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Veprių krašto dvarų sodybų ir sakralinių  
pastatų architektūra
Marija Rupeikienė
KTU architektūros ir statybos institutas

Tyrimų tikslas ir uždaviniai: ištirti Vìprių valsčiaus dvarų sodybų ir sa-
kralinių statinių kompleksų bei parapijos trobesių architektūrą. Remiantis isto-
riniais ir archyviniais duomenimis, ikonografine medžiaga bei natūros tyrimais, 
atlikti objektų formų analizę, nustatyti jų vertę bei atskleisti savitus bruožus; 
nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas ir iš istorinių nuotraukų atkurti 
jų architektūrą. 

Tyrimų metodai: ikonografinis, aprašomasis-analitinis, lyginamasis, rekonstruk-
cinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.

Raktiniai žodžiai: dvaro sodyba, sakraliniai pastatai, Kryžiaus kelio stotys, 
šventorius, parapijos trobesiai.

Veprių valsčiaus dvarų sodybų ir sakralinių statinių bei parapijos trobesių 
architektūra kompleksiškai netyrinėta. Kultūros paminklų enciklopedijoje minima tik 
Baro konfederacijos koplyčia ir yra aprašyti Veprių bažnyčios dailės kūriniai; apie 
bažnyčios architektūrą nerašoma (Veprių bažnyčia nebuvo įtraukta į architektūros 
paminklų sąrašą)1. Veprių bažnyčia dviem sakiniais paminėta Lietuvos architektūros 
istorijos III tome – rašoma, kad ji priskiriama prie mažųjų bažnyčių ir kad gal ją 
projektavo V. Stipulkovskis (spėjimas neparemtas archyviniais šaltiniais); paminėti 
ir Veprių dvaro rūmai2. Veprių dvaro rūmus mini ir R. Aftanazy, teigdamas, 
kad nėra žinoma jų statybos data3. Dviem sakiniais Veprių ir Ùpninkų bažnyčių 
architektūra pristatoma Lietuvos katalikų bažnyčioms skirtame leidinyje, kuriame 
dominuoja istorinės žinios bei parapijų įvykiai4. Profesionalaus bažnyčios archi-
tektūros vertinimo trūksta ir B. Kviklio 
parengtuose leidiniuose5. 

Daugiausia tyrinėtojų istorikų 
dėmesio sulaukė Veprių Kalvarijų įkū-
rimas bei Veprių ir Upninkų bažnyčių 
statybos bei tarpusavio konkurencijos 
istorija. Šiomis temomis prirašyta daug 
straipsnių, kuriuose kartojamos tos pa-
čios arba su nežymiais papildymais 
istorijos. Dominuoja Ukmergºs savival-
dybės ir Valdo leidyklos leidiniai, įvairūs 
turistiniai žinynai, straipsniai Ukmergės 
laikraščiuose ir pan.6 Tik istorinės žinios, 
paremtos faktais iš B. Kviklio knygos 
„Mūsų Lietuva“ antrojo tomo, pateiktos 
ir straipsnelyje „Veprių Kalvarijų koply-
čios ir vartai“7. Šių straipsnių gausybėje 
istoriniu požiūriu išsiskiria A. Bliumi-

 Straipsnis, serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos 
lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas 
2010 12 06, „Versmės“ leidyklai įteiktas 2010 11 15, 
pirmą kartą paskelbta „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijoje „Vepriai“, išleistoje 2010 12 27.

1 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998, t. 2, p. 134–135.

2 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, t. 3, p. 237, 
268, 364.

3 Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kre-
sach Rzeczpospolitej. Wydanie drugie przejrzane 
i uzupelnione, Wojewodztwo wilenskie, t. 4, p. 419.

4 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 255.

5 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Čikaga, 1983, t. 3, 
p. 445; Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 545.

6 Ukmergės r. savivaldybės informacinis bukletas, 
Ukmergė pristato; Turizmas, 1984; Eik pas Moką pasi-
mokyt, Valdo leidykla, 2007; vepriai, Valdo leidykla; 
Vepriai: tikinčiųjų takais, Ukmergės žinios, nr. 57 
(882), 2006 05 21; Vepriai, Akistata, Nr. 88(911), 
2001 11 20; Veprių Kalvarijos: žaizdos užgydytos, 
Katalikų pasaulis, nr. 13, 1990 07 19.

7 Laučkaitė-Surgailienė L., Liorenšaitienė N. 
Nukentėję paminklai, Vilnius, 1994, p. 194.
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no straipsnis, kuriame yra ir naujos, 
paremtos pirminiais archyviniais šal-
tiniais, medžiagos8. A. Motuzas savo 
straipsniuose ir monografijose apie 
Veprių Kalvarijas pateikia ir naujų 
etnomuzikologinių aspektų, tačiau šių 
publikacijų vertę menkina tiražuoja-
mos tos pačios istorijos ir legendos 
apie Veprių miestelį, dvarą, Veprių 
ir Upninkų parapijų konkuravimą ir 
pan., nukompiliuotos iš įvairių litera-
tūros šaltinių ir keliaujančios iš vieno 
leidinio į kitą9. 

Rinkdama medžiagą apie Ve-
prių krašto dvarų sodybas ir sakralinių 
pastatų kompleksus, autorė peržiūrė-
jo minėtą literatūrą ir ieškojo naujų 
nepublikuotų archyvinių dokumentų 
bei ikonografinės medžiagos Ka÷no 
ir Vílniaus archyvuose. Pavyko rasti Veprių bažnyčios projektą, Veprių ir Sližiÿ 
dvarų sodybų situacijų planus su pastatais bei šiose sodybose iki nacionalizavimo 
stovėjusių pastatų sąrašus. Straipsnyje autorė pateikė aprašymus ir padarė išva-
das, paremtas pastatų natūros tyrimais bei apmatavimo brėžiniais, kuriuos atliko 
architektas Antanas Rupeika. Straipsnyje apsiribota architektūros tyrimais. Naudoti 
tik būtiniausi istoriniai duomenys, susiję su pastatų statyba, nurodant šaltinius. 
Istorija panaudojama kaip fonas, siekiant įkomponuoti straipsnį į bendrą Veprių 
monografijos kontekstą.

Apibendrintos išvados pateikiamos prie kiekvieno objekto ar bendro statinių 
komplekso aprašo. Galutinės išvados bus suformuluotos straipsnio pabaigoje.

Veprių krašte (buvusio Veprių valsčiaus ribose) dvarų sodybų fragmen-
tų galima aptikti Vìpriuose ir Kultuv¸nuose. Sakraliniai pastatai stovi Vepriuose, 
Sližiuosê ir Ùpninkuose. Vepriai įsikūrę vidurinėje valsčiaus teritorijos dalyje, šalia 
Veprių ežero, 15 km į pietvakarius nuo Ukmergės. Sližia¤ ir netoliese esantys 
Kultuv¸nai (Sližių dvaro sodyba) nutolę nuo Veprių į pietryčius, prie buvusio 
Gélvonų valsčiaus ribos, o Upninkai įsikūrę pietiniame valsčiaus kampe, Jonavõs 
rajone (1 pav.). 

Dvarų sodybos
Veprių apylinkėse būta nemažai 

dvarų sodybų ir palivarkų. Iki šių 
dienų iš Veprių valsčiaus teritorijoje 
buvusių dvarų sodybų teliko kelių 
pastatų fragmentai Vepriuose ir Kul-
tuvėnuose.

8 Bliumin A. Nepavykęs Veprių Kalvarijų uždary-
mas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 
Vilnius, 2001, t. 18.

9 Motuzas A. Veprių Kalvarijos: istorija, apeigos ir 
muzika, vadovėlis, Kaunas, 2005; Lietuvos Kalvarijų 
Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika, 
monografija, Kaunas, 2003; Veprių Kalvarijos. Istoriniai, 
etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai, monografija, 
Kaunas, 2006.

1 pav. Veprių valsčiaus teritorijos 
(su tyrinėtomis vietovėmis) plano schema
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Veprių dvaro sodyba
Veprių gyvenvietė minima jau XIV a. kryžiuočių kronikose (vadinama Wep-

pre, Wepperen vardais); teigiama, kad čia stovėjusi pilis10. Sunykus piliai, įkurta 
dvaro sodyba, kurią valdė Kęsgaila, kunigaikščiai Oginskiai, Šemetos, Tyzenhauzai, 
Podbereskiai ir Plateriai. 1923 m. dvaro sodyba valdžios nusavinta ir išdalyta; 
1924 m. čia įkurta Žemės ūkio mokykla. Dvaro sodybos savininkui Plateriui paliktas 
vandens malūnas ir spirito varykla11. Žemės reformos departamento parceliacijos 
skyriaus byloje (Nr. 1183) pateiktas įgaliojimas, kad Veprių dvarą gali valdyti 
Steponas Kochanauskas12. Toliau yra pranešimas (data 1921 09 28), kad per karą 
sudegęs vandens malūnas iš dalies atstatytas: pataisytos mūro sienos, šiaudais 
uždengtas stogas, įstatyta dalis langų ir durų bei įtaisytas naujas vandens ratas; 
nurodyta, kad darbai kainavo 60–65 auksinų. Rašoma, kad gerai sutvarkytas ir 
nuomojamas malūnas per metus galėtų duoti 5 000 auksinų pajamų13. Pateikti ir 
dviejų aukštų malūno planai – jie vienodi, stačiakampiai, skersine siena dalomi 
į dvi skirtingo ploto patalpas.

Kitoje Žemės reformos departamento likvidacijos skyriaus parengtoje byloje 
(Nr. 724, baigta formuoti 1933 m.)14 saugomas turto perėmimo aktas Nr. 5, suda-
rytas 1923 12 11. Nurodyta, kad Veprių dvaras, remiantis žemės reformos įstatymo 
paragrafais 1, 2, 4, 9 ir 52 ir reformos vykdymo instrukcijų 11, 15 ir 24 paragrafais, 
laikomas perėjusiu Valstybės nuosavybėn, paliekant savininkui Marijonui Broel 
Plateriui vandens malūną ir spirito varyklą su jų užimamais žemės plotais. Perimta 
žemės 384 ha, ariamosios žemės ir pievų 360, kelių ir pelkių 20 ha. Yra surašyti 
28 Valstybės nuosavybėn perimti trobesiai; nurodyti jų matmenys (metrais), me-
džiagiškumas (sienos ir stogas) ir esamoji būklė. Pirmieji yra rūmai (25,5 × 17,0 × 
3,0), jų sienos mišrių konstrukcijų – pusiau mūrinės ir pusiau medinės, o stogas 
dengtas malksnomis. Po jų sąraše – du vienodi didžiulių matmenų (21,3 × 12,7 × 
2,5) molio tvartai, dengti malksnomis. Vienodų matmenų (10,6 × 6,3 × 2,1) nurodyti 
mūro trobesiai – arklidė, dengta skarda, tvartas vištoms, dengtas malksnomis, ir 
mediniai – gyvenamasis namas ir tvartelis, dengti malksnomis bei tvartas su šiaudų 
stogu; du mediniai tvarteliai ir tvartas (8,5 × 6,3 × 2,1), dengti malksnomis; du 
mediniai gyvenamieji namai (21,3 × 10,6 × 3,0, tik antrojo namo aukštis 2,8), dengti 
malksnomis; du mažesni (17,0 × 6,3 × 2,1) mediniai gyvenamieji namai, dengti šiau-
dais, ir tokių pat matmenų medinis kumetynas, dengtas malksnomis; du mediniai 
gyvenamieji namai (12,7 × 6,3 × 2,1) dengti šiaudais ir gontais. Be minėtų panašių 
matmenų pastatų, dar minimi trys skirtingų matmenų mediniai gyvenamieji namai 
(17,0 × 7,1 × 2,1, 15,6 × 8,5 × 2,1, 15,0 × 6,3 × 2,1), dengti malksnomis, du kumety-
nai: mūrinis, dengtas malksnomis (19,1 × 10,6 × 2,4), ir medinis, dengtas šiaudais 
(10,6 × 8,5 × 2,1), du didžiuliai mediniai kluonai (31,9 × 14,9 × 2,5, dengtas šiaudais, 
ir 29,8 × 10,6 × 2,1, dengtas malksnomis), du mediniai kvadratinio plano ūkiniai 
trobesiai: šiaudais dengtas tvartas (6,3 × 
6,3 × 2,1), mažesnis, lentomis dengtas 
tvartelis (4,2 × 4,2 × 2,1) ir mūrinė, 
dengta malksnomis ledainė (6,3 × 2,1 × 
1). Visų pastatų būklė apibūdinta kaip 
vidutinė ir tik vienas kumetynas bei 

10 Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė) 
laida, Vilnius, 1991, t. 2, p. 544.

11 ten pat, p. 545.
12 lCva, f. 1248, ap. 14, b. 627.
13 ten pat, l. 6.
14 lCva, f. 1248, ap. 20, b. 3554.
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vienas tvartas – kaip seni15. Likvidacijos byloje saugomas aktas Nr. 12, kuriame 
rašoma, kad Veprių dvaro malūnas ir spirito varykla perduodami Steponui Ko-
chanauskui, kuris įgaliotas juos prižiūrėti16. Teigiama, kad vandens malūną sudaro 
malūno namas ir vandens užtvara (6 sieksnių pločio) su nauju vandens ratu bei 
volu. Namas (7,0 × 4,5 sieksnių) su akmens pamatais ir šiaudų stogu; jame yra 
trejos durys ir keturi langai, sudėtos naujos grindys. Spirito varyklą sudaro vary-
klos namas, rezervuaro namas ir atliekų namelis. Varyklos namas (20,0 × 10,0 sieksnių) 
mūrinis, dviaukštis, dengtas skardos stogu. Namo langai be stiklų, viduje nėra 
durų; išlikę sulūžusios mašinos bei jų dalys: bulvių plovimo mašina, trys bakai, 
pompa, rezervuarai bulvėms smulkinti ir šutinti, krosnis, smulkios mašinų dalys 
ir kt. Rezervuaro namas mūrinis, triaukštis (6,0 × 4,0 × 3,0 sieksnių), dengtas skar-
da. Atliekų namelis (3,0 × 3,0 sieksnių) atviras (rašoma, kad su „oro sienomis“), 
dengtas skarda. Minima, kad matininkas Abraomas Slonimskis 1923 m. sudarė 
planą, kuriame parodyti rūmai, du gyvenamieji namai, trys kumetynai, tvartas, 
du tvarteliai, du kluonai ir ledainė17. Vėliau, 1933 03 15, komisija surašė protokolą 
(Nr. 26), kuriame patikslino, kiek pastatų buvo perimta valdžios žinion; be to, 
konstatavo, kad perėmimo akte (Nr. 5, sudarytame 1923 12 11) būta netikslu-
mų – neteisingai pavadinti kai kurie pastatai ir yra netikslių matavimų. Pateiktas 
naujai sudarytas trobesių sąrašas, kuriame kelių pastatų pavadinimai ir matmenys 
skiriasi nuo minimų Nr. 5 perėmimo akte. Pavyzdžiui, rūmų pastatas nurodytas 
kiek trumpesnis, o molio tvartas gerokai aukštesnis, vienas kluonas tapo vos ne 
dvigubai trumpesnis ir aukštesnis, pakito ir dviejų kumetynų bei dviejų gyvena-
mųjų namų matmenys, o 16 numeriu pažymėtas gyvenamasis namas pavadintas 
tvartu18. Protokole nurodyta, kad rūmai, du gyvenamieji namai, kumetynas, du 
tvartai, du kluonai ir ledainė 1924 04 14 perduoti Veprių žemės ūkio mokyklai, 
vienas gyvenamasis namas perduotas Sveikatos ministerijai, o dvylika trobesių 
1925 m. ir 1929 m. likviduoti. Dvaro savininkui, be vandens malūno ir spirito 
varyklos, grąžinti keli Veprių miestelio sklypai ir šie pastatai: gyvenamasis namas, 
namas su tvartu, du tvartai, sandėlis, ledainė ir stoginė. 

Remiantis 1923 m. matininko A. Slonimskio sudarytu planu, 1939 m. 
matininkas Vladas Baukus parengė Veprių dvaro žemės parceliacijos planą19. 
Jame dvaro sodybos teritorijoje nurodyti dvylika statinių (2 pav.). Pietinėje kelio 
pusėje, sodybos branduolyje, Riešºs upės dešiniajame (vakariniame) krante, stovi 
du mūriniai pastatai. Didysis pastatas laiptuoto kontūro, šonu atgręžtas į ežerą 
ir į kelią – tai buvusieji rūmai. Šalia jų, statmenai keliui, nurodytas nedidelio 
stačiakampio plano pastatas. Nuo kelio prie rūmų ir pastato veda takas ir yra 
suformuota gana erdvi aikštė. Kairiajame (rytiniame) Riešės upės krante, arčiau 
kelio ir statmenai jam, stovi nedidelis mūrinis T raidės plano pastatas ir ištęsto 
kontūro medinis trobesys, atgręžtas šonu į kelią. Priešais juos, kitoje, šiaurinėje kelio 
pusėje, pažymėtas nedidelis stačiakampis statinys, o lygiagrečiai rūmams stovi 
du mediniai ištęsto stačiakampio plano 
trobesiai. Į šiaurę nuo jų, rytiniame 
Riešės upės krante, išsidėstę penki skir-
tingų matmenų stačiakampiai mediniai 
trobesiai. 

15 ten pat, l. 3.
16 ten pat, l. 48.
17 ten pat, l. 88.
18 ten pat, l. 94.
19 lCva, f. 1250, ap. 4, b. 19/883, l. 3.
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Nacionalizavus dvaro sodybą, 
pastatai pritaikyti naujoms reikmėms, 
perstatyti arba nugriauti. Literatūroje 
minima, kad XIX a. Vepriuose stovė-
jo žemi vienaukščiai rūmai (statybos 
data nežinoma); jie buvo be stiliaus 
bruožų20. Roman Aftanazy knygoje yra 
vakarinio rūmų korpuso nuotrauka; 
joje pastatas jau su keturių kolonų 
portiku21. 

Nors nėra duomenų, kada įvyk-
dyta rūmų rekonstrukcija, tačiau grei-
čiausiai, kad jau po 1923 m., juos na-
cionalizavus. Nuo 1927 m. iki Antrojo 
pasaulinio karo dvaro sodyboje gyve-
no Žemės ūkio mokyklos direktoriaus 
V. Paštuko šeima. Išliko tarpukario 
laikotarpio dvaro rūmų nuotraukų. 
Nuotraukose užfiksuotas abu korpusus 
jungiantis vienaukštis, nesudėtingos ar-
chitektūros pastatas, dengtas aukštu 
stogu; langai nedideli, stačiakampiai, 
su siaurais apvadais ir langinėmis. 
Nuotraukoje iš pietų pusės matyti, 
kad jungiamojo korpuso pietų fasadas 
yra su atviru prieangiu, kurio dvišlaitį stogelį remia keturi stulpeliai, paremti 
gembėmis; prieangio trikampiame skyde yra apskrita angelė. Nuotraukoje, darytoje 
iš šiaurinės pusės, matyti, kad jungiamoji dalis yra su iškilusiu dviaukščiu pries-
tatu. Vidurinė korpusus jungianti rūmų dalis dar užfiksuota ir 1959 m. Veprių 
dvaro sodybos parko plane22. Jame rūmų planas sudėtingo laužyto kontūro (jau 
kitoks, nei buvo 1923 m. plane), parodyta ir portiko iškyša (3 pav.). Akivaizdu, 
kad vidurinė rūmų dalis buvo nugriauta jau po 1959 metų. Dvaro sodybos parkas 
apibūdintas kaip mišraus planavimo, tačiau paminėta, kad trūksta atskirų dalių 
kompozicinio vientisumo23. 

Dabar sodybos teritorijoje užfiksuoti septyni pastatai, kurie stovi buvusių 
dvaro pastatų vietose (4 pav.). Tačiau autentiškos XIX a. architektūros fragmen-
tų pastatų formose aptinkama nedaug. Iš buvusių didžiulių rūmų liko vakarų 
ir rytų korpusai, o juos jungusi vidurinė dalis – nugriauta. Vietinio gyventojo 
teigimu, abu korpusus jungia rūsiai24. 
Nugriovus vidurinę rūmų dalį, vakarų 
ir rytų korpusai tapo atskirais pasta-
tais; šiuo metu jų architektūra bendrų 
bruožų neturi. 

Vakarų korpusas ir šiuo metu va-
dinamas rūmais arba pastatu su kolo-

2 pav. Veprių dvaro sodybos situacijos planas. 
Fragmentas iš 1923 m. sudaryto plano. LCVA, 
f. 1250, ap. 4, b. 19/883, l. 3

20 Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kre-
sach Rzeczpospolitej. Wydanie drugie przejrzane i 
uzupelnione, Wojewodztwo wilenskie, t. 4, p. 419.

21 ten pat, p. 420.
22 Tauras A. Lietuvos TSR parkai, Vilnius, 1966, p. 52.
23 ten pat, p. 36.
24 Pasakojo Vytautas Juozapas Nanartavičius, gim. 
1934 m.
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nomis. Jis sudėtinio tūrio, dviaukštis, 
dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos 
sumūrytos iš plytų, tinkuotos; pirmojo 
aukšto sienas skaido išilginiai rustai. 
Planas stačiakampis, su atviru prie-
angiu; suplanavimas asimetrinis, su 
skersiniu koridoriumi, kuriame įrengti 
laiptai veda į antrąjį aukštą (5 pav.). Prie šoninio vakarų fasado pristatytas keturių 
kolonų portikas, vainikuotas trikampiu frontonu, kurio timpanas puoštas augali-
nių motyvų lipdiniais. Pirmojo aukšto langai puošnesni, paaukštinti profiliuotais 
apvadais ir tiesiais sandrikais, o antrojo aukšto langus paryškina tik apvadai ir 
palangių traukos, paremtos gembėmis. Stačiakampį 
portalą taip pat juosia profiliuoti apvadai, o medines 
dvivėres duris paaukština įstiklinta, skersiniais rė-
meliais sudalyta plokštuma. Galiniai fasadai užbaigti 
aukštais trikampiais frontonais, kurių vidurinėje dalyje 
yra stačiakampė niša arba langas, o šonuose – apva-
dais apjuostos trikampės nišos. Šoniniame rytų fasade 
matyti aiški riba, nuo kurios prasidėjo jungiamoji rūmų 
dalis: čia nutrūksta pirmąjį aukštą skaidantys rustai ir 
prasideda lygi tinkuota siena; joje yra iškirsti mažes-
ni, be apvadų stačiakampiai langai. Vakarų korpuso 
architektūra modernizuotų orderinių formų, artimų 
neoklasicizmo stilistikai. Dabar pastato architektūra 
yra tokia pati, kokia buvo tarpukariu, pasikeitė tik 
šoninis pietų fasadas, prie kurio glaudėsi vienaukštė 
jungiamoji dalis. Šiuo metu vakarų korpusas labai 
nugyventas ir stovi nenaudojamas.

Rytų korpusas yra lygiagretus vakarų korpusui; 
sutampa ir jų skersinės ašys. Pastatas vienaukštis, 

3 pav. Veprių dvaro sodybos 1959 m. situacijos 
planas (Tauras A. Lietuvos TSR parkai, Vilnius, 
1966, p. 52)

4 pav. Veprių dvaro sodybos situacijos plano 
schema. Sudarė Antanas Rupeika. 2009 m.

5 pav. Veprių dvaro rūmų 
vakarų korpuso planas. Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.
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sudėtinio tūrio, su trimis prieangiais, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; sienos su-
mūrytos iš gelsvų plytų ir pagyvintos raudonų plytų detalėmis. Korpuso kampus 
žymi mentės, pastogę juosia ketureilis plytų karnizas su dantukų imitacija. Lan-
gai stačiakampiai su plačiais viršutiniais apvadais, palangių traukomis ir siaurais 
šoniniais apvadais, nutrūkstančiais ties langų viduriu. Šoniniame rytų fasade dėl 
reljefo nužemėjimo atsiranda paaukštintas akmens mūro cokolis, kuriame įrengtos 
mažos kvadrato formos vėdinimo angelės. Prie šio fasado pristatytas atviras vienš-
laitis prieangis su baltų silikatinių plytų cokoliu ir mediniais laiptais. Vienšlaitis 
prieangis yra įrengtas ir prie šoninio vakarų fasado. Galiniai fasadai užbaigti 
trikampiais frontonais, kurių viršuje paliktos mažos apskritos angelės; prie pietų 
fasado pristatytas vėlesnis medinis uždaras dvišlaitis prieangėlis, svetimas pastato 
stilistikai. Tarpukario nuotraukose matyti, kad šis fasadas buvo su atviru mediniu 
prieangiu, pagyvintu ažūriniais drožiniais. Rytų korpuso langai buvo nedideli 
stačiakampiai, su langinėmis. Statinio architektūra būdinga vėlyviesiems „plytų“ 
stiliaus pastatams. Greičiausiai cokolinė dalis yra autentiška, o sienos galėjo būti 
sumūrytos tarpukariu. 

Veprių dvaro rūmų 
vakarų korpusas. 
Aut. nuotr. 2010 m.

Veprių dvaro rūmų 
rytų korpusas. 
Aut. nuotr. 2010 m.
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Šiuo metu trūksta duomenų, siekiant nustatyti tikslesnį abiejų korpusų 
statybos laikotarpį. Remiantis pateiktais dvaro sodybos situacijų planais, galima 
teigti, kad vakarų korpusas buvo perstatytas ir portikas atsirado greičiausiai po 
1923 m. (1923 m. plane parodytas vientisas rūmų pastatas, o vakarų korpusas 
yra su asimetrine iškyša). Tačiau, sprendžiant iš vakarų korpuso formų, jis galėjo 
būti pastatytas ir XIX a. pab.–XX a. pradžioje, istorizmo epochoje. 

Į pietus nuo abiejų korpusų, statmenai jiems, stovi nedidelio tūrio, sta-
čiakampio plano mūrinis statinys, kurį vietiniai gyventojai vadina kumetynu. Jis 
vienaukštis, dabar apmūrytas (buvo medinis) rausvomis bei baltomis silikatinėmis 
plytomis ir dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; iškirsti nauji stačiakampiai langai. 
Dabar jo architektūra be stiliaus bruožų.

Į šiaurę nuo rytų korpuso, lygiagrečiai jam stovi medinis pastatas (dabar 
gyvenamas). Jis vienaukštis, sudėtinio tūrio, su dviem prieangiais, dengtas keturšlai-
čiu šiferio stogu; pastogę juosia išsikišęs lygus karnizas. Sienos suręstos iš sienojų 
ir apkaltos lentomis horizontaliai ir vertikaliai; prieangėlio skydelis apdailintas 
įstrižomis lentutėmis. Dėl reljefo nužemėjimo šiaurės ir rytų pusėse susiformuoja 
aukštas akmens mūro cokolis. Pagrindinis vakarų fasadas su dvišlaičiu uždaru 
įstiklintu prieangiu ir aukštėjančiu kairėn pusėn cokoliu. Galinio šiaurės fasado 
cokolis aukštas, su stačiakampiais langais, aprėmintais baltais tinko apvadais; 
kairiajame šone pristatytas uždaras vienšlaitis prieangis, kurį apšviečia nedidelis 
stačiakampis langas. Šoninis rytų fasadas be durų, su labai aukštu akmens mūro 
cokoliu. Pastato langai įvairių dydžių – vieneiliai, dvieiliai ir trieiliai, apjuosti 
lygiais lentų apvadais ir profiliuotomis viršutinėmis prikaltėmis, imituojančiomis 
sandrikus. Aukštas akmens mūro ir skaldos cokolis, pagyvintas baltais angų ap-
vadais, teikia pastatui dekoratyvumo.

Į šiaurės rytus nuo medinio namo, statmenai jam, šalia tiltelio per Riešės upę, 
stovi nedidelio tūrio, stačiakampio plano vienaukštis pastatas, dengtas dvišlaičiu 
šiferio stogu. Jo sienos lygios, tinkuotos, langai nedideli, stačiakampiai. Pagrindinis 
šiaurės fasadas simetriškas, su dvejomis durimis šonuose ir stačiakampiais langais 
tarp jų. Angas (išskyrus viršutinę dalį) juosia iškilūs lygūs tinko apvadai. Virš 

Veprių dvaro sodybos 
medinis pastatas. 
Aut. nuotr. 2010 m.
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stogo kyla medinis vienšlaitis mezoninas, pastogę juosia lygus išsikišęs karnizas. 
Pastatas nesudėtingos architektūros, be stiliaus bruožų.

Kitoje Riešės upės pusėje, šonu atgręžta į kelią ir į ežerą, stovi buvusi spi-
rito varykla (dabar gyvenamas namas). Pastatas perstatytas, paaukštintas, iškirsti 
didesni langai ir dabartinis namas jau nepanašus į buvusią spirito varyklą. Išliko 
tik storos raudonų plytų tinkuotos sienos.

Šalia namo galinio vakarų fasado stovi vienaukštis ūkinis pastatas. Jis su-
mūrytas iš raudonų plytų ir dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Pastato architektūra 
be stiliaus bruožų.

Apibendrinant galima teigti, kad autentiškų Veprių dvaro sodybos pastatų 
fragmentų iki šių dienų liko nedaug. Nacionalizavus dvaro sodybą, dauguma 
pastatų buvo nugriauti, o likusieji pritaikyti naujiems poreikiams – Žemės ūkio 
mokyklai ir butams. Sprendžiant iš formų, autentiškiausias ir seniausias yra me-
dinis pastatas, tiksliau – jo cokolis, kuris gražiai sumūrytas iš akmenų su skaldos 
ir smulkių akmenėlių intarpais, primena XIX a. provincijos dvarų statiniuose 

Veprių dvaro sodybos 
mūrinis pastatas 
(prie tiltelio). Aut. 
nuotr. 2010 m.

Buvusi Veprių dvaro 
sodybos spirito 
varykla. Aut. nuotr. 
2010 m.
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naudotą mūro statybos techniką. Dvaro rūmų vakarų korpusas – reprezentacinės 
architektūros pavyzdys, tačiau jo statybos data dar nėra tiksliai nustatyta. 

Sližių dvaro sodyba
Sližiÿ dvaro sodyba įkurta Kultuv¸nuose ir vadinama Sližių dvaru. Litera-

tūroje yra teiginių, kad 1866 ir 1887 m. sodybos savininkas yra Belinskis (arba 
Bielinskis) ir minimas faktas, kad 1919 12 02 Lietuvos vyriausybė dvarą konfiskavo25. 
Žemės reformos departamento likvidacijos skyriaus parengtoje byloje (Nr. 916) yra 
saugomas Sližių dvaro ir Pasiìkų bei Paberžinės palivarkų, priklausančių Bronei 
Rembauskienei, perėmimo valdžios žinion aktas Nr. 258, sudarytas 1927 01 1926. 
Minima, kad Sližių dvaras buvo išparceliuotas ir naujakuriai sklypus pradėjo valdyti 
nuo 1927 04 2327. Surašyta 12 Sližių dvaro sodybos pastatų, perimamų Valstybės 
nuosavybėn28. Pirmuoju numeriu įrašytas gyvenamasis namas – greičiausiai tai va-
dinamieji rūmai (7,0 × 6,0 × 3,0); jie mediniai, dengti malksnomis, ir yra blogos 
būklės. Toliau minimos arklidės yra ištęsto plano (27,0 × 11,0 × 3,0), taip pat medi-
nės, blogos būklės ir dengtos malksnomis, bei antrasis gyvenamasis namas ilgesnis 
už pirmąjį (10,5 × 5,5 × 3,0), medinis, dengtas malksnomis, blogos būklės. Sąraše 
yra du mediniai kumetynai (18,0 × 11,0 × 3,0, 26,0 × 10,0 × 3,0), dengti lentomis ir 
šiaudais, mūrinis kumetbutis (30,0 × 12,0 × 2,0), dengtas šiaudais, trys mediniai tvartai 
(18,0 × 6,0 × 2,0, 24,0 × 6,0 × 2,0, 16,0 × 8,0 × 1,2), dengti malksnomis, didžiulė šopa 
(40,0 × 10,0 × 3,0) – besienė, pastatyta ant medinių stulpų ir dengta malksnomis, 
trobesys (39,5 × 8,0 × 2,0), suręstas iš pusrąsčių ir dengtas malksnomis, ir medinė, 
dengta malksnomis pirtis (11,0 × 7,0 × 2,0); visi trobesiai blogos būklės. Toliau 
byloje yra pateiktas sąrašas trobesių, kurie paliekami dvaro sodybos savininkei, 
ir tie, kuriuos nutarta likviduoti29. B. Rembauskienei liko 16 pastatų: gyvenamasis 
namas (25,0 × 13,5 × 4,0), du kumetbučiai (3 šeimoms 21,0 × 10,5 × 3,0, 18,0 × 
8,0 × 2,5), svirnas (24,0 × 12,0 × 3,0), ledainė (7,0 × 7,0 × 2,0), rūsys (6,0 × 6,0 × 
1,0), malkinė (19,0 × 15,0 × 3,0), rūkykla (4,0 × 4,0 × 6,0), paukštidė (18,0 × 10,0 × 
2,0), kiaulių tvartas (15,0 × 8,5 × 2,0), didžiulis kluonas (70,0 × 20,0 × 3,5), daržinė 
(30,0 × 8,0 × 4,0), kurioje įrengta patalpa pjaustiniams (akselinė) ir malūnas, trobesys 
vaisiams laikyti (18,0 × 6,0 × 2,0), raguočių tvartas (48,0 × 13,0 × 3,0), arklidė (27,0 × 
11,0 × 3,0) ir kalvė (13,0 × 5,0 × 2,0). Visi trobesiai mediniai, išskyrus rūsį, kuris 
sumūrytas iš plytų; stogai dengti malksnomis, tik kluonas dengtas malksnomis ir 
šiaudais. Minima, kad dauguma pastatų blogos būklės, išskyrus gyvenamąjį namą 
ir kluoną – jų būklė vidutinė. Toliau tame pačiame sąraše nurodyta dvylika tro-
besių, kurie bus išdalyti įvairiems savininkams – t. y. išvardyti tie patys pastatai, 
kurie jau buvo pateikti perėmimo Valstybės žinion akte (Nr. 258).

Matininkas A. Slonimskis 1926 m. parengė Sližių dvaro žemės parceliacijos 
planą. Jame pažymėta, kad dvaro žemė sudaro 309 ha ir 4 182 m2, ir yra nurodyta 
dvaro sodybos teritorija su pastatais; 
tačiau pastatai nesužymėti ir neįvar-
dyti30. Pastatai išsidėstę abipus kelio 
ir šalia tvenkinio (6 pav.). Pietinėje 
kelio pusėje įrengtas tvenkinys ir yra 
dvaro sodybos branduolys, kuriame 

25 Semaškaitė I. Lietuvos dvarai, Vilnius, 2010, p. 373.
26 lCva, f. 1248, ap. 20, b. 3550.
27 ten pat, l. 13.
28 ten pat, l. 3.
29 ten pat, l. 13–16.
30 lCva, f. 1250, ap. 4, b. 19/870.
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apie pusiau uždarą kiemą taisyklingai 
išdėstyti trys mediniai ir vienas mūrinis 
trobesiai. Trys pagrindiniai pastatai 
(vienas jų – mūrinis) išsidėstę apie 
ovalo formos gazoną. Šalia tvenkinio 
išsimėtę penki stačiakampiai ir vienas 
kampinio plano mediniai statiniai. Kitoje, 
šiaurinėje, kelio pusėje išdėstyta dvylika medinių įvairių dydžių trobesių; dauguma 
jų pastatyti taisyklingai, lygiagrečiai arba statmenai keliui, išskyrus du, kurie 
pasukti į kelią tam tikrais kampais.

Iki šių dienų išliko tik vienas Sližių dvaro sodybos pastatas, vadinamas 
rūmais. Lyginant jo pastatymo vietą su senuoju archyviniu Sližių dvaro sodybos 
situacijos planu, matyti, kad tai pietinis sodybos branduolio pastatas (7 pav.). Jis 
vienaukštis, sudėtinio tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas aukštu pusvalmi-
niu šiferio stogu. Sienos suręstos iš sienojų, tinkuotos. Pagrindinis pietų fasadas 
su durimis vidurinėje dalyje ir stačiakampiais langais šonuose. Langai apjuosti 
plačiais lentų apvadais ir paaukštinti viršutinėmis prikaltėmis su profiliuotais tie-
siais sandrikais; duris rėmina lygūs lentų apvadai. Pastato pastogę juosia išsikišęs 
karnizas. Galiniai fasadai užbaigti trapecijos formos skydais, kurie apkalti lento-
mis horizontaliai. Šiaurės pusėje dėl reljefo nužemėjimo atsiranda akmens mūro 
ir skaldos cokolis. Viduje yra segmento formos arkų ir nišų, matyti apgriuvusių 
krosnių liekanų. Pastatas stovi nenaudojamas; jis labai nugyventas, be langų ir 
durų. Sprendžiant iš architektūros – tai autentiškas dvaro sodybos pastatas, turintis 
originalius langų apvadus; jo formose persipina būdingi provincijos statiniams 
etniniai statybos bruožai su profesionaliosios architektūros detalėmis. Daugiau 

6 pav. Sližių dvaro sodybos situacijos planas. 
Fragmentas iš 1923 m. sudaryto plano (LCVA, 
f. 1250, ap. 4, b. 19/870)

7 pav. Sližių dvaro sodybos situacijos plano 
schema. Sudarė A. Rupeika. 2009 m.
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dvaro sodybos pastatų neišliko. Antrasis statinys, kurio 
liekanos yra į pietus nuo rūmų, nebuvo pažymėtas 
dvaro sodybos parceliacijos plane.

Sakraliniai pastatai

Veprių sakraliniai pastatai
Vepriuose gausu sakralinių statinių (8 pav.). Tai bažnyčios, varpinės ir 

35 Kryžiaus kelio stočių kompleksas, įvairūs koplytstulpiai bei kryžiai. Pagrindi-
niai Veprių sakralinių pastatų komplekso statiniai išsidėstę šventoriuje (9 pav.). 
Jame stovi bažnyčia, varpinė, koplyčia, trys koplytėlės, koplytstulpiai bei kryžius; 
yra pažymėtos septynios Kryžiaus kelio stočių vietos. Kiti komplekso statiniai – 
likusios Kryžiaus kelio stotys išsidėsčiusios rytinėje ir pietrytinėje miestelio dalyje 
ir miškelyje, o viena koplytėlė stovi šiauriniame miestelio gale. Teigiama, kad 
Kryžiaus kelio stotys Vepriuose įsteigtos 1846 m. ir pirmosios koplytėlės buvo 
sukaltos iš lentų. XIX a. pabaigoje Veprių ūkininkų lėšomis pastatytos mūrinės 
koplytėlės31. Kryžiaus kelio stočių koplytėlės nukentėjo per Pirmąjį pasaulinį karą 
ir 1923 m. kunigo Mirskio rūpesčiu buvo suremontuotos, ant skardos nutapyti 
paveikslai32. Veprių kryžiaus kelio stočių koplytėlės sovietmečiu, 1962–1963 m., buvo 
nugriautos (liko tik šventoriuje stovėjusios koplytėlės). Tačiau tikintieji ateidavo 
melstis į tas vietas, kur jos stovėjo, o jų stovėjimo vietas žymėdavo kryžiais ar 
gėlėmis33. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1989–1990 m. Veprių Kryžiaus kelio 
stočių koplytėlės, stovėjusios už šventoriaus ribų, buvo atstatytos.

Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinės bažnyčia stovi centrinėje miestelio dalyje, 
šiauriniame Veprių ežero krante. Netaisyklingo daugiakampio plano šventorius 
įsiterpęs tarp Šventosios ir Ežero ga-
tvių. Bažnyčia pastatyta aukščiausioje 
šventoriaus dalyje, pagrindiniu fasadu 
atgręžta į vakarus. 

Literatūroje esama teiginių, kad 
pirmoji bažnyčia Vepriuose minima 

Sližių dvaro rūmų pagrindinis 
fasadas. Aut. nuotr. 2010 m.

Sližių dvaro rūmų langas. 
Aut. nuotr. 2010 m.

31 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 545.
32 Ramanauskas V. Veprių Kalvarijos: žaizdos už-
gydytos, Katalikų pasaulis, 1990 07 19, Nr. 13, p. 17.

33 Bliumin A. Nepavykęs Veprių Kalvarijų užda-
rymas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 
Vilnius, 2001, t. 18, p. 178–179.
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1553 m., o 1616 m. Šemetos kapinėse pastatė mūrinę koplyčią; 1810 m. prie jos 
pristatyta medinė dalis, vėliau 1895 m., jau buvo du mediniai priestatai34. Išliko 
senosios Veprių bažnyčios ir varpinės nuotrauka, saugoma Veprių visuomeniniame 
muziejuje. Nuotraukoje matyti bažnyčios stogas ir dalis šoninio fasado, kuriame 
išsikiša kryžmos (greičiausiai čia buvo zakristija) tūris, dengtas trišlaičiu stogu; 
iškyšoje įrengtos stačiakampės durys, o virš jų matyti vos įžiūrima arkinė niša. 
Pagrindinį fasadą užstoja medžiai; už jų matomas tik aukštas trikampis, aklinas 
frontonas. Šventorius aptvertas akmens mūro tvora. Didieji vartai yra priešais 
pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie uždari, laiptuoto kontūro, su plačia ir aukšta 
vidurine arkine anga. Antrieji vartai įrengti šalia varpinės; jie žemi, dviejų angų: 
su plačiais nedengtais įvažiavimo vartais ir siaura stačiakampe įėjimo anga. var-
pinė stovi tvoros linijoje; ji su akmens mūro cokoliu, medinė, dviejų siaurėjančių 
tarpsnių, dengta keturšlaičiu stogu ir apkalta lentomis horizontaliai. Apatinis 
tarpsnis aklinas, aukštas, o viršutinis – žemas, su stačiakampėmis akustinėmis 
angomis, pridengtomis grotelėmis. 

Dabartinė bažnyčia statyta 1909–1910 m. Literatūroje esama užuominų, kad 
Veprių bažnyčią galėjo suprojektuoti Vladislovas Stipulkovskis35. Kauno apygar-
dos archyve saugoma byla apie Veprių bažnyčios statybą36. Joje saugomi įvai-
rūs raštai, kuriuos siuntė Kauno gubernatoriaus kanceliarija Kauno gubernijos 
valdybos statybos skyriui. 1908 11 08 
buvo siunčiami brėžiniai su sąmata ir 
prašoma patikrinti juos techniniu po-
žiūriu, patvirtinti ir grąžinti kancelia-
rijai. Prieraše nurodyta, kad patikrinti 
pavesta gubernijos inžinieriui Nikolajui 
Andrejevui37. 1908 11 14 Kauno guber-
nijos valdyba siunčia raštą inžinieriui 

8 pav. Veprių 
miestelio plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.

34 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 225. B. Kviklio teigimu, pirmoji 
bažnyčia arba koplyčia pastatyta 1610 m. kapinėse 
(Mūsų Lietuva, 2-oji (fotografuotinė) laida, Vilnius, 
1991, t. 2, p. 545.

35 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3, 
p. 267.

36 Kaa, f. I-473, ap. 1, b. 4812.
37 ten pat, l. 1.
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Andrejevui su prašymu patikrinti brė-
žinius ir sąmatą38. 1908 12 15 Kauno 
gubernijos valdybos statybos skyrius 
surašė protokolą, kuriame pranešama, 
kad gubernijos inžinierius Andrejevas 
patikrino Veprių bažnyčios planą ir 
sąmatą (kuri nurodyta 14 689,57 rb). 
Inžinierius pranešė, kad viskas pada-
ryta teisingai, todėl statybos skyrius 
nutarė, kad brėžinius ir sąmatą reikia 
tvirtinti39. 1910 09 17 inžinierius Andre-
jevas patvirtino, kad bažnyčia techniniu 
požiūriu pastatyta gerai ir gali būti 
naudojama40. Byloje yra ir bažnyčios 
projektas, tačiau be autoriaus pavardės; 
brėžiniai atlikti ant mėlyno popieriaus41. 

Suprojektuota bažnyčia kiek ski-
riasi nuo pastatytosios. Plano forma 
panaši, tik apsidinė dalis suprojektuo-
ta gilesnė ir daugiau išsikiša į išorę 
(10 a pav.). Projekte pagrindinis fasadas yra su dvitarpsniu bokštu, užbaigtu 
aukšta aštuonkampe smaile ir kryžiumi (10 b pav.). Pirmasis bokšto tarpsnis 
kiek skiriasi nuo pastatytos bažnyčios bokšto: virš apskrito lango yra parodytos 
keturios mažos kryžiaus formos nišelės, kurios nebuvo įrengtos; sudėtingesnis 
ir lango-rožės skaidymas masverkais – su rombų ir juos rėminančių skritulių 
ornamentu. Antrasis bokšto tarpsnis su aukštomis akustinėmis angomis ir su nu-
sklembtais kampais, kuriuose įkomponuotos žemesnės arkinės angelės (dabartinė 
Veprių bažnyčia yra be antrojo tarpsnio ir be smailės). Šoninis fasadas panašus 
į dabartinį, tik stogo plokštumoje, virš langų buvo numatyta įrengti trikampio 
formos stoglangius, kitoks (sudėtingesnis – sudalytas rombais) numatytas ir langų 
skaidymas masverkais (10 c pav.). Skersiniame pjūvyje parodyti apsidės langai, 
kurių stiklai sudalyti smulkiais rombais (10 d pav.). Bokštas buvo suprojektuotas 
grakščių proporcijų: jo aukštis su smaile ir kryžiumi numatytas tris kartus didesnis 
už pagrindinį bažnyčios tūrį. Žinoma, kad bokštas buvo susprogdintas Antrojo 
pasaulinio karo metu. Po karo, 1947 m., bažnyčia suremontuota42, tačiau bokšto 
viršutinis tarpsnis liko neatstatytas.

Bažnyčia vienbokštė, trinavė, pseudobazilikinės erdvės. Sienos sumūrytos iš 
gelsvų ir rausvų plytų, netinkuotos, cokolis tašytų akmenų. Planas laiptuoto kontūro, 
su priekin išsikišusiu bokštu ir kam-
piniais sraigtiniais laiptais (11 pav.). 
Rytinė plano pusė kiek platesnė, su 
nežymiai akcentuota kryžma; abipus 
presbiterijos pristatytos skirtingų dy-
džių patalpos – prieangis (šiaurėje) ir 
zakristija (pietuose). Pagrindinis fasa-

9 pav. Veprių bažnyčios statinių komplekso 
situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika. 
2009 m.

38 ten pat, l. 2.
39 ten pat, l. 3.
40 ten pat, l. 5.
41 ten pat, l. 6.
42 Bliumin A. Nepavykęs Veprių Kalvarijų užda-
rymas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, 
Vilnius, 2001, t. 18, p. 174.
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das simetriškas, su vieno tarpsnio kresnų proporcijų bokštu, dengtu žemu keturšlaičiu 
stogu. Simetrijos ašyje – aukšta smailiaarkė portalo anga, kurioje įkomponuotos 
stačiakampės durys, paaukštintos langelių eile. Arkinę nišos dalį užima tapytas 
paveikslas, simbolizuojantis XXXII Kryžiaus kelio stotį („Jėzus miršta ant kryžiaus“). 
Virš portalo yra apskritas langas-rožė, suskaidytas centriškais spinduliais ir skri-
tuliais, aukščiau matyti siauras arkinis langelis, o tarpsnio viršų akcentuoja trijų 
smailiaarkių langelių kompozicija. Bokšto kampus rėmina trijų pakopų siaurėjan-
tys į viršų kontraforsai, pastogę juosia siauras dviejų traukų karnizas. Pagrindinį 
fasadą užbaigia nuožulnūs skydo šlaitai ir kampiniai trisieniai laiptinių tūriai, 
jungiantys jį su bokštu; aklinas šonines fasado plokštumas pagyvina smailiaarkės 
aukštos nišos su tapytais paveikslais. Kairiosios nišos paveikslas simbolizuoja XXX 

10 pav. Veprių 
bažnyčios projektas
a) planas, 
b) pagrindinis fasadas, 
c) šoninis fasadas, 
d) skersinis pjūvis

a

c

b

d
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Kryžiaus kelio stotį („Jėzui nuplėšia drabužius“), o dešiniosios – XXXI Kryžiaus kelio 
stotį („Jėzų kala prie kryžiaus“). Šoniniuose fasaduose akcentuoti transepto galai, 
užbaigti aukštais trikampiais skydais. Navas skaido dviejų pakopų kontraforsai, tarp 
kurių išdėstyti smailiaarkiai langai; viršutinę langų dalį pabrėžia iškilūs apvadai, 
kontraforsų pakopas dengia vienšlaičiai stogeliai. Koplyčias (transeptą) apšviečia 
poriniai arkiniai langai ir virš jų įkomponuoti apskriti langai-rožės. Šoninius fasa-
dus, apsidę ir koplyčių stačiašlaičių skydų perimetrą juosia skritulių ornamentu 
pagyvintas frizas. Interjero erdvę į tris navas skaido keturios poros kryžminio 
skerspjūvio stulpų, išilgai ir skersai navų sujungtų smailėjančiomis ramstinėmis 
arkomis. Tarp jų esančios travėjos suskliaustos kryžminiais skliautais, pagyvintais 
nerviūromis. Smailėjančiomis arkomis stulpai jungiami ir su piliastrais, skaidan-
čiais šoninių navų sienas. Vargonų choras remiasi į paskutinę stulpų porą. Choro 
sienelė aklina, skaidoma piliastrėliais, sujungtais smailėjančiomis arkomis. Vargo-
nų prospektas neogotikinių formų. Sakykla įrengta dešinėje pusėje, prie antrojo 
stulpo; ji neogotikinių formų, daugiakampė, su baldakimu ir smailėjančia viršūne. 
Bažnyčioje yra penki altoriai. Didysis ir du šoniniai altoriai neogotikiniai, o kiti 
du, kurie glaudžiasi prie stulpų – orderinių formų. Veprių bažnyčia yra neogoti-
kinių formų, tačiau, pakeitus bokšto proporcijas ir atsisakius viršutinio tarpsnio, 
dengto aukšta smaile, bokšto tūris tapo monumentalus, kresnų proporcijų, labiau 
būdingas neoromaninėms bažnyčioms. Bažnyčios originalus planas – jos transeptas 
neišryškintas, o sraigtiniai laiptai iškelti į išorę kaip kampiniai bokšteliai.

Šventoriuje, šalia apsidės fasado, 2010 m. pastatyta varpinė. Tai erdvinės 
kompozicijos metalo konstrukcijų statinys, su viršuje kabančiu varpu. Varpinės 
pagrindas – keturi pakelti nuo žemės horizontalūs ir susikertantys strypai; jų san-
kirtų vietos sujungtos stačiais ir įstrižais spyriais, sudaro aštuonkampį pagrindą. 
Plano vidurinėje dalyje (sankirtų vietose) kyla keturi vertikalūs strypai, o išorinio 
aštuonkampio pagrindo kampuose pastatytos pasvirosios jungtys tęsiasi iki verti-
kalių strypų ir sutvirtintos horizontalia jungtimi sudaro dvi porines šešių stulpų 
kompozicijas varpinės šoniniuose fasaduose. Į abu horizontalius jungiamuosius 
strypus remiasi iškelta platesnė metalo konstrukcija, prie kurios pakabintas varpas. 
Vakarų ir rytų fasaduose varpinės konstrukciją sutvirtina horizontalios priekinių 

11 pav. Veprių 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika. 
2009 m.
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Veprių bažnyčios bendras vaizdas. Aut. nuotr. 2009 m.

strypų jungtys. Varpą puošia Švč. Mer-
gelės Marijos su Kūdikėliu atvaizdas. 
Kitoje varpo pusėje yra įrašas: VARPAS 
NULIETAS VEPRIŲ ŠVENČIAUSIOS 
MERGELĖS MARIJOS ROŽANČINĖS 
BAŽNYČIOS PASTATYMO ŠIMTME-
ČIO PROGA VEPRIAI 1910-2010 ME-
CENATAS: GENOVAITĖ GRAŽINA 
ŠAULIENĖ ROMAS PETRAS ŠAULYS. 
Varpinės architektūrinis sprendimas 
naujas ir neįprastas.

Šventorius aptvertas akmens 
mūro tvora, kurioje yra treji vartai. 
Šventoriaus reljefas nelygus, banguo-
tas ir žemėja tvoros kryptimi; jame 
yra palaidojimų. Didieji vartai įrengti 
priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. 
Jie trijų atvirų angų, ribojami gelsvų 
ir rausvų plytų stačiakampio plano 
stulpais (plytos tokios pat kaip bažny-
čios). Viduriniai vartų stulpai aukštes-
ni, užbaigti stačiašlaičiais skydeliais ir 
dengti keturšlaičiais skardos stogeliais 
su kryžiais; šoninius stulpus dengia 

Veprių bažnyčios pagrindinis fasadas ir 
šventoriaus vartai. Aut. nuotr. 2009 m.
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dvišlaičiai skardos stogeliai su ažūri-
niais kryžiais-saulutėmis. 

Pagalbiniai vartai įrengti švento-
riaus šiaurės vakarų kampe; jie su 
plačia įvažiavimo anga, ribojama tin-
kuotais mūro stulpais ir paliktu siauru 
įėjimu. Antrieji pagalbiniai varteliai – vie-
nos angos, įrengti pietinėje šventoriaus 
tvoros linijoje; juos ribojantys kvadra-
tinio skerspjūvio stulpai sumūryti iš 
plytų ir dengti keturšlaičiais skardos 
stogeliais.

Prie antrųjų vartelių, priešais pie-
tinį šoninį bažnyčios fasadą, statme-
nai jai, stovi koplyčia – XXXIV stotis 
(„Jėzaus Kristaus kapas“), pagrindiniu 
fasadu atgręžta į šiaurę. Ji vientiso 
tūrio, dengta dvišlaičiu čerpių stogu. 
Koplyčios cokolis akmens mūro, sienos 

sumūrytos iš gelsvų plytų. Planas stačiakampis, vienos patalpos (12 pav.). Visi 
fasadai simetriškos kompozicijos, skaidomi mentėmis. Pagrindinis ir galinis (pietų) 
fasadai užbaigti trikampiais stačiašlaičiais skydais. Plačios mentės žymi pagrindi-
nio fasado kampus, o siauresnės akcentuoja vidurinę dalį su smailiaarkiu portalu 

Veprių bažnyčios interjeras. Aut. nuotr. 
2009 m.
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ir aukšta smailiaarke niša virš jo; portalas užbaigtas segmentine sąrama, dvivė-
rės durys apkaltos lentutėmis eglute. Nišoje virš portalo yra tapytas paveikslas, 
atspindintis XXXIV Kryžiaus kelio stoties siužetą. Fasado šonuose tarp menčių 
įkomponuoti aukšti smailiaarkiai langai – tokio dydžio, kaip niša, esanti virš por-
talo. Langus juosia iškilūs apvadai su platesne viršutine dalimi, o mentes jungia 
traukos, suformuotos iš trijų plytų eilių, su dantukų 
imitacija. Galinio pietų fasado kompozicija panaši – 
jis taip pat skaidomas mentėmis ir jas jungiančiomis 
horizontaliomis traukomis, tačiau šoninės plokštumos 
aklinos, o vidurinėje – skydo viršuje – įkomponuotas 
rombo formos langelis. Šoniniai fasadai vienodi, dalo-
mi plačiomis mentėmis į dvi dalis, kuriose išdėstyta 
po du nedidelius smailėjančių arkų langus, apjuostus 
iškiliais apvadais su platesne viršutine dalimi. Mentes 
jungia trieilės frizo traukos su dantukų imitacija ir 
medinis lygus karnizas. Koplyčios interjere – vientisa 
erdvė, dengta mediniu išlenktu skliautu. Sienos ly-
gios, tinkuotos; jų viršų juosia lygi trauka ir siauras 
karnizas; virš durų smailiaarkėje nišelėje yra medinė 
skulptūrėlė. Prie galinės sienos įrengtas tapytas alto-
rius, vaizduojantis Jeruzalės miestą, Kristaus kapą ir 
du Angelus, palinkusius virš jo. Koplyčia – „plytų“ 
stiliaus pastatas. 

Veprių varpinė. Aut. nuotr. 2010 m.

12 pav. Veprių šventoriaus 
koplyčios planas. Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.
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Veprių šventoriaus koplyčia ir kunigo Teofilio 
Vasiliausko kapas. Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių šventoriaus koplyčios vidus. Aut. nuotr. 
2009 m.
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Šalia koplyčios, rytinėje jos pu-
sėje yra kunigo Teofilio Vasiliausko kapas 
su užrašu: „1862–1918. Čia ilsisi a. a. 
kun. T. Vasiliauskas šios bažnyčios 
statytojas ir klebonas. Mylimas Tėve, 
liūdime Tavęs netekę. Parapijonys.“ 
Kapavietės vietą žymi keturi iškilūs 
baltai tinkuoti kvadratinio skerspjūvio 
stulpeliai su platesne viršutine dalimi. 
Vidurinėje kapo dalyje stovi paminklas 
su dvitarpsniu postamentu ir ant jo 
pastatyta Kristaus statula. Postamento 
viršutiniame tarpsnyje, apskritoje nišoje 
yra kunigo skulptūrinis portretas.

Tarp koplyčios ir didžiųjų vartų 
kiek atitraukta nuo tvoros stovi koply-
tėlė – XXXV stotis („Švento Kryžiaus 
atradimas“ – paskutinė Kryžiaus kelio 
stotis). Ji vientiso tūrio, stačiakampio 
plano, dengta dvišlaičiu skardos stogu. 
Koplytėlės cokolis akmens mūro ir 
plytų, sienos sumūrytos iš gelsvų ir 
raudonų plytų, netinkuotos. Pirmasis 
tarpsnis žemas, su įduba, pastatytas ant 
platesnio cokolio. Antrasis tarpsnis su 
stačiakampe anga, aprėminta segmenti-
ne arka; nišoje kybo tapytas siužetinis 
paveikslas. Koplytėlės viršų vainikuoja 
trikampis stačiašlaitis skydas su kryžiu-
mi-saulute. Šoninius koplytėlės fasadus 
pagyvina iškilūs reljefiniai (suformuoti 
iš plytų) kryžiai (13 pav.). Fasadas, 
atgręžtas į šventoriaus tvorą, aklinas. 
Tai autentiška koplytėlė; jos architek-
tūra norėta pasinaudoti tarsi moduliu, 
atkuriant nugriautąsias koplytėles.

Šalia didžiųjų vartų, šiaurinėje jų 
pusėje, tvoros linijoje pastatyta koplytė-
lė – XXIX stotis („Jėzus parpuola trečią 
kartą“). Ji vientiso tūrio, stačiakampio 
plano, sumūryta iš gelsvų ir raudonų 
plytų ir dengta dvišlaičiu skardos sto-
geliu su kryžiumi-saulute. Koplytėlės 
fasadai sutampa su tvoros linijomis, tik 
aukštis gerokai iškyla virš tvoros. Pa-

13 pav. Veprių šventoriaus koplytėlės planas 
(XXXV Kryžiaus kelio stotis). Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.

Veprių šventoriaus koplytėlė (XXXV Kryžiaus 
kelio stotis). Aut. nuotr. 2009 m.
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grindinis fasadas be cokolio; dominuoja 
niša, užbaigta segmentine sąrama, kuri 
kerta vainikuojantį trikampį frontonėlį. 
Nišoje kabo paveikslas, o frontonėly-
je – kryžius ir pritvirtinta lentelė su 
numeriu bei koplytėlės pavadinimu.

Dar viena koplytėlė – XXXIII stotis 
(„Jėzų nuima nuo Kryžiaus“) pastatyta 
šiaurinėje šventoriaus pusėje, atokiau 
nuo tvoros, pagrindiniu, pietvakarių 
fasadu atgręžta į didžiuosius vartus. 
Ji su aukštu akmens mūro cokoliu, 
stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu 
skardos stogu. Viršutinis koplytėlės 
tarpsnis sumūrytas iš raudonų plytų, 
tinkuota tik viršutinė nišos plokštuma, 
kurioje yra pritvirtinta lentelė su nume-
riu ir koplytėlės pavadinimu. Pagrindi-
nio fasado kampus akcentuoja kvadra-
tinio skerspjūvio stulpeliai, į kuriuos 
remiasi pusapskritė arkinė sąrama; ji 
gaubia nišą ir kerta trikampį skydą 
(14 pav.). Kiti koplytėlės fasadai aklini. 
Koplytėlė autentiška; aukštas akmens 
mūro cokolis ir gili pusapskritės arkos 
niša formuoja monumentalumo įspūdį.

Šventoriuje, tarp XXIX ir XXXIII 
stočių, stovi trys vertikalūs akcentai – 
du koplytstulpiai ir kryžius, užpildan-
tys tą erdvinę šventoriaus dalį, kuri yra 
geriausiai apžvelgiama nuo centrinės 
miestelio aikštės. Šalia didžiųjų vartų ir 
XXIX stoties stovi medinis koplytstulpis, 
kurio viršuje po keturšlaičiu stoge liu 
yra Rūpintojėlio skulptūrėlė. Stulpo 
apa tinėje dalyje yra užrašas: „Kalvarijų 
atstatymui atminti. 1989.“ 

Antrasis medinis koplytstulpis pa-
statytas 2010 m. prie bažnyčios pagrin-
dinio fasado, kairiajame bokšto kampe. 
Jis su akmens mūro pagrindu, dviejų 
tarpsnių. Viršutinis tarpsnis aukštes-
nis ir platesnis, erdvinės kompozici-
jos; jame po keturšlaičiu stogeliu yra 
Švč. Mergelės Marijos, laikančios kū-

Veprių šventoriaus koplytėlė (XXIX Kryžiaus 
kelio stotis). Aut. nuotr. 2009 m.

14 pav. Veprių šventoriaus koplytėlės planas 
(XXXIII Kryžiaus kelio stotis). Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.
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dikėlį, skulptūra. Apatiniame tarpsnyje 
išskaptuoti įrašai: ŠVČ. MERGELE MA-
RIJA, ROŽINIO KARALIENE, GLOBOK 
LIETUVĄ. Ir žemiau: VEPRIŲ BAŽNY-
ČIOS 100 METŲ JUBILIEJUS. 1910–2010.

Šiaurinėje šventoriaus dalyje, prie 
XXXIII stoties, stovi medinis drožinėtas kryžius, su Nukryžiuotuoju viršutinėje 
dalyje. Kryžius dekoruotas stilizuota ornamentika bei ąžuolo lapais. Apatinėje da-
lyje yra įrašas: ŠV. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJUI 
atminti. 2008.

Bažnyčios, šventoriaus koplyčios ir koplytėlių architektūra turi bendrų bruo-
žų, būdingų istorizmo laikotarpio statiniams.

Į šiaurės vakarus nuo šventoriaus, prie Pergalės gatvės, stovėjo klebonija. 
Ji buvo suręsta iš sienojų, ištęsto stačiakampio plano, dengta pusvalminiu stogu. 
Išliko tarpukario laikotarpio nuotrauka, kurioje matyti tolumoje stovinčios klebonijos 
tūris, o kitoje nuotraukoje yra užfiksuotas klebonijos prieangis43. Prieangis uždaras, 
dengtas dvišlaičiu stogeliu. Jo stiklai rėmeliais smulkiai sudalyti įvairaus dydžio 
stačiakampiais, o viršutinė įstiklinta dalis suskaidyta karpyto kontūro rombais. Iki 
šių dienų klebonija neišliko. Nebėra ir špitolės pastato, stovėjusio tarp Šventosios 
ir Geldutės gatvių. Šie abu parapijos trobesiai nugriauti sovietmečiu.

Už šventoriaus ribų, miestelyje, šalia kapinių, prie Ežero ir Pušyno gatvių 
bei miškelyje išsidėsčiusios 28 Kryžiaus 
kelio stotys. Keturios pirmosios stotys 
pastatytos netoli kapinių. Antroji Kry-

Veprių šventoriaus koplytėlė (XXXIII 
Kryžiaus kelio stotis). Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių šventoriaus koplytstulpis. Aut. nuotr. 
2009 m.

43 Nuotraukos 1921 ir 1926 m., saugomos Veprių 
muziejuje.
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žiaus kelio statinių grupė – aštuonios 
(V–XII) stotys išsimėčiusios miškelyje, 
tarp Cedrõno ir Šventõsios upių, toli 
nuo pirmųjų stočių ir nuo bažnyčios. 
Trečioji grupė – dvylika stočių (XIII–
XXIV) trimis eilėmis išsidėsčiusios prie 
Pušyno gatvės, o paskutinės keturios stotys (XXV–XXVIII) stovi Ežero gatvėje, 
prie Veprių ežero.

Kapinės nutolusios į rytus nuo šventoriaus. Jos yra įkurtos tarp Miško gatvės 
ir Ūdrõklio upės. Kapinių vartai statyti tarpukariu, apie 1937 m., ir remontuoti 2008 
metais. Vartai trijų stačiakampių uždarų angų, su medinėmis dvivėrėmis varčiomis 
ir šoniniais varteliais. Stulpai, rėminantys angas, yra stačiakampio skerspjūvio, 
sumūryti iš plytų, tinkuoti. Vidurinė dalis plati, užbaigta laiptuotu frontonu su 
kryžiumi, o šoninės yra žemesnės ir siauros, su stilizuotais fakelais viršuje. Virš 
dvivėrių vartų iškiliomis tinkuotomis raidėmis užrašyta: RAMYBĖ JUMS. Vartus 
vainikuojančioje frontono plokštumoje įkomponuotas bareljefas, kuriame vaizduo-
jama Pieta su Angelais šonuose.

Šalia kapinių tvoros pastatyta I Kryžiaus kelio stotis („Paskutinė vakarienė“). 
Koplytėlė vientiso monumentalaus tūrio, stačiakampio ištęsto plano, dengta dviš-
laičiu skardos stogeliu. Ji sumūryta iš gelsvų plytų, su raudonų plytų detalėmis. 
Cokolis baltų ir gelsvų plytų, paaukštintas; vidurinėje jo dalyje palikta stačiakam-
pė nišelė, kurioje įrašyta: „Seserų Marytės, Apolonijos ir brolio Jono Mikučionių 

Veprių šventoriaus koplytstulpis. Aut. nuotr. 
2010 m. 

Veprių šventoriaus drožinėtas kryžius. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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auka“. Nuo cokolio kyla pagrindinis koplytėlės tūris, su kampiniais raudonų plytų 
stilizuotais piliastrais; į juos remiasi segmentinės arkos sąrama, kertanti trikampį 
skydą ir formuojanti plačią nišą. Nišoje įkomponuota balta plokštė su siužetiniu 
bareljefu, vaizduojančiu Paskutinės vakarienės sceną. Priešais koplytėlę, kitoje 
gatvės pusėje pastatytas drožinėtas kryžius su Rūpintojėliu. Apatinėje kryžiaus 
dalyje išskaptuotas įrašas: „VEPRIŲ KALVARIJOMS 161 metai. 1846. 2007 m. 
Romo Petro Šaulio šeima“.

Į rytus nuo pirmosios koplytėlės, Miško gatvės dešinėje pusėje yra ii („At-
sisveikinimas su apaštalais“) ir iii („Alyvų darželyje“) Kryžiaus kelio stočių vietos. 
Jose pastatytos nedidelio vientiso tūrio koplytėlės, dengtos dvišlaičiais stogeliais. 
Jos panašios, sumūrytos iš baltų silikatinių plytų, su raudonų plytų detalėmis. 
Paaukštintame cokolyje palikta stačiakampė nišelė, pripildyta akmens skaldos. Į 
cokolį remiasi kampiniai raudonų plytų stori stilizuoti piliastrai, kurie formuoja 
nišą ir laiko segmento formos sąramą. Pagrindinį fasadą vainikuoja trikampis 
frontonėlis. Skiriasi tik kai kurios koplytėlių detalės: II koplytėlės niša sumūryta 

Veprių kapinių vartai. 
Aut. nuotr. 2010 m. 

Veprių Kalvarijos. 
I Kryžiaus kelio 
stotis. Aut. nuotr. 
2009 m.
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baltomis silikatinėmis plytomis, o III ko-
plytėlės – sudaryta iš raudonų plytų. Kiti 
koplytėlių fasadai aklini.

Už III Kryžiaus kelio stoties takas 
suka dešinėn ir nutolsta nuo gatvės į 
miškelį, kur stovi IV Kryžiaus kelio sto-
ties koplytėlė. Koplytėlė panaši į dvi prieš tai minėtas, skiriasi tik nišą gaubianti 
sąrama, kuri yra pusapskritės formos.

Prie antrosios grupės stočių (V–XII) veda vingiuotas kelias per mišką ir 
nusileidžia į Šventosios slėnį (kelias nuo IV iki V stoties yra ilgiausias). Čia 
tarp dviejų tvenkinių nutiestas kelias kerta Cedrono upelį, prie kurio pastatyta 
V Kryžiaus kelio stotis („Prie Cedrono upelio“). Koplytėlės architektūra panaši į 
IV stoties, tačiau pusapskritės arkos niša kerta trikampį skydą; nišoje yra pasta-
tyta Jėzaus skulptūra, pridengta ažūrine metalo sienele. Šalia tvenkinių yra įkurta 
kaimo turizmo sodyba.

VI Kryžiaus kelio stotį („Įvedamieji vartai“) akcentuoja mediniai vartai, su-
daryti iš dviejų plonų stulpelių, sujungtų skersinuku, kuriame įrašytas stoties 
pavadinimas, o viršuje kyla erdvinis trikampis frontonas su kryžiumi-saulute.

Praėjus VI stotį, kertamas Veprių–Gelvonų kelias ir dešinėje Pušyno gatvės 
pusėje atsiveria antrieji panašūs mediniai vartai – VII Kryžiaus kelio stotis („Pir-
mieji Siòno vartai“).

Praėjus šiuos vartus, netoliese, kairėje Pušyno gatvės pusėje, stovi VIII Kry-
žiaus kelio stoties koplytėlė („Pas Aną“), panaši į V koplytėlę. Ji su pusapskrite nišą 

Veprių Kalvarijos. II Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. V Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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gaubiančia sąrama, kertančia trikampį 
skydą; cokolio nišelė pagyvinta smulkiais 
akmenėliais.

Nuo VIII koplytėlės keliukas veda 
gilyn į miškelį pro pastatytą rodyklę – 
vartus, ant kurių yra užrašas: KAIMO 
TURIZMO SODYBA JUODASIS NAMAS – 150 m. Šalia sodybos stovi jau didesnė 
koplytėlė, kurioje pažymėtos trys iX („Pirmą kartą pas Kajafą“), X („Kalėjime“), 
Xi („Antrą kartą pas Kajafą“) stočių vietos. Ji taip pat sumūryta iš dviejų spal-
vų plytų, tačiau visi koplytėlės fasadai yra vienodi – lygiaverčiai, su nišomis, 
o koplytėlės viršų vainikuoja keturšlaitis skardos stogelis. Fasadų kampus žymi 
raudonų plytų mentės, į kurias remiasi pusapskritės arkinės sąramos. Cokolinės 
dalies nišelės pagyvintos smulkiais akmenėliais; vienoje jų yra pritvirtinta lentelė su 
įrašu: „Brolio Felikso ir seserų Albinos bei Monikos Mikučionių iš Jonavos auka“. 

Nuo šios koplytėlės prie kitos XII Kryžiaus kelio stoties („Antrieji Siono 
vartai“) vėl pasukama Pušyno gatvės kryptimi. Vartai yra mediniai, panašūs į 
pirmuosius, tik trikampio frontonėlio šlaitai yra platesni.

Trečioji Kryžiaus kelio stočių grupė yra gausiausia, sudaryta iš dvylikos 
vietų. Jos gana tankiai trimis eilėmis išdėstytos prie Pušyno gatvės. Xiii („Pirmą 
kartą pas Pilotą“), Xiv („Geležiniai vartai“) ir Xv („Pas Erodą“) stotys tolsta nuo 
XII koplytėlės, o Xvi („Geležiniai vartai“), Xvii („Pirmieji senojo miesto vartai“), 
Xviii („Antrieji naujo miesto vartai“) ir XiX („Tretieji naujo miesto vartai“) vėl 
pasuka priešinga (link XII stoties) kryptimi; likusios penkios XX („Ketvirtieji 

Veprių Kalvarijos. VI Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XI Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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Veprių Kalvarijos. XIII Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XII Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XIV Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr.  2009 m.

Veprių Kalvarijos. XV Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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Veprių Kalvarijos. XIX Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. 
XVII Kryžiaus kelio 
stotis. Aut. nuotr. 
2009 m.

Veprių Kalvarijos. XVIII Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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Veprių Kalvarijos. XXVIII Kryžiaus kelio 
stotis. Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XX Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XXIV Kryžiaus kelio stotis. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Veprių Kalvarijos. XXVI Kryžiaus kelio 
stotis. Aut. nuotr. 2009 m.
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seno miesto vartai“), XXi („Antrąkart 
pas Pilotą“), XXii („Jėzus ima kry-
žių“), XXiii („Pirmasis parpuolimas“) 
ir XXiv („Susitikimas su Motina“) 
kryžiaus kelio stotys tolsta nuo XII 
koplytėlės ir artėja prie Pušyno gatvės. 
Šios stotys yra dviejų tipų: koplytėlės 
(XIII, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV), 
panašios į aptartas antroje grupėje (su 
pusapskritėmis sąramomis, kertančio-
mis trikampius skydus), ir mediniai 
(XVII, XVIII, XIX, XX) bei metaliniai 
(XIV, XVI) vartai. Vieni mediniai vartai 
panašūs į jau minėtus vartus, o kiti paį-
vairinti dekoro elementais (XVIII stoties 
vartai puošti drožiniais, o XIX ir XX 
vartų trikampių skydų šlaitai pagyvin-
ti kiaurapjūviu ornamentu). Metaliniai 
vartai sudaryti iš vertikalių šoninių 
strypų, sugrupuotų po tris (vidurinis 
storiausias) ir medinių trikampių juos 
jungiančių skydų.

Paskutinė Kryžiaus kelio stočių 
grupė – keturios koplytėlės XXv („Si-
mono Kireniečio pagalba“), XXvi („Veronikos pasitarnavimas“), XXvii („Antrasis 
parpuolimas“) ir Xviii („Verkiančios moterys“), išsidėsčiusios ežero pakrantėje, 
prie Ežero gatvės. Jų architektūra tokia pati kaip 2-osios ir 3-iosios grupių Kry-
žiaus kelio stočių koplytėlių.

Apibendrinant matyti, kad atstatytos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės sukurtos 
laikantis vieno pavyzdžio. Pirmųjų koplytėlių (II, III ir IV) architektūra nuo toli-
mesniųjų kiek skiriasi – jos vainikuotos trikampiais frontonėliais. Kitos koplytėlės 
yra vienodos, užbaigtos stačiašlaičiais skydais, kuriuos kerta pusapskritės sąramos. 
Išsiskiria tik dvi: pirmoji Kryžiaus kelio stočių koplytėlė – ji yra platesnė, su 
siužetiniu bareljefu, ir koplytėlė, kurioje yra trys (IX, X, XI) Kryžiaus kelio stotys. 
Devynias Kryžiaus kelio stotis simbolizuojantys vartai taip pat neįvairių formų. 
Visų kompozicija vienoda, šiek tiek skiriasi tik detalės. 

Šiaurinėje Veprių miestelio dalyje, Ukmergės gatvės gale, rytinėje jos pusėje, 
stovi vertingas kultūros paveldo objektas – Baro konfederacijos koplytėlė. 1772 m. ją 
pastatė Lietuvos konfederatai Baro konfederacijos įvykiams atminti44. 1974 m. prie 
pagrindinio fasado cokolio pritvirtinta memorialinė lenta. Joje įrašyta: KOPLYT-
STULPIS 1772 METŲ BARO KONFEDERACIJOS ĮVYKIAMS ATMINTI. Koplytėlė 
atvira, stulpinė, su aukštu vieno tarpsnio antstatu, kurio viduje kabo Krucifiksas. 
Ji kvadratinio plano, sumūryta iš ply-
tų, tinkuota, dengta lėkštu keturšlaičiu 
skardos stogu su kryžiumi. Visi fasa-

Koplytstulpis  baro konfederacijos įvykiams 
atminti. Aut. nuotr. 2010 m.

44 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998, t. 2, p. 134.
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dai vienodi, erdvinės kompozicijos, su paaukštintu cokoliu, kurio kampus žymi 
mentės, o vidurinę dalį pabrėžia stačiakampės nišelės. Į cokolį remiasi kampiniai 
kvadratinio skerspjūvio stulpai, apjuosti piliastrais ir sujungti arkinėmis sąramomis. 
Tarp stulpų esančios sienos įgaubtos; lenkto profilio yra ir sienas juosiantis anta-
blementas, pagyvintas traukomis. Fasadus užbaigia virš antablemento iškilusi lygi 
ir gana aukšta plokštuma, užbaigta siauru karnizu – svetimas elementas koplytėlės 
kompozicijoje. Tarp stulpų susidariusios aukštos pusapskričių arkų angos sukuria 
lengvumo įspūdį ir leidžia gerai apžvelgti viduje pastatytą Nukryžiuotojo skulp-
tūrą. Ji medinė, pastatyta ant aukšto postamento, prie kurio pritvirtinta lentelė su 
užrašu: NUKRYŽIUOTASIS. Atkurtas 2001 06 03. Fundatoriai: Gražina Genovaitė 
Šaulienė, Romas Petras Šaulys. Skulptorius Viktoras Žentelis. Koplytėlė statyta 
baroko ir klasicizmo stilių sandūroje ir yra santūrių vėlyvojo baroko formų. Jos 
architektūra artima stulpinių varpinių formoms.

Sližių kapinių koplyčia
Koplyčia stovi kapinių vakarinėje dalyje, priešais vartus, pagrindiniu fasadu 

atgręžta į vakarus (15 pav.). Ji su nedideliu bokšteliu – varpine, stačiakampio plano, 
užbaigto trisiene apside (16 pav.). Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos vertikaliai 
lentomis, stogas dvišlaitis, o bokštelio – keturšlaitis, su kylančiu kryžiumi-saulute. 
Pagrindinis fasadas simetriškas, su stilizuotu keturių stulpelių portiku, vainikuotu 
trikampiu frontonu. Fasadas be langų, tik trikampio frontono vidurinėje dalyje 
yra nedidelis stačiakampis langas, apjuostas lentų apvadais su pratęstais šonais 
ir profiliuotomis tiesiomis prikaltėmis, imituojančiomis sandrikus. Simetrijos ašyje 
yra dvivėrės durys, apkaltos lentomis rombų ornamentu. Viršuje kyla kvadrati-
nio skerspjūvio varpinės bokštelis, kuriame kabo varpas; stačiakampės akustinės 
angos pridengtos skersinukais. Šoninį pietų fasadą skaido sąvaržos, tarp kurių 
įkomponuoti du nedideli stačiakampiai langai, apjuosti lygiais lentų apvadais; 
langų stiklai smulkiai sudalyti, su spalvotais viršutiniais stiklais. Šiaurinis šoninis 
fasadas panašus, tačiau be vertikalių sąvaržų. Apsidės fasado plokštumos aklinos. 
Koplyčios pastogę juosia smarkiai išsikišęs profiliuotas karnizas. Vidaus erdvė 

15 pav. Sližių 
kapinių koplyčios 
statinių 
komplekso 
situacijos plano 
schema. Sudarė 
a. Rupeika. 
2009 m.
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salinė, dengta lygiomis lubomis ir suskaidyta į tris 
zonas: prienavį, navą ir presbiteriją. Kairėje durų pu-
sėje įrengti laiptai į chorą, kurį laiko keturios apskrito 
skerspjūvio kolonėlės, atskiriančios prienavį; choro 
sienelė aptverta medine tvorele. Presbiterija atitverta 
plokščių baliustrų tvorele; joje stovi orderinių formų 
altorius. Koplyčia tradicinių liaudiškos architektūros 
formų; pagrindinio fasado architektūroje aiški klasi-
cizmo stiliaus įtaka.

Kapinės aptvertos akmenų mūro tvora, su puoš-
niais pagrindiniais vartais. vartai vienos plačios užda-
ros angos, trijų dalių, laiptuoto kontūro. Jie sumūryti 
iš raudonų plytų ir akmenų, vidurinė dalis dengta 
dvišlaičiu, o šoninės – vienšlaičiais skardos stoge-
liais. Pagrindinis (išorinis) vartų fasadas simetriškos 
kompozicijos, su aukšta vidurine dalimi, vainikuota 
trikampiu frontonu. Vidurinę dalį skiria stilizuoti 
piliastrai, plačią ir aukštą angą juosia pusapskritė 
arka; virš arkos palikta siaura horizontali nišelė, 
užpildyta juoda akmens skalda. Prie vidurinės vartų 
dalies ir tvoros glaudžiasi žemesni priestatai, kurių 
šonai sumūryti iš raudonų plytų, o vidurinė plokštuma – tamsios spalvos akmenų 
mūro, su įkomponuotomis arkinėmis nišelėmis. Nišos baltai tinkuotos ir apjuos-
tos raudonų plytų apvadais. Priestatų viršų užbaigia išsikišę karnizai, virš kurių 

16 pav. Sližių kapinių 
koplyčios planas. Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.

Sližių kapinių vartai. Aut. nuotr. 2009 m.
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dar yra sumūrytos kelios plytų eilės 
(greičiausiai jos sumūrytos vėliau). 
Vartai – „plytų“ stiliaus, originalios 
architektūros.

Upninkų sakraliniai pastatai
Ùpninkuose yra bažnyčia su 

varpine, šventoriaus tvora su vartais, 
du šventoriuje stovintys kryžiai ir bu-
vusieji parapijos trobesiai – klebonija 
su ūkiniu pastatu. Manoma, kad pir-
moji bažnyčia Upninkuose pastatyta 
prieš 1477 m. Nuo XVI a. II pusės 
iki 1650 m. ją buvo pasisavinę evan-
gelikai reformatai45. Katalikų bažnyčia 
pastatyta 1717 m. ir 1806 m. sudegė. 
Po 1828 m. pastatyta medinė bažnyčia, 
kuri 1842 m. sudegė. 1844–1845 m. 
bažnyčia įrengta akmenų mūro dvaro 
grūdų sandėlyje; 1907–1911 m. bažny-
čia remontuota. 

Bažnyčios statinių kompleksas 
stovi atokiau nuo centrinės Upninkų 
dalies, prie Paupio gatvės. Šventorius 

Sližių kapinių koplyčia. Aut. nuotr. 2009 m.

Sližių kapinių koplyčios vidus. Aut. nuotr. 2009 m.

45 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 224.
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taisyklingo stačiakampio plano, su nu-
sklembtu pietiniu kampu. Bažnyčia yra 
vidurinėje šventoriaus dalyje, o varpinė 
stovi vakariniame tvoros kampe. Du 
kryžiai pastatyti šalia pagrindinio ir 
šoninio fasadų; vartai įrengti ilgojoje 
šventoriaus ašyje, priešais pagrindinį ir 
apsidės fasadus (17 pav.). Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčia yra su nedideliu bokš-
teliu, vientisos erdvės; stogai dvišlaičiai 
ir vienšlaičiai, dengti skarda. Pastatas 
sumūrytas iš akmenų ir plytų, o pres-
biterinė dalis su priestatais – medinių 
konstrukcijų. Planas kryžiaus formos, 
nevientisas. Pirminis planas – storomis 
akmens mūro sienomis, simetriškas, 
kryžminis; nugriovus jo galinę pietų 
sieną, planas pratęstas: suręsta presbite-
rija ir šoniniai žemi priestatai – priean-
gis bei zakristija (18 pav.). Pagrindinis 
fasadas simetriškas, su išsikišusiu prie-
sieniu, skaidomas porinėmis mentėmis, 
tarp kurių išsidėstę segmentinių arkų 
langai. Simetrijos ašyje įrengtas por-
talas, užbaigtas segmentine sąrama su 
raktu; dvivėrės durys apkaltos lentutė-
mis įstrižai. Virš portalo įkomponuo-

17 pav. Upninkų bažnyčios statinių komplekso 
situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika. 
2009 m.

18 pav. Upninkų 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika. 
2009 m.
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tas nedidelis segmentinis langelis, apšviečiantis choro patalpą. Fasadą vainikuoja 
trikampis frontonas; jo plokštuma lygi, su nedideliu segmentinės arkos langeliu. 
Virš frontono kyla medinis dvitarpsnis kvadratinio plano bokštelis, įsikirtęs į sto-
go šlaitus ir dengtas keturšlaičiu stogeliu su kryžiumi-saulute. Apatinis bokštelio 
tarpsnis aklinas, o antrasis – siauresnis, su stačiakampėmis angomis, pridengtomis 
skersinėmis lentutėmis. Pagrindinis fasadas tinkuotas, tik po šoniniais langais 
paliktos netinkuotos akmens mūro plokštumos. Šoniniuose fasaduose dominuoja 
išsikišę kryžmos (koplyčių) galai, vainikuoti aukštais trikampiais frontonais. Koply-
čių kampus riboja porinės mentės, o sieną tarp jų dalo piliastrai, kurie remiasi į 
aukštą cokolį. Frontonus skaido horizontali trauka, atskirianti viršutinę jų dalį su 
apskritu langeliu; į trauką remiasi piliastrėliai, tarp kurių išdėstyti maži segmen-

Upninkų bažnyčios 
pagrindinis ir šoninis 
fasadai. Aut. nuotr. 
2010 m.

Upninkų bažnyčios 
apsidė ir šoninis 
fasadas. Aut. nuotr. 
2009 m.
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Upninkų bažnyčios 
interjeras. 
Aut. nuotr. 2010 m.
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tinių arkų langeliai. Prie koplyčių glaudžiasi žemi zakristijos ir prieangio tūriai, 
dengti vienšlaičiais stogais; jų sienos tinkuotos, o angos – stačiakampės. Skiriasi 
ir šoninių fasadų presbiterijos langų forma – jie užbaigti pusapskritėmis arkomis. 
Šoniniuose fasaduose akmens mūras puošia tik kryžmos fasadus ir priesienio 
šonus. Apsidės fasadas aklinas, skaidomas mentėmis; vidurinėje plokštumoje įkom-
ponuotas krucifiksas. Fasadas tinkuotas, tik jį dengiantis aukštas trikampis skydas 
apkaltas vertikaliomis lentutėmis. Interjero erdvė vientisa, dengta trijų pakopų 
mediniu skliautu, apkaltu lentutėmis. Per visą navos ir koplyčių ilgį tęsiasi aukš-
čiausia kryžiaus formos skliauto dalis. Toliau skliautas dviem pakopomis žemėja 
sienų kryptimi, o virš Didžiojo altoriaus kyla aukštyn, pabrėždamas išskirtinę šios 
vietos reikšmę. Prienavio, zakristijos ir prieangio lubos lygios. Interjero sienos 
tinkuotos, juosiamos lygiu tapytu frizu. Vargonų choras įrengtas virš prienavio; 
jo priekis kiek išsikiša ir yra aptvertas baliustrų tvorele. Panaši žema baliustrų 

Upninkų bažnyčios 
šventoriaus vartai. 
Aut. nuotr. 2010 m.

Upninkų varpinė. Aut. nuotr. 2010 m.

Upninkų varpinės vidus. Aut. nuotr. 2010 m.
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tvorelė skiria ir apsidinę erdvę. Dešinėje 
pusėje, šalia kryžmos, prie zakristijos 
sienos, glaudžiasi stačiakampio plano 
sakykla. Ji pastatyta ant klausyklos ir yra paprastos architektūros, be baldakimo. 
Bažnyčioje yra trys mediniai orderinių formų altoriai. Upninkų bažnyčios architek-
tūra nevientisa, eklektinė. Eksterjere susipina ryškūs romantizmo stiliaus bruožai 
su primityvios liaudiškos architektūros elementais. Interjero erdvinė struktūra 
išspręsta gana originaliai; skliautai sujungia abi pastato dalis ir viduje eksterjero 
eklektiškumas neakcentuotas.

Šventorius aptvertas akmenų mūro tvora, su nuolydžiu išorinėn pusėn. 
Pagrindiniai vartai trijų atvirų angų, su ažūrinėmis dvivėrėmis metalo varčiomis. 
Vidurinė anga plati, ribojama dviem aukštais tinkuotais, kvadratinio skerspjūvio 
mūro stulpais, užbaigtais profiliuotais karnizais ir trikampiais frontonėliais, kurie 
dengti dvišlaičiais skardos stogeliais; viršuje kyla ažūriniai kryžiai. Vidurinių vartų 
šonuose paliktos siauros įėjimo ir išėjimo angos, pridengtos ažūrinėmis metalo 
varčiomis.

Varpinė įjungta į šventoriaus tvorą, pagrindiniu fasadu atgręžta į rytus. Ji 
stulpinė, kvadratinio plano, dviejų siaurėjančių tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos 
stogu su kryžiumi. Varpinės cokolis akmens mūro ir skaldos, sienos suręstos iš 
sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis; tarpsnius skiria aps-
kardintas nuožulnus stogelis. Apatinis varpinės tarpsnis aklinas, tik pagrindiniame 
fasade yra stačiakampė durų anga. Antrasis tarpsnis su akustinėmis angomis, 

Upninkų šventoriaus kryžiai. Aut. nuotr. 
2009 m.
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užbaigtomis pusapskritėmis arkomis ir 
pridengtomis horizontaliomis lentutė-
mis. Varpinės viršų juosia drožinėtas 
karnizas ir virš jo iškilusi ažūrinė sie-
nelė, sudaryta iš vertikalių stulpelių ir 
juos jungiančių įstrižų bei susikertančių 
spyrių. Varpinės viduje, kairėje pusė-
je pastatytos kopėčios veda į antrąjį 
tarpsnį, kurio perdanga sudaryta iš trijų 
išilginių sijų ir skersai uždėtų lentų. 
Langus rėmina vertikalios sąvaržos. 
Virš langų, antrojo tarpsnio viršuje, 
matyti trys sijos, sujungtos dviem sker-
siniais metalo strypais; prie šių strypų 
pakabinti du varpai. Varpinė tradicinės 
liaudiškos architektūros.

Tarp varpinės ir bažnyčios šoni-
nio vakarų fasado, netoli šventoriaus 
tvoros pastatytas medinis drožinėtas 
kryžius su Krucifiksu ir įrašu: „Kris-
tus, vakar, šiandien, visada. 2000“. 
Antrasis kryžius stovi tarp šventoriaus 
tvoros ir pagrindinio bažnyčios fasado. 
Jis lakoniškų formų; viršutinėje daly-
je pritvirtintas trumpesnis kryžius su 
Krucifiksu.

Klebonijos sodyba nutolusi į šiaurę 
nuo bažnyčios, prie Pakalnės gatvės. 
Klebonija stovi išilgai gatvei, atgręžta į 
ją ilguoju pietų fasadu. Ūkinis trobesys 
pastatytas sklypo gilumoje, į šiaurės 
rytus nuo klebonijos (19 pav.). Klebonija 
sudėtinio tūrio, su dviem prieangiais 
prie šoninių fasadų, dengta dvišlaičiu 
skardos stogu. Ji suręsta iš sienojų ir 
apkalta dviejų krypčių lentomis. Planas 
ištęstas stačiakampis, patalpos išdėstytos viena ir dviem eilėmis (20 pav.). Pa-
grindinis fasadas su uždaru įstiklintu prieangiu vidurinėje dalyje, dengtu išlenktu 
stogeliu; abipus prieangio yra po du nedidelius stačiakampius langus, su lygiais 
lentų apvadais. Dešinioji fasado pusė apkalta vertikaliomis lentomis su lentjuos-
tėmis, o kairioji – horizontaliai. Šoninis šiaurės fasadas su uždaru vienšlaičiu 
prieangiu vidurinėje dalyje; prieangio kairėje pusėje yra mažas kvadrato formos 
langelis. Kairioji fasado pusė apkalta vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, o 
dešinioji – horizontaliai. Galinis rytų fasadas simetriškas, su dviem nedideliais 
langais, apkaltas vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis; aklino trikampio skydo 

19 pav. Upninkų klebonijos sodybos trobesių 
situacijos plano schema. 1 – klebonija, 2 – 
ūkinis pastatas. Sudarė A. Rupeika. 2009 m.

20 pav. Upninkų klebonijos planas. Sudarė 
A. Rupeika. 2009 m.
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apkalimas – horizontalus. Panašus ir antrasis (vakarų) galinis fasadas, tik visas 
apkaltas lentomis horizontaliai. Klebonijos architektūra nesudėtinga, be puošybos 
elementų, artima nedidelių miestelių gyvenamųjų namų architektūrai.

Ūkinis trobesys ištęsto stačiakampio plano, vientiso tūrio, dengtas dvišlaičiu 
skardos stogu. Sienos mišrių konstrukcijų: vidurinė dalis suręsta iš sienojų, sukirstų 
į kertes, o prie jos priglausti šoniniai priestatai – karkasinės konstrukcijos, apkalti 
vertikaliomis lentomis. Vidurinėje trobesio dalyje yra platūs dvivėriai vartai su 
kryžminiu apkalimu ir mažu stačiakampiu langeliu. Ūkinio trobesio architektūra 
liaudiška, būdinga šio tipo statiniams.

Išvados
Ištyrus Veprių krašto dvarų ir sakralinių statinių kompleksų architektūrą, 

galima padaryti kai kurias apibendrinančias išvadas. Pripažintų kultūros paveldo 
objektų, turinčių didelę architektūrinę vertę (išskyrus Baro konfederacijos koplytė-
lę), neaptikta, tačiau tyrinėti statiniai yra įvairūs, daugelis jų turi originalių ar 
išskirtinių detalių. Originalus yra Upninkų bažnyčios interjero sprendimas. Iš kitų 

Upninkų klebonija. 
Aut. nuotr. 2009 m.

Upninkų klebonijos 
ūkinis trobesys. 
Aut. nuotr. 2009 m.
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istorizmo laikotarpio bažnyčių, turinčių viduramžių architektūros formų, išsiskiria 
Veprių bažnyčios planas su neryškiu transeptu ir originaliai suprojektuotais išoriniais 
sraigtiniais laiptais. Gana plati ir stilinė tyrinėtų pastatų įvairovė – pradedant ba-
roko epocha (Baro konfederacijos koplytėlė) ir baigiant šiuolaikiniais, turinčiais naujų 
konstruktyvinių sprendimų (Veprių varpinė) arba turinčių istorinę ir religinę vertę, 
atkurtais sakralinės paskirties statiniais (už šventoriaus ribų stovinčios Kryžiaus kelio 
stočių koplytėlės ir vartai). Tarp baroko epochos ir šiuolaikinių statinių įsiterpia 
romantizmo (Upninkų bažnyčios šiaurinė pusė) bei istorizmo laikotarpio statiniai, 
turintys ryškius stiliaus bruožus (Veprių bažnyčia su šventoriuje stovinčiomis koply-
tėlėmis), netradiciniai tarpukario statiniai (Veprių kapinių vartai) ir pastatai, kurių 
architektūra be stiliaus žymių (Veprių dvaro pagalbiniai pastatai) arba su etninės 
liaudiškos architektūros elementais (Sližių koplyčia, Upninkų varpinė, XIX a. Veprių 
dvaro medinis namas, Upninkų klebonijos sodybos ūkinis trobesys). Daugumai dvarų 
sodybų pastatų sudėtinga taikyti įprastus vertinimo kriterijus, kadangi jie yra 
nugyventi (Sližių dvaro rūmai) arba perstatyti ir praradę autentiškumą – likę tik 
sienų dalys arba cokoliai (Veprių dvaro sodybos pastatai). Vertinant kai kuriuos 
pastatus ir nustatant jų statybos laiką, trūko ir istorinių duomenų, pagrįstų pir-
miniais archyviniais šaltiniais.

Straipsnis spausdintas „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje „Vepriai“ 
(vyr. redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnio priedai, skelbiami atskirai, tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis (sk. Straipsniø  
 santraukos, Summaries).
2. Þinios apie autoriø (sk. Apie autorius).

Nurodymai dėl straipsnių naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu būdu panaudojant bet kurį elektroni-
nio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainės www.llt.lt straipsnį ar jo dalį kartu su juo privalo-
ma skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visą nesutrumpintą pavadinimą, jo tarptautinio standartinio 
serialinio leidinio numerį ISSN 2029-0799, interneto svetainės www.llt.lt pavadinimą, tomo (darbo) sutartinį 
kodinį pavadinimą, straipsnio autorių, straipsnio pavadinimą, „Lietuvos valsčių“ serijos ir monografijos, kuriai 
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo 
svetainėje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainėje www.llt.lt data).


