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Babtų apylinkių dvarų sodybų  
architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti Båbtų apylinkių dvarų sodybų 
architektūrą, nustatyti urbanistinius pastatų ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais 
ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti objektų 
formų analizę, nustatyti jų vertę bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių 
pastatų stovėjimo vietas ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų architektūrą.

Tyrimų metodai: istorinis ikonografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis, 
rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir 
fotofiksacija.

Reikšminiai žodžiai: dvaro sodyba, rūmai, gyvenamas namas, ūkiniai trobesiai.

Babtų valsčiaus dvarų sodybų architektūra kompleksiškai netyrinėta. Pa-
grindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios apie Babtų dvarus, 
yra B. Kviklio knygos1, E. Barkausko ir T. Stonio „Mažoji Babtų enciklopedija“2, 
M. Markauskienės „Babtai istorijos vingiuose“3 ir įvairūs populiarūs leidiniai. 
2006 m. Žema¤tkiemio (Babtyno) dvaro istorinius tyrimus atliko istorikė R. Ricke-
vičienė. Išliko Bogdano Korevos atsiminimai apie Panevėžiùko dvarą4.

Babtai – miestelis, buvusio valsčiaus vidurinėje dalyje, kairiajame Nev¸žio 
krante, šalia Ka÷no–Kla¤pėdos automagistralės, vakarinėje jos pusėje. Ši magistra-
lė – tarsi orientyras, suskirstęs dvarų sodybas pagal jų išsidėstymą kelio atžvilgiu. 
Buvusiame Babtų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėta 18 vietovių, kuriose buvo įkurtos 
dvarų sodybos (1 pav.). Šiose vietovėse ir jų apylinkėse stovėjo ar tebestovi išlikę 
dvarų sodybų pastatai. 

Literatūroje minima, kad Babtų apylinkėse būta 18 dvarų. Seniausi ir didžiausi 
buvo Babtyno, Muníškių, Pagýnės ir Panevėžiuko dvarai. Daugiau dvarų įkurta 
XVIII–XIX a.; 1940 m. buvo užregistruoti Antågynės, Bukolainių, Gailiùšių pirmasis ir 
antrasis, Janogrodo, Juodónių, Kriv¸nų, Lazdýnės, Naujåtriobių, Pastrebės, Rebzdžių, 
Šašiÿ, Vareikónių ir Zacíšių dvarai. Visi dvarai kartu valdė 2 273,83 ha žemės5. Dvarų 
sodybos išsidėsčiusios abipus magis-
tralinio kelio Ka÷nas–Kla¤pėda. Kairė-
je pusėje įsikūrę šie dvarai: Babtônas 
(Žema¤tkiemis), Juodóniai, Kriv¸nai, 
Muníškiai, Naujåtriobiai, Sitk¿nai, Ša-
šia¤, Vareikóniai, Zacíšiai. Dešinėje ke-
lio pusėje yra Antågynė, Gailiùšiai (I 
ir II dvarai), Pagýnė, Panevėžiùkas, 
Puidinė, Pastrebė, Rebzdžiai, Lazdynės 
palivarkas ir Šašiai (kaimas). Šiuo metu 
kelios dvarų sodybos jau išnykusios, 
o išlikusiose nebėra daugumos pastatų 
arba jie praradę autentiškumą.
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2 Barkauskas E., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija, 
Kaunas, 1994.

3 Markauskienė M. Babtai istorijos vingiuose, Vilnius, 
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1 pav. Babtų  
valsčiaus plano  
schema su  
pažymėtomis dvarų 
sodybomis. Sudarė 
A. Rupeika

Dvarų sodybos, įkurtos vakarinėje  
magistralinio kelio Kaunas–Klaipėda  
pusėje
Babtynas, dabar Žemaitkiemis – kaimas dešiniajame Nevėžio krante, nuo 

Babtų nutolęs 2 km į pietvakarius. Babtyno vardas istoriniuose šaltiniuose pasirodė 
XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose, o vėliau – XVI a. dokumentuose. XVI a. 
pradžioje jis priklausė Sauginavičiams, paskui – jų įpėdiniams Montigailoms. Nuo 
XVI a. vid. dvaro dalis iš kitų paveldėtojų supirko Hryčinos ir 1630 m. užstatė 
Grigaliui Pūkieniui. Nuo XVII a. 7-ojo dešimtmečio dvaras atiteko Šukštoms, nuo 
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1697 m. – Prozorams, kurie jį valdė 100 metų. 1797–1830 m. 
dvaras priklausė kunigaikščiams Giedraičiams. Nuo 1830 m. 
iki Pirmojo pasaulinio karo jį valdė grafai Tiškevičiai6. 

Išliko XIX a. dvaro inventoriai7. 1830 m. dvaro pardavi-
mo inventoriuje rašoma, kad rūmai stovi lygioje vietoje, netoli 
Nevėžio upės. Jie nugyventi, pažeistais pamatais ir nubyrėjusiu 
tinku. Siena nuo Nevėžio pusės paremta keliomis atramomis, 
o iš sodo pusės – sutrūkinėjusi; po karnizu įrengti skardiniai lietvamzdžiai su 
drakonais visai sunykę. Pastatas su viduriniu pusaukščiu virš medinio apirusio 
balkono ir dviem nebaigtais bokštais. Atskirai aprašomos rytinė ir vakarinė rūmų 
pusės. Rytinė rūmų dalis buvo reprezentacinė. Joje minimi rožinis, žydrasis ir mė-
lynasis kambariai, valgomasis su kambarėliu, kabinetas (rizalite), mažas kambarėlis, 
o šalia prieškambario – skliautinis sandėlis. Nuo priemenės vakarinėje rūmų dalyje 
minimi kambarys, mažas kabinetas ir miegamasis, prie kurio yra dvi drabužinės. 
Kambaryje ir miegamajame stovi švediškos koklių krosnys, yra lentų grindys. 
Reprezentacinėje antrojo aukšto dalyje įrengta erdvi salė su trejomis stiklinėmis 
balkono durimis. Antrojo aukšto vakarų pusėje minimas archyvas (šalia laiptų), 
du kambariai ir miegamasis su dviem drabužinėmis. Kiti inventoriuje minimi 
statiniai – mediniai, tik lobynas mūrinis. Jis nedidelio tūrio, su dviem rūsiais, 
tinkuotas, dengtas čerpėmis, su kepimo krosnimi ir kaminu. Lobyne – keturi gele-
žinėmis grotomis dengti langai ir du – uždengti senomis langinėmis. Inventoriuje 
išvardyta keliolika medinių trobesių: 
svirnas, arklidės, oficina, ratinė, ledainė 
ir rūkykla, senas palivarko namas, sena 
dviaukštė sūrinė, paukštidė, kvadratinio 
plano tvartas, o už jo – arklių sukamas 

6 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 261, l. 15–19.
7 Grafų Tiškevičių fondą (f. 716, ap. 1), saugomą 
LVIA, ir dvaro inventorius tyrinėjo istorikė R. Ric-
kevičienė, parengusi Žemaitkiemio dvaro istorinius 
tyrimus.

Žvilgsnis į Babtyno 
dvarą nuo Nevėžio 
kairiojo kranto.  
J. Brzozowskio 
graviūra žurnale 
„Kłosy“. 1882 m.
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malūnėlis, dvi daržinės. Ant Nevėžio kranto, už rūmų sodo, stovėjo sena ąžuolinė, 
dengta šiaudais spirito varykla, pievose – kelios medinės daržinės, o prie Kauno–
Kėdãinių vieškelio – apgriauta Stabaunyčiaus karčiama. 

Tiškevičiai perstatė rūmus, pastatė mūrinį svirną ir medinių ūkinių trobesių. 
1847 m. dvaro savininkas vaisių sodą išnuomojo Babtų žydams, 1855 m. mūrinio 
svirno dalį – pirkliui J. Neviažskiui, o kitą dalį – pirkliui L. Hincui8. Pastatai ap-
rašyti dvaro inventoriuje. Gyvenamasis namas – mūrinis, dengtas malksnomis, 50 × 
27 uolekčių dydžio; jame yra trys priemenės, šeši kambariai, drabužinė, sandėlis, 
virtuvė, kepykla, du maži san dėliukai; viršuje įrengtos dvi mansardos. Sprendžiant 
iš aprašymo, rytinė rūmų dalis buvo nugriauta. Minimi dar du mūriniai pastatai: 
triaukštis šešių skyrių svirnas, 56 × 18 uol. dydžio, ir lobynas – dengtas čerpėmis, 
su rūsiu ir keturiais langais, 21 × 9 uol. dydžio. Kiti minėti trobesiai mediniai arba 
mišrių konstrukcijų: dengta šiaudais oficina, naujas kumetynas mūro pamatais, nauja 
daržinė – su mūro stulpais tarp medinių sienų, 78 × 26,5 uol. dydžio, antroji nauja 
daržinė – medžio stulpais, 120 × 28 uol. dydžio, dvi senos daržinės, 106 × 24 ir 
80 × 18 uol. dydžio, arklidė, malūnas ir paukštidė, ledainė – 10,5 × 10 uol. dydžio, 
tvartas – mišrių konstrukcijų, 26 × 17 uol. dydžio. Išliko ūkinio trobesio projektas: 
fasadas ir planas9. Trobesys ištęsto stačiakampio plano, dengtas aukštu valminiu 
stogu; jo fasadus skaido mūro stulpai, sujungti medinėmis sienomis. Pagrindinis 
fasadas su trejais vartais ir mažais stačiakampiais horizontaliais langeliais (3 pav.).

Po 1922 m. žemės reformos Babtyno valdos išdalytos bežemiams ir ma-
žažemiams ūkininkams, o dvaro centras su 80 ha žemės atiteko generolui Vla-
dui Nagevičiui, kuris čia įsteigė pavyzdinį ūkį10. V. Nagevičius buvo gydytojas, 
generolas leitenantas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, įstojęs į jos eiles 
1918 11 23, apdovanotas kūrėjų savanorių medaliu; už ypatingus nuopelnus – I 
rūšies Vyties Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu11. Žemės reformos valdybos nutarimu 
nuo 1922 04 03 Babcinos dvaras, priklau-
sęs J. B. Tiškevičiui, perimtas valstybės 
žinion; nutarta, kad jis bus išparceliuo-
tas. Surašyti dvaro pastatai: 1) namas, 
2) tvartas, 3) tvartas – arklidė, 4) ku me - 
tynas, 5) kiaulidė, 6) kalvė, 7) svirnas, 

8 Rickevičienė R. Žemaitkiemio (Babtyno) dvaro isto-
riniai tyrimai, Rankraštis, Kaunas, 2006, p. 12.

9 Ten pat, priedas Nr. 3.
10 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 61, l. 20.
11 LCVA, f. 1248, ap. 7, b. 1401, l. 30; f. 1248, ap. 6, 
b. 632, l. 7.

2 pav. Babtyno dvaro 
kluono planas. Braižė 
A. Rupeika pagal 
archyvinį brėžinį. 
LVIA, f. 716, ap. 1, 
b. 5173
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8) pieninė, 9) ledainė – rūsys, 10) daržinė – šopa, 11) jauja, 12) daržinė, 13) ku-
metynas, 14) tvartas, 15) kiaulidė, 16) daržinė, 17) namas, 18) svirnas, 19) kluonas, 
20) tvartas, 21) keltas12. 

1924 m. V. Nagevičiui perduota 11 dvaro pastatų, kurie buvo įkainoti. Visi 
trobesiai mediniai, tik gyvenamasis namas ir pieninė (buvęs lobynas) mūriniai. 
Namas, 31 × 17,80 m dydžio, įkainotas 6 500 Lt. Pieninė, 13 × 5,50 m, įkainota 
250 Lt. Tvartas (medinis, su mūro stulpais), 54,50 × 12 m ir 44 × 10 m, įkainotas 
3 300 Lt. Svirnas, 34,30 × 10 m, įkai-
notas 9 000 Lt. Kumetynas, 17 × 10 m, 
įkainotas 1 000 Lt. Kiaulidė, 5,80 × 3 m, 

3 pav. Babtyno dvaro 
parceliacijos plano 14 
ir 15 sklypų brėžinys.  
LCVA, f. 1248, 
ap. 6, b. 6320

12 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 155; f. 1330, ap. 9, 
b. 20, l. 4.
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įkainota 100 Lt. Kalvė, 11,50 × 6,30 m, įkainota 150 Lt. Rūsys įkainotas 100 Lt. 
I daržinė, 49,30 × 17 m, įkainota 1 600 Lt. II daržinė, 45 × 14 m, įkainota 2 800 Lt. 
Sausykla (jauja) įkainota 200 Lt. Dauguma trobesių buvo blogos būklės (svirnas – 
vidutinės) ir dengti malksnomis, tik viena daržinė (ją vėliau nugriovė) – šiaudais, 
o kalvė – stoginėmis čerpėmis (dokaukomis)13. Inžinierius Skripkus, nustatydamas 
dvaro pastatų būklę, juos apibūdino kiek plačiau ir parengė pieštuku atliktus 
eskizinius planus. Inžinieriaus teigimu, namas statytas prieš 200 metų, yra labai 
blogos būklės: pamatai ir sienos drėksta, stogas kiauras, o gegnės sutrūnijusios; 
sienos aptrupėjusios, karnizai nubyrėję. Tvartai 100 metų senumo, jų stogai vietomis 
kiauri, stulpų pamatų plytos aptrupėję, o medinių sienų apačia apipuvusi. Eskize 
parodyti tvartai su diendaržiu – uždaru stačiakampiu vidaus kiemu. V. Nagevičiui 
skirta pusė šio trobesio, sudarančio „L“ raidės planą. Svirnas 200 metų senumo; 
jo sienų apatinė dalis drėgna ir su plyšiais. Kumetynas statytas prieš 25 metus. 
Kiaulidė statyta prieš 50 metų, be stogo, apipuvusiomis sienomis. Kalvė 150 metų 
senumo; jos perdangos, lubos ir sienos apipuvusios, stogas kiauras. Rūsys statytas 
prieš 50 metų, sienos jau apipuvusios, o stogas vietomis kiauras. Abi daržinės 
karkasinės konstrukcijos: su mūro stulpais ir lentų sienomis. I daržinė 100 metų 
senumo, su šešiais mūro stulpais (dauguma jų išvirtę), medinės sienos paremtos; 
stogas kiauras. II daržinė statyta prieš 50 metų; jos kai kurie mūro stulpai pakry-
pę. Pieninė 200 metų senumo, apimta drėgmės; jos sienos sutrūnijusios, o čerpių 
stogas sutrūkinėjęs. Jauja suręsta iš senų aptrešusių rąstų, yra beveik be stogo 
ir stovi ne dvaro sodyboje, bet laukuose. Geriausiai Skripkus įvertino kumetyno 
būklę – 1/3 vertės, svirną ir II daržinę – 1/2, namą – 1/5, kiaulidę – 1/6, rūsį, 
I daržinę ir jaują – 1/8, o pieninę – tik 1/10 jos vertės14. 

1925 11 11 surašytas perėmimo-perdavimo aktas: Švietimo ministerijos įgaliotas 
atstovas iš Nagevičiaus perima daržinę ir jam perduoda tvartą. Matyt, minima 
„L“ raidės plano didžiojo tvarto antroji pusė (ji parodyta inž. Skripkos eskize – 
simetriškai priglausta prie generolui paliktos tvarto dalies)15. Tų metų birželio 
5 d. buvo surašytas aktas, kad naujas tvartas perduodamas Švietimo ministerijai, 
Võsiškių mokyklos reikmėms. Rugsėjo 18 d. rašte nurodyta, kad tvartą (arklidę) 
reikėtų perleisti generolui Nagevičiui, o iš jo perimtą daržinę likviduoti ir medžiagas 
perduoti Vosiškių mokyklos namo statybai16. Taigi Nagevičiaus tvartas tapo uždaro 
plano, su keturkampiu vidaus kiemu. 1927 02 23 Žemės reformos valdybos komisija 
sprendė Babcinos dvaro pavadinimo keitimą. Pirmiausia 1926 05 31 dvaras buvo 
pavadintas Nageikiškių kaimu. Generolo prašymu jį nutarta vadinti Žemaitkaimio 
kaimu, o vėlesniuose dokumentuose Žemaitkaimis tapo Žemaitkiemiu17. 1928 09 06 
Nagevičiaus prašymu trys dvaro pastatai: namas, tvartas ir svirnas, buvo perkai-
noti. Namo kaina sumažinta iki 2 000 Lt, svirno – iki 2 500 Lt, o tvarto – iki 
1 000 Lt. Komisija pripažino, kad trobesius įkainojant neatsižvelgta, jog mažame 
ūkyje jie neturi tokios vertės, kurią 
įgytų dideliame ūkyje. Nustatyta, kad 
visi trys trobesiai yra suremontuoti ir 
pritaikyti kultūringam ūkiui. Generolo 
teigimu, jam sudėtinga išlaikyti visą 
skirtą žemės plotą ir trobesius, todėl 

13 Ten pat, f. 1247, ap. 2, b. 553, l. 334–335.
14 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 66.
15 Ten pat, f. 247, ap. 2, b. 553, l. 336–336v.; f. 1130, 
ap. 11, b. 45, l. 102.

16 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 91.
17 Ten pat, l. 164.
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jis priverstas pasilikti tik dalį trobesių: 1/2 namo, 1/4–1/5 svirno ir 1/2 tvarto, 
o kitas jų dalis teks griauti ir panaudoti kaip statybinę medžiagą18.

1933 01 21 Nagevičius prašė jo nuomojamą žemę parduoti be varžytinių, 
komisijos nustatyta kaina; skolą prašė išdėstyti kuo ilgesniam laikui ir be palūkanų. 
Jo prašymas buvo patenkintas ir 1933 04 05 Žemaitkiemio ūkis – 66,02 ha, kuris 
buvo išnuomotas, perduotas Nagevičiaus nuosavybėn19. Buvo sudaryti abiejų, gene-
rolui priklausiusių sklypų, pažymėtų 14 ir 15 numeriais, situacijų planai (2 pav.). 
14 sklype parodyta 10 pastatų, o 15 sklype – vienas ištęsto plano trobesys, esantis 
prie 14 sklypo ribos (greičiausiai – numatyta griauti daržinė)20. 

Prasidėjus rusų okupacijai, Žemės ūkio rūmai ieškojo pastatų, kurie tiktų že - 
mesniosioms žemės ūkio mokykloms. 1940 08 12 Babtų r. agronomo teigimu, Žemes-
niajai ž. ū. mokyklai Babtų valsčiuje tinka Žemaitkiemio ir Benediktinių vienuolyno 
Kačiūniškių ūkiai. Išvardyta 12 Žemaitkiemio dvaro pastatų21. Gyvenamasis namas – 
senas, mūrinis, su rūsiu, dengtas skarda, 33 × 18,5 m dydžio; jame yra 14 kambarių ir 
virtuvė. Jis geros būklės, bet šiaurinė pusė buvo nešildoma, todėl drėgna. Namą reik - 
tų remontuoti, pastatyti geras krosnis, nudažyti sienas. Pateikti abiejų aukštų schemi niai 
planai su dviem eilėmis išdėstytomis, anfiladiškai sujungtomis patalpomis (4 pav.).  
Priekyje, simetrijos ašyje, – mažas prieangėlis su erdviu priebučiu, kurio kairiajame 
šone įrengti laiptai į pastogę. Pirmajame aukšte yra 8 kambariai, virtuvė su san-
dėliu ir dviem mažais sandėliukais prie jo. Antrojo aukšto galuose išdėstyta po tris  
mažus kambarius. Darbininkų namas – medinis, 19 × 9 m dydžio, vidutinės būklės. 
Karvidė – mūrinė, dengta skarda, geros būklės, 32 × 14 m dydžio. Kiaulidė su paukš -
tide ir malkine – mūrinė, geros būklės, 30 × 9 m dydžio. Svirnas – mūrinis, dengtas 
skarda, geros būklės, 39 × 11 m dydžio. Kluonas – medinis, su mūro stulpais, 53 × 
18 m dydžio, vidutinės būklės. Arklidė – medinė, vidutinės būklės, 28 × 13 m dy džio. 
Pieninė-ledainė mūrinė, geros būklės, 
14 × 6 m dydžio. Pirtis – 5 × 3,5 m 
dydžio, vidutinės būklės. Kalvė statyta iš 
lentų, vidutinės būklės, 6 × 6 m dydžio. 
Šiltnamis geros būklės, 10 × 6 m dydžio22. 
Sovietmečiu dvare įkurtas kolūkis.

4 pav. Žemaitkiemio  
(Babtyno) dvaro 
rūmų pirmo aukšto 
plano schema. Braižė 
A. Rupeika pagal 
1940 m. archyvinį 
planą

18 Ten pat, f. 1248, ap. 7, b. 1401, l. 24; f. 1130, ap. 11, 
b. 45, l. 106–107.

19 Ten pat, f. 1248, ap. 6, b. 632, l. 6, 15; f. 1330, 
ap. 9, b. 20, l. 5.

20 Ten pat, f. 1248, ap. 6, b. 632, l. 11. 
21 Ten pat, f. 392, ap. 6, b. 21, l. 69, 71v.
22 Ten pat, l. 66–67.
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1987 m. užfiksuota Žemaitkiemio dvaro pastatų būklė. Minimi rūmai, tvartas, 
sandėlis, kluonas ir lauko virtuvė. Rūmai vieno aukšto, su dviaukščiais fligeliais, 
„U“ raidės plano, dengti dvišlaičiais skardos stogais; pamatai akmens mūro, sienos 
raudonų plytų, tinkuotos, fasadai saikingai dekoruoti. Tvartas „L“ raidės plano, 
dengtas dvišlaičiu skardos stogu; pamatai akmens mūro, sienos raudonų plytų, 
tinkuotos. Sandėlis vieno aukšto, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; 
sienos raudonų plytų, tinkuotos. Klojimas akmens mūro pamatais, rąstų sienomis 
tarp raudonų plytų stulpų, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. 
Lauko virtuvė vienaukštė, stačiakampio plano, akmens mūro pamatais, raudonų 
plytų tinkuotomis sienomis, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Rūmų būklė bloga, 
o kitų pastatų – patenkinama23. 

1989 m. nustatytos Žemaitkiemio dvaro sodybos paminklinės ir saugomųjų 
zonų ribos, o 1990 m. dvaras įtrauktas į Kultūros paminklų sąrašą (vietinės reikš-
mės architektūros paminklas AtV-1052); vėliau jis įrašytas ir į istorijos paminklų 
sąrašą (IV-1227). Rengiant naująjį Kultūros vertybių registrą, dvaras (IP-309) įrašytas 
į Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą (galiojo 1990–1995 m.). 
Naujas LR kultūros vertybių registras pradėjo funkcionuoti 1995 m., o nuo 2005 m. 
visoms kultūros vertybėms buvo suteikti nauji kodai. Babtyno dvaro sodyba – 
Žemaitkiemis, įrašyta į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (reg. Nr. 181).

1999 m. dvaro sodybą įsigijo Kauno verslininkas Mindaugas Šventoraitis. 
Savininko užsakymu buvo atlikti dvaro istoriniai tyrimai24, parengti išlikusių dvaro 
rūmų rekonstrukcijos, restauravimo25 ir svirno restauravimo projektai26. 

Architektė A. Prikockienė 2002 m. atliko pastato architektūrinius žvalgybinius 
tyrimus; zondažai daryti 70 vietų27. Buvo nustatyti šeši statybos ir rekonstrukcijos 
etapai. I etapas – dvaro įkūrimo laikotarpis – XVI a., kuriame vyko pirmieji dvaro 
pardavimai. Iš to laikotarpio pietrytiniame rūmų kampe liko skliautais dengtas 
rūsys. Architektės teigimu, rūsio planas būdingas XVI a. – su laiptine ir dviem 
šoninėmis patalpomis; išliko pusapskritės durų sąramos, mūrytos iš vienos eilės 
šonu paverstų plytų. Tokia sąramų forma ir mūrijimo būdas Kaune randami tik 
XVI a. pastatuose. Sienose tokio mūro nerasta, todėl spėjama, kad jie tuo metu 
galėjo būti mediniai. II etapas – dvaro suformavimo laikotarpis – XVII a. I-oji pusė, 
kai pastatas išsiplėtė šiaurės ir vakarų kryptimis: buvo sumūrytas naujas rūsys 
su skliautinėmis patalpomis laiptinės šonuose; į jį patenkama laiptais iš šiaurinės 
namo pusės. Šio laikotarpio mūro fragmentų randama ir rytų pusės I a. išorės 
sienose. III etapas – dvaro pakilimo pradžia: 1669–1697 m. rūmai  pratęsti vakarų 
pusėn. Iš to laikotarpio pietų fasade rastas lango angokraštis. IV etapas – nuo 
1697 m. – dvaro suklestėjimas. Tuo 
laikotarpiu pastatyta nemažai naujų sta-
tinių, susiformavo rezidenciniai rūmai, 
kuriuose atsirado baroko architektūros 
elementų: pietvakarių rizalito užapva-
linti išoriniai ir vidiniai kampai, mie-
gamajame įrengta sudėtingos formos 
nišos sąrama. Spėjama, kad pastato 
rytinė pusė buvo ilgesnė (1829 m. in-

23 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 40–41.
24 Rickevičienė R . Žemaitkiemio (Babtyno) dvaro isto-
riniai tyrimai. Rankraštis, Kaunas, 2006.

25 Prikockienė A. Žemaitkiemio dvaro rekonstravimo 
projekto pirmas etapas. Pirmo aukšto remontas, 
restauracija, Kaunas, 2006.

26 Perevičienė L. Buv. Žemaitkiemio dvaro svirnas. 
Restauravimo projektas, Kaunas, 2008.

27 Prikockienė A. Architektūrinių žvalgybinių tyrimų 
ataskaita, Kaunas, 2002.
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ventoriuje minėta daugiau patalpų). Atlikus žvalgybinius tyrimus, paaiškėjo, kad 
rytinis rizalitas tik išoriškai panašus į vakarinį: jo sienos plonesnės, skirtingi mūro 
skiediniai, o viduje nerasta užapvalintų kampų. V etapas – palivarko atsiradimas. 
Tuo laikotarpiu apleisti rūmai rekonstruoti: neliko antro aukšto, pakeistas su-
planavimas, permūrytos sienų dalys, sumūrytas naujas rytinis bokštas (rizalitas), 
pakeistos durų ir langų angos, sumūrytas pastogės karnizas, sumontuotas naujas 
stogas. Rūmai tapo administraciniu ūkio pastatu. VI etapas – pavyzdinis ūkis. 
Buvo pakeistos pirmo aukšto perdangų sijos ir kelios angos, įrengtos patalpos 
mezoninuose, perdažytos sienos. Atlikus tyrimus konstatuota, kad dabartinis rūmų 
vaizdas susiformavo apie 1830 m. 

Dabar Žemaitkiemio (Babtyno) dvaro sodyboje stovi rūmai, svirnas, lobynas, 
kluonas, yra tvarto liekanos, šulinys (5 pav.). Dvaro teritorija buvo pažymėta 
mūriniais riboženkliais (liko du). Lyginant dabartinį dvaro sodybos situacijos 
planą ir sudarytą parceliacijos metu, matyti, kad išlikę pastatai stovi tose pačiose 
vietose kaip XX a. I-oje pusėje. Iš vienuolikos plane užfiksuotų liko keturi, o 
penktojo – liekanos. Jie išdėstyti taisyklingai, lygiagrečiai arba statmenai rūmams. 
Rūmai pastatyti sodybos vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžti į pietus. Jie 
sudėtinio tūrio, vienaukščiai, su mezoninais ir rūsiu. Pamatai – lauko riedulių ir 
plytų, sienos sumūrytos iš plytų, tinkuotos, dvišlaičiai stogai dengti skarda; rūsio 

5 pav. Žemaitkiemio (Babtyno) dvaro sodybos situacijos plano schema:  
1. Rūmai, 2. Svirnas, 3. Lobynas, 4. Kluonas, 5. Tvarto liekanos.  
Sudarė A. Rupeika
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perdanga mūrinė, skliautinė, su liunetėmis, tarpaukštinės perdangos – medinių 
sijų, tik virš katilinės ir prie jos esančio tambūro su koridoriumi – įrengtos naujos 
monolitinio gelžbetonio perdangos. Planas simetriškas, „U“ raidės formos, 32 × 
14,26 m dydžio, suplanavimas dvipusis, anfiladinis (6 pav.). I a. vidurinėje dalyje, 
už prieangio, yra erdvus holas su laiptais į mezoninus. Vakarinėje rūmų dalyje 
yra įėjimas su nedideliu tambūru ir holu su laiptais, tualetas, virtuvė su svetai-
ne, iš kurios patenkama į šachmatinę – patalpą su užapvalintais sienų kampais, 
giliomis nišomis, – ir į biblioteką, sujungtą su centriniu holu. Rytinėje dalyje yra 
erdvi salė; į ją patenkama iš holo ir iš virtuvės, sujungtos 
su nedideliu valgomuoju. Iš šiaurinės pusės per tambūrą 
patenkama į katilinę, o iš koridoriaus – į salę. Pagrindinis 
fasadas su kampiniais rizalitais, simetrijos ašį akcentuojančiu 
dvišlaičiu mezoninu su įstiklinta trikampe plokštuma ir atviru 
prieangiu, kurio du stulpai remia balkoną. Portalo sienelė kiek 

6 pav. Žemaitkiemio  
(Babtyno) dvaro 
rūmų pirmo aukšto  
planas. Braižė 
A. Rupeika

Žemaitkiemio dvaro 
rūmų pagrindinis ir 
galinis rytų fasadai. 
2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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išsikiša priekin, medinės vienvėrės durys įstiklintos ir puoštos 
orderio elementais. Fasado kampiniai rizalitai gana smarkiai 
išsikišę; virš jų užstatytos paaukštintos pastogės, užbaigtos 
trapeciniais skydais, su apskrita viršutine angele ir rėminamos 
šoniniais kvadratinio skerspjūvio bokšteliais su stačiakampė-
mis įdubomis. Rizalitų menčių išoriniai kampai nusklembti ir 
užapvalinti, o viršuje akcentuoti lenktų formų įdubomis. Langai nedideli, stačia-
kampiai, be apvadų, tik su siauromis palangių traukomis. Prie pagrindinio fasado, 
abipus durų, pritvirtintos metalo plokštės. Kairiojoje įrašyta: NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI 10 METŲ SUĖJUS. TAI MINI IR DIEVUI DĖKOJA ŽEMAITKIEMY 
GEN. NAGEVIČIUS, MŪRO KRYŽIAUS STATYTOJAS. 1928 M. RESTAURUOTAS 
1991 M. MININT GEN. VLADO NAGEVIČIAUS 110-ĄSIAS GIMIMO METINES. 
Dešinioji plokštė su įrašu: ŠIAME NAME 1920–1944 M. GYVENO GENEROLAS, 
ARCHEOLOGAS, KARO GYDYTOJAS, VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS 
ĮKŪRĖJAS VLADAS NAGEVIČIUS. Antrojo šoninio (šiaurės) fasado kompozicija 
simetriška, su atviru prieangiu, balkonu virš jo ir dvišlaičiu mezoninu. Dvejos 
vienvėrės durys įrengtos simetriškai, stogo šlaite iškilę trikampiai stoglangiai 
taip pat pabrėžia fasado simetriškumą. Tačiau abipus prieangio langai išdėstyti 
skirtingai: kairėje pusėje – metriškai, o dešinėje – langų mažiau ir atstumai tarp 
jų nevienodi. Galinių fasadų kampus rėmina nusklembtos mentės, viršuje iškyla 
trikampiai frontonai ir šoninės paaukštintų pastogių sienelės, akcentuotos mentė-
mis ir pagyvintos poriniais arkiniais apvadais. Frontonų langai sudaryti iš trijų 
dalių: vidurinis paaukštintas pusapskrite sąrama, o šoniniai – siauri, stačiakam-
piai. Fasadus juosia profiliuoti karnizai. Viduje išliko senųjų interjero elementų: 
cilindriniai rūsio skliautai, medinės lubų sijos, arkinės angų sąramos, vedantys į 
pastogę mediniai laiptai, koklių krosnių detalės ir pan. Rūmai eklektiški: dominuoja 
būdinga tarpukariui geometrinių linijų stilistika, naudotos istorinių stilių detalės 
(orderis ir romantizmui artimi elementai), yra šiuolaikinės architektūros apraiškų 
(plačios įstiklintos plokštumos). 

Žemaitkiemio rūmų 
šoninis šiaurės  
ir galinis vakarų  
fasadai. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Žemaitkiemio rūmų rūsio laiptai  
(viršuje kairėje)

Žemaitkiemio rūmų senieji laiptai  
į mezoniną

Žemaitkiemio rūmų krosnis. 
2012 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Svirnas stovi į pietvakarius nuo rūmų, statmenai jiems. Jis statytas tarp 
1830–1855 m. romantizmo laikotarpiu. 2007 m. atlikti pastato konstrukcijų tyri-
mai ir cinkuota skarda uždengtas stogas. 2008 m. svirno restauravimo projektą 
parengė architektė L. Perevičienė. Numatyta užtaisyti konstruktyvinius sienų 
pažeidimus, padaryti pamatų hidroizoliaciją, panaikinti fasadų mūro ir tinko de-
fektus, impregnuoti medienos gaminius modifikuotu aliejumi, atkurti autentiškus 
fasadų elementus – horizontalias traukas, į kurias remiasi langai, angokraščius, 
nišų ir langų apvadus. Svirnas vienaukštis, su paaukštinta pastoge – ertikiu, mo-
numentalaus, vientiso tūrio, dengtas dvišlaičiu cinkuotos skardos stogu. Pamatai 
juostiniai, akmens mūro ir plytų, sienos sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos, 
perdangos medžio sijų. Planas ištęstas stačiakampis, 36,17 × 10,75 m dydžio, su 
trejais vartais, įrengtais pagrindiniame ir galiniuose fasaduose (7 pav.). Vidurinę 
plano dalį išilgai skaido dvi eilės medinių stulpų su spyriais, remiančių perdan-
gos sijas. Pagrindinis rytų fasadas simetriškas, skaidomas dviem horizontaliomis 
traukomis. Į apatinę trauką remiasi aukštos segmentinės nišos, 
apjuostos profiliuotais apvadais; nišų viršutinėje dalyje įterpti 
segmentiniai, smulkiai sudalyti langai. Į viršutinę profiliuotą 
trauką remiasi siauri poriniai stačiakampiai ertikio langeliai. 

7 pav. Žemaitkiemio  
(Babtyno) dvaro  
svirno planas. 
Braižė  
A. Rupeika

Žemaitkiemio dvaro 
svirnas. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Fasado simetrijos ašyje yra plati segmentinė anga su dvivė-
riais mediniais, apkaltais „eglute“ vartais; virš jų įkomponuoti 
trys pastogės langeliai. Šoninis vakarų fasadas panašus, tik 
be vartų. Simetrijos ašį pabrėžia porinės nišos su langais 
ir trys siauri pastogės langeliai. Galinis šiaurės fasadas simetriškas, skaidomas 
horizontaliomis traukomis, su segmentine durų anga vidurinėje dalyje ir nišo-
mis – langais šonuose. Fasadą užbaigia trikampis skydas, kuriame yra triforinis 
langas su pusapskritėmis sąramomis, o viršuje – pusapskritis langelis; langai ir 
nišos remiasi į horizontalias traukas. Arkinius pastogės langelius juosia profiliuoti 
apvadai ir piliastrėliai; vidurinį, aukščiausią, langą pagyvina raktas. Galinis pie-
tų fasadas labiausiai pakitęs – sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, netinkuotas; 
jo siena lygi, be horizontalių traukų, su asimetriškai, dešiniajame šone iškirsta 
plačia stačiakampe vartų anga. Trikampiame skyde iškirsti trys arkiniai langai 
ir pusapskritis viršutinis langelis. Svirno tūris, fasadai (išskyrus pietų fasadą ir 
pagrindinio fasado kairįjį kampą) ir dauguma angų – autentiški. Galinių fasadų 
skydų langai panašūs į rūmų galinių fasadų langus. Svirnas – originalus roman-
tizmo laikotarpio statinys, būdingas stambiems ūkiams. 

Lobynas pastatytas į pietvakarius nuo rūmų, šalia svirno, statmenai jam ir 
lygiagrečiai su rūmais. Jis statytas iki 1830 m., vienaukštis, su rūsiu (jo sienose yra 
ventiliacijos kanalai), nedidelio vientiso tūrio, stačiakampio plano, 13,2 × 5,65 m 
dydžio, dengtas keturšlaičiu cinkuotos skardos stogu. Pamatai juostiniai, akmens 
mūro ir plytų, rūsys dengtas cilindriniais skliautais, o pirmojo aukšto perdanga – 
medžio sijų. Sienos raudonų plytų, tinkuotos. Pastato kampus rėmina plačios mentės, 
pastogę juosia trijų traukų karnizas. Pagrindinis šiaurės fasadas atgręžtas į rūmus. 
Vidurinėje dalyje yra plati portalo iškyša su segmentine sąrama ir dvivėrėmis me-
dinėmis durimis; abipus portalo asimetriškai įkomponuota po stačiakampį langą. 
Šoninis pietų fasadas asimetriškas, su dviem stačiakampiais langais. Galinis vakarų 
fasadas be angų, o rytų – simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje (iškirstos nau-
jai) ir langais šonuose; durų viršų pridengia dvišlaitis stogelis. Visus langus juosia 
mediniai stilizuoti apvadai; jų šoninės lentelės prailgintos, o apatinių ir viršutinių 

Žemaitkiemio dvaro 
svirnas. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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prikalčių centrai akcentuoti nedideliais trikampėliais. Lobyno architektūra nesudė-
tinga, turi vėlyvojo klasicizmo stiliaus bruožų, langų apvadai originalūs.

Kluonas stovi atokiau nuo kitų pastatų, į pietryčius nuo rūmų, statmenai 
jiems ir arčiau tvenkinio. Jis vientiso monumentalaus tūrio, ištęsto stačiakampio 
plano, 49,9 × 17,4 m dydžio, dengtas aukštu pusvalminiu šiferio stogu (buvo 
dengtas skiedromis). Kluonas stulpinis, mišrių konstrukcijų, be perdangos, su stul-
piniais akmens mūro ir juostiniais betono (po naujomis mūro sienomis) pamatais. 
Šoninės kluono sienos sudarytos iš plačių raudonų plytų stulpų, laikančių stogą, 
ir gulsčių rąstų, sutvirtintų vertikaliomis sąvaržomis. Šoniniuose fasaduose stulpų 
apačia paremta žemais, platėjančiais kontraforsais. Galiniai fasadai sumūryti iš 
plytų. Šiaurės fasadas su dvivėriais mediniais įvažiavimo vartais; sienų plokštumos, 
tarp raudonų plytų stulpų – tinkuotos. Fasadas užbaigtas trapeciniu, vertikaliai 
lentomis apkaltu skydu. Antrasis galinis fasadas aklinas, siena tarp stulpų sumū-
ryta iš baltų silikatinių plytų. Kluono tūris autentiškas, būdingas stambių dvarų 
sodybų trobesiams; geriausiai išsilaikė galinis šiaurės fasadas.

Žemaitkiemio dvaro 
lobynas. 2012 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Žemaitkiemio dvaro 
kluonas. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Tvartas stovi į šiaurės vakarus 
nuo rūmų. Išliko jo fragmentai. Čia 
stovėjo keturkampio plano, monumen-
talaus tūrio tvartai su diendaržiu – uždaru vidaus kiemu. Išliko „L“ raidės plano 
pietinio ir vakarų korpusų sienų fragmentai. Vakarų korpusas 42,1 × 14 m dydžio 
(jo dalis statyta po karo), be stogo, o pietų korpuso dešinioji pusė dengta dvišlaičiu 
stogu; kairiosios pusės liko tik sienos. Pastato pamatai ir cokolis akmens mūro, 
sienos raudonų plytų su akmenų intarpais, buvo tinkuotos; perdanga – medinių 
sijų. Vakarų korpusas be stogo; fasadą 
skaido nedideli trijų dalių horizontalūs 
langeliai su nežymiai išlenktomis sąra-
momis. Pietų fasado kairioji pusė pana-
ši – be stogo, su nedideliais langeliais. 
Dešinioji fasado dalis su durimis ir 
didesniu langu šalia jų. Tvartas buvo 
su arklidėmis ir uždaru vidaus kiemu – 
būdingas stambiems ūkiams. 

Šulinys įrengtas šalia rūmų, už 
jų galinio vakarų fasado. Jis betoninis, 
aštuonkampio plano, aprėmintas aukš-
tais, mediniais kvadratinio skerspjūvio 
stulpais, laikančiais šešiabriaunį, kiek 
išlenktą skardos stogelį. Stulpus skai-
do dvi išsikišusios profiliuotos trau-
kos; į viršutinę remiasi konstrukciją 
sutvirtinantys lenkti mediniai spyriai. 
Šulinys – originalus smulkiosios archi-
tektūros statinys, žymintis gyvenamąją 
aplinką. Sodyboje galima pamatyti me-
talo skulptūrų ar tiesiog įvairių deko-

Žemaitkiemio dvaro tvartas. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Žemaitkiemio dvaro šulinys. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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ratyvinių elementų (medžio kamieną su medine žmogaus skulptūrėle viršuje ir 
pan.), pagyvinančių gana didelę dvaro teritoriją. 

Dvaro sodyba – reikšmingas Babtų apylinkių kraštovaizdžio formantas. Ji 
įkurta vaizdingoje landšaftinėje aplinkoje, kurios poveikį sustiprina palanki urba-
nistinė situacija, teritorijos planavimo ypatumai ir pastatų vizualiniai ryšiai. Sodyba 
ir pastatai gerai apžvelgiami iš atsiveriančių tolimesnių perspektyvų: nuo Nevėžio 
šlaitų ir nuo vakarų pusėje esančio vieškelio. Žemaitkiemio (Babtynės) dvaras 
buvo vienas didžiausių iš dešiniajame Nevėžio krante – vakarinėje magistralinio 
kelio pusėje įkurtų Babtų apylinkės dvarų. 

Į pietus nuo Žemaitkiemio dvaro sodybos, dešiniajame Nevėžio krante, šalia 
vieškelio stovi koplytstulpis. Jis pastatytas XIX a., yra vertikalaus tūrio, kvadrati-
nio skerspjūvio, dengtas keturšlaičiu čerpių stogeliu, su metalo kryžiumi virš jo. 
Koplytstulpis sumūrytas iš plytų, tinkuotas, pastatytas ant akmens mūro pamato 
ir aptvertas medinių statinių tvorele. Jį skaido dvi skirtingos traukos, viršų juosia 
platus profiliuotas karnizas. Koplytstulpio cokolis – žemas, platėjantis į apačią, 
atskirtas nuo aukščiausio tarpsnio triguba trauka, su išsikišusia platesne, už - 

Žemaitkiemio dvaro 
sodybos teritorija. 
2012 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos



18

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. BABTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 07 21.

ap valintais kampais juosta. Vidurinio 
tarpsnio kampai nusklembti, viršuje ak-
centuoti stilizuotomis voliutomis. Viršu-
tinis tarpsnis platesnis; visi jo fasadai 
skaidomi segmentinių arkų angomis, 
kurios skirtos skulptūrėlėms laikyti. 
Koplytstulpis – originalus smulkiosios 
etninės architektūros statinys, su sti-
lizuotais, būdingais vėlyvajam klasi-
cizmui, dekoro elementais. Jis turėjo 
vietinės reikšmės kultūros paminklo 
statusą (V. 372)28. Dabar koplytstulpis 
įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą kaip turintis memo-
rialinę vertę (reg. Nr. 1372). 

Janogrodo dvaras buvo įkurtas 
Aluonõs ir Ž±sino santakoje, nutolęs 
nuo Babtų 8 km į šiaurės vakarus. 
Paskutinis savininkas – Vaclovas Vyš-
niauskas. 1940 m. turėjo 174,98 ha že-
mės. 1976 m. išbrauktas iš Lietuvos 
administracinio-teritorinio suskirstymo 
žinyno (neegzistuoja)29.

Juodoniai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 6 km į pietus. Šalia kaimo, ant 
Nevėžio kranto, buvo dvaras. 1940 m. turėjo 173,97 ha žemės; paskutinė savinin-
kė – Regina Vankovičaitė-Barkauskienė30. Po 1922 m. žemės reformos Melchiorui 
Vankovičiui palikta 64,58 ha žemės31. Surašyta 10 trobesių: trys gyvenamieji namai, 
dvi daržinės, du kluonai, tvartas, tvartukas ir pirtis32. Kitoje byloje R. Vankovičaitei 
priklausiusiame dvare minima 15 trobesių: septyni gyvenamieji namai, svirnas, du 
tvartai, kiaulidė, daržinė, kluonas, ledainė ir kalvė33. 1983 m. minima tik daržinė – 
medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu34.

Dvaro pastatų neišliko.
Krivėnai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 5 km į šiaurės vakarus. Kaime buvo 

dvaras, kuris 1940 m. turėjo 150 ha žemės; paskutinis savininkas – Mečislovas 
Rašinskas. Sodyboje stovėjo: gyvenamasis namas, didelė arklidė, karvidė, kiaulidė, 
ledainė, daržinė, kluonas. Sodybą puošė topolių alėjos, buvo didelis tvenkinys35. 
1981 m. dvare minimas gyvenamasis 
namas – balto mūro, keturkampio pla-
no, su priestatu, dengtas šiferio stogu; 
kumetynas ir ūkiniai trobesiai nugriauti36. 
1987 m. buvo užfiksuota Krivėnų dva-
ro pastatų būklė. Minimi rūmai, klė - 
tis ir tvartas. Rūmai dviaukščiai, stačia-
kampio plano, su akmens mūro pama-
tais, tinkuotomis plytų sienomis, dengti 

28 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 387.

29 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 27.
30 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 28.
31 LCVA, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
32 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 734, l. 45.
33 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 735.
34 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 59.
35 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 28.
36 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 54.

Koplytstulpis, tolumoje – Žemaitkiemio dvaras. 
2012 m. M. Rupeikienės nuotr.
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dvišlaičiu šiferio stogu. Klėtyje įrengtas 
tvartas. Ji akmens mūro pamatais, rąstų 
sienomis, dengta dvišlaičiu šiferio sto-
gu. Tvartas stačiakampio plano, rąstinis, 
su akmens mūro pamatais, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu37. 1992 m. nustatyta 
sodybos – architektūros paminklo teritorija buvo 3,8 ha, 2 ha – apsaugos zona. 
Dvarą atsiėmė paveldėtojai. Krivėnų buv. dvaro sodybos fragmentai (reg. Nr. 171) 
įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Dabar sodyboje yra du pastatai, šulinys ir trys tvenkiniai. Namas ir svirnas 
stovi rytinėje dalyje, kairiajame Striūnõs krante (8 pav.). Namas pastatytas lygiagre-
čiai su upe, pagrindiniu fasadu atgręžtas į šiaurės vakarus. Jis nedidelio sudėtinio 
tūrio, su prieangiu ir priestatu, vienaukštis, su pastoge ir rūsiu. Sienos sumūrytos 
iš raudonų plytų, tinkuotos, pusvalminis stogas dengtas skarda. Pagrindinis fasa-
das su dvišlaičiu, stogo aukščio uždaru prieangiu, prie kurio veda keturios laiptų 
pakopos, pridengtos šoninėmis mūro sienelėmis. Vidurinėje prieangio dalyje yra 
dvivėrės durys, paaukštintos horizontalia įstiklinta plokštuma, o šonuose – siauri 
priemenę apšviečiantys langai. Pagrindinio fasado šonuose išdėstyti stačiakampiai 
langai be apvadų. Dėl reljefo nužemėjimo atsiranda paaukštintas cokolis, kuriame 
prie pat grindinio įrengti maži, horizontalūs, stačiakampiai rūsio langeliai. Galinis 
pietvakarių fasadas asimetriškas, vainikuotas žemu trapecijos formos frontonu, 
kuriame yra platus dvieilis stačiakampis langas, o šonuose – maži trikampio for-
mos langeliai. Pirmajame aukšte išdėstyti trys stačiakampiai langai – tokie kaip 
pagrindiniame fasade, o cokoliniame aukšte įrengtos dvejos metalinės durys. Šoninis 
pietryčių fasadas skaidomas stačiakam-
piais, dviem lygiais išdėstytais langais ir 37 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 15.

8 pav. Krivėnų dvaro sodybos situacijos plano 
schema: 1. Rūmai, 2. Svirnas, 3. Šulinys.   
Sudarė A. Rupeika
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nišomis; vidurinėje dalyje yra durys. Dešiniajame kampe glaudžiasi žemas vienšlaitis 
rūsio priestatas, kairiąją sienos pusę remia trys platėjantys į apačią kontraforsai. 
Galinis šiaurės rytų fasadas su trimis langais (vidurinis plačiausias), išdėstytais 
dviem lygiais, ir durimis. Fasadus juosia profiliuotas karnizas, stogo šlaituose 
įrengti stoglangiai. Namo architektūra funkcionali, formos lakoniškos, būdingos 
tarpukario stilistikai. Į šiaurę nuo namo stovėjo ištęsto stačiakampio plano ūkinis 
trobesys. Tarp jo ir namo galinio šiaurės rytų fasado pastatytas šulinys.

Svirnas stovi į pietvakarius nuo namo, statmenai jam ir upei, pagrindiniu 
fasadu atgręžtas į šiaurės rytus. Jis šoninis, su vėlesniu lentų priestatu, dengtas 
aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Svirno pamatas pakeltas nuo žemės ant akmenų, 
sienos suręstos iš aptašytų sienojų, sujungtų į sąsparas. Planas stačiakampis, su 
priesvirniu ir uždara patalpa. Pagrindiniame šiaurės rytų fasade dominuoja atviras 
priesvirnis, paremtas stulpeliais, ir yra trejos durys: dvejos plačios, dvivėrės, ap-
kaltos rombų raštu, o trečiosios vienvėrės; langų nėra. Dalis priesvirnio uždengta: 
vertikalių lentų sienele atskirtas sandėlis. Šoniniame pietvakarių fasade yra durys 

Krivėnų dvaro  
namas. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Krivėnų dvaro  
svirnas. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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ir nedideli stačiakampiai langeliai. Abiejų šoninių fasadų viršuje matyti profiliuoti 
stogo gegnių ir skersinių perdangos sijų galai. Galinis pietryčių fasadas su stačia-
kampiu, vėliau iškirstu langu, užbaigtas trikampiu skydu. Antrasis galinis (šiaurės 
vakarų) fasadas aklinas, su laikinu žemesniu lentų priestatu. Svirno fasadai prarado 
daugelį autentiškų architektūros detalių. Šalia svirno, į šiaurę nuo jo yra tvenkinys. 
Dar du didžiuliai tvenkiniai tyvuliuoja vakarinėje buvusio dvaro teritorijos dalyje. 

Muniškiai – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus pietinėje daly-
je, kairiajame Nevėžio krante, 10 km į pietus nuo Babtų, šalia Kauno–Klaipėdos 
automagistralės, vakarinėje jos pusėje. Muniškiai ir dvaras iki XIX a. priklausė 
dvarininkams Zaleckiams, vėliau – Mauricijui Prozorui. 1869–1940 m. dvaras pri-
klausė Barzdoms-Bradauskams ir turėjo 203,74 ha žemės38. Po žemės reformos, 
1922 04 03 nuspręsta 166 ha dvaro žemės, su nekilnojamuoju turtu perimti vals-
tybės nuosavybėn ir išparceliuoti, o įstatymais nenusavinamą 80 ha žemės ūkio 
normą dvaro centre palikti įpėdiniams; sūnui Juozui, Lietuvos kariuomenės kūrėjui 
savanoriui, paliktas 49 ha 95 arų žemės sklypas ir leista jį įkeisti Žemės bankui. 
Dvare surašyta 13 trobesių: gyvenamasis namas, dengtas malksnomis, vazaunė, keturi 
tvartai, trys kumetynai, kiaulidė, svirnas, kluonas ir daržinė. Pažymėta, kad visi yra 
geros ir vidutinės būklės, tik vieno tvarto būklė bloga. Yra liudijimas, kad dvaro 
savininkas žemę lygiomis dalimis palieka savo trims sūnums ir trims dukterims39. 
Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad Kazio Stanionio įpė-
diniams palikta 150 ha nenusavinama žemės norma40. 1983 m. surašyti: medinis 
gyvenamasis namas, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu nuleistais galais stogu, 
svirnas (sandėlis) – rąstinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu nuleistais ga-
lais stogu, daržinė – medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu, 
tvartas – drėbto molio, tinkuotas, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu, tvartas – rąstų, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, tvartas 
(veršidė) – mūrinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, daržinė – 
medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu41.

Muniškių dvaro sodyba buvo įkurta šalia bažnyčios sklypo (glaudžiasi prie 
vakarinės šventoriaus tvoros). Išliko tik buvusių dvaro rūmų griuvėsiai – akmens 
mūro fragmentai. 

Naujatriobiai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 6 km į pietus. Iki 1940 m. buvo 
dvaras, kuriam priklausė 125,71 ha žemės; paskutinis savininkas Adolfas Rimvid-
Mickevičius42. Rožei Koreivaitei priklausė 20 ha žemės ir stovėjo namas, tvartas, 
kluonas ir daržinė43. Sovietmečiu priklausė „Nevėžio“ kolūkiui. 1983 m. dvare 
minimas kumetynas (gyvenamasis namas) – stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu 
šiferio stogu44. 1987 m. stovėjo avarinės būklės rūmai (gyvenamasis namas) – 
mediniai, stačiakampio plano, dengti 
dvišlaičiu šiferio stogu45.

Iki šių dienų Naujatriobių kaime 
išliko tik dvaro sodybos vieta. Čia stovi 
nauji pastatai.

Sitkūnai – kaimas, nutolęs nuo 
Babtų 5 km į pietryčius. Buvo palivar-
kas46. 1848 m. palivarko inventoriuje 

38 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 49.
39 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 557, l. 1–3.
40 Ten pat, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
41 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 59–60.
42 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 52.
43 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 624.
44 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 57.
45 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 32.
46 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 67.
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surašyti penki trobesiai47. Gyvenamasis namas – iš tašytų rąstų, akmens mūro 
pamatais, su dviem kaminais; yra priebutis, keturi kambariai ir sandėliukas. Svir-
nelis – senas, dviejų skyrių, suręstas iš tašytų rąstų. Kluonas – senas, iš apvalių 
rąstų, su dvivėriais vartais ant bėgūnų; priekyje pristatytas trisienis, kuriame stovi 
paprasta plytų krosnis. Daržinėlė – sena, iš apvalių rąstų, su dvivėriais vartais. 
Tvartai – seni, suręsti iš apvalių rąstų, trijų korpusų, sudalyti į kelis tvartelius. 
Visi trobesiai dengti šiaudais. Už gyvenamojo namo yra vaisių sodas ir du daržai. 
Vėlesniame dvaro inventoriuje surašyti šeši mediniai trobesiai, dengti šiaudais48. 
Rūmas labai senas, mažas, su dūmtraukiu virš stogo. Priekyje – durys ir mažas 
prieangis. Kambarys mažas, su sandėliuku, be grindų, su trimis langais ir švediška 
krosnimi. Priešais prieangį – vasarinė kamara su vienu langu – paukščiams lai-
kyti. Kairėje prieangio pusėje stovi duonkepė. Už rūmų – vaisių sodas, aptvertas 
stačia tvora; jame – kelios dešimtys įvairių rūšių medžių. Svirnas – naujas, iš 
geros medienos, su penkiais skyriais javams laikyti; stovi kvadratinio plano kieme, 
aptvertame statinių tvora. Priešais vartus – kvadratinio plano tvartas, iš apvalių 
rąstų; jame – septynios kiaulidės. Kluonas stovi atskirame aptvertame kieme, su 
dvejais, priešpriešiniais įvažiavimo ir išvažiavimo vartais. Kluono gale stovi jauja. 
Rūsys daržovėms laikyti panašus į mažą trobelę, su prieangiu, dvejomis durimis 
ir molio krosnimi. 

Iki šių dienų palivarko pastatų neišliko.
Šašiai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 2 km į pietryčius. Iki 1940 m. jame 

buvo palivarkas, kuriam priklausė 129,07 ha žemės49. Dvarą 1910 12 03 iš motinos 
Elenos Vainauskienės įsigijo Antanas Vainauskas. Po žemės reformos nekilnojamąjį 
turtą nutarta išparceliuoti, o savininkui palikti nenusavinamą 150 ha; iš jos leista 
A. Vainauskui parduoti 4 ha50. Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, 
kad Šašių-Šaševičių dvaro savininkui palikta 125 ha nenusavinama žemės norma51. 
1927 m. matininkas S. Sasnauskas sudarė dvaro sodybos planą, kuriame parodyta 
10 pastatų52. Sodyba įkurta prie Kiaunupio upės, trobesiai išdėstyti taisyklingai, 
lygiagrečiai arba statmenai rūmams, apie erdvų vidaus kiemą. 1983 m. dvare 
minimas tvartas – drėbto molio, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu stogu53. 

Šašių (Šaševičių) dvaro sodybos vietoje liko tik keli medžiai54. 
Vareikoniai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 1,5 km į šiaurės vakarus. Kauno 

apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad dvaro savininkui Benediktui 
Tiškevičiui palikta 81,52 ha nenusavinama žemės norma55. Iki 1940 m. jame buvo 
palivarkas; paskutinis savininkas – Jonas Glemža, kuriam priklausė 105 ha že-
mės56. 1983 m. dvare surašyti: gyvenamasis namas – medinis, stačiakampio plano, 
su dviem mediniais priestatais šiau-
rės ir pietų pusėse, dengtas dvišlaičiu 
šiferio stogu, du tvartai – mediniai, 
stačiakampio plano, dengti dvišlaičiais 
šiferio stogais, tvartas – medinis, su 
mūro stulpais, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu, sandėlis – medinis, stačiakampio 
plano, dengtas dvišlaičiu, nuleistais ga-
lais šiferio stogu57.

47 LCVA, f. 716, ap. 1, b. 725.
48 Sudarė Kunigunda Bialopiotrovičiova.
49 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 70.
50 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 727.
51 Ten pat, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
52 Ten pat, f. 1250, ap. 4, b. 3/109.
53 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 57.
54 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 33.
55 LCVA, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
56 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 77.
57 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 55.
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9 pav. Vareikonių 
dvaro sodybos  
situacijos plano 
schema: 1. Rūmų 
liekanos, 2. Svirnas, 
3. Ūkinio trobesio 
vieta. Sudarė  
A. Rupeika

Vareikonių dvaro 
svirnas. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Dabar sodyboje yra rūmų liekanos, svirnas, buvusio ūkinio trobesio vieta 
(9 pav.). Rūmai stovėjo tarp Vareikonių gatvės ir Šventupio, galu atgręžti į gatvę; 
buvo mediniai, nesudėtingos architektūros. Liko tik sienų fragmentai. Į šiaurę 
nuo rūmų, statmenai jiems, pastatytas svirnas. Jis ištęsto plano, sudėtinio trijų 
dalių tūrio, su paaukštintomis vidurinės dalies pastogėmis, dengtas šiferiu. Sienos 
suręstos iš sienojų, sujungtų į sąsparas, galinių fasadų trapeciniai skydai apkalti 
vertikaliai. Pagrindinis rytų fasadas su atviru priesvirniu ir nedideliais stačiakam-
piais horizontaliais langais. Šoninis vakarų fasadas skaidomas mažais horizon-
taliais langeliais. Galiniai fasadai aklini, tik šiaurės fasado skyde yra nedidelis 
stačiakampis langas. Trobesys apgriuvęs. Atokiau nuo svirno, į šiaurės vakarus 
nuo jo, stovėjo ūkinis trobesys.

Zacišius – kaimas, nutolęs nuo Babtų 4 km į šiaurės vakarus. Dvaras įkurtas 
apie 1900 m. ir priklausė Korevoms, Panevėžiuko dvaro savininkams58. 1912 03 06 
dvaras atiteko trims Tado Korevos įpėdiniams: Z. Korevienei, K. Korevaitei ir 
J. Korevai. 1922 02 28 dvaro žemė buvo padalyta įpėdiniams lygiomis dalimis, o 
trobesiai atiteko Jonui Korevai59. Iš Jonušo Korevos jį nusipirko Antanas Dičma-
nas – paskutinis savininkas. 1940 m. dvarui priklausė 81,81 ha žemės60. 1981 m. 
minimi mūriniai rūmai, dengti pusiau čerpėmis, pusiau šiferiu; pastogės karnizas 
ir langai puošti raudonomis plytomis. Jie labai apleisti, statyti maždaug prieš 
80–90 metų61. 1987 m. užfiksuota Zacišiaus dvaro pastatų būklė. Minimi tik rū-
mai. Jie vienaukščiai, sudėtingo plano, su akmens mūro pamatais; sienos raudonų 
plytų, tinkuotos, stogas daugiašlaitis, dengtas čerpėmis ir šiferiu. Angokraščiai, 
karnizai puošti raudonų plytų dekoru. Pastatas avarinės būklės, įgriuvusiu stogu62. 
1988 m. rūmus nupirko „Kauno audinių“ fabrikas ir ketino įrengti poilsiavietę. 
1989–1990 m. pagal architekto R. Miliūkščio projektą jie atnaujinti, o teritorijoje 
pastatyti keli dviaukščiai kotedžai. Dabar pastatai – privati nuosavybė. 1992 m. 
patvirtinta dvaro sodybos – architektūros paminklo teritorija – 0,6 ha63. Zacišiaus 
buv. dvaro sodybos fragmentai (reg. Nr. 180) įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą.

Dabar buvusioje dvaro sodyboje yra rūmai, išliko medžių alėja ir tvenkinys 
(10 pav.). Teritoriją juosia Vilkupis ir Striūnos upelio tvenkinys. Rūmai sudėtinio 
tūrio, vienaukščiai, su mezoninais, dengti pusvalminiais čerpių stogais. Cokolis 
tašytų akmenų, sienos raudonų plytų, tinkuotos, planas laužyto kontūro, sudarytas 
tarsi iš dviejų dalių. Pagrindinis rytų fasadas asimetriškas, laiptuoto kontūro, su-
darytas iš trijų tūrių, kuriuos jungia vidurinė siaura dviaukštė dalis, kiek išsikišusi 
priekin, dengta pusvalminiu stogu; ji su dvivėrėmis medinėmis durimis ir ažūriniu 
antrojo aukšto balkonu. Kairėje prie jos glaudžiasi vienaukštis, ištęsto plano kor-
pusas su poriniais stačiakampiais langais. Dešinysis korpusas – su trimis siaurais 
stačiakampiais langais, išsikišęs priekin ir užbaigtas trapeciniu skydu, kuriame 
yra trijų dalių laužyto kontūro langas. 
Visų korpusų apatiniai langai remiasi 
į ištisinę siaurą raudonų plytų trauką, 
o langų viršutinę dalį gaubia laužyto 
kontūro raudonų plytų apvadai. Hori-
zontalios siauros plytų traukos juosia 

58 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 79.
59 LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 627.
60 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 79.
61 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 54.
62 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 39.
63 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 79.
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10 pav. Zacišiaus 
dvaro sodybos  
situacijos plano 
schema: 1. Rūmai. 
Sudarė A. Rupeika

Zacišiaus dvaro 
rūmų pagrindinis  
ir galinis pietų  
fasadai. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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ir pastoges, o jų trapecinius skydus pagyvina laiptuotos, dvipakopės traukos. 
Šoninio vakarų fasado sienas taip pat skaido apatinė ir viršutinė raudonų plytų 
traukos. Į apatines remiasi poriniai ir pavieniai stačiakampiai langai, aprėminti 
kaip pagrindiniame fasade. Galinis pietų fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje 
dalyje ir dviem langais trapeciniame skyde. Galinis šiaurės fasadas asimetriškas, 
su durimis kairiajame šone ir langu dešinėje pusėje; trapeciniame skyde – vienas 
langas. Visų fasadų architektūra vientisa, langų apvadai vienodi. Šoninių fasadų 
pastogėje matyti išsikišę profiliuoti gegnių galai; galinių fasadų stogelių šlaitus 
puošia dvieiliai dekoro elementai, drožinėti pjūkliniu ornamentu. Rūmai – sudė-
tingos kompozicijos, originalaus tūrio pastatas; jo architektūra išliko vientisa ir 
autentiška, atspindinti XIX a. pabaigos–XX a. pradžios stilistiką. Į vakarus nuo 
pastato yra ištęsto kontūro siauras tvenkinys, o į šiaurės rytus nuo jo prie Striū-
nos veda ilga medžių alėja. 

Zacišiaus dvaro 
rūmų šoninis vakarų 
ir galinis šiaurės 
fasadai

Zacišiaus dvaro  
medžių alėja.  
2012 m. A. Rupeikos 
nuotraukos
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Dvarų sodybos, įkurtos rytinėje magistralinio  
kelio Kaunas–Klaipėda pusėje
Antagynė – kaimas nutolęs nuo Babtų 3 km į šiaurės rytus. Dvarui 1940 m. 

priklausė 108,86 ha žemės; paskutinis savininkas – Henrikas Michelkevičius64. 
Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše minima, kad savininkui Aleksandrui 
Mikelkevičiui palikta 150 ha nenusavinama žemės norma65.

Dabar dvaro sodyboje yra apgriuvęs, medinis namas. Jis buvo vienaukštis, 
su mezoninu, dengtas dvišlaičiu stogu; po šiferio lakštais matyti buvusi pirminė 
(malksnų) stogo danga.

Bukolainiai – buvęs dvaras, įkurtas ant dešiniojo Nevėžio kranto, 1 km į 
pietus nuo Panevėžiuko. 1940 m. dvaras turėjo 58,59 ha žemės; paskutinė savi-
ninkė – Kazimira Milvydienė66.

Dvaro pastatų neišliko.
Gailiušiai – kaimas, nutolęs nuo Babtų 3 km į pietryčius. Kaime buvo du 

dvarai: vienas priklausė Vandai Gylienei; 1940 m. turėjo 139,97 ha žemės. Taip 
pat minima, kad Gailiušių dvaras tėvų palikimu 1892 08 11 atiteko Marijai Mag-
dalenai Miliušienei; po žemės reformos palikta 156 ha nenusavinamos žemės67. 
Neaišku, apie kurį (pirmąjį ar antrąjį) dvarą rašoma.

Pirmajame dvare 1987 m. buvo kumetynas (gyvenamasis namas) – medinis, 
stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, tvartas – stačiakampio plano, 
mūrinis, apgriuvusiu stogu, ir daržinė – medinė, su mūro stulpais, stačiakampio 
plano, dengta šiferio stogu68. 

Antrojo dvaro savininkai buvo Jadvyga ir Kostas Petrikai; 1940 m. turėjo 
135,10 ha žemės69. 1983 m. Petrikų dvare surašyti mediniai trobesiai: „U“ raidės 
plano tvartas (karvidė), dengtas dvišlaičiu skardos stogu, du tvartai (veršidės), 
dengti dvišlaičiais skardos stogais, sandėlis – stačiakampio plano, dengtas dvišlai-
čiu skardos stogu, sandėlis – su mūro stulpais, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu70. 

64 Barkauskas E., Sto-
nys T. Ten pat, p. 6.

65 LCVA, f. 1248, ap. 12, 
b. 644, l. 147v.

66 Barkauskas E., Sto-
nys T. Ten pat, p. 19.

67 LCVA, f. 1248, ap. 2, 
b. 646.

68 VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 1273, l. 33.

69 Barkauskas E., Sto-
nys T. Ten pat, p. 22–
23.

70 VAA, f. 1019, ap. 11, 
b. 1273, l. 58.

Gailiušių dvaro kumetynas. 2016 m. A. Rupeikos nuotr.
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1987 m. buvo užfiksuota Gailiušių dvaro pastatų būklė. Surašyti tie patys kaip 
1983 m. penki trobesiai: trys tvartai ir du sandėliai. Pirmasis tvartas „U“ raidės 
plano, kitų dviejų tvartų planai stačiakampiai. Visi tvartai akmens mūro pamatais, 
rąstų sienomis, dengti dvišlaičiais skardos stogais. Vienas sandėlis mišrių kons-
trukcijų: su mūro stulpais tarp medinių sienų; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. 
Antrasis sandėlis medinis, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Visų trobesių būklė 
patenkinama71. 1992 m. patvirtinta dvaro sodybos – architektūros paminklo teri-
torija – 0,3 ha72.

Dvaro sodyboje stovi apgriuvęs buvęs kumetynas. Jis monumentalaus tūrio, 
dengtas aukštu pusvalminiu stogu. Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos horizontaliai 
lentomis, o galinių fasadų trapecijos formos skydai apkalti vertikaliai. 

Lazdynė – kaimas, nutolęs nuo Babtų 6 km į šiaurę. Iki 1940 m. čia buvo 
dvaras (ar palivarkas), kuriam priklausė 80,73 ha žemės. Paskutinis savininkas – 
Petras Baškis73. 1983 m. minimi du mediniai gyvenamieji namai, stačiakampio plano, 
dengti dvišlaičiais šiferio stogais74.

Dabar sodyboje yra du pastatai ir tvenkinys (11 pav.). Namas stovi tarp 
Taikos ir Panevėžiuko gatvių, galu į Taikos gatvę, yra sudėtinio tūrio, su priestatu, 
dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Jis su raudonų plytų cokoliu, sienos suręs-
tos iš sienojų ir apkaltos horizontaliai, o galinių fasadų aukštų trikampių skydų 
apkala įvairesnė. Namas vienaukštis, su pastoge ir rūsiu, ištęsto plano. Pagrindinis 
šiaurės vakarų fasadas su plačiu vienšlaičiu uždaru, įstiklintu prieangiu kairiajame 
šone; dešinėje fasado pusėje yra dvejos durys ir platus stačiakampis langas. Šoninis 
pietryčių fasadas su plačiais stačiakampiais langais. Šoniniuose fasaduose matyti 
profiliuoti stogo gegnių galai. Galinis 
pietvakarių fasadas aklinas, tik su mažu 
stačiakampiu skydo langeliu; skydo vi-
durinė dalis apkalta horizontaliai, o 
apatiniai kampai apdailinti įstrižomis 
lentelėmis. Galinis šiaurės rytų fasadas 
panašus, tik jo skydo viršus apkaltas 
„eglutės“ raštu, o langas – platesnis. 
Namas nugyventas, jo angos pakeistos.

Ūkinis pastatas (tvartas) stovi ato-
kiau nuo namo, į šiaurės vakarus nuo 
jo, lygiagrečiai su Taikos gatve ir sta-
tmenai namui. Jis vientiso tūrio, ištęsto 
stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu 
šiferio stogu. Sienos sumūrytos iš rau-
donų plytų, netinkuotos, skaidomos ne-
dideliais stačiakampiais horizontaliais 
langeliais su siauromis plytų palangių 
traukomis. Tokie langeliai yra ir ga-
linių fasadų trikampių skydų viršuje. 
Šoniniuose fasaduose matyti profiliuoti 
gegnių galai. Tvarto architektūra nesu-

71 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 9.
72 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 23.
73 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 40.
74 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 52.

11 pav. Lazdynės palivarko sodybos situacijos 
plano schema: 1. Namas, 2. Ūkinis trobesys. 
Sudarė A. Rupeika
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dėtinga, būdinga mūriniams tarpukario laikotarpio ūkiniams statiniams. Į šiaurę 
nuo namo, prie Taikos gatvės, lygiagrečiai su ja, išliko tvenkinys.

Naujasodžiai, Puidinė – kaimas, nutolęs nuo Babtų 9 km į šiaurės vakarus, 
turėjo 32,62 ha žemės. Pradėtas vadinti Puidinê nuo 1939 m., kai į Naujasodžius 
atsikėlė gyventi rašytojas Kazys Puida75. 1983 m. buvo užfiksuota Naujasodžių 
dvaro pastatų būklė. Minimi rūmai, gyvenamasis namas, sandėlis ir du tvartai. 
Rūmai (gyvenamasis namas) dviaukščiai, stačiakampio plano, mūriniai, stogas 
dvišlaitis, valminis, dengtas čerpėmis. Rytų fasade yra mūrinis priebutis su ko-
lona. Gyvenamasis namas – medinis, vieno aukšto, stačiakampio plano, dengtas 
dvišlaičiu, valminiu šiferio stogu. Sandėlis (gyvenamasis namas) – medinis, vieno 
aukšto, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu, valminiu čerpių stogu. Vienas 
tvartas mūrinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu. Antrasis 
tvartas medinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu. Rūmų būklė 
gera, kitų trobesių patenkinama, o mūrinio tvarto – bloga76. Rūmai – namas, 
kuriame gyveno rašytojas, įtrauktas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
(reg. Nr. 16982).

Dabar sodyboje stovi K. Puidos namas, du namai ir ūkinis trobesys (12 pav.). 
Pastatai išsidėstę tarp Puidinės ir Naujasodžių gatvių. Namas stovi lygiagrečiai su 
Naujasodžių gatve, atgręžtas į ją šoniniu fasadu. Jis sudėtinio tūrio, su priestatais, 
vieno ir dviejų aukštų, laiptuoto kontūro plano, dengtas daugiašlaičiais stogais. 
Pastatas sumūrytas iš plytų, tinkuotas. Pietvakarių fasadas su uždaru prieangiu, 
virš kurio įrengtas balkonas, aptvertas baliustrų tvorele. Dešinėje glaudžiasi vie-
naukštis priestatas, dengtas trišlaičiu stogu. Langai platūs, trieiliai, su palangių 
traukomis, tik šalia balkono durų yra siauras langas, o prieangio langai aukšti ir 
siauri. Pietryčių fasadas laiptuoto kontūro, su vieno aukšto priestatu ir kampinė-
je išėmoje įrengtu įėjimu, akcentuotu apskrito skerspjūvio stulpu. Prie dešiniojo 
fasado kampo glaudžiasi žemas vienšlaitis priestatas. Šiaurės vakarų fasadas su 
plačia vidurine dviaukšte dalimi; pir-
majame aukšte yra platus trieilis ir 
siauras langai, o viršuje – tik mažas 

Lazdynės dvaro  
ūkinis trobesys.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.

75 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 52.
76 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 26–27.
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aštuonkampis langelis. Dešinėje fasado pusėje glaudžiasi prieangis su balkonu, o 
kairėje – žemas vienšlaitis priestatas. Pastatas grubių proporcijų; jo architektūra 
nevientisa, chaotiška, su vėlesniais priestatais.

Namas (buvęs svirnas) pastatytas į šiaurės rytus nuo rūmų, lygiagrečiai su 
jais ir Naujasodžių gatve. Jis sudėtinio tūrio, su priestatu, suręstas iš sienojų, 
sujungtų į sąsparas, aukštas pusvalminis stogas dengtas šiferiu. Prie pagrindinio 
fasado pristatytas baltų silikatinių plytų prieangis, dengtas vienšlaičiu stogu. Na-
mas nugyventas, jo architektūra pakitusi.

Priešais K. Puidos namą, statmenai jam, priešingoje Naujasodžių gatvės 
pusėje, stovi senas medinis namas. Jis sudėtinio tūrio, vienaukštis, su mezoninu 
ir prieangiu. Namas suręstas iš sienojų, sujungtų į sąsparas, sienos apkaltos 
horizontaliai, o galinių fasadų skydai – vertikaliai. Pagrindinio fasado vidurinė-
je dalyje išsikiša dviaukštis uždaras prieangis su dvivėrėmis durimis ir langu; 
fasado šonuose yra po nedidelį dvieilį langą, aprėmintą tiesiais lentų apvadais. 
Šoninio pietvakarių fasado vidurinėje dalyje yra uždaras prieangis, virš kurio 
buvo įrengtas balkonas, o stogo šlaite – virš prieangio iškilęs dvišlaitis mezoninas. 
Dabar namas nugyventas, tačiau matyti, kad jis buvo originalios architektūros, 
darnių proporcijų.

12 pav. Puidinės 
(Naujasodžių) dvaro 
sodybos situacijos 
plano schema:  
1. Rūmai, 2. Namas  
(buv. svirnas), 
3. Namas, 4. Ūkinis  
trobesys. Sudarė 
A. Rupeika
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Puidinės dvaro namas 
iš pietų pusės

Puidinės dvaro namas 
iš šiaurinės pusės

Puidinės dvaro senas 
namas. 2012 m.  
A. Rupeikos  
nuotraukos
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Į šiaurės rytus nuo namo, lygiagrečiai su juo ir statmenai Naujasodžių gatvei, 
stovi ūkinis trobesys (greičiausiai – tvartas ir daržinė). Jis vientiso monumentalaus 
tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas aukštu dvišlaičiu čerpių stogu. Trobesys 
mišrių konstrukcijų: didesnė pusė (tvartas) suręsta iš sienojų, sujungtų į sąsparas, o 
kita dalis – karkasinės konstrukcijos, apkalta vertikaliomis lentomis. Tvarto sienas 
skaido sąvaržos ir nedideli horizontalūs langai; šoniniuose fasaduose yra dvivėrės 
durys, o pastogėje matyti smarkiai išsikišę perdangų sijų ir stogo gegnių galai. 
Daržinė be langų, tik su plačiais dvivėriais įvažiavimo vartais. Galiniai fasadai 
užbaigti aukštais, vertikaliai apkaltais trikampiais skydais. Trobesys tradicinės 
architektūros, būdingos sublokuotiems skirtingos paskirties ūkiniams pastatams. 

Pagynė – kaimas, nutolęs nuo Babtų 4 km į šiaurės rytus. Dvaras 1744 m. 
paminėtas pirmą kartą. XIX a. jis priklausė Svolkieniams. o XX a. pr.–1940 m. – 
Zdislovui Jurevičiui ir turėjo 253,74 ha žemės. Dvaro šeimos koplyčioje buvo 
palaidotas Anufras Svolkienis (1769–1831) ir jo duktė Klara (1810–1827)77. Kauno 
apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad savininkui palikta 153,69 ha 
nenusavinama žemės norma78. Žemės reformos valdybos nutarimu 1929 07 03 jam 
palikta 80 ha žemės dvaro centre ir dar 70 ha kaip normos papildymas. Buvo 
surašyta 12 trobesių: rūmai – mediniai, dengti malksnomis, 26 × 10 m dydžio, 
arklidė ir vazaunė – medinė, šiaudų stogu, 28 × 10 m dydžio, tvartas – „U“ raidės 
plano formos, molinis, dengtas malksnomis, visi trys korpusai – 28 m ilgio, 6 m 
pločio, du kluonai – mediniai, dengti šiaudais, 28 × 6 m ir 46 × 18 m dydžio, 
šopa – medinė, dengta šiaudais, 10 × 8 m dydžio, špykerė – medinė, dengta čer-
pėmis, 20 × 7 m dydžio, du kumetynai – mediniai, malksnų stogais, 17 × 8 m ir 
16 × 10 m dydžio, gyvenamasis namas – medinis, šiaudų stogu, 12 × 6 m dydžio, 
ledainė – medinė, dengta šiaudais, 4 × 4 m dydžio ir kalvė – medinė, lentų stogu, 
3 × 3 m dydžio. Blogos būklės buvo arklidė su vazaune, šopa, vienas kumetynas 
ir gyvenamasis namas, o geros – tvartas, 
antrasis kumetynas, špykerė, ledainė ir 
kalvė; kiti trobesiai – vidutinės būklės79. 
1940 m. dvare minimas medinis gyvena-

Puidinės dvaro ūkinis 
trobesys. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.

77 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 54.
78 LCVA, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
79 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b 611, l. 7.
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masis namas su rūsiais, vandentiekiu ir centriniu šildymu. Jo dalis netinkuota, yra 
penki kambariai ir trys kambariai viršuje. Namas buvo pasiūlytas kaip tinkamas 
pritaikyti Žemesniajai žemės ūkio mokyklai, o ūkio trobesiai – prastos būklės80. 
1987 m. dvaro sodyboje minėta arklidė – stačiakampio plano, su medinėmis sie-
nomis tarp mūro stulpų81.

Dabar dvaro sodybos teritorijoje stovi du namai, du ūkiniai trobesiai, yra 
parkas su medžių alėja (13 pav.). Teigiama, kad iš dvaro sodybos pastatų liko tik 
apgriuvęs tvartas. Antrasis ūkinis trobesys, sprendžiant iš architektūros, greičiausiai 
statytas tarp 1937–1940 m., o priestatas – sovietmečiu. Rūmai buvo barokiniai, vie-
naukščiai, dengti aukštu dviejų pakopų stogu; vidurinę dalį akcentavo dviaukštis 
rizalitas, vainikuotas aukštu frontonu su lenktais šonais ir segmentine viršūne; 
stačiakampiai langai – su šešiomis padalomis82. Išlikusioje Mečislovo Jaloveckio  
akvarelėje, darytoje prieš I pasaulinį 
karą, pavaizduoti nesudėtingos archi-
tektūros rūmai, su dviaukščiu rizalitu 
ir vieno aukšto sparnais83. Dvaro terito-
rijoje, prie Parko gatvės stovi medinis 

13 pav. Pagynės  
dvaro sodybos  
situacijos plano 
schema: 1. Tvartas, 
2. Parkas, 3. Alėja. 
Sudarė A. Rupeika

80 Ten pat, f. 392, ap. 6, b. 21, l. 71v.
81 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 33.
82 Pagynės rūmų nuotraukos kopija yra Pagynės 
bibliotekoje.

83 LCVA, f. 1742, ap. 1, b. 39, l. 203.
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namas, kuris atrodo senesnis už kitus namus. Išlikusi medžių alėja yra į šiaurės 
vakarus nuo rūmų (žr. p. 81).

Ūkiniai trobesiai išsidėstę pietrytinėje sodybos dalyje. Tvartas stovi Pagynės 
50-mečio ir Gynios gatvių sankirtoje. Jis sudėtinio monumentalaus tūrio, pusiau 
uždaro, „U“ raidės formos plano, dengtas aukštais dvišlaičiais šiferio stogais (di-
džioji tvarto dalis – be stogo). Trobesys mišrios stulpinės konstrukcijos, akmens 
mūro pamatais. Stogą laikė platūs raudonų plytų stulpai, o tarp jų buvo tinkuotos 
molio sienos; langai nedideli, stačiakampiai, horizontalūs. Tvartas labai nugyven-
tas, vietomis likę tik molio ir medinių sienų fragmentai su baltų silikatinių plytų 
intarpais. Greičiausiai tvartas buvo uždaro plano, su vidaus kiemu. 

Antrasis ūkinis trobesys pastatytas į pietryčius nuo tvarto (nėra tikslių duo-
menų, ar jis statytas prieš 1940 m.). Jis monumentalaus tūrio, labai ištęsto plano, 
sumūrytas iš raudonų plytų, netinkuotas; aukšti trikampiai skydai mediniai – ap-
kalti horizontaliai. Trobesys buvo ištęsto stačiakampio plano, o trumpas priestatas 
(sudarantis T raidės plano formą) atsirado vėliau. 

Pagynės dvaro rūmų 
istorinė nuotrauka. 
BKM

Pagynės dvaro rūmai. 
M. Jaloveckio  
akvarelė. XX a. pr. 
LCVA
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Pagynės dvaro  
tvartas. 2011 m.  
D. Šniuko nuotr.

14 pav. Pagynės dvaro koplytėlės-mauzoliejaus situacijos plano schema: 
1. Koplytėlės-mauzoliejaus liekanos. Sudarė A. Rupeika

Pagynės dvaro  
koplyčios-mauzoliejus 
(kapnamis). 1958 m. 
BKM nuotr.
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Pagynės dvaro koplyčia-mauzoliejus (kapnamis) stovėjo kaimo pietiniame pa-
kraštyje, į pietvakarius nuo dvaro, už Gynios ir Labūnavos gatvių sankirtos, de - 
šiniajame Gyniõs krante (14 pav.). Ji buvo apskrito plano, su akmens mūro coko-
liu, raudonų plytų sienomis, tinkuota. Apatinėje dalyje, iki cokolio, buvo įreng-
tos plačios nišos, užbaigtos pusapskritėmis sąramomis; nišose numatyta įmūryti 
paminklinius akmenis su įrašais apie palaidotus asmenis. Tai buvo romantizmo 
laikotarpio statinys su „arkadų“ stiliui būdingomis arkinėmis nišomis. Liko tik 
jos griuvėsiai.

Panevėžiukas – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus šiaurinėje 
dalyje, 6 km į šiaurę nuo Babtų, Nevėžio slėnio dešiniajame krante, prie Strebùko 
ir Striūnõs santakos.

Panevėžiuko dvaras 1544 m. paminėtas pirmą kartą. XVI a. II-je pusėje 
priklausė Petkevičiams, XVII a. – Vizgirdavičiams, XVIII a. Siručiams, o XIX a.–
1940 m. Korevoms. 1940 m. dvarui priklausė 72,38 ha žemės84. Išliko Bogdano 
Korevos (1909–1990) atsiminimai apie Panevėžiuko dvarą85. Kokia buvo sodyba 
XVII–XVIII a., žinoma iš inventorizacijos, atliktos 1685 09 24, kai našlė Sofija Bi-
levičienė dvarą pardavė Siručiui. Tuo metu visi trobesiai buvo mediniai, kaimiško 
tipo; kai kurios durys ir langai turėjo geležinius apkaustus. Gyvenamasis namas 
statytas iš pušies medienos. Šone buvo prieangis su kambariu, virtuve ir kamara; 
viename gale buvo virtuvė su mūrine krosnimi (matyt, duonkepe). Netoliese sto-
vėjo nedidelis pastatas – pieninė. Buvo senas svirnas ir svirnelis, kurio skryniose 
laikė drabužius, patalynę. Minimos maža ir didelė daržinės, dvi didelės kiaulidės, 
kluonas, vazaunė, pirtis; taip pat naujas gyvenamasis namas su virtuve, valgomuoju, 
kambariu ir kamara prie jo86. 

Kaip sodyba atrodė XIX a., B. Koreva rašė remdamasis joje gyvenusių žmonių 
prisiminimais. Svarbesni trobesių perstatymai vyko dar XVIII a., Siručių valdymo 
laikotarpiu, nes XIX a. kai kurie pastatai jau traktuoti kaip seni (paminkliniai). 
Tuo metu minimas erdvus gyvenamasis namas, statytas iš maumedžio medienos, 
su dviem sparnais ir mansardomis, stovintis ant Nevėžio kranto. Dauguma ūkinių 
pastatų buvo iš nedegtų molio plytų, su mažais langais, dengti malksnomis ir 
šiaudais. Pagalbiniai, skirti darbininkams trobesiai buvo mediniai. 1885 m. Anupras 
Koreva įkūrė plytų fabriką ir 1900 m. prasidėjo ūkinių ir gamybinių pastatų per-
statymas; perstatytas ir gyvenamasis namas. Visi pastatų stogai uždengti čerpėmis. 
Nauji pastatai statyti ar perstatyti ne tik Panevėžiuko dvare, bet ir palivarkuose. 
Panevėžiukui priklausė: Pastrebė, Konstantinavas, Vikuniškiai, Vincentiškiai (Vin-
centava) ir dar du palivarkai (pavadinimų neprisiminė). Taip pat – minėtas plytų 
fabrikas, vandens malūnas ir miestelis prie bažnyčios. 

Panevėžiuko dvare buvo daugiau nei 20 pastatų, kurių orientacinis išdėstymas 
sodybos teritorijoje atkurtas iš prisiminimų (15 pav.). Situacijos plane parodyta 
daugiau nei 20 statinių: rūmai, oficina, keturi darbininkų namai, krosnis, du dar-
bininkų tvarteliai, stalių dirbtuvė, kalvė, tvartas ir tvartelis, krautuvė ir sandėlis, 
keturi kluonai, dvi arklidės (darbinių 
arklių ir žirgų), maniežas, svirnas, oran-
žerija, ledainė, medinis trobesys, pompa 
ir krosnis. Situacijos plane parodyti 

84 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 57.
85 Korewa B. Preszłość wiecznie żywa, Poznań, 1984.
86 Ten pat, l. 9–10, 16.
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vartai, takai, du sodai ir „prancūziškas“ sodas. Daržinės ir kluonai buvo pastatyti 
iš sienojų arba storų lentų, įterptų tarp mūro stulpų. Arklidės, tvartai, svirnas ir 
kalvė buvo mūriniai, kiti trobesiai – mediniai. Kai kurie pastatai prisiminimuose 
aprašyti smulkiau, nurodyti jų numeriai, pažymėti situacijos plane. 1. Rūmai statyti 
iš plytų, o jų senoji perstatyta dalis – maumedžio medienos. 1900 m. juos pradėjo 
statyti B. Korevos tėvas ir iki mirties (1912 m.) neužbaigė. Pirmame aukšte liko 
neįrengta bibliotekos salė, skaitykla ir kabinetas, o antrame aukšte – miegamieji 
kambariai. Namas buvo erdvus, su jau įrengtomis 26 patalpomis, tais laikais labai 
naujoviškas: su visa vandentiekio ir kanalizacijos sistema, naujai įrengtu vonios 
kambariu su kokliais ir keraminėmis grindimis; visame pirmajame aukšte sudėtos 
parketo grindys, puikiai funkcionavo krosnys, buvo gražūs baldai. Namą supo sodas. 
2. Oficina – didelis, vienaukštis namas, kuriame dar buvo pieninė ir rūkykla. 21. 
Svirnas statytas XVIII a. iš nedegtų plytų. Jis su pastoge ir rūsiu; pirmas aukštas 
sudalytas į tris skyrius. Anksčiau svirnas buvo dengtas šiaudais ir malksnomis, o 
XX a. pradžioje – čerpėmis. 20. Dvaro žirgų arklidė – didelis mūrinis pastatas, su 
ėdžiomis ir gardais žirgams; joje įrengta vežiminė, laikomas pašaras, o ventiliuo-
jamoje pastogėje – šienas. 10. Tvartas – mūrinis ir panašiai įrengtas kaip arklidė. 

15 pav. Panevėžiuko dvaro sodybos situacijos plano schema: 1. Rūmai, 2. Oficina  
(gyvenamasis namas su rūkykla ir pienine), 3. Kumečių namas, 4. Krosnis, 5. Kumečių  
tvartelis, 6. Kumečių tvartelis, 7. Kumečių namas (4 butų), 8. Kumečių namas (4 butų),  
9. Stalių dirbtuvė, 10. Tvartas ir tvartelis, 11. Kalvė, 12. Rimorių namas, 13. Krautuvė ir  
įrankių sandėlis, 14. Kluonas, 15. Kluonas, 16. Kluonas, 17. Maniežas, 18. Kumečių arklidė,  
19. Kluonas, 20. Dvaro žirgų arklidė, 21. Svirnas, 22. Oranžerija, 23. Ledainė, 24. Medinis  
trobesys, 25. Vandens siurblys, 26. Smalos gamybos krosnis, 27. Vartai. Braižė A. Rupeika 
pagal B. Korevos prisiminimuose pateiktą situacijos planą
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Tai buvo didžiausias ūkinis pastatas – apie 150 m ilgio ir 25–30 m pločio; jo dalis 
skirta kiaulidei ir pašaro ruošimui. 23. Ledainė labai apgalvotai įrengta. Tai buvo 
mūrinis, įgilintas į žemę, dengtas cilindriniu skliautu, rūsys. Vieną jo pusę užėmė 
ledų kamara; į ją vedė durys, įrengtos rūsio gale. Iš kito statinio galo patenkama 
į ledainę, į kurią galima patekti ir koridoriumi iš abiejų kamaros pusių. Taip 
įrengtoje ledainėje išsilaikydavo minusinė temperatūra, priklausomai nuo poreikio 
ir laikymo vietos. 4. Krosnis medžio anglims degti – mūrinė, stačiakampio plano, 
su trimis dūmtraukiais, dengta skliautais; iš galų – geležinės durys. 26. Krosnis 
dervai ruošti – didelė mūrinė apskrito plano statinė, su storos skardos dugnu, 
pusiau įgilinta į žemę. 25. Pompa – mūrinis šulinys, apie 3 m diametro ir apie 
10 m gylio. Vanduo iš įrenginio buvo pumpuojamas į namo antrąjį aukštą. Pri-
siminimuose rašoma ir apie sodus – juose augusius vaismedžius ir vaiskrūmius. 
Sode prie oranžerijos augo avietės, serbentai, agrastai. „Prancūziškas“ sodas įkurtas 
šalia vakarinės tvarto sienos; jame augo abrikosai, persikai, slyvos, trešnės, o ant 
sienos – vynuogės. Sodo dalį užėmė braškių plantacija – jas sodino kas metus. 
Vyšnių sodas buvo už žirgų arklidės. Dvaro vandens malūnas su turbina – XX a. 
pradžioje reta naujovė. Jis stovėjo ant Nevėžio kranto, prie medinės užtvankos, 
išmontuojamos per pavasario potvynius. Išilgai užtvankos įrengtas lieptas pėstie-
siems. Artimiausiose apylinkėse tilto per Nevėžį nebuvo87.

Dvarą atgavo paveldėtoja Jolanta Korevaitė-Gailevičienė. 1987 m. buvo už-
fiksuota pastatų būklė. Minimi rūmai ir tarnų gyvenamasis namas. Rūmai (juose 
kultūros namai, mokykla, gyvenamasis namas) dviaukščiai, stačiakampio plano, 
akmens mūro pamatais, tinkuotomis plytų sienomis, dengti daugiašlaičiais čerpių 
ir šiferio stogais. Tarnų gyvenamasis namas 25 × 13 m dydžio, stačiakampio plano, 
akmens mūro pamatais, tinkuotomis plytų sienomis, dengtas daugiašlaičiais šiferio 
stogais. Pastatų būklė patenkinama88. Panevėžiuko buv. dvaro sodybos fragmentai 
(reg. Nr. 175) įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Dvaras yra Žaliosios ir Taikos gatvių sankirtoje, dešiniajame Nevėžio krante. 
Dabar buvusioje dvaro sodyboje stovi rūmai, kumetynas, ledainė, yra šulinys ir 
tvenkinys (16 pav.). Rūmai pastatyti Taikos gatvės pradžioje, atgręžti į ją šoniniu 
šiaurės rytų fasadu. Jie sudėtinio tūrio, laužyto kontūro plano, vieno ir dviejų 
aukštų, dengti dviejų pakopų, laužyto kontūro čerpių ir šiferio stogais. Pasta-
tas mišrių konstrukcijų, sudarytas iš dviejų mūrinių korpusų ir juos jungiančio 
medinio intarpo; vienas mūrinis korpusas dviejų aukštų, o antrasis ir medinis 
intarpas – vienaukščiai, su mezoninais, dengti aukštais dvipakopiais stogais. Iš 
B. Korevos prisiminimų galima sužinoti rūmų suplanavimą, buvusį XX a. pir-
mojoje pusėje: pateikti I a. ir pastogės planai, išvardytos patalpos. Pirmo aukšto 
platesnėje (šiaurinėje) dalyje patalpos išdėstytos abipus koridoriaus, o vienaukštėje, 
su mezoninu pietų pusėje – pereinamos patalpos dviem eilėmis, sujungtos anfi-
ladiškai. Šiaurinėje dalyje yra prieangis su laiptais į antrąjį aukštą, vonia, virtuvė 
su tarnų valgomuoju, raštinė ir vaikų miegamasis. Pietų pusės vidurinėje dalyje 
yra veranda su vestibiuliu, o jo šonuose – salonas ir kabinetas. Antroje eilėje nuo 
vestibiulio yra valgomasis, kurio deši-
nėje glaudžiasi indaujos patalpa su 
poilsio kambarėliu, o kairėje pusėje 

87 Ten pat, l. 17–18.
88 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 25.
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17 pav. Panevėžiuko 
dvaro rūmų pirmo ir 
antro aukštų planai. 
XX a. pr.  
Pagal B. Korevos  
prisiminimuose  
pateiktus planus ir 
kambarių pavadinimus  
parengė A. Rupeika

16 pav. Panevėžiuko 
dvaro sodybos  
situacijos plano  
schema: 1. Rūmai,  
2. Kumetynas,  
3. Ledainė,  
4. Šulinys.  
Sudarė A. Rupeika
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yra miegamasis, iš kurio patenkama į buduarą, iš jo – į vonią. Tarp kabineto 
ir indaujos įterpti laiptai į mezoniną. Jame suplanuota biblioteka su skaitykla, o 
platesnėje dviaukštėje dalyje abipus koridoriaus įrengtas tarnų kambarys, keturi 
svečių kambariai ir vonia89 (17 pav.).

Dabar pagrindinis šiaurės rytų fasadas sudarytas iš trijų dalių. Dominuo-
ja dešinysis dviaukštis korpusas, sudalytas tarpaukštine trauka, į kurią remiasi 
kampiniai ir vidurinis piliastrai. Tarp piliastrų įterpti langai: dešinieji – siauri 
stačiakampiai, o kairiosios pusės – platesni, trieiliai, su segmentinėmis sąramo-
mis; visų langų apačią paryškina profiliuotos palangių traukos, o viršų – raktai. 
Dviaukščio korpuso pastogę juosia profiliuotas karnizas, apatiniame stogo šlaite 
kyla stoglangis su stačiakampiu langu. Prie dviaukštės dalies kairiosios pusės 
glaudžiasi medinis vienaukštis korpusas su mezoninu. Jis siauresnis, įgilintas, su 
trimis stačiakampiais langais ir stačiakampiu pastogės langu, iškilusiu apatiniame 
stogo šlaite; langai remiasi į bendrą siaurą horizontalią trauką, skiriančią fasado 
lentelių apkalimo kryptį; apačia apkalta vertikaliai, o viršus – horizontaliai. Prie 
įgilintos medinės dalies glaudžiasi išsikišęs priekin mūrinis korpusas, rėminamas 
kampiniais piliastrais, skaidomas horizontalia trauka (tęsiančia dviaukščio fasado 
liniją) ir vainikuotas trapecijos formos frontonu. Korpuso fasadas simetriškas, su 
durimis vidurinėje dalyje ir plačiais segmentinių arkų langais šonuose. Fasado 
simetriją pabrėžia ir frontono vidurinę dalį skaidantys trys siauri stačiakampiai 
mezonino langai, atremti į bendrą palangių trauką; po palangių trauka pritvirtinta 
stačiakampė metalo plokštė su įrašu: LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖ. 
Pagrindinio fasado kompozicijos schemą gadina prie jo priglaustas žemas vienaukš-
tis (vėliau statytas) priestatas su stačiakampiais langais, užbaigtas žemu parapetu. 
Šoninis pietvakarių fasadas nevientisas, suskaidytas dalimis. Dominuoja dviaukštis 
korpusas, kurio architektūra tokia pat kaip pagrindinio fasado; ant antrojo aukšto 
kairiojo piliastro įrėžta statybos metai: 1910. Medinė, prie dviaukščio korpuso pri-
glausta įgilinta rūmų dalis yra su keturiais langais ir mezoninu, kurio tinkuotose 
sienose yra skirtingų dydžių stačiakampiai langai. Galinis šiaurės vakarų fasadas 
simetriškas, su vidurine priekin išsiki-
šusia dalimi. Ji su durimis ir siaurais 89 Korewa B. Ten pat, l. 11–12.

Panevėžiuko dvaro 
rūmų pagrindinis 
fasadas. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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aukštais, prieangį apšviečiančiais langais šonuose; virš durų, antrajame aukšte, 
yra dvieilis stačiakampis langas. Fasadą skaido tarpaukštinė ir pastoginė traukos, 
langų apačią pabrėžia profiliuotos palangių traukos, o viršų – raktai; iškilus tinko 
raktas žymi ir durų viršų. Galinis pietryčių fasadas su mezoninu, kuriame yra 
du stačiakampiai langai. Fasado kompozicija buvo simetriška, su keturiais langais 
medinėje sienoje, išdėstytais ant bendros horizontalios traukos. Dabar apirusioje 
sienoje matyti raudonų plytų intarpai, o prie fasado šonų priglausti nauji mūri-
niai, beverčiai priestatai. Dabar rūmai nugyventi, praradę buvusį tūrį ir daugelį 
autentiškų detalių. Jų architektūra buvo originali, atspindėjo XX a. pradžios pro-
vincijos dvarams būdingą stilistiką. 

Kumetynas pastatytas lygiagrečiai su rūmais, į pietvakarius nuo jų. Jis su-
dėtinio tūrio, kampinio plano, dengtas aukštu pusvalminiu šiferio stogu. Sienos 
sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos, priestatai – mediniai. Pagrindinis šiaurės 
rytų fasadas su dviem mediniais uždarais prieangiais, dengtais vienšlaičiais ši-
ferio stogeliais, langai retai išdėstyti, stačiakampiai, dvieiliai, apjuosti raudonų 
plytų laužyto kontūro apvadais, su palangių traukomis ir platesniu viršutiniu 
apvadu – sandriko imitacija, besiremiančiu į profiliuotą pastogės karnizą. Šoninis 
pietvakarių fasadas su durimis vidurinėje dalyje ir nedideliais stačiakampiais, 
be apvadų langais; pastogę juosia profiliuotas karnizas. Fasado dešiniajame šone 
išsikiša kampinė kumetyno dalis, dengta žemesniu nei ilgasis korpusas stogu ir 
užbaigta trapeciniu aklinu frontonu; prie jos priglaustas medinis vienšlaitis lentų 
priestatas. Galinis šiaurės vakarų fasadas su vienu stačiakampiu langu (be apva-
dų) ir iškirstu nauju nedideliu horizontaliu frontono langeliu. Kairiajame fasado 
šone priglaustas medinis vienšlaitis priestatas. Antrasis galinis pietryčių fasadas 
su trimis langais, apjuostais raudonų plytų apvadais ir užbaigtas trapecijos for-
mos frontonu. Prie fasado taip pat yra medinis vienšlaitis priestatas, uždengiantis 
pusę lango. Abiejų galinių fasadų frontonus skiria raudonų čerpių stoginukai. 
Kumetynas būdingo šios paskirties statiniams ištęsto plano ir architektūros, kurią 
menkina įvairūs mediniai laikini priestatai.

Vakarinėje rūmų pusėje stovi ledainė ir yra šulinys. Ledainė sumūryta iš 
baltų silikatinių plytų, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Virš žemės matyti tik žema 

Panevėžiuko dvaro 
rūmų šoninis  
pietvakarių fasadas. 
2012 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Panevėžiuko dvaro 
kumetyno pagrindinis 
ir galinis pietryčių 
fasadai

Panevėžiuko dvaro 
kumetyno šoninis 
pietvakarių ir galinis  
šiaurės vakarų  
fasadai

Panevėžiuko dvaro 
statiniai: ledainė, 
šulinys ir kumetynas. 
2012 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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galinio šiaurės fasado dalis ir stogo šlaitai. Sprendžiant iš architektūros, ledainė 
statyta sovietmečiu. 

Šulinys yra už vakarinio rūmų fasado, vienoje linijoje su ledaine. Jis betoninis, 
apskritas, pridengtas lentų sienelėmis ir dengtas kūginiu skardos stogeliu. Į rytus 
nuo rūmų teka Nevėžis, o šiaurės rytų pusėje tyvuliuoja tvenkinys. Panevėžiuko 
dvaro sodyba pasižymėjo pastatų gausa. XIX a. pab.–XX a. pr. statybose taikytos 
pažangios technologijos ir technikos naujovės.

Pastrebėje, ant Strebuko upelio kranto, iki 1940 m. buvo dvaras, 1 km 
į vakarus nutolęs nuo Panevėžiuko. Paskutinis savininkas – Jonas Meškauskas; 
dvarui priklausė 74,5 ha žemės90. 1983 m. Pastrebės palivarke stovėjo medinis 
gyvenamasis namas, stačiakampio plano, su priebučiu pietvakarių pusėje, dengtas 
dvišlaičiu šiferio stogu, ir du mediniai su mūro stulpais tvartai, stačiakampio 
plano, dengti dvišlaičiais šiferio stogais91.

Rebzdžiai – iki 1940 m. buvęs dvaras, įkurtas netoli Aluonos upelio, 2 km 
į šiaurės vakarus nutolęs nuo Panevėžiuko. Paskutiniai savininkai – Petras Raudo-
nikis ir Marija Žilienė; jiems priklausė 118,07 ha žemės92. 1983 m. buvo likęs tik 
tvartas (veršidė) – mūrinis, stačiakampio plano, dengtas keturšlaičiu šiferio stogu93.

Apibendrinant Babtų apylinkių dvarų sodybų pastatų architektūros tyrimus, 
galima teigti, kad vienintelis Žemaitkiemio dvaras yra tvarkomas, o stovintys so-
dyboje pastatai (išskyrus tvartą) – prižiūrimi, rekonstruojami, remontuojami arba 
restauruojami. Kitos buvusių dvarų sodybos sunykusios, nyksta ar yra apleistos, 
o dauguma jų trobesių labai nugyventi. Iš buvusių svarbiausių dvarų pastatų – 
rūmų ir gyvenamųjų namų – daugiausia autentiškų architektūros elementų išliko 
Zacišiaus dvaro rūmuose. Tai sudėtingos kompozicijos, originalaus tūrio pastatas; 
jo architektūra išliko vientisa, atspindinti XIX a. pab.–XX a. pr. stilistiką. Žemait-
kiemio dvaro rūmai eklektiški. Seniausi – skliautais dengti rūsiai, kuriuose rasta 
XVI a.–XVII a. I-osios pusės būdingo plytų mūro ir vakarinis rizalitas su uža-
pvalintais išoriniais ir I a. patalpos vidaus kampais – baroko laikotarpio nišomis. 
Rūmų fasaduose dominuoja būdingos tarpukariui geometrinės linijos, naudotos 
istorinių stilių detalės – orderis ir romantizmui artimi elementai, yra šiuolaikinės 
architektūros apraiškų. Panevėžiuko dvaro rūmai nugyventi, praradę buvusį tūrį ir 
daugelį autentiškų detalių. Jų architektūra buvo originali, atspindinti XX a. pr. 
provincijos dvarams būdingą stilistiką, o kumetynas yra būdingo šios paskirties 
statiniams ištęsto plano ir architektūros, kurią menkina įvairūs mediniai laikini 
priestatai. K. Puidos namas – su vėlesniais priestatais; jo architektūra chaotiška, 
nevientisa. Žemaitkiemio lobynas – vienintelis tokios paskirties pastatas, kokio kito-
se dvarų sodybose nebuvo. Jo architektūra nesudėtinga, turi vėlyvojo klasicizmo 
stiliaus bruožų, langų apvadai originalūs.

Iš ūkinių pastatų įdomiausi: Žemaitkiemio svirnas – originalus romantizmo 
laikotarpio statinys, būdingas stambiems ūkiams, kluonas – autentiško monumenta-
laus tūrio, būdingo stambiems dvarams, 
ir Pagynės tvartas. Gaila, kad jis labai 
nugyventas, apgriuvęs, vietomis likę 
tik molio ir medinių sienų fragmentai 

90 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 60.
91 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 53.
92 Barkauskas E., Stonys T. Ten pat, p. 65–66.
93 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 51.
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su baltų silikatinių plytų intarpais. Tai buvo monumentalus mišrių konstrukcijų 
trobesys su vidaus kiemu. Puidinės ūkinis trobesys – tradicinės architektūros, bū-
dingos sublokuotiems skirtingos paskirties ūkiniams pastatams, tačiau nugyventas. 
Medinis Krivėnų svirnas – monumentalus, tačiau praradęs daugelį autentiškos 
architektūros elementų.

Neliko pėdsakų senųjų barokinių Pagynės dvaro rūmų, sunyko Pagynės dvaro 
koplyčia – romantizmo laikotarpio statinys su „arkadų“ stiliui būdingomis arki-
nėmis nišomis. Išnyko ir daugybė buvusių dvarų sodybų pastatų, kurie buvo 
neužfiksuoti, todėl jų architektūra liko nežinoma.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoje 
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