רעגירונג’ס פרעזענטאציע איבער
זייערע שוידערליכע פלענער פאר’ן
בית החיים

זייט מתפלל פאר די שוכני עפר אינעם
אלטן בית החיים אין ווילנא זיי זאלן-אור
האבן א מנוחה נכונה און ניצל ווערן פון
דעם שוידערליכן פלאן וועלכע רופט
אויסצורייסן שטיקער פונעם בית החיים

ארום זענען אויסצוגן פון זייערע דאקומענטן

ָא ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ֲעשֵׂ ה ְל ַמען
ָ
או ַה ֶביך ׁש ֹו ְכנַ י ָע ָפר
ֹ
Functional zone “B”
• Earth-moving and construction works are allowed to be
carried out in functional zone B but solely:

B

Functional zones “A” and “C”

– in the areas where no essential human remains have been
discovered ;
– appropriate engineering solutions have been identified for
the protection of such remains.

• It is prohibited to carry out earth-moving works in
functional zones A and C, except the following cases:

– when it is related to the maintenance of existing
engineering structures (underground services and roads) ;
– when it is related to the Sports Palace maintenance.

• In order to carry out earth moving works related to the
maintenance of the said buildings, consent must be
obtained from the LJC and a minimum amount of work
shall be carried out.
• All earth moving work must be carried out under the
supervision of an archaeologist and designated
representative)ראודס
of theאוןLJC.
 (וואו עס זענען דא געביידעסC  אוןA זאנע

• All earth-moving work must be carried out in this zone
under the supervision of the archaeologist and the
)זאנע
ערקלערט א באפער
אבער זיי האבן עס
,החיים
 (וואס איז אינעם ביתB זאנע
designated
representative
of the
LJC.

: אויסשליסליךB רירן ערד און בוי ארבעט איז ערלויבט דורכגעפירט צו ווערן אין פאנקשענעל זאנע
• אין די געגנט וואס מ’האט נישט געטראפן קיין “עסענטשעל מענטשליכע
 אבער וואס זיי זאגן אז עס איז נישט גענוי אין,איבערבלייבענישן״ (דאס הייסט עצמות
.)זייער אריגינעלן ארט אדער זענען ווייניג

C
B

: אויסער אין די פאלגנדע פעלער,C  אוןA מ’טאר נישט רירן קיין ערד אין זאנע

• פאסיגע אינזשענירישע לעזונגען זענען אידענטיפיצירט געווארן צו באשיצן די
איבערבלייבענישן
• אלע גראבונגען מוז’ן דורכגעפירט ווערן אונטער די אויפזיכט פון אן ארכעאלאג און די
.דעזיגינירטע פארשטייער פון די לאקאלע אידישע געמיינדע

• ווען עס איז פארבינדן מיט אויפהאלטן די עקזיסטירנדע סטרוקטורן
)(אונטערערדישע סערוויסעס און ראודס

THE BORDER OF THE TERRITORY OF THE LOCATION OF
THE OLD JEWISH CEMETERY IN ŠNIPIŠKĖS AND THE PROPOSED
BUFFER ZONES
PROTECTION
AGAINST
PHYSICAL
IMPACT)
THE(SUBZONES
BORDER OFFOR
THETHE
TERRITORY
OF THE
LOCATION
OF

A

• ווען איז פארבינדן מיט מעינטענעס פון די ספארטס פאלאס (די געביידע וואס זיי
.)ווילן איצט באנייען און דאס וועט קלאר פארלאנגן גראבונגען

THE OLD JEWISH CEMETERY IN ŠNIPIŠKĖS AND THE PROPOSED
BUFFER ZONES (SUBZONES FOR THE PROTECTION AGAINST PHYSICAL IMPACT)

• דורכצופירן ארבעט וואס רירט ערד (גראבונגען) וואס זענען פארבינדן מיט
 מוז מען באקומען א הסכמה פון די לאקאלע אידישע,די גערמאנטע געביידעס
געמיינדע (וועלכע האט שוין מיט יארן צוריק ערלויבט צו גראבן אויפ’ן בית
.החיים) און עס זאל דורכגעפירט ווערן מינימאלע ארבעט

B
B

Accident management and recovery
• Should an emergency occur in the building or
engineering system, earth-moving work related to the
elimination of any threats shall commence immediately
either in the territory or the buffer zone of Šnipiškių
cemetery and an LJC as well as the DCH must be
informed without delay.
• After the arrival of an archaeologist and a designated
representative of LJC at the place of the emergency,
און ערהוילונגofמענעדזשמענט
עקסידענט
works related to the elimination
any threats shall
be
,סיסטעם
אינזשענירינג
די געביידעwith
עמוירדזשענסי אין
• אויב עס פאסירט אן
carried
out in אדער
accordance
their requirements.

B
C
C

B

A

A

 סיי אין די,זאל דורכגעפירט ווערן גראבונגען בשייכות מיט עלימינירן פון די געפארן
 נאר די רעגירונג האט עס,טעריטאריע אדער די באפער זאנעס (וואס איז אויך דער בית החיים
 די לאקאלע אידישע געמיינדע ווי אויך די.ארויסגעשניטן) פונעם שניפישעק בית החיים
.קולטור דעפארטמענט מוז ווערן איינגעמאלדן דערוועגן אן קיין שפעטיגונג

ספרי חיים וספרי
מתים פתוחים לפניך

A

A
A

דער רויטער שטרייך איז דער אריגינעלער גרעניץ פונעם בית החיים וואס די
:רעגירונג האט צוטיילט אין דריי שטיקער
 איז וואו מ’האט געבויעט דעם שענדליכן “ספארטס פאלאס״ און נאך בניניםA

דער טייל וואו מ’האט שוין געטראפן עצמות
 וואס די רעגירונג האט, נפטרים700 פון כאטש

.גענצליך ארויסגענומען פונעם בית החיים

 זענען נאך שטחים אויפ’ן בית החיים וואס זיי האבן צוטיילט איןC  אוןB
.אנדערע זאנעס
. לויט די ציטירטע פארשריפטן,דער פלאן ערלויבט צו גראבן אינעם בית החיים
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