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ĮVADAS 

 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, 2012 metų rugsėjo-spalio mėnesiais 

buvo atlikti archeologiniai žvalgymai Skarulių dvarvietės (u.k.27065) (Jonavos r., Ruklos sen., 

Jonalaukio k.) pastato, vadinto „lobynu“ liekanų vietoje ir aplinkoje (u.k.23939). Žvalgymams buvo 

išduotas leidimas 2012 m. spalio 3 d. Nr. 331 (Priedas Nr.1). Tyrimams vadovavo ataskaitos autorė. 

Tyrimai vykdyti siekiant apsaugoti likusias Skarulių dvaro pastato vadinamo „lobynu“ 

liekanas nuo tolimesnio išorinio aplinkos poveikio, bei žmogaus ardomosios veiklos. Tyrimai ir 

apsaugos priemonės rekomenduotos Kultūros paveldo departamento sudarytos Žalos nustatymo 

komisijos. 

Pagal Mokslinės archeologijos komisijos 2012 m. lapkričio mėn. 3 d. patvirtintą tyrimų 

projektą (Priedas Nr.2) archeologiniai žvalgymai vykdyti tokia tvarka: buvusių pastato, vadinto 

„lobynu“, griūvėsių vietoje iki buvusio žemės lygio stovint pastatui nukasta griuvenų, plytų ir 

žemės mišinio sluoksnis. Žvalgytas 23x18 m dydžio plotas (412 m2). Po to griuvėsiai 

užkonservuoti. 

Žemę kasė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ darbininkai. Brėžiniai - Audriaus 

Janušio. Fotofiksacija- G. Mrazauskienės (Pav. Nr. 9-14; 18-51), Z. Baubonio (Pav. Nr. 15-17), A. 

Janušio (Pav. Nr. 1-9; 53-79). Tyrimų metu buvo naudojamas fotoaparatas „CANNON EOS“, 

metalų detektorius „GARMIN“, pastato mūrai koordinuoti LKS 94 koordinačių sistemoje, tam 

naudotas GPS matavimų prietaisas „EPOCH“ ir elektrotacheometras „NIKON NPL-522“.  

  



OBJEKTO APRAŠYMAS IR ISTORINĖ APŽVALGA 

 

Skarulių dvaras yra Jonalaukio k., šalia Skarulių, kairiąjame Neries krante, Jonavos rajone, 

Ruklos sen, netoli buvusio Jonavos savartyno. „Lobyno“ pastato centro koordinatės LKS94 – 

6103710, 520307. Pastatas yra apie 210 m nuo rajoninio kelio Jonava - Gaižiūnai Nr.1503, apie 1,5 

km nuo Neries upės, ir 250 m nuo upelio Lankis. Į archeologijos paminklų sąrašus dvarvietė 

įtraukta 2003 m. balandžio 24 d., saugoma valstybės nuo 2005 m. Dvarvietės teritorijos plotas 

16000 m2. 

Dvarvietės istoriją trumpai aprašė sunaikintų Jonavos rajono kaimų ir Jonavos krašto dvarų 

istoriografė - R. Karaliūnienė. 

Skaruliais vietovė pradėta vadinti po to, kai 1592 m. dvarą įsigijo Kauno maršalka Andrius 

Skorulskis. Iki to laiko ši vietovė vadinta Lipnikų vardu, rašytiniuose šaltiniuose ji minima nuo XVI 

a. Skoruskiams įsigijus dvarą sodybą sudarė medinis ponų namas, du kumetynai, rūkykla, du 

svirnai, du mūriniai pastatai su rūsiais, pirtis ir skalbykla. Aplinkui dvarą buvo sodas su 

vaismedžiais, sodą juosė riešutynai, buvo du tvenkiniai. 1620-1622 m. pastatyta bažnyčia, pavadinta 

šv. Onos vardu. Bažnyčia statyta pagal dvarininko piligrimystės metu matytą vieną Jeruzalės 

bažnyčią. Piligriminė kelionė taip pat pažymėta ir bažnyčios dekoracijoje - priekiniame bažnyčios 

fasade, virš durų, taip pat pagrindiniame altoriuje iškaltas Jeruzalės kryžius - Šv. Kapo riterio 

ženklas (šis titulas buvo suteiktas Andriui Skorulskiui lydint Mikalojų Kristupą Radvilą Našlaitėlį į 

Šventąją Žemę). XVIII a. pirmoje pusėje dvaras atiteko Dominykui Kosakovskiui, jam mirus - 

sūnui Juozapui Kazimierui Kosakovskiui. Šis skatino ir kvietė Skarulių gyventojus keltis į Jonavą - 

skyrė nemokamai žemės sklypus, miško medžiagą. Skaruliai tapo viena iš vasaros rezidencijos 

vietų. Jonava pradėjo sparčiai plėstis, o Skaruliai nykti, tačiau ir toliau išlaikė svarbaus religinio 

centro statusą. XIX a. dvarą valdė bajorai Semaškos, vėliau perėmė rusų tautybės dvarininkai 

Andriejavai, iš jų nuosavybę perėmė caro generolas Račkauskas su žmona, Kauno verslininke. 

Antrojo pasaulinio karo metais dvare buvo įsikūrę olandai, vėliau čia įkurta vokiečių belaisvių 

stovykla. Pokariu, nuo 1945 m., Skarulių dvare veikė septynmetė, vėliau aštuonmetė mokykla. Tuo 

metu dvarą sudarė medinis dvaro pastatas, du kumetynai, keli ūkiniai pastatai. 1964 m. dvaras 

beveik sugriautas - išgriauti kumetynai, ūkiniai pastatai. Apie 1980 m. nugriauti likę dvaro pastatai, 

sunaikintas sodas, užpilti tvenkiniai. Pastačius azotinių trąšų gamyklą ir jai plečiantis, Skarulių 



gyventojai iškeldinti į miestą, suteikiant jiems gyvenamąjį plotą arba sklypus namų statybai. Buvusi 

mokykla uždaryta 1984 m.1  

Neprižiūrimas turtas sunyko, išliko tik mūrinio statinio, vadinto „lobynu“, liekanos. Jis 

skirtinguose šaltiniuose datuojamas skirtingai - XVII-XVIII a. Pagal 1987 m. L. Juzelionio 

inventorizacijos planą Skarulių dvaro lobynas - vieno aukšto mūrinis pastatas su rūsiais. Pastatas 

stačiakampio plano, orientuotas R-V kryptimis. Jis 13,31 m ilgio ir 7,98 m pločio. Pietiniame 

pastato fasade užfiksuotos trejos 0,86 m. aukščio ir 0,74 m pločio langų angos, vakariniame viena 

anga (be matmenų). Šiauriniame fasade langų neužfiksuota, tačiau cokolinėje pastato dalyje  

užfiksuoti du arkiniai švieslangiai. Rytiniame fasade, arčiau pietrytinio lobyno kampo, užfiksuota 

viena lango anga (be matmenų), o per vidurį - durų anga (aukštis 2,27 m, kitų matmenų nėra). 

Pirmo aukšto patalpos buvę skliautuotos. Pastatas statytas ant lygaus paviršiaus, iš raudonų 

pilnavidurių, vidutiniškai 0,28x0,13x0,06 m dydžio molinių plytų, ir netašytų lauko akmenų. 

Akmenų dauguma apatinėje mūro dalyje. Sienų storis 0,87 m. Architektūros istorikas R. Zilinskas 

pažymėjo, kad išorinės sienos mūrytos renesansiniu kryžminiu plytų rišimo stiliumi, tačiau 

cokolinėje dalyje, dėl mūrytų lauko akmenų naudotas ir gotiškasis rišimo būdas. Plytos rištos kalkių 

ir smėlio skiedinių.  

Skarulių dvarvietė archeologiškai mažai tyrinėta. R. Karaliūnienė mini2, kad 1995 m. atlikti 

archeologiniai žvalgymai - atidengtos iš lauko riedulių mūrytos medinio pastato pamatų liekanos, 

rasta plokštiniai, karniziniai kokliai, buitinė keramika, ažūrinių karūnėlių fragmentai, datuoti XVI a. 

viduriu, tačiau archeologinių tyrimų duomenų bazėje jokių duomenų apie šiuos tyrimus nėra, tyrėjas 

nežinomas, ataskaitos rasti nepavyko.  

2009 metais dvarvietės pietinę dalį tyrinėjo Dr. Gintautas Zabiela. Tyrimų metu iškasta 12 

šurfų ( 12 m2), surinkta medžiaga datuota XVIII-XIX a.  

                                                 
1
 Karaliūnienė R. Sunaikinto Skarulių kaimo istorija, Mūsų kraštas, V., 2001, Nr. 13 p.126-127 

2
 Ten pat. 



ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI 

 

Dvarvietės teritorija buvo smarkiai apaugusi krūmais ir žolėmis, todėl prieš pradedant vykdyti 

darbus, visame žvalgomame plote, iškirsti užaugę krūmai, pašalintos medžių išvartos, nupjauta 

aukšta žolė, pašalinti kelmai, iškirsti kiti menkaverčiai želdiniai. Atlikus šiuos darbus žvalgytas 412 

m2 dydžio plotas apimantis buvusio „lobyno“ pastato liekanas ir jų aplinką. Plotas išvalytas nuo 

buvusio 0,2 – 1 m storio griuvenų  ir supilto grunto sluoksnio, iki buvusio žemės (juodžemio 

sluoksnis) paviršiaus lygio (Habs71,40-71,60 m) aplinkui pastato liekanas ir iki išlikusių sienų 

aukščio (Habs72,20-72,40) vidinėje jo dalyje.  

Žvalgymų metu, plote po 0,2-1 m storio griuvenų sluoksniu (sluoksnis yra storesnis aplinkui 

buvusį pastato pamatų perimetrą) atidengti 13,18x7,93 m dydžio apardyti pastato mūrai. Pastatas 

ilgosiomis kraštinėmis buvo orientuotas šiaurės rytų – pietvakarių kryptimis (78-258o). Pastato 

išlikę tik pamatai su rūsiais ir nuo 1 iki 5 eilių plytų (15- 60 cm) virš buvusio grindų lygio. Išlikę 

mūro fragmentai mūryti iš raudonų pilnavidurių, vidutiniškai 28x13x6 cm dydžio plytų ir netašytų 

lauko akmenų (nuo 0,2 m iki 0,6 m skersmens). Mūro storis buvusių sienų aukštyje vidutiniškai yra 

0,9 m. Plytos tarpusavyje rištos smėlio kalkiniu skiediniu. Prieš paskutinį pastato nuardymo etapą 

architektūros istorikas R. Zilinskas nustatė, kad plytų rišimo būdas gotiškasis (labiausiai ryškus ten, 

kur naudojami ir netašyti lauko akmenys, taip pat virš pamatinių akmenų 1-ose plytų eilėse). 

Aukštesnėje sienų dalyje buvo pastebimas renesansinis kryžminis plytų rišimo būdas, naudojant 

analogiško dydžio (antrinio panaudojimo) plytas.  

Atidengus pastato liekanas, šiaurinėje pastato pamatų sienoje užfiksuoti du švieslangiai. 

Rytinėje pusėje esančio švieslangio atidengta tik apie 30 cm. Jis yra 4 m nuo rytinės sienelės. 

Švieslangio atidengta dalis pusapvalės arkos formos, mūryta iš analogiškų plytų, kaip ir likęs 

pastatas. Atidengta ertmė 20 cm aukščio, 50 cm pločio. Arkinė dalis mūryta iš vienos eilės 

horizontaliai žemės paviršiui ir statmenai sienos ilgiui dėtų plytų. Lauko akmenys nenaudoti. 

Ertmėje, už 30 cm nuo sienos krašto, matoma vidinė švieslangio sienos dalis. Ji leidžiasi su arkine 

dalimi sudarydama ~45o kampą. Pats rūsys atidengtas nebuvo. Žemiau esanti švieslangio dalis 

neatidengta.  

Antrasis švieslangis yra 2,6 m nuo vakarinės sienelės. Jo atidengta 0,8 m viso aukščio. 

Viršutinė dalis netaisyklingos pusapvalės formos. Plytų rišimas ir forma analogiška anksčiau 

aprašytam švieslangiui. Arkinė dalis – 30 cm aukščio. Vidinėje švieslangio dalyje, lubos mūrytos 



plytas jungiant kampu ir joms sudarant su žemės plokštuma 45o kampą. Lauko akmenys nenaudoti. 

Žemiau esanti švieslangio dalis neatidengta. Giliau matomas didelis kiekis griuvenų ir grunto, todėl 

apie patį rūsį duomenų nesurinkta. 

 Sprendžiant pagal plytų rišimą, pastatas buvo eksploatuojamas nuo XVIIa. Griuvenose, 

esančiose aplink pastatą, surasti pavieniai radiniai: metalinė spyna su kabe, dekoratyvinė plokštelė, 

XXa. plokštinių koklių fragmentai, vėlyvos žiestos neglazūruotos keramikos šukės, šovinių tūtos, 

koklio karnizinės dalies fragmentas(?). 

Visas nuimtas gruntas mechaniškai sijotas ir skirstytas. Plytos, pusplytės ir akmenys atrinkti ir 

panaudoti laikinoms pastato liekanų apsaugos priemonėms suformuoti. Iš stambios frakcijos 

griuvenų suformuotas drenuojantis ir mūrą saugantis 45 laipsnių šlaitas aplink išorines pastato 

sienas ir lygus sluoksnis pastato viduje iki 20 cm išlikusių sienų aukščio. Virš drenuojančio 

sluoksnio, panaudojant smulkios frakcijos sijotą gruntą suformuotas iki 10 cm storio apsauginis 

sluoksnis, kurio paviršius vėliau apsėtas žole. Šis sluoksnis saugos nuo mechaninės erozijos. Iš 

griuvenų išrinkti stambesni akmenys panaudoti apsauginiam ir užstatymą žyminčiam grindiniui virš 

esančio mūro sienų kontūrui suformuoti.  

 

  



IŠVADOS 

 

2012 m. rugsėjo-spalio mėnesiais Skarulių dvarvietės teritorijoje, buvusio pastato vadinamo 

„lobynu“ vietoje, įrengiant laikinas apsaugos priemones išlikusioms mūrinėms konstrukcijoms buvo 

atlikti archeologiniai žvalgymai. Iki projektinio gylio žvalgytas 412 m
2
 plotas.  

Archeologinių žvalgymų metu užfiksuotos 13,18 x 7,93 m dydžio pastato liekanos. Virš 

nustatyto buvusio žemės lygio buvo iškilę nuo Habs 71,36 iki Habs 72,63 m aukščio. Pirmajame 

aukšte buvę dvi patalpos- viena 4,40 x 6,25 m dydžio, kita 6,70 x 6,20 m dydžio. Rasta vidinės 

pertvaros dalis, jos storis 0,45 m. Nustatytas buvęs žemės lygis- Habs 71,36-71,60 m. Pastato 

liekanos datuojamos XVII a. 

Valant surasta keletas pavienių radinių, kurie datuojami XIX – XX a. Radiniai perduoti į 

Jonavos krašto muziejų (Radinių perdavimo aktas Psl. Nr. 50). 

Atlikus žvalgymus, tyrimų vietoje suformuotos laikinos techninės išlikusio mūro apsaugos 

priemonės: suformuoti drenuojantis ir apsauginis grunto sluoksniai. Pasėta žolinė danga. Užstatymo 

kontūras nužymėtas surinktais stambesniais lauko akmenimis.  

Pastatas yra smarkiai nukentėjęs nuo griaunančios žmogaus veiklos: didžioji dalis išlikusios 

mūro konstrukcijos 2009 - 2011 m. nežinomų asmenų buvo nugriauta. Sveikos plytos pavogtos, 

apie 3 m
3
 šių plytų rasta Jonavos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. Statinys yra 

gan nuošalioje vietoje, todėl jo tolimesnė apsauga gan sudėtinga.  

Ateityje šioje vietoje prieš vykdant žemės grunto kasimo darbus  žemiau nustatyto buvusio 

lygio  būtina atlikti archeologinius tyrimus. Taip pat, kadangi dvarvietės teritorija labai mažai 

ištirta, juos būtina vykdyti ir kitose, dar netyrinėtose vietose. 

 

  



RADINIŲ SĄRAŠAS 

INVENTORIZUOTI RADINIAI 

1. Nr.1 Keramikos šukė. 4,5x3x0,8 cm dydžio. Žiesta, juoda, degto molio. 

Neornamentuota. (1 Pav.) 

2. Nr.2 Keramikos šukė. 7,5x5,4x1,7 cm dydžio. Greičiausiai puodo pakraštys - šukės 

kraštas atlenktas į išorę, neornamentuota. Juoda, degto molio. (2 Pav.) 

3. Nr.3 Šovinio tūta. 5 cm ilgio, 11,5 mm diametro. Priekinė dalis nulūžus. Uždegimo 

kapsulė įmušta. Užrašai neišlikę.(3 Pav.) 

4. Nr.4 Šovinio tūta. 5,4 cm ilgio, 13 mm diametro. Vidurinė dalis išlūžus. Apvadas 1 

mm storio, 14 mm diametro. Uždegimo kapsulė įmušta. Gale matomi skaičiai „28“ (3 

Pav.) 

5. Nr.5 Šovinio tūta. 1,85 cm ilgio ir 1 cm diametro. Gale matomi užrašai „* 40 40 

P14A“ uždegimo kapsulė įmušta. (3 Pav.) 

6. Nr.6 Rankenėlė ~7x3,5x1,5 cm matmenų. Geležinė, smarkiai korodavus. (4 Pav.) 

7. Nr.7 Spyna su kabe. Spyna 11,5x6,7x2,7cm dydžio. Geležinė, korodavusi. Kabė iš 

lenkto, ~30 cm ilgio geležinio strypelio, 8 mm diametro, keturkampio skersinio 

pjūvio. Galuose siaurėja. ( 5 Pav.) 

8. Nr.8 Skardinės dekoratyvinės plokštelės fragmentas. ~6x5x0,5 cm dydžio. Puošta 

koncentriniu ornamentu. Įspaudų vietoje lužęs. Matomos žalių dažų liekanos. (6 Pav.) 

9. Nr.9 Nenustatytos paskirties metalinis pusės skritulio formos (su liejimo formos 

žymėmis) fragmentas. D-1,5x1 cm dydžio. (7 Pav.) 

10. Nr.10 Koklio karnizinės dalies fragmentas(?). 8x5 cm dydžio, gerai degto molio. XX 

a. (8 Pav.) 

NEINVENTORIZUOTI RADINIAI 

• Plokštinio koklio dalis 20x17,5 cm dydžio. XX a. vid. Molinė, neglazūruota, 

neornamentuota.;  

• Plokštinio koklio dalis 20x16 cm dydžio. XX a. vid. Molinė, neglazūruota, 

neornamentuota.;  

• Puodo dugno fragmentas. 13x9x4,8 cm dydžio. Viduryje skylė(vazonas?) XX a. 

Molinė, neglazūruota, neornamentuota.; 

• Pečiaus sklendės fragmentas. 18x14,5x1,7 cm dydžio. Geležinė, lengvai korodavus. 

Lūžusi įstrižai per visą paviršių toliau nuo rankenos. Rankenos dalis taip pat nulūžus. ;  



• Pečiaus sklendės fragmentas. 13x14,5x1 cm dydžio. Stačiakampio formos. Geležinė, 

lengvai korodavus.;  

• Geležinis, smarkiai korodavęs 8x8x3 cm kvadrato formos žiedas(greičiausiai naudotas 

medinei detalei apkaustyti ar sutvirtinti, suveržti). Iš 0,5 cm storio metalo. Vidinėje 

dalyje matoma suvirinimo vieta. 

  



BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS 

 

1. Objekto ortofoto nuotrauka su ribomis. 

2. Objekto aukščių schema (M 1:100). 

3. Objekto brėžinys (M 1:100). 

4. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Šiaurinė pusė). 

5. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Rytinė pusė). 

6. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Pietinė pusė). 

7. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Vakarinė pusė). 

  

























 

RADINIŲ FOTOGRAFIJOS 

 

 

1Pav. Nr.1 Keramikos šukė. 

2Pav. Nr.2 Keramikos šukė.  

 

 

 



 

3Pav. Nr. 3,4,5 Šovinių tūtos. 

4Pav. Nr. 6. Rankenėlė 

 

 



 

5 Pav. Nr. 7 Spyna su kabe. 

6Pav. Nr. 8. Skardinis dekoratyvinės plokštelės fragmentas. 

 

 



 

 

7Pav. Nr. 9 Nenustatytos paskirties metalinis pusės skritulio formos (su liejimo formos žymėmis) 
fragmentas. 

8Pav. Nr. 10. Ornamentuotos architektūrinės detalės fragmentas. 
































































































































