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Rytinė pastato pusė be stogo, perdanga įgriuvusi,
plyšiai  išorinėse sienose tokie, kad  kregždės 
praskrenda, veši savaiminiai krūmai ir piktžolės. 
Gyvasties lyg ir yra, bet  akivaizdu, kad pastatai 
laukia paskutinio atodūsio.

Kai 2008 m liepos mėnesį pirmą kartą atvažiavome į Paliesių, mus pasitiko senyvo 
amžiaus pora, gyvenanti Prižiūrėtojo namo 1-me aukšte. 

Dvejose cokolinio aukšto patalpose, po apgriuvusiais skliautais, glaudėsi nemažas 
būrys gyvulių, naminių paukščių, du šunys ir visas tuntas kačių. 

2008 vasara  (1)



Vakarinėje pastato pusėje dalis skliautų ir jas 
laikančių kolonų buvo įgriuvę. Šeimininkas, 
pagal savo galimybes, išramstė perdangą 
rąstais, skylę užkišo  šienu.

2008 vasara  (1)



Pastato rankiniai matavimai, kaip ir „dera“  vyko 
2008 m. gruodį, spaudžiant šaltukui.  Padedant 
Sigutei Ladygienei,  parengėme esamos padėties 
fiksavimo brėžinius, iš fotografijų įkėlėme  tikslų 
akmenų mūro piešinį  (1). 



Dar  liūdniau atrodė  pasagos  formos plane  buv. tvartas (26234),  be stogo, be perdangos, 
be langų ir durų (2).   Čia matote geriausiai išlikusį šiaurės fasado fragmentą (2008 lapkritis).



2009 pavasarį buvo baigti  abiejų 
pastatų konstrukcijų tyrimai 
(M.Tomaševskaja)  ir  architektūros 
tyrimai (R. Zilinskas),  kurie tapo 
pagrindu rengiant projektą. 

Buvo žinoma, kad pastatai statyti  XIX  
šimtmečio pradžioje, apie 1830 m.,  su 
nedideliais perstatymais, remontuoti 
XIX-XX amžių sandūroje,  XX šimtmečio 
pabaigoje išmūrytos naujos krosnys.



Teritorijos tvarkymo 
sprendiniams pasitarnavo 
istorikės I. Baliulytės  surastas 
1903 m. dvaro žemių, 
priklausiusių generolo našlei 
Marijai Dmitrijevnai fon Ekse, 
planas. 

Buv. rūmų (ponų) pastato 
liekanos  2014  sausį

Plane  aiškiai matoma dvaro sodybos struktūra 
– reprezentacinė ir ūkinės zonos,  įvažiavimo 
keliai, takai, sodas.  Iš visų pusių teritoriją 
juosė vanduo - srauni Kančioginos upelė, 
kanalų ir tvenkinių sistema.  Į dvarvietę buvo 
galima pakliūti iš trijų pusių.  Atkurtas sunykęs 
Rytinis reprezentacinis  įvažiavimas  ir  prie 
rūmų buvęs ovalus parteris.  

J.K.  - galimai J. Kublickis,
1830. Lipiec   (liepa)
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1. Prižiūrėtojo namas  (un. k. 26233)

2. Tvartas  (un. k. 26234)

3. Ledainė

4. Rūmai

5. Kumetynas

6. Ūkinis pastatas

7. Parko pavilijonas

8. Ūkinis pastatas

Teritorijos (un. k. 107) planas



Teritorijos pjūvis su ledaine (3), planuojamu atstatyti buv. rūmų
pastatu (4), buv. prižiūrėtojo namu (1) ir buv. Tvartu (2) apgaubtu
stikliniu gaubtu.

2009 m. vyko projektavimo darbai. Architektūriniai projektiniai
pasiūlymai suderinti Utenos teritoriniame padalinyje 2009 m.
balandį. Birželio mėn. patvirtintas detalusis planas, spalio mėn.
gautas leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir
išduotas leidimas statyti.

2010 m. pasirašyta sutartis su  LVPA.  

2011 m.  pradėti statybos darbai. 

Rūmai - 4 Prižiūrėtojo namas - 1 Tvartas - 2Ledainė -3



Projekte numatyta  restauruoti  Prižiūrėtojo namą  
pritaikant  viešbučiui,  šiauriniame fasade 
papildomai įrengiant  klasicizmo  laikotarpiui  
būdingus tūrinius  stoglangius.  

Pasagos formos  buv.  tvarto  liekanos 
restauruojamos  ir   eksponuojamos po stikliniu 
„gaubtu„.  Klijuoto  medžio  kolonų  ir gegnių 
konstrukcija laiko  žalios  augalinės  dangos 
stogą.  Žalias stogas „pereina“ į pelkės augalyną. 

Buv. Prižiūrėtojo namas - 1 Buv. Tvartas -2



Stogų danga techniniame projekte 
buvo numatyta  gontų, vėliau dėl 
gaisrinės saugos  ir 
ilgaamžiškumo, suderinus  Utenos 
teritoriniame padalinyje, buvo 
pakeista plokščiomis, mažesnio  
formato,  matinės  pilkos spalvos 
čerpėmis.

2008  vasara
Ledainės (3)   pjūvis  su  nauju stogu dengtu čerpėmis.



Rūmų (4)  architektūriniai projektiniai 
pasiūlymai parengti  pagal analogus ir miglotą  
apie 1965 m. daryta nuotrauka.



Vėliau, 2014 m.,  buvo 
gautos nuotraukos iš 
paskutiniojo dvaro 
valdytojo  Romualdo 
Bžezinskio šeimos 
archyvo, pagal kurias 
galima parengti  tikslesnį  
rūmų (4) pastato atstatymo 
projektą.



Arūno Romualdo Paslaičio piešinys,  1992

1671 m.  istoriniuose  dokumentuose 
minimi Paliesiaus  dvaro savininkai 
Tyzenhauzai.  
1736 m. dvaras priklausė  Livonijos 
taurininkams Justinai ir Kazimierui 
Petrui Kublickiams. Kublickiai 1779 m. 
fundavo Mielagėnų bažnyčią.  Broliai 
Stanislovas ir Adolfas Kublickiai buvo  
aktyvūs 1831 m. sukilimo Užnerio 
apskrityje organizatoriai ir dalyviai,  po 
sukilimo priversti pasitraukti į Prūsiją. 
1887 m. Paliesiaus dvarą iš varžytinių 
nusipirko Liubimovas, apie 1900 m.  
dvaro administratoriumi, o  nuo 1921 m. 
savininku buvo Romualdas Bžezinskis.

Buv.  tvarto (2) nuotrauka,  apie 1970

Po 1940 m. nacionalizacijos dvaras atiteko 
Cirkliškio kolūkiui.  

Sovietiniais metais sunyko vandens malūnas ir 
kiti dvaro pastatai.



Tyrimų metu, prie šiaurinio 
įvažiavimo į dvarą,  buvo 
aptikti  vėlyvi, po 1941 m. 
statyto pastato  pamatai.  
Ant jų pastatytas medinis 
viešbučio  administracinis –
terapinis korpusas  (6).



Atlikus archeologinius 
tyrimus, rastos pastato 
liekanos su akmeninėmis 
langų sąramomis (8). 

Šio pastato vietoje 
pastatytas  naujas ūkinis 
su patalpomis kepyklėlei,  
katilinei. Išlikusi sienos 
dalis su akmeninėmis 
sąramomis – restauruota. 

2015 m. ant esamų pamatų, 
planuojama pastatyti  angliško 
stiliaus parko pavėsinę  (7).  

2011 rugsėjis



2010 m. pasirašyta sutartis su LVPA.  
2011 m.  vasarą  pradėti statybos 
darbai. 

Gandrų  lizdas buvo perkeltas į medį  
pietvakarinėje  sklypo dalyje.



Darbai prasidėjo cokoliniame  Prižiūrėtojo namo 
aukšte. 

Įrengta  hidroizoliacija,  atstatytos   kolonos, 
įgriuvęs  skliautas,  restauruotas išlikęs sienų 
su skliautų pėdomis mūras, įrengtos grindys,  
nauja perdanga rytinėje dalyje.

Darbus  vykdė  UAB „Kriautė“, techninės 
priežiūros vadovas Jaunius Kavaliauskas.

2012   sausis 

2011  žiema



Nauji pagalbinio pastato (8) –
kepyklėlės  pamatai įrengti  atlikus 
papildomus archeologinius tyrimus, 
pakoregavus  projektinius sprendinius, 
išsaugant  rastas buv. pastato mūro  
liekanas, 2011 gruodis.

Jau  įsibėgėję  medinio administracinio 
pastato  (6) statybos darbai   2011  
rugsėjį.

Lauko riedulių  be skiedinio tvoros  
rentimas nenutrūkstamai vyko viso 
statybos proceso metu.

autentiškas akmens 
mūro pamatas

naujas pamatas

2009  balandis



Architektas James  Ferguson  su konstruktoriumi 
Kęstučiu  Ablačinsku parengė  pastato  „gaubto“ su 
žaliu gruntiniu stogu sprendinius (2). 

Riebus molingas gruntas,  kurio stabilumas 
neprognozuojamas,  buvo Iššūkis konstruktoriui. 
Pajudinus  tvirtai sugulusį molį neįmanoma numatyti, 
kur  susidarys  naujos  vandens  gyslos.

2013 m. pavasarį  iškilo  klijuoto  medžio kolonos ir 
gegninė stogo konstrukcija. 

Autentiškas mūras sustiprintas įrengus gelžbetoninį 
žiedą . Mūras restauruotas  prižiūrint  Petrui  
Kanevičiui. 



2013 m. įsibėgėjo teritorijos 
tvarkymo darbai.  Darbus atliko UAB 
„Udmeta“,  techninės priežiūros 
vadovas  P. Kanevičius.  

Buvo  restauruotos ir atstatytos  
atraminės sienutes, išvalytas  buv. 
Kumetyno pamatas,  jo vidiniame 
kontūre laikinai, kol bus atstatytas 
pastatas,  išgrįsta  terasa vasaros 
renginiams, įrengti privažiavimo 
keliai, pėsčiųjų takai,  suolai,  
šviestuvai, veja.

2013  spalis



Ledainė  (3)  per du aukštus,   restauruota 
pagal  tvarkomųjų  darbų technologijas,  
perdangos  sijos sudėtos į išlikusius  sijų 
lizdus, rūsio lauko akmenų grindys 
išlikusios autentiškos,  2013  vasara.

2013  spalis



Privažiavimai  iš asfaltbetonio su 
įspaustu  akmens skaldos 
dangos  viršutiniu sluoksniu, 
pritaikyti automobiliams, imituoja 
birią dangą,   2013  lapkritis.

Nauja lauko akmenų tvora be 
rišamojo skiedinio, labai 
organiškai atitvėrė dvarosodybos 
ribas. Tvoros  kontūre  įrengti  
treji įvažiavimo vartai su  
varteliais, ties buvusiais 
įvažiavimais į dvaro sodybą



2013 m. spalį  darbai, dalinai finansuojami  LVPA,  
buvo  baigti.

Statybų komisija pripažino tinkamais naudoti  tris 
dvaro sodybos pastatus, ta proga virtuvėje buvo 
išbandyta  nauja technologinė įranga.

Dar du pastatai – ledainė (3)  ir ekspozicijų salė (2,  
buv. tvartas) beveik baigti,  o buv.  Rūmai (4), buv. 
kumetynas (5),  parko pavėsinė (7) laukia savo eilės. 



2008 liepa  (1)

2013 rugsėjis (1)



2009 ruduo (1)

2013 ruduo (1)



2011  rugsėjis
2014  sausis  (1)2008  liepa

2015- kovas



2009 pavasaris (1) 2013 ruduo  (1)



2009 liepa  (1) 2015  kovas  (1)



2009 pavasaris  (1)

2015  kovas  (1) 



2015 kovas  (1)

2013 pavasaris

2014  sausis 



2011  rugsėjis (2-1)

2015  kovas  (2-1)

2014  pavasaris (2-1-8)



2008  liepa  (1-2)

2015  kovas  (1-2)



2014  gegužė  (2-1-8)

2011 rugsėjis  (2-1)



2014  sausis  (1-2)

2008  lapkritis  (1-2)



2008  vasara  (2-1)2014  pavasaris  (2)

2015  kovas (2)



2008  vasara  (1-2)

2014  ruduo  (2)



2015  kovas (2)

2008 lapkritis (2)

2008 lapkritis (2)

2014  rugpjūtis (2)



2008  vasara  (2)

2014  rugsėjis (2)



2014  Sausis  (8)

2011  Rugsėjis  (8)

2011  rugsėjis (8)

2014  Rugsėjis  (8-1)



2015  kovas  (6)2015  kovas

apie 1970 m.  ponų namas (4)

2013 birželis  (6)



2015  sausis - komplekso vaizdas iš rytų pusės nuo pelkės 



Projekto vadovė:  Daina Ferguson
Architektas: James Ferguson
Konstruktoriai:  Kęstutis Ablačinskas, Marija Tomaševskaja
Architektūriniai matavimai, fiksavimas: Sigutė Ladygienė , Daina Ferguson, James Ferguson
Istorinės raidos apybraiža:  Indrė Baliulyte
Architektūros tyrimai: Robertas Zilinskas, Dalia Kazlauskienė
Konstrukcijų tyrimai: Marjia Tomaševkaja, Kęstutis Ablačinskas
Geologinai tyrimai: Vidmantas Vaitiekūnas
Archeolginiai tyrimai: Vaidas Steponaitis, Eugenijus Butėnas
Interjeras:  Sandra Sabaliauskaitė, Daina Ferguson
Darbus  vykdė:  UAB „Kriautė“,  techninis prižiūrėtojas  Jaunius Kavaliauskas
UAB „Udmeta“, techninis prižiūrėtojas  Petras Kanevičius
Užsakovas UAB „Diagnostinės sistemos“

2015  Sausis  (3)


