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1. Kulturos paveldo vietoves apskaitos duomenys

Virbalio miestelio istorinis centras, u. k. 17125, valstybes saugomas (Del pripazinimo
valstybes saugomu ; 2005-04-29; Nr. IV-190), reiksmingumo lygmuo nenustatytas.
2. Apziurai naudotq kulturos paveldo vietoves apskaitos ir kitq dokumentq duomenys

Kulturos vertybes pagrindinis dosje. parcngtas Kulturos paveldo centro 1996 m. ir jame
pateikta fotografavimo taskp isdestymo schema, Kulturos vertybiu registro duomenys.
3. Duomenys apie paskutin§ atlikta, apziura.
4. Kulturos paveldo vietoves vertingqjq savybiq bukle ir jq pokyciai

Nekilnojamoio kulturos paveldo vertinimo tarybos aktu
vertingosios savvbes
nenustatytos, Kulturos vertybiu registre
ir pagrindiniame kulturos vertybes dosje kaip
vertingosios savvbes nurodyta : gatviq tinklas. aikstes planas, kapitalinio uzstatymo
fragmentai.
4.1. piano struktura

Piano struktura, gatviu tinklas ir aikstes Dianas nepakito.
4.2. turine erdvine struktura

Nepakito, kadangi veikla vietoveje vykdoma taikant nekilnoiamojo kultOros paveldo
apsauga reglamentuojanciu teises aktu nuostatas.
4.3. uzstatymo bruozai

Pagrindiniai uzstatymo bruozai nepakito, nors nuo 1996 m. sutvarkyta daug pastatu ,
taip pat pastatyta nauiu, kuriu isores apdailai naudojamos ne vien tradicines statybines
medziagos.
5. Kulturos paveldo vietove supancios aplinkos (apsaugos zonos) kulturinio krastovaizdzio bukle ir jo
pokyciai

Apsaugos zona nenustatyta, vietove supancios aplinkos bukle nepakito.
6. Paveldosaugos reikalavimq pazeidimai kulturos paveldo vietoveje ir jos apsaugos zonoje

2015 m. paveldosaugos pazeidimu Virbalio miestelio istoriniame centre nenustatyta,
ankstesniais metais buvo pazeidimu del savavalisku statyhu, pazeidejai buvo jspeti ir nubausti.
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys jtaka. kulturos paveldo vietoves bukles pokyciams

8. Kiti duomenys Butina kuo skubiau nustatyti vietoves vertingasias savybes, kadangi be
iu sudetinga uztikrinti vietoves apsauga.
PRIDEDAMA:

1. situacijos schema su pazymetais fotoflksacijos taskais.
2. 1 CD su fotonuotaukomis.
Akta. sudare

Vyr. valstybinis inspektorius
(pareigij pavadinimas)
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