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I.BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas - Pastatas.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 12563.
3. Adresas - Marijampol÷, Vytauto g.26.
4. Valdytojas - UAB ,,Swedbank lizingas“ , Konstitucijos pr. 20A, Vilnius.
.
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu. Paskelbtas saugomu Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190.
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris. 2007-09-28 Nr.ŪL-1621 kultūros paveldo
objekto būkl÷s patikrinimo aktas.
II.KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas: pastatas
statytas 1932 m. Privatus apskrities gydytojos V.Bagdono namas, kuriame buvo įrengti butai. 1940
m. nacionalizuotas. 1940 m.-1953 m. NKVD būstin÷. Pastato rūsyje išlikę suimtų asmenų padaryti
įrašai ant rūsio kamerų sienų. Nuo 1953 m. pastate įsikūr÷ Žem÷s ūkio valdyba, v÷liau Įdarbinimo
biuras. 1992 m. pastatas grąžintas paveld÷tojai G.Ylekienei, kuri statinį pardav÷ A.Grybauskui.
1992 m. namo P pus÷je pritvirtinta juodo granito memorialin÷ lenta. 1999 m. statinio teritorijoje
vykdant žvalgomuosius archeologinius kasin÷jimus rasti 6 nužudytų žmonių palaikai. 2001 m. 2007 m. pastato remonto metu atnaujintos vidaus patalpos ( būkl÷ gera), perstatyta mansarda
(būkl÷ gera), pertvarkyta stogo konstrukcija (būkl÷ gera) ir užd÷ta nauja stogo danga (būkl÷ gera).
Name naujai įrengtos šildymo, elektros, v÷dinimo ir kondicionavimo sistemos, pastatyti
santechnikos mazgai, laiptin÷se - plytelių grindys. Grindys pirmame ir antrame aukšte - linoleumo.
Lubos pakabinamos. Durys - stiklo. Pastato pamatai - akmenų ir betono. Sienos mūrin÷s, tinkuotos
(būkl÷ patenkinama). Tinkas vietomis suskilęs ir sutrūkęs. Langai - plastiko. Dviejų langų stiklai R
ir Š pus÷je sudaužyti. Perdangos monolitin÷s su metalin÷mis sijomis. Stogo konstrukcija iš medžio
ir metalo. Stogas keturšlaitis, danga plienin÷s skardos (būkl÷ gera).
Pastato vertingosios savyb÷s: planin÷ - tūrin÷ kompozicija simetriška ir racionali. Namas ir jo
patalpos stačiakamp÷s formos. Centriniam plane dominuoja dvi simetriškai išd÷stytos laiptin÷s
(būkl÷ patenkinama). Vienodas langų ir durų angų išd÷stymas abiejose statinio dalyse. Simetriją
pabr÷žia centrinio į÷jimo durų anga su portalo užuomazga. Netoli pastato vykdomas Vytauto
Didžiojo parko ir kitų teritorijų tvarkymas. Greta statinio pastatyta Kančių koplyt÷l÷ ir paminklas
Tauro apygardos partizanams.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: pastato pamatų, sienų, tinko būkl÷ yra
patenkinama, o vidaus patalpų būkl÷ - gera. Rūsio kamerų sienose esančių įrašų būkl÷ patenkinama. . Pastato sienų tinką, aplinką reikalinga tvarkyti.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija. Kompaktiniame diske 28 fotografijos.
10. Kiti dokumentai.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data 2011 m. gruodžio 14 d.
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