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I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas: Pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas: 2715
3. Adresas:
Vytauto g. 83, Vilkaviškio m._____________________________________________________________
4. Valdytojas Vilkaviškio dekanatas, dekanas – kleb. prel. kan. Vytautas Gustaitis, Vytauto g. 14,
Vilkaviškis, tel (8 342) 53 397_____________________________________________________________
(vardas, pavard÷, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisin÷ forma, buvein÷, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: nepaskelbtas
6. Ankstesnio būkl÷s patikrinimo data ir akto numeris: Kultūros paminklo – pastato apžiūros aktas, 199209-08.
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS
DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas: Vertingosios
savyb÷s – nenustatytos. Vert÷ – architektūrin÷._________________________________________
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: 1992 m. surašytame pastato patikrinimo akte duomenų
apie pastato būklę nedaug, t. y., nurodyta, kad bendra būkl÷ – gera, sienų būkl÷ – gera, tinkas –
išsilaikęs gerai. Stogo konstrukcijų būkl÷ nurodyta tokia: gegnių, greb÷stų būkl÷ – gera, stogas dengtas
šiferiu. Vidaus sienos – tinkuotos, būkl÷ – gera. Lyginant 1992 m. darytas pastato išor÷s fotonuotraukas
su dabartine jo išvaizda, matyti, kad yra pakeista pastato stogo danga (buvo – asbestinis šiferis, dabar –
skarda), užmūryta vieno lango anga šiauriniame fasade, pirmajame aukšte, žiūrovų sal÷s dalyje.
Patikrinus statinį, nustatyta, kad stogo būkl÷ šiuo metu yra gera, patalpose yra atliktas remontas, viduje
vietoje buvusio kabineto (buv. orkestrin÷s patalpos) įrengta WC, kitų patalpų suskirstymas –
nepakeistas. Sal÷s patalpa – remontuota (scenos užkulisių patalpos nuo dr÷gm÷s pel÷ja ir po remonto).
Pastato patalpas dekanatas naudoja savo reikm÷ms. Jų būkl÷ – gera. Aplinkos būkl÷ – nepakitusi
(pastatas stovi fasadu į Vytauto gatvę, pietryčių pus÷je prie pastato yra pristatyta baltų silikatinių plytų
katilin÷, pietin÷je pus÷je prie pastato yra asfaltuoti: mašinų stov÷jimo aikštel÷, įvažiavimas į ją ir
privažiavimas prie katilin÷s; pievos plotas, kuriame auga dvi didel÷s egl÷s)._
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija: pridedamos 34 skaitmenin÷s fotonuotraukos (įrašytos į kompaktinę plokštelę)_______
10.Kiti dokumentai_____________________________________________________________ , lapų.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data:
2011-12-06
(metai, m÷nuo, diena)

Vyresnioji specialist÷__________
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

______________
(parašas)

Daiva Ambrasait÷
(vardas ir pavard÷)

