
 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR ARCHTEKTŪROS ISTORIJA 
 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

             

Staškūniškio dvaro sodyba 1991-12-23 įrašyta į Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros 
paminklų sąrašą; 1995-01-31 - į Laikinąją apskaitą; nuo 2005-04-19 objektas yra Kultūros 
vertybių registre; nėra valstybės saugomas; nenustatytos objekto vertingosios savybės. 

Staškūniškio dvaro sodyba  – XVII a. II p. -  XIX a. II p. – kompleksiškai išlikęs, vienas 
seniausių ir daugiausiai autentiškų vertingųjų savybių išsaugojęs medinių statinių ansamblis 
Lietuvoje. Ši sodyba pasirinkta kaip vienas vertingiausių ir problematiškiausių: medinis dvarų 
paveldas – viena sparčiausiai nykstančių paveldo rūšių Lietuvoje – pavyzdžių. Išlikę mediniai 
sodybos statiniai: ponų namas, koplyčia, kalvė, svirnas, kumetynas. Sodybą supa parkas su 
vaismedžių sodu. Dvarininko name dar gyvena kelios šeimos, kiti pastatai, parkas apleisti ir 
nenaudojami.  

Nepaisant dvaro sodybos unikalumo, dabartinė jo būklė yra kritiška. Valdytojas ir 
gyventojai neatlieka priežiūros darbų, dalis butais padalinto dvaro patalpų yra apleistos ir 
negyvenamos. 

Statinių būklė sparčiai blogėja, tai gali lemti šio unikalaus komplekso visišką sunykimą, 
todėl būtina pritaikyti visas įmanomas apsaugos priemones, kurios pagerintu esamą statinių 
būklę, arba nors užfiksuotu šį unikalų architektūrinio paveldo palikimą. 

Stebėsenos grupės atliko: ponų namo, koplyčios, kalvės, svirno apžiūrą ir foto fiksacija.   
Kadangi anksčiau nebuvo nustatytos vertingosios komplekso statinių savybės, sudarytas jų 
sąrašas (jį sudarė atestuoti specialistai). Apžiūrėtas parkas, atlikta: grafinė dalis ir 
fotofiksavimas. Statiniams užpildytos architektūros ir konstrukcijų dalių lentelės, parengtos 
grafinės dalys ir fotofiksavimo medžiaga. 

Inžinierius P. Kanevičius parengė statinio apžiūros protokolą (ponų namui), kuriame 
nurodomos pagrindinės problemos, defektai ir pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai jų 
sprendimui. 
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IŠTRAUKA IR VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ SĄRAŠO 

 
PONŲ NAMAS 
 
7. Kompleksą sudarančio objekto (pastatyto XVII a. (?), rekonstruoto XIX a. vid.) vertingosios savybės (toliau – 

savybės) yra: 
7.1.1. tūrinė kompozicija –  kompaktinis, 1 a. su centriniu rizalitu – veranda, mezoninu bei rūsiu po pastato 

centrine dalimi (rūsys Š pastato dalyje užverstas; -; 1AP; FF Nr.; 2010 m.); stogo forma –  pusvalminė (-; -; FF Nr. ; 2010 
m.); mezonino – dvišlaitė (-; -; FF Nr. ; 2010 m.);  stogeliai virš įėjimų PV ir PR fasaduose – vienšlaičiai (-; -; FF Nr. ; 2010 
m.);  

7.1.2. aukštų išplanavimas – rūsio - 2 pereinamų patalpų, I a. - anfiladinis su koridorinio plano dalimi ŠR pastato 
sparne (-; planinė struktūra iš dalies pakeista; būklė gera; 1AP, ; 2010 m.); sienų angos, nišos – įėjimo į rūsį arkinė anga (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. ; 2010 m.);  rūsio arkinės vėdinimo  angos ŠV sienoje (-; būklė patenkinama; FF Nr. ; 2010 m.); 
rūsio stačiakampės segmentine sąrama nišos (-; -; BR Nr.    ; FF Nr. ; 2010 m.);  I a., stačiakampės langų ir durų angos (ŠV, 
PV fasaduose po 1 lango angą užkalta, PR fasado P dalyje 2 vėlesnės angos, 1 durų anga užkalta; būklė patenkinama, 
bloga; FF Nr.; 2010 m.); apskritimo formos lango anga ŠR fasade (kitas, šalia esantis langelis, užkaltas; -; FF Nr.; 2010 m.); 
arkinė lango anga ŠV fasado rizalito - verandos II a. (-; -; FF Nr. ; 2010 m.);  

7.1.3. fasadų architektūros tūrinės detalės – ŠV fasado rizalitas - veranda su mezoninu (-; būklė patenkinama; FF 
Nr.; 2010 m.); apdaila ir puošyba – fasadų apkalimas medinėmis lentomis horizontaliai (-; būklė patenkinama, bloga; FF 
Nr.; 2010 m.); skydų apkalimo medinėmis lentomis vertikaliai tipas  (-;  būklė patenkinama; FF Nr. ;  2010 m.); I a. langų 
angų medinių profiliuotų apvadų tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.);  PV fasado stogelio virš durų mediniai, 
pjaustinėti karnizai (-; būklė patenkinama; FF Nr. ; 2010 m.); PR fasado langų mediniai profiliuoti karnizėliai (-; būklė 
patenkinama, gera; 1AP; FF Nr. 22-25; 2010 m.); 
   7.1.4. konstrukcijos – juostinis pamatas su skaldytų lauko akmenų cokoliu; (-; būklė patenkinama, 
bloga; FF Nr.; 2010 m.); rūsio plytų mūro cilindrinė perdanga (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); I a. medinė sijinė 
perdanga (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr.; 2010 m.); rūsio akmenų, plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr.;  
2010 m.); I a. kampuose į lygias sąsparas suleistų tašytų rąstų sienos (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr.; 2010 m.); 
verandos kampų plytų mūro stulpai su dekoratyvinėmis tinkuotomis nišomis (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr.; 2010 
m.); verandos I a. medinė karkasinė konstrukcija (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); verandos II a. medinės 
pusrąsčių sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.);  stogo medinė gegninė konstrukcija (-; būklė patenkinama, 
bloga; FF Nr.; 2010 m.); funkcinė įranga  – plytų mūro laiptai į rūsį (išlikę fragmentiškai; būklė patenkinama; FF Nr.; 
2010 m.); mediniai 2 maršų laiptai į mezoniną; II asis - su medinių baliasinų turėklu ir mediniu profiliuotu 
porankiu (išlikę tik dalis medinių baliasinų; būklė patenkinama; FF Nr. 38, 39; 2010 m.); mediniai laiptai į pastogę (-; 
būklė bloga; FF Nr. 38, 39; 2010 m.); inžinerinė įranga – Š pastato dalyje esantis plytų mūro kaminas – virenė (-; būklė 
patenkinama, bloga; FF Nr.; 2010 m.); P pastato dalyje esantis plytų mūro kaminas – virenė su stačiakampėmis 
segmentine sąrama nišomis sienose (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); plytų mūro duonkepė krosnis su virykle 
virtuvėje (polichromija ?; būklė patenkinama; BR.Nr. ; FF Nr.; 2010 m.); glazūruotų koklių krosnis su karnizu vestibiulyje 
(-; būklė bloga, dalis krosnies išgriauta; FF Nr. 32; 2010 m.); akmens girnapusė įmūryta virtuvės grindyse (skirta skaldyti 
malkoms; būklė patenkinama; FF Nr. ; 2010 m.); stalių ir kiti gaminiai – išorės ir vidaus 1, 2 sluoksnių medinės lentų, taip 
pat vienvėrės, dvivėrės įsprūdinės durys (-; būklė patenkinama, bloga; 1AP; FF Nr.; 20010 m.); išorės, vidaus durų 
metalo vyriai, rankenos, skląsčiai, užraktai (-; būklė patenkinama, gera; 1AP; FF Nr.; 2010 m.);  langų medinė 
konstrukcija ir skaidymas, vyriai (-; būklė patenkinama, bloga; 1AP; FF Nr. 22-25; 2010 m.); ŠV, PV fasadų dvivėrės 
medinės langinės, kurių vidinė pusė įsprūdinė, išorinė – vertikaliai suleistų lentų; langinių vyriai, sklendės (-; būklė 
patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); konstrukcijų dekoras - profiliuoti medinių gegnių galai (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 
2010 m.);  

7.1.5. lubų, sienų, kolonų apdaila – lubų, sienų tinko ant balanų tipas (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 29; 
2007 m.); vožtinės medinės lubos (-; būklė patenkinama, bloga; BR Nr.  FF Nr.; 2010 m.); grindų danga ar dangos 
medžiaga, jos tipas – medinių lentų grindų tipas I a. kambariuose (-; būklė patenkinama; BR Nr.  FF Nr.; 2010 m.); 
plūktos aslos tipas virtuvėje (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); prieškambario PR sienos apkalimas medinėmis 
lentomis vertikaliai su lentjuostėmis (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.); vidaus durų, langų angų mediniai 
profiliuoti apvadai (-; būklė patenkinama; FF Nr.; 2010 m.);   

 
 
 
 
 



 

 

 
KOPLYČIA 
 
7. Kompleksą sudarančio objekto (pastatyto XIX a. vid.) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
7.1.1. tūris – kompaktinis, aštuonkampio plano, 1 a. (-; -; Nr. -; 2007 m.); stogo forma – daugiašlaitė, piramidinė 

(-; -; FF Nr. 4-8, 11-19; 2007 m.);   stogo dangos tipas – medinė danga ?? (-; -; FF Nr. 20; 2007 m.);   
7.1.2. aukštų išplanavimas – I patalpos  (-;-; 1AP, FF ; Nr. -; 2007 m.); 
7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – tradicinis liaudiškas (-;-; FF Nr. ; 2007 m.); apdaila ir puošyba – kalto 

metalo kryžius – saulutė (-;  būklė patenkinama; FF Nr. ;  2007 m.);   
7.1.4. konstrukcijos –  juostiniai, akmens mūro  (-; -; FF Nr. ; 2007 m.); medinės, karkasinės konstrukcijos sienos, 

apkaltos lentomis horizontaliai, vinys – kalvių darbo (-; -; FF Nr. ; 2007 m.); stogo medinė gegninė konstrukcija (-; -; FF 
Nr. 38, 39; 2007 m.); stalių ir kiti gaminiai – dvivėrės lentų durys (-; -; 1AP; FF Nr. ; 2007 m.); langų medinė konstrukcija ir 
skaidymo tipas; viengubi su įdedamu rėmu (išliko staktos ir rėmų liekanos) (-; -; FF ; 2007 m.); 

 
KALVĖ 
 
7. Kompleksą sudarančio objekto (pastatyto XIX a. vid.) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
7.1.1. tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. su priekalviu (-; -; 1AP; FF Nr. ; 2007 m.); stogo forma – 

pusvalminė (-; -; FF Nr. ; 2007 m.);  
7.1.2. aukštų išplanavimas – vienos patalpos (-; -; 1AP, FF Nr. ; 2007 m.);  
7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – tradicinis liaudiškas (-; būklė gera, patenkinama; FF Nr. 4-20; 2007 m.); 

fasadų architektūros tūrinės detalės – įgilintas priekalvis (neišlikę priekalvį rėmę 2 medinės kolonėlės; -; FF Nr. ; 2007 
m.);  

7.1.4. konstrukcijos –  juostiniai, akmens mūro (-; -; FF Nr. 4-8, 10-20; 2007 m.); rąstų sienos, skydai – karkasiniai, 
lentų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 30, 31, 33-35, 42, 43; 2007 m.); karkasinės konstrukcijos, vertikaliai apkalti lentomis 
frontonai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 33-35, 2007 m.); ; medinė sijinė perdanga (netyrinėta; -; FF Nr. 28; 2007 m.); 
stogo medinė gegninė konstrukcija (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 38, 39; 2007 m.); stalių ir kiti gaminiai – 
dvivėrės, medinės lentų durys (-; -; 1AP; FF Nr. -; 2007 m.);  

 
 
SVIRNAS 
 
7. Kompleksą sudarančio objekto (pastatyto XIX a. vid. (?) vertingosios savybės (toliau – savybės) yra: 
7.1.1. tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (-; -; 1AP; FF Nr. 4,5, 6, 11, 12; 2007 m.); stogo forma – 

pusvalminė (-; -; FF Nr. 4-8, 11-19; 2007 m.);  stogelių – vienšlaitė, pagr. stogelio - dvišlaitė (-; -; FF Nr. 20; 2007 m.);   
7.1.2. aukštų išplanavimas – anfiladinis, 3 patalpų (-; planinė struktūra iš dalies pakeista; būklė gera; 1AP, FF Nr. 

4-6, 11-19; 2007 m.); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; FF Nr. 4-8, 11-19; 2007 m.);  
7.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – tradicinis liaudiškas (-; būklė gera, patenkinama; FF Nr. ; 2007 m.); 

fasadų architektūros tūrinės detalės – atviras prieangis su kolonėlėmis (-; -; FF Nr. ; 2007 m.); mediniai lauko laiptai (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 6-10; 2007 m.);  

7.1.4. konstrukcijos –  juostiniai, akmens mūro su raudonų plytų mūro vėdinimo angos su arkiniais angokraščiais  
(-; būklė patenkinama; FF Nr. 4-8, 10-20; 2007 m.); rąstų sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. ; 2007 m.); medinė sijinė 
perdanga (netyrinėta; -; FF Nr. ; 2007 m.); stogo medinė gegninė konstrukcija (-; -; FF Nr. ; 2007 m.);  stalių ir kiti gaminiai 
– dvivėrės, lentų, su užraktu, 4 vyriai ir apyraktė (-; -; 1AP; FF Nr. ; 2007 m.); langų medinė konstrukcija ir skaidymo 
tipas viengubi, mediniai, su grotom (-; būklė patenkinama; FF Nr. ; 2007 m.);  

 
 

 

 

 

Užpildė: Aida Mitkienė Data: 2010 

 


