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1. Kulturos pavcldo victoves apskaitos duomc-nvs:
Butrimoniu micstclio istorinis ccntras (unikalus kodas kultfiros vcrtybii) rcgislre 17074)
Alytaus r. sav.. Bulrimonii} msll. (Bulriinoniu sen.)
jregistravimo registre data: 1996-12-23
Statusas: valstybes saugomas (Del pripazinimo valslyhes stiHgomu . 2005-04-29: Nr.: fl'-/90;
rrienie: Lk'tuvos Respublikos kulturos niinistras; Tipus: fsukymas)
Rusis: Nckilnojamas
Objektas jrasytas kaip: victovc (valstybinis)
Kodas rcgistre iki 2005.04.19: U22
Nr. Lietuvos Respublikos kulturos paminklif sqrase: UV5
Vietovcjc yra:
Teritorijos plotas: 105000
Vizualinio apsaugos zonos pozonin plotas: 0
Fizinio apsaugos /onos po/onio plotas: 0
Vertinuosios savyhcs (vcrtybes sudclis. apimtis, vertingos dalys ir elemental):
Gatviu tinklas. aikstcs planas. kapitalinio u/statvmo fra.mncntas
Atsiradimo data: 1699m.
Amzius: XVII a. pab.
Vcrtingosios savvbes ncpatikslintos
Vietovcs stchcscna atlikta 2015-04-24
Duonienys is kulturos vertybespagrindin'w dosje (1996 m.):
„ Tyrinn; metu fiksuoltts rcuiialinis phmas. Mieslelio isloriskai sitsiformuvusitime centre isttkusi
didele trikumpi' aiksle. Kitznyciu tietun' jokio poveikio centra kompozicijui. svcirhiuusiu yru pietrychf
krasline. Prie crikstes tebestovi hiiv. kurcemos pustutas. Centriues miestelio duties sutures ryfi/
pttkraslvje slovi tfvieji/ ciuksti} mftr'mis buv. mokyklos pcistcilcis. Butrimonyse yra muriniu ir medhuii
senojo mieslelio pustcfti/. Raznycia isryskeja mii'stelio panorumoje. (pst. J906-I926 m.. archil. A.
}''i}ipovicius Duhovskis)".
2003-05-26 aprasas papildytas (A. Jarukaitiene):

,<Autenliski:
A ikstes planas
Aikstes ir gatvh} turine ere/vine kompozicija
llzslatvmopohmtis. raudonosios linijos medziagiskwuas"
Btttrittwtiitf miestelio istorine raitla (pagctl A. Miskinio publikacijq)
Vytauto valdymo metu Butrimonys (be Trakq, Vilniaus ir Kauno) buvo vienas svarbiausii} j I.DK
vakarine dalj alkeltij to tori vj apgyvcndinimo punkti}. Remdamasis ..LDK strateginiq keliif tarp
Kauno. Naujiyq Traku ir Vilniaus" sehema. A. Sysmanas teige. kad totoriai buvo jkurdinami

strategiskai reiksmingose vielosc, taigi ir pric pagrindiniu keliu -juos saugoti. Viena tokiij victu
dabartines Lictuvos pictryciu dalyjc, A. Sysmano nuomone, buvusi kcliu is Vilniaus j Punia ir Alytu
sankryza, kuriojc susidarcs Butrimoniu miestelis. Velesni negu A. Sysmano kai kuriij Lietuvos
miesti} ir miesteliu raidos tyrimai parode, kad totoriij gyvenvicciu pcdsakq. be Trakq, Vilniaus,
Kauno, aptikta dar ir Ziezmariuose bei Vilkijoje, I. y. ne maziau svarbiuosc nci Butrimonys X1V-XV
a. sanduros straleginiij keliu punktuosc. Atrodo, jog totoriai cia buvo apgyvendinti taip pat 13961397 m. ar sick tiek vcliau, o papildomai (po Vytauto mirtics) gal dar ir 1438 m. Kad totoriai
gyveno Butrimonyse, liudija net ir gana velyva - XIX a. antrosios puses - ,,is rankos" daryta
miestelio piano schema, kurioje sios tautybes zmoniu uzimta teritorija pavadinta ,,Totoriu
priemicsciu" (,,TaTapcKan C'jra6o^a"). Nors spejama totoriij jkurdinimo ir ju uzfiksavimo minetoje
sehemoje laika skiria 400-500 metu, taciau ncra duomenu ar uzuominq, kad totoriai Butrimonyse
galejo atsirasti vcliau ncgu XV a. pirmojoje puseje, t. y. kuriuo nors laiku XVI-XIX a., nes tarn
nebuvo objektyvaus poreikio. Juoba kad si tautine grupe rasytiniuose islorijos saltiniuosc apylinkcje
minima ir XVI. ir XVI11 a., nekalbanl jau apie XIX a.
Nera ziniu, koks prad/ioje galejo buti tos gyvenvietes pavadinimas. Tikriausiai ne Butrimonys, ncs
sis vietovardis tos LDK geografmes zones rasytiniuose istorijos saltiniuosc pirmq kartq uzfiksuolas
lik 1510 m. spalio 28 d. Be to, tai lieluviskas. o ne su totoriais sietinas asmenvardinis vietovardis.
Alrodo, kad totoriai buvo jkurdinti ne vien dabartiniuose Butrimonyse, bet ir apylinkcse, nes Tarkij
pavicte nuo 1588 m. minima net 11 jq gyvenvieciq (be paties miesto), tarp kuriij buvo senasis
dvasinis religinis apylinkcs totoriij ccntras Bazorai (Bazarai) ir velcsnis bei dabartinis - Rai/,iai.
Rasoma, kad 1 889 m. perkeliant mecete is Ba/orq (jie plytejo gcrokai j pictus nuo Butrimoniu — prie
kito kclio j Alytu) j Raizius, jojc buv^s altorius, ,,darytas 1684 metais rugpjucio 14 d."
K.ol kas lurimais duomenimis, Butrimoniq kaimas pirmq karta paminctas 1699 m. Traku zemes
tcismo knygose. 1720 m. gyvenvietc jau vadinama miesteliu, kuriamc 1765-1766 m. gyveno 240282 zydai. Tai turetu liudyti, kad miestelis galejo susidaryti XVIII a. pradzios LDK-Lenkijos karo su
Rusija ir Svcdija metu. Taeiau vargiai ar tas inetas buvo palankus jam kurtis. Todcl greieiausiai
Butrimonys tapo miesteliu dar pries X V I I I a. pradzios kara, t. y. po XVII a. vidurio analogisko karo
su Rusija ir Svcdija arba jau po velesnio karo, t. y. XVIII a. treeiajj - scstajj dcsimtmeciais.
Kaip zinoma, Trakq vaivadija XVII a. viduryje labai nukentejo ne tik nuo karo veiksmij, bet ir nuo
cpidcmijij bei bado; ji nctcko 37% gyventoju. Po karo gcrokai sumazejus gyventojif vaivadijos
miestuose ir miesleliuose, j juos kelesi zydai. Tuo laiku jie galejo apsigyventi Bulrimonyse, kuris
dar nebuvo miestelis, bet del svarbii] keliif susikirtimo siaip ar taip gana poteneiali vieta prekybai
plctotis. Kadangi iki 1699 m. Butrimonys rasytiniuose istorijos saltiniuose nepamincti arba zinia
apie tai iki siol neaptinka, toks miestelio atsiradimo faktas kol kas neuzfiksuotas.
Panasus Butrimoniq persitvarkymo j miestelj procesas galejo vykti ir po XVIII a. pradzios karo,
jeigu laikysimes nuomones. kad 1699 m. gyvenvietes is tikrujij buvo tik kaimas netoli "totoriu_
priemiescio"'. Tad Butrimonys galejo tapti miesteliu nc karo metu, o jam pasibaigus, po to, kai
vietoveje iki 1765-1766 m. apsigyveno nemazai prekyba besivertusiq zydq. nors dar 1720 m. jie
buvo pavadinti miesteliu.
XVIII a. pradzioje Butrimonii} dvaro ir miestelio savininkas buvo Seirijq ir Vizainio scniunas
Juozapas Sokolovskis. ne/inia kada nupirkes valdq is ,,Trakij vaivadijos zemcs tciscjo Li Andriaus
Turlajaus, o 1722 m. liepos 6 d. pardaves ja Kosanskio scniunui Jonui Zabai uz 20000 Icnkiskq
auksiniij (,,su dvaro pastatuis. kluonais, baznyCia, miesteliu, kuriame gyvena zydai, ir jo
karcemomis, taip pal ir visais dvaro pavaldiniais"). Miestelio zydai 1765 m. gyveno 37-iuosc
namuose.
X V I I I a. pirmojojc puscjc - iki 1744 m. - Butrimonyse jau buvo nczinia kada statyta dvaro koplycia
(1722 m. vadinta baznyeia), kuriai 1767 m. suteikla filijines baznycios teise. Tiksliai nezinoma, kur
si baznyeia stovcjo; manoma, kad nc dvaro sodybojc, o salia jos, taeiau kazin ar velesncs ir
dabartines baznyeios vietoje.
1781 m. per Butrimonis cjusiamc kelyjc ,,Is Vilniaus j Prusijq" ant Plasaujos upclio buvo pastatytas
tiltas. 1782 m. dokumente Butrimonys vadinami miestu, kuriame 1784 m. nurodyta 38-iosc zydi|

seimosc buvus 152 asmenims. t. y. beveik perpus muziau negu 1765-1766 m. Karcemas parapijoje
luo mctu nuomojushf 14-os zydq seimose huvo 86 asmcnys.
Po treeiqjo Lieluvos-Lenkijos valstybcs padalijimo 1795 m. kartu su didziaja LDK dalimi atsidCircRusijos impcrijos sudetyje Butrimonys ryskesniu pokyeiu del pasikeitusios politines buklcs
tikriausiai nepajuto. Pagal imperatores Jekalerinos II pazada vietos. tad ir vises LDK toloriai turejo
biiti ..surasyti alskirai ir ncapmokcstinti".
1797 m. Butrimoniif dvara su miesteliu .,is kamcrgerio Zabos" jsigijus Juo/apui Bakovskiui, buvo
sudarytas. tik kol kas ncaptiktas. detains valdos inventorius. Jame nurodyta. kad miestelenai - laisvi,
gali verstis jvairiais verslais. nevarzomai prekiauti.
1811 m. gruodzio 27 d. surasant Traku apskrities zydus, Butrimoniu kahalc j u buvo ,,pagal 1795 m.
revizija ir 1800 m. liuslraeija" - 272 ( 1 1 7 vyru ir 155 moterq): ..nuo to laiko girne ar atvyke" - 176
(65 vyrai ir 1 1 1 motcri)). is viso 448. o su 1 1 papildomai prirasytij (5 vyrai ir 6 molerys) - 459.
Nepaisant impcratores Jckatcrinos anksciau duotu pazado, kad LDK gyvcntp totoriai bus surasyli
atskirai ir atleisti nuo mokcsciq. 1811 m. Trakij micsto magistratas Butrimoniif totorius vis del to
jrasc j apmokcstinamiyi| asmcni} sarasus. ..Sic skundesi Vilniaus gubernijos valdybai. prase
atsizvelgli j jif tradieines leiscs ir neleisti sulyginti su valsticciais". Taeiau vcikiausiai j prasyma
ncatsi/vclgta, ncs ir X I X a. prad/iqjc Butrimoniu micstelyje nuomojusi ..zcm^ buvusio Lenkijos
kariuomcnes karininko Musfatos Rajevskio seima
buvo jtraukta j 1816 m." C'insininkif sarasa ir
..turejo moketi pagalv?".
1827 m. J. Bakovskis pardave Bulrimoniq dvara su micsteliu Vaclovui ir Vladislovui (iutovskiams.
1830-1831 m. sukilimo mctu gyvenvictc atsidure gana aktyvii} veiksmu /onojc. Numalsinus
sukilima. Butrinonyse kurj laika stovcjo ka/okq dalinys.
1835 m. Bulrimonyse jvyko gaisras ..del lankaus ir nctcisingo /ydq sodybif u/.statymo". Duomcni}
apic gaisro victa ir padarinius kol kas ncaplikta. bet nurodyla pric/.astis liudija. jog jis jvyko zydq
apgyventojc zonoje. t. y. viso Butrimoniij komplekso ccntrincje dalyje - miestelyje.
1839 m. Butrimonyse gyvcno 140 seimu, is JLJ 20 - krikscit>nii| ir 120 judcjij (zydij). Mahomctonai.
t. y. totoriai, nepamincti.
1845 m. mietelyje surasyti 835 gyvcntojai. rinkosi lurgus ir 2 prckymcciai. 1847 m. Butrimoniu
kahalc jregistruoti 666 mokcsciij mokctojai.
Kai kur nurodyta, jog iki 1850 m. Bulrimonys priklausc Tiskcviciams, o vcliau Bogatkoms.
Vnorovskiams ir Moravskiams. taciau tic duomcnys nctikslus. Dvaro ir micstelio savininkas 1850
m. dar buvo Gutovskiai. pasirupinc. kad 1849 m. butq sudarytas visij ju zcmiij ..specialusis
gcomctrinis" planas. Pagrindines valdos plane uzfiksuota ir gyvenvictc. Tai ankstyviausias kol kas
/.inomas Butrimoniq tikrosios buklcs planas (malininkas K. Strusevicius). kuriame gana tiksliai
pazymelos visos gyvcnvictcs dalys. gatves keliai ir dauguma pastatij (be sodybosc stovcjusiij ukio
trobesii)).
1856 m. Butrimonyse vel buvo gaisras. Jo victa ir nuosloliai nenurodyti. taciau pazymcta, kad ,,kaip
ir 1835 m. gaisras jvyko del tankaus ir nctcisingo zydu sodybij u/.statymo."
Atrodytu, jog Butrimonys po sio gaisro gana greit alsistate, ncs apie 1860 m. apibudinant ,,valdiska
ir privalu miestclj", jamc nurodyta buvus 1827gyvcnlqjus, 210 namq. baznyeia ir sinagoga. vykus
turgi} ir 2 prekymecius.
Neaisku. ar Butrimonys patyrc nuostoliij 1863-1864 m. sukilimo mctu. Spreudzianl is patcikianuj
duomciuj. a p y l i n k i q zmoncs s u k i l i m e buvo maziau aklyvus. o sukilcliai veikc lik kai kuriosc vietosc.

Po sukilimo 1864 m. uzdraudus lietuviska spauda. Butrimonyse jsteigta valstybinc pradinc mokykla
rusq desloma_ia kalba. Atrodo. kad iki tol gyvenvicteje mokyklos ncbuvo. ncs ryskiai vyraujant
zydams polencialiq parapine- mokykla galcjusii) lankyti vaikij skaicius turejo buti itin ma/,as.
1868 m. Butrimonys gana issamiai aprasyti. Micstclis priklause atsargos praporscikui Vaclovui ir
dvuriskiui Vladislovui Ciulovskiams.
ButrimoniL) gyvcntojif skaiciaus 1869 m. duomcnys skiriasi: pagal vicna saltinj JLJ nurodyta tiek pat.
kick ir 1868 m. - 1653. pagal kila - 1776: 1151 judejai, 362 katalikai, 225 mahometonai, 19
liutcronu ir 12 staciatikiif. Sic skaiciai patcikti apibudinant du 1869 m. jvykusius gaisrus. todel
micslelio gyventojai galejo buti fiksuoti nc luo paeiu laiku (pries ir po gaisro).

Is to reiktq spresti, jog sudegusio miestelio atstatymas uzsitese. Kol visa tai vyko, pasikeite
Butrimoniq dvaro bei didziosios miestelio dalies savininkas - 1871 m. juo tapo grafas Juozapas
Tiskevicius.
Mazdaug tuo metu, pradejus militarizuoti Rusijos vakarinj pasienj ir numacius Alytuje statyti III
klases tvirtove, imta rekonstruoti tos teritorijos kcliq tinkla. 1872-1873 m. suprojektuoti ir pradeti
tvarkyti Trakq apskrities ,,karines komunikacines reiksmes" keliai. Vietoj ankstesnio kelio is Kauno
j Carding ,,per Rumsiskes, Kruonj, Alytq, Dusmenis, Merkine ir Ratnycia" pasiulyta nutiesti bei
rekonstruoti trumpesne trasa ,,per Garliava, Birstona, Daugus, Merkine ir Ratnycia. Si kietos dangos
kelio trasa nuo Birstono turejo eiti per Butrimonis. Buvo pateikti du naujosios trasos planai, vienas
ju - nuo Birstono per Stakliskes iki Butrimoniq. Kadangi planq aptikti nepavyko, neaisku, kaip per
sj miestelj turejo praeiti Birstono-Daugq kelio ruozas.
1897 m. Butrimonyse surasyti 2394 gyventojai, is ju 1919 zydq.
1909 m. Butrimonyse veike privati zydq mokykla berniukams. Tais metais miestelyje nurodyta
buvus 2354 gyventojus. ,,Totoriq priemiestyje" - 23, vadinasi, isdegusi miestelio dalis galejo buti
atstatyta.
Vokietijos karo zValgybos duomenimis, apie 1914 m. Butrimonyse buvo 1852 gyventojai (t. y.
gerokai maziau negu 1909 m.), 2 medines maldyklos, pastas su telegrafu, vaistine, valsciaus
valdyba; vyko gyva prekyba zemes ukio produktais. Kariniams tikslams skirtoje informacijoje
pazymeta, kad per miestelj eina geras Punios-Valkininku kelias; vaziuojamoji dalis 5'/2 m plocio, su
grioviais, sonuosc auga medziai; per Plasaujos upelj siame kelyje yra 6 m ilgio ir 4 m plocio tiltas.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai priemus Nepriklausomybes Atkurimo Akta, atsirado
priclaidos dar okupacijos salygomis pradeti formuoti savos valstybcs vietos valdzia. Taciau
Butrimonyse tai buvo gana sudctinga nc tik del labai misrios sumazejusiq gyventoji) tautines
sudeties, bet ir del netoliese vykusiij Nepriklausomybes kovij su bolsevikais ir Icnkais.
1919 m. visoje gyvenvietcje buvo tik 1346 zmones, t. y. siek tiek daugiau, negu puse 1897 m.
surasytuji}. Nurodoma, kad is 6087 valsciaus gyventoju, lietuviu tebuve 2598 (43%), taciau sie
duomenys vargu ar objektyvus.
1922 m. jsteigta Butrimoniij parapija. 1922 m. kun. Vincui Pavalkiui vadovaujant atnaujinta, o 1926
m. is esmes baigta baznycios statyba.
Treciojo desimtmecio viduryje miestelyje jsikiare sauliij, jaunalietuviu, keleto katalikiskq
visuomeniniq organizacijif skyriai, pagyvejo kulturine veikla.
1936 m. aprasant Butrimonis konstatuota: ,,Miestelis didelis. Gatves isgrjstos. Saligatviai sutvarkyti.
Prekyba zydq rankose. Antradieniais buna dideli turgus. Miestelis daugiausia apgyvendintas zydu,
nutautejusiij lietuviu ir totoriq. Yra originali su vienu bokstu akmeninc baznycia, dideli 2 a. muriniai
rumai, kuriuose yra 4 komplektu pradzios mokykla, valsciaus savivaldybe ir policija".
1940 m. Butrimoniq pradine mokykla pcrtvarkyta j progimnazija.
Lietuva uzeme Raudonosios armijos daliniai 1940 m. bir/elio 15-17 d. prazygiavo per Butrimonis is
Vilniaus iki vakarines okupuotosios valstybines sienos su Vokietija. Netrukus miestelyje buvo
pakeisti valsciaus valdybos darbuotojai, uzdrausta sauliq ir jaunalietuviq, kitq visuomeniniq bei
katalikiskq organizaciju skyriu veikla. 1941 m. birzelio 14 d. Butrimonyse suimtos ir isveztos j
Rusija 5 vietos gyventojq seimos. 1941 m. birzelio 22 d. Vokietijos kariuomenei per Lietuva
jsiverzus j Sovietq Sajunga, kartu su Raudonosios armijos daliniais pasitrauke ir keliolika valsciaus
partijos
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suorganizuoti 3 partizanq buriai - is viso 60 zmoniu.
Pirmieji masiniai zydq arestai buvo vykdomi 1941 m. rugpjQcio 10-12 d. - tuomet buvo suiminejami
18-40 metq zydai vyrai. 15 viso buvo suimta 120-150 zydq. Alytuje jie buvo susaudyti. Antroji
Butrimoniij zydq arestq banga nusirito rugpjOcio 15-17 d. (kitais duomenimis, rugpjucio 22 d.). Sj
karta policininkai alrinko apie 400 zmoniq. Buvo nuvaryti j Alytq, ten jie buvo uzdaryti j kalejima ir
veliau susaudyti.
RugpjQcio pabaigoje buvo jsteigtas Butrimoniq getas, kuris veike apie dvi savaites. \j perkelti
likusieji miestelio zydai (apie 600-1000 zmoniq). \q geta taip pat buvo atkelti Stakliskiq
ir Punios zydai. Geto likvidavimo isvakarese naktj visi Butrimoniq zydai buvo suvaryti j miestelio

pradzios mokyklq. Kits* diena (1941 m. rugsejo 9 d.) is Alytaus atvaziavo autobusas su 20 Hamanno
ypatingojo bQrio kareiviij. Zydif kolonos buvo nuvarytos j netoli esantj (uz 2 km nuo Butrimonii;)
Klydzioniq kaima. Ten jau buvo iskastos duobes. Pasmerktieji buvo susodinti pievoje, grupemis
vcdami prie duobes ir saudomi. Susaudyta 770 zydu (67 vyrai, 370 moterij ir 303 vaikai).
1950 m. pertvarkius rcspublikos administracinj suskirstyma, Butrimonys buvo priskirti 1950 m.
birzelio 20 d. suformuotam Jiezno rajonui ir tapo apylinkes centru.
1959 m. Butrimonyse surasyti 847 gyventojai, vadinasi teliko vos 50% 1923 m. buvusiq zmoniij ir
apie 40% - nurodytij 1939 m.
1962 m. gruodzio 8 d. panaikinus Jiezno rajona, Butrimonii} apylinkc su miesteliu buvo priskirta
Alytaus rajonui. 1965 m. trumpai rasant apie miestelj, konstatuota: ,,veikia ambulatorija, vaistine,
dantq kabinetas, ligonine. 1964 m. pastatytas naujas vidurines mokyklos priestatas. Yra 2
parduotuves, valgykla, bibliotcka ir kulluros namai". 1967 m. atidarytos gyventoji} buitinio
aptarnavimo dirbtuves: jos jsikure naujame pastate salia baznycios.
1970 m. Butrimonyse nurodyta buvus 803 gyventojus, taigi maziau negu 1959 m.
1984 m. Butrimonyse jau buvo 985 gyventojai.
1995 m. Architektfiros ir statybos institute pakartotinai atliekant Lietuvos urbanistikos paveldo
tyrimus, Butrimonys dar buvo pripazinti vertingu urbanistikos paveldo objektu, todel 1969 m.
suteiktas vietos reiksmes urbanistikos paminklo statusas pasiulytas perkvaliflkuoti j atitinkantj
valstybes reiksmes kultQros vertybes ranga.
2. Apziurai naudotu kulturos paveldo vietovcs apskaitos ir kitu dokumcntu duomcnys:
1. Kulluros vertybes pasrindinis dosje, 1996m,, (ayrasg nzyilde Darius Balciunas, velesnis
papildymas - Anlaninos Jarukaiiienesh
2. Al^imanto Miskinio straipsnis ,.Butrimonys*' leidinyje
Lietuvos urbanistikos paveldas irjo vertybes, 11 tomas. Ryly Lietuvos miestai ir miesteliai, I knyga.
Vilnius: Savastis, 2002, p. 34-63.
3. Duomcnys apie paskuting allikta ap/.iura:
Butrimoniq miestelio istorinio centre teritorijos dalys ir fragmentai sistcmingai tikrinti kasmet.
Paskutinj karta 2014-06-26. Patikrinimo metu tikrinta keturii( namq, patenkanciLf j miestelio
istorinio eentro teritorija ir jrasytij j kulturos vertybiLf registra, bukle:
1. Namas (u. k. 2594), adresas Vytauto g. 13, apziOros aktas 2014-06-26 Nr. AAA-87.
2. Namas (u. k. 2595), adresas Vytauto g. 21, apziOros aktas 2014-06-26 Nr. AAA-88.
3. Namas (u. k. 2596), adresas Vytauto g. 23, apziuros aktas 2014-06-26 Nr. AAA-78.
4. Namas (u. k. 2597), adresas Vytauto g. 25, apziQros aktas 2014-06-26 Nr. AAA-86.
4. Kultiiros pavi-ldo vietovcs vcrtingniu savyhiu hukle ir ju nokyciai:
4.1. piano struktura:
Piano strukturoje esminiu pokyciu nera. Gatviu tinklas ncpakitcs.
4.2. turine erdvine struktura:
Turine erdvine struktura nepakitusi. Nauiu statiniu, zalojancin turine erdvinc struktura. nepastatyta.
4.3. uzstatymo bruozai:
Uzstatymo bruozai isliko nepakit^.
5. Kulturos paveldo vietovy supancios aplinkos (apsaugns /onos) kulturinio krastovaiy.dzio
huklc ir jo pokyciai
Kulturinio krastovaizdzio bukle nepakito.
Lyginant su 1996 m. kulturos vertybes pa^rindinio dosje duomenimis. miestelio ir salia io csancio
krastovaizdzio bukle pastebimai nepasikeite: nepastatyta nauiu statiniu. iskrcipianciu istoriskai
susiklosciusia turine - erdvine struktura, nepakito gatviu tinklas ir budingi uzstatymo bruozai.
Vienintelis vaizda tzadinantis vra namas Vytauto g. 17; raudonu plytu muro namas apie 1997 metus

5

apsiltintas, fasadus uzdengiant pilko atspalvio uofruotos skardos lakstais. Stotzo dangos skarda mclynos spalvos. Anksciau is aplinkos ncissiskyres namas dabar yra disonuoiantis urbanistinio
audinio elementas. Margirio gatvcs pastatai Nr. 2 ir Nr. 4 nudazyti ryskiomis. is aplinkos pastebimai
issiskirianciomis spalvomis. Sios gatves uzstatymas misrus: yra islikes vienas XX a. pradzios
raudonu plvtu namas, kcletas mediniu namq. apkaltu dailylentemis. dominuoja sovietinio laikotarpio
baltu silikatiniu plytu vieno auksto pastatai.
6. Paveldosaugns rcikalavimq pa/eidimai kulturos pavcldo victovejc ir jos apsaugos y.onoje:
Paveldosaugos reikalavimu pazeidimu patikrinimo metu neuzfiksuota.
7. Kiti antrupoucniniai ir uanitiniai povcikiai, darantvs itaka kulturos pavcldo vkloves bnklcs
pokyciams:
Netolimuje ateityje Alytaus rajono savivaldvbcs administracija ketina tvarkyti Butrimoniq miestclio
centre esancia trikampe aikste (atnauiinti taku darmas. mazosios architckturos elementus. apsvietimo
sistemq, zeldinius). KPD Alytaus skyrius uavo Alvtaus rajono savivaldvbes administracijos 201511-25 prasvma isduoti specialiuosius pavcldosaimos rcikalavimus projektui ..Butrimoniif miestelio
centrines aikstes. Vytauto a., Butrimonys. Alvtaus r.. naujos statybos projektas".
Ciamtiniai veiksniai didesncs itakos vietoves fizinei bOklei nedaro. vyksla naturalus pastatt; scnejimo
ir nusidevejimo procesas, aiskiau matomas mcdiniuosc pastatuosc. I kulturos vertybiu reuistra
jrasytq muriniu pastatu buklc taip pat vra blogejanti. nes plvtu muras eroduoja. tarp siuliu esantis
risamasis skiedinys - isduleies. Namq savininkai stokoja ir lesq. ir ziniu, kaip tokius pastatus reiketu
tvarkyti, todel imasi tik smulkaus palaikomoio remonto.
8. Kiti duomenys:
Patikrinimo metu atlikta ibto fiksacija.
Fotogratljq sqrasas:
1. Butrimoniij miestelio centrine aikste. 5 vnt.
2. Vytauto g., 5 vnt.
3. Vilniaus g., 11 vnt.
4. J. Basanaviciaus g./Dariaus ir Gireno g., 7 vnt.
5. Margirio g., 10 vnt.
6. Gcdimino g., 10 vnt.
7. Namas (u. k. 2594), Vytauto g. 13, 7 vnt.
8. Namas (u. k. 2595), Vytauto g. 21, 15 vnt.
9. Namas (u. k. 2596), Vytauto g. 23, 10 vnt.
10. Namas (u. k. 2597), adresas Vytauto g. 25, 10 vnt.
PRIDEDAMA:

1. Teritorijos ribu, planas is kulturos vertybes pagrindinio dosje (1996 m.) su 2015-04-24 atlikto
fotografavimo taskais, 1 lapas.
Akta sudare
vyr. valstybine inspektore
(pareigq pavadinimas)

/^g ^<^X^>1_-^
//^/

(parasas)

Margarita Janusoniene
(vardas ir pavarde)

