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BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas Sinagoga
Kultūros vertybių registro unikalus kodas 12965
Adresas Kauno aps., Kėdainių r. savivaldybė, Smilgos g. 13, Kėdainiai
Valdytojas
Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu saugomas valstybės
Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris 2011-03-18 Nr.ARP11-19
II.

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas Sinagogos
(XVIII – XIXa.) teritorija netaisyklingo daugiakampio plano, šiaurinėje pusėje ribojama su Smilgos
gatve. Teritorija yra istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose esančio Respublikinės reikšmės
urbanistikos paminklo UR3 teritorijoje. Sinagogos pastato planas netaisyklingas keturkampis su
siauresniu stačiakampiu priestatu šiaurės vakarų pusėje. Pietų pusėje yra viena erdvi patalpa, o
šiaurinėje pusėje atskirta siaura dviaukštė dalis, skersinėmis sienomis sudalyta į tris patalpas. Fasadų
kampus riboja mentės, viršų juosia profiliuotas karnizas, sienų plokštumas raižo negilūs rustai.
Šoninių fasadų kompozicija asimetriška, su aiškiu dalinimu į vienaukštę ir dviejų aukštų dalis, kurias
kuria mentė. Vienaukštės dalies langai aukšti, segmentinių arkų, apjuosti tinko apvadais ir palangių
traukomis. Dviaukštės dalies langai nedideli, stačiakampiai, su palangių traukomis ir išlikusiomis
palangių plokštumomis. Interjere išliko segmentinių arkų moterų galerijos angos, rombo formos lubų
jesonai su rozetėmis. Buvusią moterų galerijos patalpą dengia burės formos medinis skliautas.
Vertingi sinagogos elementai ir dalys: tūris, fasadų kompozicija, angų forma, medžiagiškumas,
išorinė sienų faktūra, sienų mūras, salės lubos, moterų galerijos angos, jų forma, skliautas.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Vizualiai pastato būklė bloga: dėl netvarkingos
išorinės lietaus nuvedimo sistemos, lietaus vanduo kaupiasi ant priegrindos ir drėgmė patenka į
pastato pamatus. Priegrindos aplink pastatą beveik nėra, todėl neigiamų atmosferos veiksnių
poveikis pastato pamatams – didelis. Į pastatą skverbiasi gruntinė drėgmė, ardydama pastato sienas.
Pastato sienos drėksta nuo pamatų vos ne iki antro aukšto. Daugelyje vietų cokolinės dalies išorinis
tinkas atsiskyręs nuo pastato, ištrupėjęs. Sienų tinkas daugelyje vietų ištrupėjęs, kai kur matosi
plytos. Vietomis matosi stogo karnizų pažeidimai – lokaliniai mūro suirimai ½ plytos ir didesniu
gyliu. Krentančios plytos nuo stogo karnizų kelia grėsmę praeiviams. Matosi, kad sienos drėksta ne
tik nuo pamatų, bet ir nuo stogo karnizų. Sinagogos išorės sienose matosi vertikalūs plyšiai. Pastato
langai mediniai, seniai dažyti, yra papuvimų bei rėmų deformacijų. Kai kurie langai išdaužyti ir
neužsandarinti. Sinagogos pastato vidaus sienose atsiradę plyšiai, matosi sienų ir lubų apdailos
pažeidimai (nusilupę dažai, tinkas nuo drėgmės patamsėjęs, sutrūkinėjęs, supleišėjęs, nubyrėjęs).
Pastato būklė pablogėjo. Būtini fasado restauravimo darbai.
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