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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas Sinagoga (Žieminė, Mažoji, Daugiakultūris centras), Sinagogų kompleksas
Kultūros vertybių registro unikalus kodas 25996, 1387
Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Kėdainių m. sen., Paeismilgio 12a.
Valdytojas Kėdainių krašto muziejus
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris
II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas: tūris
– kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pastoge; stogo forma – dvišlaitė (2000 m. stogo
konstrukcija pakeista); stogo dangos medžiaga ar jos tipas – skardos lakštų tipas; aukštų
išplanavimas – R pastato dalyje vientisa 2 a. apimanti vidaus erdvė – buv. vyrų patalpa su
bimos vietą žyminčiomis keturiomis kolonomis, V dalyje patalpos išdėstytos per 2 a., II a.
išlikusi buv. moterų galerija (2000-2002 m. rekonstrukcijos - restauracijos metu nugriautas
ŠR fasado uždaras laiptinės priestatas ir V pastato dalyje įrengti laiptai į II a.; sienų angos –
I a. R patalpos V sienos stačiakampės ir stačiakampės su segmentinėmis sąramomis nišos (-;
būklė gera; I a. patalpos R sienos stačiakampė aron kodešo niša; II a. V patalpų
stačiakampės smailėjančios angos; fasadų architektūrinis sprendimas – pastato fasadų
architektūrinio sprendimo visuma (sovietmečiu pastato R dalies fasadų langų angos su
segmentinėmis sąramomis buvo pakeistos stačiakampėmis, jų apvadai su sandrikais
sunaikinti, įrengta naujų angų, pristatyti laiptai ŠR fasade, 2000-2002 m. rekonstrukcijos restauracijos metu angos su dekoru atkurtos, laiptai nugriauti, sovietmečiu įrengtos angos
užmūrytos, nugriautas laiptinės priestatas; fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipas;
konstrukcijos – pamatas su plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas); plytų mūro sienos; I a.
V patalpų medinės sijinės perdangos tipas; I a. R patalpos keturios plytų mūro kolonos su
daugiakampėmis bazėmis ir keturkampiais kapiteliais; stalių ir kiti gaminiai – langų medinių
konstrukcijų ir skaidymo tipai (langai pakeisti); vidaus dekoras – I a. R patalpos lubų
medinio plafono dekoratyviniai kesonai su reljefiniais apvadais ir rozetėmis; Amžius:
pastatyta 1837 m., rekonstruota-restauruota 2000-2002 m. Autorius: rekonstrukcijosrestauracijos autorė architektė Diana Pikšrienė.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas: būklė nebloga, tačiau daugelyje vietų nuo
sienų pagrinde prie pamatų nubyrėjęs tinkas, matosi mūras prie centro įėjimo. Todėl būtini
einamos priežiūros paprasto remonto tvarkybos darbai.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija – 3 vnt
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. birželio 22 d.
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