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Pavadinimas: Sirutiškio dvaro parkas
Kultūros vertybių registro unikalus kodas: Sirutiškio dvaro sodyba, mc 229, parkas mc 23517
Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė , Surviliškio sen., Sirutiškio k., Liepų g.6
Valdytojas:
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2010-10-22 Nr. ARP10-14

II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingiausios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas dvaro rūmų
sodyba: užstatymas ( 2 dvaro laikotarpio pastatai: rūmai ir rukykla), parkas ir kapinės. Dvaro
sodybos ansamblis susiformavo XIX a. pab.-XX a. pr., išskirtina XIX a. pab. Istorizmo laikotarpio
vokiškojo neorenesansinio stiliaus rūmai. Peizažinis parkas įkurtas XIX a. pab. Aplink pagrindinę
dvaro sodybą. Aplink dvaro sodybos dalį, banguotoje teritorijoje įkurtas vaizdingas parkas su
kompozicinę ašį pabrėžiančiu ovaliniu privažiavimo ratu parteryje bei įvažiavimo alėja. Grafai
Komarovskiai medžių sodinukus vežė iš įvairių tolimų kraštų, formuodami retesnių, dekoratyvių
veislių medžių giraitę, alėjas. Parko vertė architektūrinė, istorinė, kraštovaizdinė. Vertingi elementai
ir dalys: parko kompozicija, kelių tinklas (įvažiavimo alėja, apvažiavimas aplink ovalinį parterį, alėja
vedanti į kapines), reljefas, želdynai. Sirutiškio parkas įkurtas XIX a. pab. aplink pagrindinę dvaro
sodybos dalį ir buvo ne mažesnė įžymybė nei dvaro rūmai. Parke auga daug medžių, kurių sodinukus
grafai Komorovskiai atvežė iš įvairių tolimų kraštų. Kompozicija: Sirutiškio dvaro parkas yra
peizažinės kompozicijos, atitinka natūralaus gamtovaizdžio idėją, bet turi ir geometrinio išplanavimo
elementų. Pagrindinę kompozicinę sodybos ašį pabrėžia tiesi alėja vedanti link rūmų ir ovalinis
privažiavimo ratas prieš rūmus. Geometrizuotas parteris išryškėja vaizdingą peizažą sukuriančio ir
natūralios giraitės įvaizdį turinčio parko fone. Parko planas mišrus, su taisyklingais geometriškais
elementais (įvažiavimo alėja, senkapių alėja, ovalinis privažiavimo ratas parteryje). Visuminis
pirminis parko išplanavimas (takai, mažosios architektūros formos) neišliko. Želdynų dendrologinė
sudėtis Parke auga ąžuolai, europiniai maumedžiai, uosiai, klevai, įvairių veislių liepos, pušys. Auga
glaustašakiai ąžuolai, veimutinės pušys, sidabrinis klevas. Yra vienarūšių spygliuočių (maumedžių,
pušų, eglių) medynai. Parko dekoratyviniai želdynai: Suformuotos dekoratyvinės gyvatvorės.
Vandenys: Parke vandenų nėra, bet netoliese, už stataus šlaito besidriekiančiame slėnyje teka
Nevėžio u. Mažosios architektūros statiniai: P.v. parko dalyje stovinti neogotikinių formų rūkykla dekoratyvus parko smulkiosios architektūros statinys.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Šiuo metu matosi, kad vykdoma parko priežiūra:
renkamos nulūžusios medžių šakos, šienaujama, šalinami supuvę r nuvirtę medžiai.Parko būklė
pagerėjo.
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