgaivinimas sunkiai įsivaizduojamas.
Nagrinėjamo objekto teritorijoje dar matosi buvusių prūdų liekanos,
kuriuose nuo seno buvo auginamos žuvys. Taip pat galima atsekti dvarvietės kelius,
yra alėjų pėdsakai, išlikę atskiri buvvusio dvaro želdynų elementai.

27

Sunykus dvaro žemėvaldai, jo buvusiose žemėse ir artimiausioje
aplinkoje įsikūrė sodininkų bendrijos, kurių sklypuose šiuo metu jau susiformavo
individualių namų kvartalai ar net rajonai. Šiuo metu buvusios dvarvietės teritorija
padalinta į keletą privačių sklypų, kurių savininkai tvarkosi kiekvienas atskirai,
nevertinant buvusio istorinio vietos konteksto.
Šiuo metu kultūros paveldo objektui priskirta teritorijai neatitinka
dvarvietės istorinę valdą. Istorinėje vietoje atsirado nauji ir šiuolaikiški pastatai,
želdynai sunyko, o savaiminiai želdiniai pakeitė ir sunaikino buvusį kraštovaizdį.

Tyrimų metu surastuose šaltiniuose yra nemažai duomenų apie įvairiais
laikotarpiais dvare vykdytą ūkinę veiklą, dvaro nacionalizavimo procesą ir kt., tačiau
šiame darbe jie nepanaudoti.

Aušrelė Racevičienė
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialistė, at. Nr. 3784

Laima Vileikienė
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialistė, at. Nr. 3485
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Buv. dvaro rūmai, 2016 m.
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Buv. dvaro oficina, 2016 m.
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Buv. dvaro oficina ir naujas pastatas, 2016 m.

Buv. dvaro oficina ir naujas pastatas, 2016 m.
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Buv. spirito darykla, 2016 m.

Buv. spirito darykla22
22 paimoa htp://www.miesoai.neo/formmas/showohread.php?o=11548
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Buv. spirito daryklos sandėlis, 2016 m.

Buv. spirito gamyklos sandėlis, 2016 m.
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Buv. dvaro karvidės liekanos, 2016 m.23

Buv. dvaro karvidės liekanos, 2016 m.24

23 Paimoa ii htp://www.miesoai.neo/formmas/showohread.php?o=11548
24 Ten pao
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Buv. dvaro tvartas, 2016 m.

Buv. dvaro statinio griuvėsiai, 2016 m.
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Dvarvietės vaizdas, 2016m.25

Buv. dvaro tvenkinys, 2016 m.
25 Ten pao

