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I.

1. Pavadinimas Parko fragmentai. Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios statinių kompleksas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 31165, 221
3. Adresas Kauno apsk., Kėdainių r.savivaldybė, Gudžiūnų sen., Paberžės k..
4. Valdytojas Gudžiūnų seniūnija
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. Parko fragmentų vertingosios
savybės yra: keliai ar jų dalys, dangos – kelio, vedančio į dvaro sodybos parterį, trasa, gruntinė
danga; žiedinis takas – alėja, juosiantis parterį, takai – alėjos; želdynai ir želdiniai – parko
fragmentai: išretėjęs medžių masyvas, medžių grupės, pavieniai medžiai, medžių lizdai (vyrauja
liepos, uosiai, klevai, ąžuolai); Š, R liepų alėjos; medžių eilės (vyrauja liepos, uosiai); žiedinės alėjos
fragmentai (vyrauja liepos, uosiai).
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Paberžės dvaro sodybos ir Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas tvarkomas pastoviai. 2008-2009 m. įgyvendintas
projektas „1863 m. sukilimo muziejaus rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas“,
kurio vertė 78,6 tūkst.Lt., iš jų 62,9 tūkst.Lt finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį
mechanizmą ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE finansinį mechanizmą bei Lietuvos
Respublika ir 15,7 tūkst .Lt projektui skyrė Kėdainių rajonono savivaldybės administracija. 20102011 m. autentiškai rekonstruotas ir viešiesiems poreikiams pritaikytas 1793 metais statytas vokiečių
kilmės barono Stanislovo Šilingo dvaras, baigti muziejaus ekspozicijos modernizavimo darbai,
restauruota 65 unikalių žibalinių lempų kolekcija. Investicijoms Islandija, Lichtenšteinas ir
Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą skyrė 1,33 mln. Litų ir 0,24
mln. litų skyrė Kėdainių rajono savivaldybė. Projekto metu buvo sutvarkyta dalis parko. Parkas po
truputėlį tvarko seniūnija, tačiau, įvertinant komplekso svarbą, renginių gausą būtina parengti parko
sutvarkymo projektą ir atlikti parko tvarkybos darbus.

PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija - 7 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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