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DĖL INFORMACIJOS APIE VEIKLAS SAPIEGŲ PARKO TERITORIJOJE 

 

Dėkojame už išsamią informaciją apie bendruomenės organizuojamas veiklas Sapiegų 

parko teritorijoje. Jūsų pateikta informacija bus naudojama, kaip Sapiegų rezidencijos, trinitorių 

vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies ir jo prieigų idėjos atviro 

architektūrinio projekto konkurso sąlygų priedas.  

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

Vyriausiasis miesto architektas      Mindaugas Pakalnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neringa Jarašūnienė, el.pastas, neringa.jarasuniene@vilnius.lt 
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