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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas Pastatas (vad. Škotų pirklių namas)
Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1401
Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Didžioji rinkos aikštė 6, Kėdainiai
Valdytojas
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris; 2011-11-17 Nr.AR11-35
II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas
Namo (XVIIa. I ketv.) autorius nenustatytas, planas netaisyklingo stačiakampio formos.
Pastatas 2 aukštų su rūsiu ir palėpe. Kiemo pusėje yra įėjimas į II a. – atvira laiptinė. Kitas
įėjimas iš kiemo P. į Ia. bei iš aikštės. Pirmą kartą šioje vietoje nurodytas pastatas 1661 m.
gruodžio 9 d. Kochanskio siųstame Radvilai miesto turgavietės situacioniame abrise. Kam
tuo metu priklausė šis pastatas nenurodyta. Sprendžiant iš šalia buvusių visos eilės
krautuvių, manonoma, kad šiame pastate be gyvenamųjų patalpų, turėjo būti ir krautuvė. Šią
mintį patvirtina 1663 m. miesto inventorius, kuriame nurodyta, kad iš abiejų rotušės galų yra
mūrinės krautuvės. Pirmojo aukšto grindys yra apie pusę metro aukštesnės už aikštės lygį.
Todėl manoma, kad 17-18 amžiuje pusrūsyje turėjo būti įrengta krautuvė su tiesioginiu
įėjimu iš gatvės. 1663 m. mūrinis pastatas priklausė Gabrieliui Jomantui. Pastatas, kaip ir
daugelis yra galu į aikštę. 1727 m. pastatas priklausė škotų prekybinei brolijai. Dokumente
nurodoma, kad mūriniame pastate yra krautuvė. Nėra archyvinių dokumentų apie šio pastato
būklę 18 a. II – oje pusėje ir 19 a. 1770 m. sudegė Rotušė, todėl turėjo nukentėti ir minėtas
pastatas, nes jo viena siena prisišliejusi prie rotušės.
Vertingos savybės: pastato tūris, autentiškas medžiagiškumas, fasadų architektūra ir
dekoras, skliautinis rūsys, autentiškas mūras, skliautinė Ia. perdanga.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Patalpų (pastato viduje) stovis geras. Pastato
fasadai tinkuoti, daugelyje vietų tinkas atšokęs nuo mųro, nubyrėjęs. Dažų sluoksniai lupasi. Fasadas
į Didžiosios rinkos aikštę nuo palėpės iki antro lango aukšto langų įskilęs. Lietaus vandens
nuvedimo latakai aplūžę, pastato fasadas į Didžiosios rinkos a. pusę nudažytas dviem skirtingom
spalvom. Smarkiai aptrupėjusios plytos kaminų-ventiliacijos angų ant stogo. Pastato būklė
pablogėjo. Būtini fasado tvarkybos darbai

PRIDEDAMA.
9. Fotofiksacija -6 vnt.
10. Kiti dokumentai
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012 m. liepos 12 d.
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(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)
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