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I.

1. Pavadinimas Klebonija. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 10959, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k..
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Kėdainių krašto muziejus
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu kultūros paveldo objektas įrašytas į
kultūros vertybių registrą
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-10-21 Nr. ARP11-84

II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
Komplekso įkūrimo laikotarpis – XVIII a. pab.–XX a. pr. Kompleksą sudaro: Ponų namas;
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia; Varpinė; Klebonija ; Svirnas; Šventoriaus
tvora su vartais; Parko fragmentai; Kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio kapas; 4
Akmenys su dubeniu; Paminklas Šilingų šeimai. Paberžės bažnytkaimis įsikūręs prie Liaudės
ir Nykio upelio santakos, Gudžiūnų seniūnijos šiaurėje, 32 km nuo Kėdainių. Nuo senų
laikų Paberžė ( priedas) priklausė baronams Šilingams. Klebonijos vertingosios savybės
yra: tūris – sudėtinis, kampinis; stogo forma – pusvalminis; aukštų išplanavimas – įvairaus
dydžio pereinamos patalpos išdėstytos dviem eilėmis, vienos patalpos rūsys, kapitalinės
sienos – sienų planinė struktūra, mūrinė virenė; vidaus sienų angos; fasadų architektūrinis
sprendimas, fasadų kompozicija – liaudies architektūros; fasadų architektūros tūrinės detalės
– R fasade įstiklinta veranda; fasadų apdaila ir puošyba– apdailos medinių lentelių apkalimo
tipas, mediniai langų apvadų tipai, trikampiai ir kiaurapjūviai sandrikai; konstrukcijos –
akmenų mūro pamatai, rąstų išorinės ir vidaus sienos, plytų mūro rūsio skliautinis
perdenginys, medinis perdenginys, stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas; stalių
gaminiai – verandos ir pastogės mediniai langai, medinių langų ir durų tipai; patalpų lubų,
sienų apdaila – sienų tinko tipas; medinių grindų tipas. Pastatyta XIX a. II p., rekonstruota
1885 m.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2003 m. rėmėjų lėšomis buvo
remontuojama klebonija – 40 tūkst.Lt, 2004 m. privačiomis lėšomis buvo atliekami bažnyčios ir
klebonijos tvarkybos darbai – 30 tūkst.Lt, 2005 m. 2006 m. valstybės biudžeto lėšomis parengtas
klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros remonto techninis projektas. Dalies komplekso objektų būklė
gera, tačiau būtina restauruoti kleboniją, svirną ir bažnyčios tvorą. Pagal techninį projektą numatyta:
suremontuori kleboniją, įrengti WC ir dušą bei ventiliaciją, apkalti lentelėmis iš išorės likusią
klebonijos dalį, suremontuoti verandą, įrengti vandentiekį ir kanalizaciją, apšvietimą bei apsauginę ir
priešgaisrinę signalizaciją, žaibosaugą. Klebonijos būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija - 5 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.
Architektūros ir urbanistikos sk. vyr.specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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