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1. Kulturos pavcldo vit'tovi-s apskaitos duomcnvs:
Simno miestclio istorinis ccntras (unikalus kodas kulturos vcrtybii| rcgistre 17107)
Alylaus r. sav., Simno m. (Simno sen.)
{rcgistravimo rcgistre data: 1998-12-16
Statusas: Valstybes saugomas
Rusis: Nckilnqjamas
Objektas jrasytas kaip: vietove (valstybinis)
Kodas rcgistre iki 2005.04.19: U24
Nr. Lietuvos Respublikos kullOros paminklu sarase:
IJV38 Nr. naujai isaiskinamuju sarasc:
Nr. laikinosios apskaitos sarasc:
Vietoveje yra:
Tcritorijos plotas: 164100
Vizualinio apsaugos zotios po/onio plotas: 0
Fizinio apsaugos zonos po/onio plotas: 0
Vertingosios savybes (vertybes sudetis, apimlis, vertingos dalys ir clemenlai):
Gatvii| tinklas, aikstcs planas, uzstatymo fragmcntai
Atsiradimo data: 1520
Am/ius: XVI a. pr.
Vcrtinuosios savvbcs ncpatikslintos
Victovcs stebescna atlikta 2015-09-29
Duomenys is kulturos vertyhes pagrindinio tlosje:
,,Tyrimif met it fiksuotas rutiictlinis plunus, kuriame isryskeja piigrim/inc kryptis pvr mk'sttf is
Alylaus / Krosnq. Simno senoji nrivsto chilis susidare iki XIX a. pradzios. Simno haznycia yra
seniausia visoje Suduvojc. Stivita yra islikusi pailgti Irapccines formos aiksie, kitri prasitlcdu
lies baznvcia ticsiog gutvcs pruplatejiniu ir tolydzio platcdama huigiusi kilamc gulc jtiit kaip
lygiasonia Irikampio pagrindai prie nepcrxcnicwsiai pastatyiif kulluros namij. Tics haznyciu ir
netoli nuo jos yra islikys jdomus savo planine stntkturci salulincs gatVL'k's (Krdvosios) ir
hevurdziif skcrsgalviif tinklas. Micste gtntsit vicno ir t/vicji/ aukstif scnij ir medmiif pastatif".
Simno nitestelio istorine raida (pagal A. Miskinio publikacijq)
Pagal turimus duomenis Simnas bulLf viena unksciuusiui atsiradusitj lieluviskosios U/.ncmuncs
gyvcnvieciij, ncs rasytiniuose saltiniuosc victovardis pirma kartc) paminclas 1494 06 22 ir 10 16
didziojo kunigaikscio Alcksandro rastuose: prie kelio is Alytaus \j buvo sio dvaro zemes
(dirvos, ganyklos). Dokumcnte apic pat) dvara neuzsimcnama. taciau pagal rasto potckstp
galima suvokti j| buvus. Neabejotinai cgzistavo kelias is Alytaus j Simna. nes raste jis
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jvardintas. Greiciausiai tai buvo kelias is Alytaus dvaro sodybos kairiajame Nemuno krante tos girios apgyvendinimo bazes - j Simno dvaro sodyba.
Visuotinai prigijusi nuomonc, jog pirmoji Simno dvaro sodyba buvo pastatyta velesniif kapinKj
vietoje, t. y. kairiajame Sperneles kranle, kick atokiau j pictus nuo Simno ezero kranto; salia
dvaro sodybos buves jrcngtas tvenkinys ant Sperneles, pastatytas vandens malunas.
1503 m. rasytiniuose saltiniuose Simno vietovardis vcl paminetas: dcsimtine Punios baznyciai
ir klcbonui aprupinti pagal didziojo kimigaikscio Aleksandro privilegija buvo skirta is ,,Punios
ir Birstono dvarq, Duseliq kaimo bci Simno". Toks apibcndrintas vietoves [vardijimas galbut
liudija, jog, be dvaro sodybos, jau gale jo btiti ir gyvenviete.
1506 m. Simnas jau ne karta^ minimas. Pagal viena is dokumentif, 1506 07 05 didysis
kunigaikstis Aleksandras dovanojo Alytaus ir Simno dvarus su zmonemis ir visais turtais krasto
marsalkai Jonui Zabere/inskiui, o 1507 m. sj dovanojima patvirtino. 1506 m. raste paminetas
Simna su Ncmunaiciu junges kelias, o tai liudija, kad jau pradiniu Uznemunes apgyvendinimo
laikotarpiu pletojosi kelii} tinklas tarp neseniai jsikurusiij ar dar tik bcsikuriancii} gyvenvieciij.
J. Zaberezinskj per Mykolo Glinskio maista pries Zygimanta Senajj 1 508 m. nuzud/ius, Simnas
atiteko jo sunui, taip pat Jonui.
J. Reitelaitis teigia, kad ..Simno miesta jkure Jonas Zaberezinskis pries 1520 m.", o ,,kai Jonas
Jono Zaberezinskis 1520 m. pastate Simno baznycia, tai Simno miestas jau buvo nustatytuose
pleciuose".
1536 ar 1537 m. Simnas (valscius ir dvaras su miestcliu), Alytus ir Nemunaitis buvo uzrasyti
Zygimantui Senajam ir jo zmonai Bonai Sforcai. Po sio valdovo mirties Simnas atiteko
Zygimantui Augustui, kuris 1549 05 01 jj kartu su Meteliu dvaru ir daugeliu kitij valdif uzrase
Barborai Radvilaitei. Siame dokumente prie Simno, Lazdijq ir Seirijij dvari) sodybij
susidariusios gyvenvietes vadinamos miestais. 1551 05 08 karalienei Barborai mirus, visos jai
uzrasytos valdos, is jij ir Simnas, grjzo Lietuvos - Lenkijos valdovui Zygimantui Augustui; jo
vietininku Simne tais mctais buvo Povilas Turas.
1567 m. Simno valscius su ,,miestu" isnuomotas Jokubui Zaleskiui, pradzioje trims mctams, o
po to nuomos sutartis pratesta iki 1586 m.; atrodo, kad nuomininkas valsciij buvo pernuomojes
ir kitiems feodalams (Mykolui Naruseviciui, Laurynui Vainai). 1568 03 20 J. Zalcskis skundcsi
Zygimantui Augustui, kad daugelis dvarininkif aplink Simna savo valdose be leidimo laiko
karcemas, del to ,,Simno miestelis turi nemazai nuostoliq", tuo remdamasis, valdovas uzdraude
laikyti Simno apylinkese nclcgalias karcemas.
1586 m. J. Zaleskiui mirus, Lietuvos - Lenkijos valdovas Steponas Batoras isnuomojo Simno
valsciq (ir Metelius) su ,,micsteliais" Pranciskui Veselinui. 1588 m. po Stepono Batoro mirties,
kai valstybes valdovu tapo Zygimantas Vaza, P. Veselinas turejo dokumcntais jrodyti savo
teiscs j Simna.
1600 m. Simno laikytoja O. Veseliniene ir dvaro nuomininkas Jonusas Eperjasas trukde
Alytaus ekonomijos valdytojui Naugarduko vaivadai T. Skuminui patvenkti Persekes upelj.
kuriame reikejo suformuoti Alytaus palivarkui butina vandens telkinj. O. Vcselinienes dukteriai
Elzbietai istekejus uz LDK arklininko Asmenos seniuno Povilo Sapiegos, jis gavo kraicio
Simno ir Meteliu valdas su ezerais. 1603 03 20 ir 04 03 Zygimantas Vaza patvirtino abicji;
seniunijif perdavima P. Sapiegai.
Simno ir Metelii} miestcliai pirma karla uzfiksuoti 1613 m. LDK z.cmclapyjc ,,Magni Ducatus

Lithuaniac" (parenge jzymusis LDK. graftkas ir kartografas Tomas Makovskis; darbo
iniciatorius ir fundatorius - LDK. didikas Mikalojus Kristupas Radvila Naslaitelis).
P. Sapiega, 1625 08 25 budamas ,,karo ekspcdicijojc", uzrase Simno ir Metelii) valdas savo
antrajai zmonai Kolrynai Goslavskytei, o Zygimantas Vaza sj jrasa patvirtino.
1625-1626 m. P. Sapiega issirupino Simnui magdeburgines teises. Gana standartiniame
Zygimanto Vazos 1626 01 02 pasirasytos privilegijos tekste minimas laisvas nuo vaivadi},
kastelionq ir seniunu teismas; miestui leista tureti rotuse, krautuves, duonos, zuv4 ir mesos
,jatkas' fc . vaskine lajaus ir vasko gamybai, svarstykles, Krokuvos pavyzdzio saika javams

seiketi, uzeiga, pirtj ir maluna. Miestui sutciktas antspaudas su Sv. Povilo atvaizdu (pagal
fundatoriaus varda), laktiskai - herbas.
1626 03 23 Zygimantas Vaza pakartojo LDK vicekanclerio P. Sapiegos teise laikyti Simno
dvarq ir miesta, kuriam ,,sio didiko rupesciu" buvo sutcikta magdeburgine teise.
1633 02 10 Vladislovas Vaza pasirase priviiegija, pagal kuria LDK vicekancleris P. Sapicga
uzleido Simno ir Meteliq valdq savo treciajai zmonai Sofijai Danilaviciutei. 1635 m. P.
Sapiegai mirus, Simno vaityste su ,,miesto magdeburgine jurisdika, valakais, sklypais,
ganyklomis, pastatais ir karcemomis" duota Jurgiui Lokickiui.
1636 04 15 miestieciams prasant, Lietuvos - Lenkijos valdovas Vladislovas Vaza patvirtino
Simno magdeburgines teises.
1637 09 26 Simno vaitas J. Lokickis uzleido vaityste krasto marsalkai Lukui Opalinskiui, o
pastarasis 1639 11 19 - Jonui Donovojui. Nurodoma, kad 1638 m. Varsuvos seimas skyre
Simno ir Meteliu dvarus, kaip stalo valda, Vladislovo Vazos zmonai Cecilijai Renatai.
1654 m. prasidejus Lietuvos - Lenkijos karui su Rusija, o 1655 m. - su Svcdija, didzioji LDK
teritorija labai nukentejo. Nurodoma, kad 1655 m. Rusijos kariuomene uzeme, nusiaube ir
sudegino Simna. 1664 06 18 Lietuvos - Lenkijos valdovas Jonas Kazimieras patvirtino savo
pirmtakq suteiktas bei konfirmuotas Simno magdeburgines teises, taip pat 1647 07 08
priviiegija, kuria leista miestieciams imti misko is Alytaus girios miesto gatvems grjsti, tiltams
statyti bei remontuoti, taip pat — 1643 01 28 komisarij sprendima del miestui priteistos zemes,
mokesciq uz ja ir zuvies gaudymo ezeruose.
1677 m. pagal Traku vaivadijos mokesciq rinkejo Aleksandro Sysinskio duomenis, Simne buvo
33 dumai (be zydq, bajonj, klebono ir seniuno jurisdikii), taigi sick tiek daugiau negu 1667 m.
1679 02 07 Lietuvos - Lenkijos valdovas Jonas Sobieskis konfirmavo Simno magdeburginiij
teisiq privilegijq
Simno seniunijq perimant valdyti Mykolui Venclovskiui, o Meteliq seniuniji} ,,pagal paprotj"
atiduodant izdui, 1730 01 11 sudarytas abieji} valdq inventorius. Scniunijos aprasymas pradetas
nuo dvaro sodybos: ,,ten, kur anksciau buvo Simno dvaras, stovi siaudais dengla kepykla ir
klojimas". Apie palivarko sodyba visai neuzsimenama.
Mieste buvo 21 apstatytas sklypas: Turgaus gatveje - 13, Dvaro gatveje - 5,5, Gardino - 3.
Visi kiti sklypai buvo tusti, ju, surasyta: Kauno gatveje — 43, Gardino — 20, Tvenkinio — 16,
Uznugario gatveje bei kitose vietose - 19, is viso 98.
Is siij duomcnq galima sprcsti, kad dar ir 1730 m., t. y. pracjus 9 metams po karo baigties ir
mazdaug 20 metii po bado bei maro epidemijos (kai dalis sodybij jau galejo buti atstatyta),
miestas vis dar buvo sunykes, dvaro trobcsiu salia miesto faktiskai ncliko.
1744 11 14 Augustas III suteike Simnui magdeburginq teisiq konfirmacine priviiegija. Po
Simno ir Mcteliu scniuncs Tekles Sapiegaites - Radviliencs mirties 1747 m., abi valdos 1748
07 24 perduotos Ovruckio ginklininkui Jonui Chmielevskiui.
1754 11 13 J. Chmielevskis pcrlcido Simno vaityste savo sesers vyrui Adomui Jonui Todvenui,
o Augustas III s[ akta patvirtino. Apie tai seniunas 1756 08 17 prisipazino Alytaus
magdeburgijoje.
1765 m. Simne (magdeburginio miesto dalyje) buvo 25 zydq namai (170 zmoniq), taigi, siek
tiek daugiau negu 1735 m.; abiejose seniunijose (su Mctcliais) surasyti 339 zydai.
1776

m. Simno, kaip ir daugelto kitq LDK miestq, magdeburgines teises panaikintos.

Motyvuojant g| veiksma, nurodyta, kad savivaldos teisemis besinaudojantys miestai neturi
,,miesto isvaizdos", juose mazai gyventojq, o namai panasus j kaimo trobas. Taip galejo
atrodyti ir Simnas, nes, sprendziant vien pagal 1778 m. klebono jurisdika, kurioje gyveno 4
valstieciai ir 3 darzininkai, ten buvo ,,begriuvanti karcema" (nuomojo zydas uz 200 auksinuj, o
klebono trobesiai taip pat ,,begriuvantys".
Nera ziniq, ar panaikinus magdcburgincs teises, nustojo veikes magistratas, nes ,,teismai iskelti
j Trakus". Teigiama 1781 m. Simne buvus 1537 gyventojus, taciau tai veikiausiai ne vien
mieste, bet visoje parapijoje gyvene zmones.

Po ilgesnio laiko vel minima Simno mokykla. Gal miestui XVIII a. pirmojoje puseje sunykus,
mokyklos nehuvo, o atsidurc ji vcliau. 1782 m. mokykla lanke 10 vaiku (po vienq is bajorij ir
valstieciu, 8 - is miestieciii).
1791 04 18 Kctvcriu metu seimas prieme Miestij jstatyma, o 1791 05 03 - Konstitucija; pagal
siuos dokumentus miestieciai tapo laisvi, o zeme - miestu nuosavybe. 1792 06 15 savivalda
atgavo ir Simnas; jam suteiktas ,,Dyploma confirmationis miastu wolnemu Simnowi..." ir
herbas su apastalu Sv. Petro ir Povilo figuromis bei ,jiems budinga apranga ir atributika". E.
Rimsos nuomone, taip buvo atkurtas herbas, kurj Simnas ,,is seno turejo, t. y. su svenluji}
apastali} Petro ir Povilo atvaizdais", taciau neaisku, kodel pradzioje jame vaizduotas tik Sv.
Povilas. Tyrejo nuomone, Simno herbas neheraldiskas ir gana prastai atrodo.
1795 m. treciajj kartq ir galutinai padalyta Lietuvos - Lcnkijos valstybe nustojo egzistuoti, o
Simnas kartu su visa lietuviskaja Uznemune iki Nemuno atiteko Prusijai. 1797 03 18 Prusijos
karalius Frydrichas Vilhelmas 11 dovanojo Simno (Kalesnyku) dvara kunigaiksciui Karoliui
Bckui Holsteinui, o 1799 12 26 Vilhelmas III sj dovanojima patvirtino. Miestas ir giria liko
valstybes nuosavybe; izdui miestas jpareigotas moketi cins^ ir propinacijos mokestj — po 150
taleriu kasmct.
Prusijai pradejus valdyti, Simno, kaip ir kitu miestu gyventojams, dar 1796 08 09 nustatyti
gyvenimo, elgesio, ukininkavimo ir kiti reikalavimai, jvairiai paveike skirtingus visuomenes
sluoksnius ir sukele daugumos /moniij nepasitenkinimq. Be to, 1797 04 17 isleistas specialus
zydu reglamentas, kuriuo suvarzytas ne tik ji4 asmeninis gyvenimas, bet ir prekyba, kitokia
veikla.
1800-1801 m. Simno dvara su jo pajamomis, kaip ir Gizus bei Metelius K. Bekas Holsteinas
perleido Bogumilui Mikuliciui is Igliskiu. Pastatasis 1804 m. dovanojo Simna savo duktcriai
Aleksandrai, paskirdamas jai globeja Kaz| Daunoravicii4.
1806 m. prasidejusj kara tarp Prancuzijos ir Prusijos, o vcliau ir siai padcjusios Rusijos,
Prancuzijai laimejus, 1807 06 25 Tilzeje pasirasyta taikos sutartis tarp Napoleono ir Aleksandro
I. Pagal siq sutartj visa lietuviskoji Uznemune atskirta nuo Prusijos ir prijungta pric prancuzq
suformuotos Varsuvos kunigaikstystes. Pagal Napoleono pasirasytq sios kunigaikstystes
konstitucija panaikinta baudziava, visi gyventojai jstatymiskai sulyginti, o teritorija padalyta \
departamentus. Kalvarijos pavietas su Simnu priskirtas Lomzos departamentui.
Pagal 1808-1809 m. Varsuvos kunigaikstystes statistinj aprasyma Simne nurodyta buvus 750
gyventoju. kurie gyvene ,,skurdziai 4t .
1816 m. Simno parapijoje nurodyta gyvenus 190 zydu ir 70 totoriu; 1818 m. buves jsteigtas
Simno valscius, zydai tureje sinagoga.
Iki 1820 m. Simno dvara valde K. Daunoravicius, o po to -- Aleksandra Mikuliciute Usinskiene ir jos vyras Tomas Usinskas. A. Usinskienei mirus, jos brolis, B. Mikuliciaus sunus,
1827 10 29 pardave valdq T. Usinskiui.
1856 m. Simne nurodoma buvus 1492 gyventojus (736 zydai); konstatuota, jog tai ,,viena is
vietovii(, kur zydams nuo seno netrukdoma gyventi". 1858 m. micstc surasytas 151 mcdinis
namas, 1552 gyventojai (767 zydai).
Pagal 1860 m. Augustavo gubernijos miestu sarasa Simne buvo 1458 gyventojai (153 mcdiniai
namai).
1863m. sukilimas pavcikc ir Simno miesta^ bei apylinkes. Kai Rusijos kariuomcncs
papulkininkis Manockis 1863 05 11 prie Balbieriskio sumuse Kaminskio sukilelius, o 05 15
Aguonpieveje ties Rudenais - dar ir kita burj, tai Prienu miskuose veik^s Povilas Suzinas su
800 vyru pcrsikele per Nemuni} ties Nemunaiciu ir, susijung^s su Hlaskos buriu (tuomet jau
400 vyruj, 06 29 puole Monoekio dalinj prie Staeiskes misko. Puolimas nepavyko, nes Hlaska,
priesingai isankstiniam susitarimui, nepadejo P. Suzinui, o Meteliij ezero pakrante pasitraukc j
Simno apylinkes. Musyje zuvo P. Suzinas ir 35 jo burio sukileliai.
Po sukilimo numalsinimo Lietuvoje dar ilgai vyko represijos, o 1864 m. uzdrausta Hetuviska
spauda. Nurodoma, kad 1863 m. konfiskuota Simno baznycios zeme, o 1864 m. — uzdaryta
parapijine mokykla; jos vietoje ,,tuoj pat" atidaryta valstybinc rusiska pradzios mokykla.

1866 m. panaikinus Lenkijos karalyste^ o 1867 pakeitus lietuviskosios Uzncmunes
administracinj suskirstyma, Kalvarijos apskritis sumazinta, bet Simnas joje isliko. 15 valsciij
turinti apskritis priskirta Suvalki; gubernijai.
1876 m. u/nemuneje pertvarkius teismus, Simne jsteigta teismo jstaiga, skirta Krosnos,
Krokialauko, Kirsnos ir Simno valsciams. Be to, miestelyje veike policijos nuovada Simno,
Krokialauko ir Balkunq valsciams. dirbo notaras. 1878 m. atidaryta vaistine.
1883 m. Simne surasyti 229 namai su 1722 gyventojais; buvo valsciaus valdyba, mokykla,
pastas, vaistine, notaro jstaiga, grudu magazinas.
1895 m. nurodoma miestelyje buvus 1870 gyventoju (is jij zydij - 944, o lenkais uzsirasiusii} 926). XIX a. pabaigoje rusiskaja pradzios mokykla Simne lanke apie 120 vaikij.
1901 m. surasyta 1870 gyventojij, is ji| buvo 944 zydai ir 926 lenkai; apie lietuvius
neuzsimenama; pagal tikejima buvo toks pat judcjij ir kataliki} skaicius; lenkiskai kalbeti
mokejo visi, skaityti — 111, rusiskai skaityti - 52 vyrai.
Vokictijos zvalgybos duomcnimis, Simne 1914 m. gyveno 1979 zmones (786 zydai); nurodyta
miestelyje buvus muring baznycia su murine sventoriaus tvora, pasta, telegrafa ir 16 m ilgio
tilta per Spernele; j micstclj suej$ keliai is Alytaus, Kalvarijos ir Scirijif.
1918 02 16 paskelbus atkurtaja Lietuvos Nepriklausomybe, Simne pradeti formuoti vietos
valdzios organai; pradzioje suorganizuota 48 nariq parapijos taryba, kuri 1918 11 07 isrinko 7
asmeni) vykdoma^jj komiteta. Per 1920 m. kovas su lenkais Augustavo - Seinu ruoze Simne
stovejo Lietuvos kariuomcnes stabas, kelios kariu kuopos, o gelezinkelio ruoze ties miesteliu
1920 m. lapkritj veike sarvuotas traukinys ,,Gediminas".
1931 m. Simne surasyta 30 didesnii} krautuviq. Iki 1935 m. krautuviu ir kitif versloviq skaicius
beveik nepakito, o palyginus su 1933-1935 m. duomenimis, matyti, kad ir kiti pasikeitimai
minimalus: 1933 m. praktikavo gydytojas S. Freidas, o nuo 1935 m. — jau ir I. Angienickis.
1935 m. jsleigta veneriniq ligij ambulatorija.
1940 06 15 Lietuva okupavo Raudonoji armija. Miestelyje stovejo Raudonosios armijos 533
Sauliij pulkas, gyveno sio dalinio karininkij seimos.
1941 06 22 prasidejus Vokictijos - Sovictq Sajungos karui, vokieciams uzimant Simna, jq zuvo
14, raudonarmiecii; - 19, vietos gyventojij - 27. Nuo vokiecii} lektuvq bombtj dalis centro
pastatu sugriauta ar sudeginta..
Pirmosiomis vokieciq okupacijos savaitemis miestelyje susaudyti vietiniij kompartijos ir
sovictincs valdzios vadovai. Zydai, kuriif Simne liko apie 600, pradzioje buvo suvaryti j vietoje
suformuota geta, o netrukus susaudyti: Vidzgirio miske prie Alytaus - 182 vyrai, o Kalcsnykij
giraiteje - 412 moterq, seniij ir vaiki).
Raudonoji armija Simnq uzeme 1944 07 30. Dar 1944 m. pabaigoje pasirode pirmieji partizani)
buriai. Nuo 1945 m. partizanu veikla tapo itin aktyvi. 1945 02 21 Simne jsikures kariuomenes
garnizonas su stribais uzklupo partizanus Liepakojij kaime; nukautuosius nugabeno j miestelj ir
, isverte ant Simnytes upelio kranto prie kulturos narnq". Tai buvo pirmieji Simne viesai
isniekinti zuve partizanai.
1945 m. geguzes viduryje is Simno isvykes NKVD kariuomenes 1-ojo Pabaltijo fronto 22-asis
pulkas apsupo Kalniskes miske Jono Neifalto - Lakuno partizanq stovykla; 05 16 musyje zuvo
keli simtai enkavedisti) bci stribi} ir 44 partizanai, kurii} kunai taip pat buvo suguldyti Simno
aiksteje, o po to uzkasli puezereje. Aktyvus pasipriesinimas okupantams vyko visa pokarj.

1950 m. pertvarkius Lietuvos administracinj suskirstymq, Simnas tapo vieno is nauji} rajonq
centru. Tai paskatino miestelio atkQrima ir augima.
1959 m. surasant Lietuvos gyventojus, Simne jq buvo 1661, o 1969 01 01 gyveno 1435
zmones. 1976 m. Simne buvo jau 1800 gyventojij.
1990 03 11 atkurus Lietuvos nepriklausomybe, mieste likviduotas vykdomasis ir partijos
komitetai, suformuota scniunija, grazinti anksciau pakcisti prieskario gatviij pavadinimai. 1989
m. mieste buvo apie 2300 gyventojij.
1996 m. buvo atlikti Simno tyrimai, kuriais isaiskinti nuo 1968-1969 m. urbanistikos paminklo
teritorijoje - plane ir apstatyme - jvyke pasikeitimai (atliko archil. R. Jurgilas). Tyrimij

rezultatai leido siek tick patikslinti urbanistikos paminklo ribas, saugotinus piano ir apstatymo
elementus. Konstatuota, kad del kai kuriq neigiama poveikj miestui padariusiij statiniij jo vcrte
kultOros pavcldo poziuriu siek tick sumazejo, taciau vis dar atitinka valstybes reiksmes kulturos
vertybes objekto statusa.

2. Apziurai naudotq kulturos paveldo vietovcs apskaitos ir kity dokumcntq duomcnys:
1. Kulturos vertybes pagrindinis dosje, 1996 m., (aprasq uzpilde Darius Balciunas)\. Algimanto Miskinio st
Lietuvos urbanistikos paveldas irjo vertybes, I tomas. Uznemunes miestai ir miesteliai. Vilnius:
Savastis, 1999, p. 101-192.
3. Duomeiiys apie paskutinc atlikta apziura:
Nuodugni visos tcritorijos apziura nebuvo atlikta, atskiros teritorijos dalys ir fragmentai tikrinti
kiekvienais metais. Paskutine miestelio istorinio centre foto fiksacija atlikta 201 1-04-04.
J Simno miestelio istorinio centro teritorija patenka sic j kulturos vertybiu registry jrasyti
kulturos paveldo objektai;
U. k. 4094 Lietuvos partizani) kapas, Simno m. kapines; tikrinta 2012-01-16 Nr. KPD-AV-192
U. k. 2661 Lietuvos partizamj kapas, Simno m. kapines; tikrinta 2012-01-16 Nr. KPD-AV-193
U. k. 2591 Namas, Birutes g. 2/Vytauto g.; tikrinta 2014 m. kovo 20 d. Nr. AAA-35
U. k. 2592 Namas, Vytauto g. 51; tikrinta 2014 m. kovo 21 d. Nr. AAA-36
U. k. 852 Simno Svc. Mergeles Marijos Emimo j dangij baznycia, Kreivoji g. 2; tikrinta 201505-21 Nr. AAA(P)-6

4. Kulturos pavcldo victoves vcrtinj;i|iq savyhiij hukle ir iu pokvciai:
4.1 . piano struktura:
Piano strukturoje esminiij pokvcit4 nera. Gatviq tinklas nepakit^s.
4.2. turine erdvine struktura:
Turine erdvine struktura nepakitusi. Nauji| statiniu. zaloianciu tOrine erdvine struktura.
nepastatyta.
4.3. uzstatymo bruozai:
Uzstatymo bruozai isliko nepakit^.
2015 m. Alytaus rajono savivaldybes administracija kartu su Simno Sve. M. Marijos emimo \q parapija jgy
visuomenes poreikiams" (Kreivoji g. 1). Rekonstruotame pastate jrengtos sales, kuriomis
naudojasi Simno gyvcntojai, veikia ,,Carito" organizacija.
Pastato architektura artima urbanistines aplinkos uzstatymo pobOdziui.
5. Kulturos paveldo vietove supancios aplinkos (apsaugos zonus) kulturinio
krastovaizdzio bukle ir jo pokyciai:
Kulturinio krastovaizdzio bukle nepakito.
6. Pavcldosaugos rcikalavimu pa^eidimai kulturos paveldo victovcie ir jos apsaugos
Patikrinimo metu nustatyti sie paveldosaugos reikaiavimq pazeidimai:
I. Uzfiksuota ^alimai savavaline statyba pastate Vvtauto z. 36. Del sio atvcjo 2015-10-05
KPD Alvtaus skyrius rastu Nr. Q.29.-A)2A-556 kreipesi i Valstybincs teritoriiu
planavimo ir statvbos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritoriji^
planavimo ir statvbos valstybines prieziuros skyriu. 2015-10-30 gautas atsakvmas
Nr. 2D-16616. kad informacija pasitvirtino. surasytas savavalines statvbos aktas.
loliau pa/eidimai sajjnami teises akti} nustatyta tvarka.

II. Uzfiksuota. kad netinkamai laikomas Simno sinagogos pastatas. 2015-10-30 KPD
direktoriaus jsakymu Nr. 1-258 pradeta Simno sinagogos irasymo i kulturos vertybiu
registra procedura.
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai povcikiai, darantvs jtakq kulturos pavcldo vietovcs
huklcs pokvciams:
AntropogeninJaj^veiksniai: pokycius letnia poreikis pritaikyti ar rekonstruoti statinius kitoms
rcikmems.
Gamtiniai vciksniai didesnes itakos vietoves fizinei buklei nedaro. vyksta naturalus pastatu
senejimo ir nusidevejimo procesas. \s vertybii; registry jrasyti} muriniq pastati] huklc
blogcja, ncs plytu muras eroduoja. tarp siulii| esantis risamasis skiedinys - isduleies. Nami|
savininkai stokoja ir lesu. ir /iniu. kaip tokius pastatus reikctu tvarkyti. todcl imasi tik smulkaus
palaikomojo remonto.
8. Kiti duomenys:
Patikrinimo metu atlikta foto fiksacija.
Fotografiji) sarasas:
1. Simno Svc. Mergeles Marijos Emimo j dang\ baznycia/Kreivoji g., 15 vnt.
2. Namas, Birutes g. 2, 4 vnt.
3. Namas, Vytauto g. 51,4 vnt.
4. Sinagogos pastatas, 5 vnt.
5. Miestelio centrine aikste, 6 vnt.
6. Vytauto g., 35 vnt.
7. Birutes g., 6 vnt.
8. Dariaus ir Gireno g., 7 vnt.
9. Pazeidimai, 4 vnt.
10. Tvarkyti statiniai, 4 vnt.
PRIDEDAMA:
1. 1. Teritorijos ribu planas is kulturos vertybes pagrindinio dosje (1996 m.) su 2015-0929 vykdyto fotografavimo taskais, 1 lapas.

Aktij sudare
Vyr. valstybine inspektore
Janusoniene
(pareigL| pavadinimas)

^^/^

/~\^.
(parasas)

Margarita
(vardas ir pavarde)

