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Nr.

I.BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas - Namas .
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 16913.
3. Adresas - Marijampol÷, P.Vaičaičio g.16,
4. Valdytojas 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. N÷ra
II.KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLöS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savyb÷s ir kiekvienos iš jų būkl÷s apibūdinimas: Namas
medinis, vieno aukšto, su mansarda, apkaltas horizontaliai medin÷mis lentel÷mis (būkl÷
patenkinama), pastatytas 19 a. pab. Langai ir durys medin÷s (būkl÷ patenkinama). Stogo
konstrukcija medin÷, stogo danga šiferio (būkl÷ patenkinama). 1917 m. name apsigyveno A.Bulota
ir vert÷si advokato praktika. Jis įsteig÷ mieste realinę gimnaziją, ten mokytojavo, kelis metus buvo
Marijampol÷s apskrities tarybos narys ir Padovinio valsčiaus pirmininkas. 1929 m. A.Bulota su
žmona ištremti į Varnių koncentracijos stovyklą. V÷liau išvyko gyventi į Čekoslovakiją. 1930 m.
grįžo į Marijampolę. Išleido Žemait÷s raštų rinkinį, organizavo paminklo Žemaitei statybą miesto
senosiose kapin÷se, paraš÷ Lietuvos advokatūros įstatymo projektą. 1941 m. vokiečiai sušaud÷
A.Bulotą Panerių miške. Nuo 1940 m. pastate įsikūr÷ įvairios įstaigos ir organizacijos. 1984 m.
prie namo pietin÷s dalies pristatytas mūrinis, baltų plytų priestatas. Šiuo metu dalį pastato nuomoja
Raudonojo kryžiaus draugijos Marijampol÷s miesto komitetas. Statinio Š pus÷je išlikusi metalin÷
tvora su dviem betono ir metalo stulpais. Namo aplinkoje auga lapuočiai medžiai.
8. Kultūros paveldo objekto būkl÷s apibūdinimas: Namo fizin÷ būkl÷ yra patenkinama. Pastato
vertingosios savyb÷s nenustatytos. Reikalinga atlikti tvoros ir želdinių tvarkymą.
PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija. Dvi fotografijos.
10. Kiti dokumentai. N÷ra.
11. Kultūros paveldo objekto būkl÷s patikrinimo data 2012 m. rugs÷jo 11 d.
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