
 

Medinių namų puošyba Kaišiadorių mieste 

 

 

 

  

Vytauto gatvė, Kaišiadorys 

KAIŠIADORYS 

 

• Kaišiadorys- miestas vidurio 

Lietuvoje, tarp Vilniaus ir Kauno ( iki 

Vilniaus apie 60 km. Iki Kauno apie 

40km. ) 

• Pirmasis miesto vardo paminėjimas 

siejamas su 1590 m. kuomet buvo 

minima gyvenvietė Košeidarova ( rus. 

Кошейдарова). 

• Neatsiejama Kaišiadorių miesto dalis, 

geležinkelis, kuris vaizduojamas ir 

miesto herbe. Jau 1862 m. kuomet 

lietuvoje buvo nutiestas pirmasis 

geležinkelis Varšuva- Sankt-

Peterburgas, pro Kaišiadorių dvarą 

pajudėjo pirmasis traukinys.   

                

Lietuvių liaudies architektūroje naudoti 

gana įvairūs puošybos elementai, kurių 

įvairovė išaugo XIX a., kuomet atsirado 

galimybė gaminti lentas ir jas profiliuoti. 
 



                 

                                                                                 

Namas Vienybės g. 5, Kaišiadorys 

 
Namo papuošimai- lentos išpjaustinėtos raštais. 

Namo gale matomos pusapskritimės lentos, kurios 

sudaro savotišką ornamentą. Namo pagrindiniame 

fasade subtilios uždarytos langinės ir kreivi 

ritmiški ornamentai. 

 

Namas Algirdo g. 19, Kaišiadorys 

 
Šiame name  yra galimybė pamatyti tris svarbius 

puošybos elementus: simetriškus langus su langinėmis, 

raštuotus stogo pakrasčius bei senus, karpytos skardos 

lietaus latakus. 

 



               

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

Namas Algirdo g. 17, Kaišiadorys 

 
Šis namas yra puikus pavyzdys, kuomet puošniais 

karnizais, vad. stoginėliais yra atribojami namo skliautai 

( frontonai ) nuo sienų ir prieangių viršaus. Namų fasadų 

dekoratyvinė dalis yra prieangis, jo paskirtis, apsaugoti 

fasado duris nuo kritulių bei suteikia pavėsį poilsiui. 

 

Namas Žemaitės g. 23, Kaišiadorys 

Prieangio skydas, puoštas įžambiai 

sukaltomis lentomis, kurių smailieji galai 

sudaro ornamentą 



                                         
 

Namas V. Kudirkos g. 23, Kaišiadorys 

 
Pasivaikščiojus šalia Kaišiadorių geležinkelio bėgių, 

galima aptikti būtent šiuo raštu pjaustytu lentų, 

papuoštų namų.  Taip pat Geležinkelio stoties vandens 

bokšte, pakėlus akis į viršų galima tuo įsitikinti. 

 

Kaišiadorių geležinkelio stoties vandens 

bokštas 

Kaišiadorių mieste galima atrasti namų, kurių 

architektūroje turime galimybę pamatyti ryškų 

pagrindinių pastatų dalių ir dekoro darnumą. Namų 

fasaduose, prieangiuose saikingai naudojami 

ornamentai atskleidžia praktišką, tačiau su meniniu 

prieskoniu lietuvos, šiuo atveju, Kaišiadorių gyventojų 

statybos kultą.  
Daugiau informacijos ieškoti: Suvalkijos ( Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra; Indrė 

Kačinskaitė, Vingaudas Baltrušaitis, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė; Etninė 

kultūros globos taryba; 2008. Taip pat,: Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija; sud. Rasa 

Bertašiūtė; UAB ,, Petro ofsetas“,2013 

 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras 

Parengė Žiedūnė Krilavičiūtė. 

 

 


