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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas pastatas
Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1395
Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Kėdainių m. sen., Didžioji 6
Valdytojas
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2009-07-08 Nr. ARP09-7
II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Planas stačiakampis, pastatas dviejų aukštų su rūsiu ir palėpe. Įėjimas į II a. ir palėpę iš
kiemo, į I a. - iš gatvės. Patalpos pereinamos. R. pusėje yra tvora su arka ir metaliniais
vartais. Š. pusėje, už namo - uždaras kiemelis. Matmenys: ilgis - 29,03 m, plotis - 6,56 m,
aukštis – 6,20 m. Pamatai – akmenų ir plytų mūro. Sienos: plytų mūro, p fasadas tinkuoas,
dažytas; kiti fasadai netinkuoti. Perdangos – g/b plokščių. Stogas – dvišlaitis, konstrukcija –
medinė, danga – čerpės. Rūsio perdanga – skliautinė. Pagrindinis gatvės fasadas simetriškos
kompozicijos, II a. du stačiakampiai langai su apvadais, virš karnizo – vėlyvojo renesanso
stiliaus trijų tarpsnių frontonas su triforinės ir biforinės arkos motyvu. Kiti fasadai lygūs.
Amžius: XVII a. Autorius: Nenustatytas. Manoma, kad apie 1686 m. namą pastatydino
Kėdainių m. vaitas Juozapas Budrevičius.Pagal 1624 m. Kėdainių inventorių šioje vietoje
buvo Abraomo Liuceno sklypas (9 kvadratinių prentųploto) su pusiau mūriniu gyvenamuoju
namu. Matyt 1654 m. gaisro metu šis namas sudegė, o XVII a. 7-9 dešimtmety ant rūsių
buvo atstatytas mūrinis dviejų aukštų namas, išlikęs iki pat XX a. pr. Šis namas 1686 m.
priklausė Kėdainių vaitui Juozapui Budrevičiui (kuris greičiausiai ir buvo šio namo
statytoju). Kadangi namas priklausė vaitui – jis buvo puošniausias visuose Kėdainiuose.
Namas buvo išnuomotas vaistininkui Apeldornui, kuris I aukšte laikė karčiamą. XVIII a. I p.
namas priklausė magnatams Zabieloms, vėliau buvo parduotas jėzuitams. XIX a. namas
priklausė žydams.( XIX a. pr. Hindai Zelmanovai). Per 1914 m. gaisrą namas sudegė. Jį
atstatant buvo panaudoti senieji mūro fragmentai. Restauruotas1986 m. – I a. įrengta
parduotuvė, II a. gyv. Butas. Kultūrinė vertė – architektūrinė. Vertingi elementai ir dalys:
pastato tūris, autentiškas medžiagiškumas, fasadai, pagrindinio fasado dekoras, skliautinis
rūsys, autentiškas mūras.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: būklė labai gera.
PRIDEDAMA.
9. Fotofiksacija – 6 vnt
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.
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