Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS
2012 m. gruodžio 17 d. Nr. ARP12-37
Kėdainiai
(užpildymo vieta)
BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

I.

1. Pavadinimas Šventoriaus tvora su vartais. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 31164, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k..
4. Valdytojas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija
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. Šventoriaus tvoros su vartais
vertingosios savybės yra: išplanavimas - tvoros planinis sprendimas, tvoros stulpeliai ir
intarpai, vartų stulpeliai ir varčios; fasadų arhitektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija –
ritminis stulpelių išdėstymas, ažūriniai, kalto metalo, skirtingo piešinio intarpai; vartų
kvadratinio plano stulpeliai, kalto metalo, ažūrinės varčios; metalinės saulutės virš vartų
stulpelių; konstrukcijos - pamatai (netyrinėti), tvoros – akmens mūro stulpeliai; vartų – plytų
mūro stulpeliai; keturšlaičiai skarda dengti stogeliai. Pastatyta XX a. vid.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2006 m. valstybės biudžeto
lėšomis parengtas klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros remonto techninis projektas. Ruošiant
techninį projektą buvo padaryti šventoriaus tvoros žvalgomieji tyrimai. Šalia tvoros augančių medžių
šaknys kilnoja tvoros stulpelius, kurie yra išmūryti iš lauko akmenų, jie sutrūkinėję, pradėję irti,
išsikraipę. Tarp stulpelių esanti metalinė tvorelė išlinkusi. Vadovaujantis techniniu projektu: reikia
permūryti labiausiai iširusius tvoros stulpelius. Iš pietinės ir rytinės šventoriaus pusės tvora
atitraukiama per 0,5 – 1,0 m nuo senų medžių, stulpeliai mūrijami analogiški esamiems, kiekvienam
stulpeliui išbetonuojamas pamatas, kuris įgilinamas 1,0 m nuo žemės paviršiaus. Šiuo metu
šventoriaus tvoros su vartais būklė patenkinama.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija - 4 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. lapkričio 30 d.
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(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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