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1. PROJEKTINĖS VIETOVĖS APŽVALGA 

 

 Projektuojama teritorija yra Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso (kodas 762) dalis ir yra Vilniaus miesto sav., Antakalnio g. Žemės sklypo kadastro Nr. 

0101/0045:254. Teritorija patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Antakalniu (kodas 16084) 

ribas. Vakarinėje dalyje parkas ribojasi su Antakalnio gatve, rytinėje - su L. Sapiegos gatve, šiaurinėje 

dalyje - su gretimų sklypų ribomis ir esamu užstatymu. Teritorija aptverta tvora, į ją galima patekti 

pro vartus iš L. Sapiegos ir Antakalnio gatvių. 

 

Pav. 1 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane  

(šaltinis: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-maintenance#) 
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Pav. 2 Vilniaus miesto žemėlapio fragmentas - Johann Georg Max Fürstenhoff, Plan von der Stadt 

Wilda oder Willna in Littauen, 1737 (1740) 

(šaltinis: http://www.maps4u.lt/lt/includes/siuntiniai/Z/Vinius/Vilnius_1740_.html) 

 
 

Pav. 3 Vilniaus miesto žemėlapio fragmentas, 1840 m. 

(šaltinis: http://www.maps4u.lt/lt/includes/siuntiniai/Z/Vinius/Vilnius_1840_Kraszewski.html) 

 
 

 Rūmus 1689-1692 m. pagal Giovannio Battistos Fredianio projektą statė Lietuvos didysis 

etmonas Kazimieras Jonas Sapiega Vilniaus Antakalnyje. 

 Vienintelis brandžiojo baroko (XVII a. paskutinis dešimtmetis) rūmų ansamblis išlaikęs 

pagrindinius teritorijos kontūrus ir svarbiausius ansamblio kompozicijos elementus - rūmų kiemą su 

kiemo centre stovinčiais rūmais, į rūmus orientuotą centrinę parko dalį ir jo ašyje nutiestą centrinį 

taką, jungiantį Antakalnio gatvę su rūmų kiemu, centrinės parko alėjos pradžioje ir alėjos įėjime į 

rūmų kiemą tebestovinčiais vartais. Nežiūrint XIX-XX a. statybų, natūroje galima atsekti sodo-daržo, 

buvusio tarp parko ir Trinitorių vienuolyno ribas, o taip pat skersinę parko alėją nukreiptą į tuo pat 

metu statytos Trinitorių bažnyčios pagrindinį portalą. 

 Skersinėje parko alėjoje, parko tvoroje ir sienoje prie bažnyčios šventoriaus buvo dveji barokiniai 

vartai. Rūmų kiemo tvoroje, dabartinės L. Sapiegos gatvės ašyje tebestovi pietiniai vartai į rūmų 

kiemą. Šiauriniai vartai - vartai tarp rūmų reprezentacinio kiemo ir ūkinio kiemo nugriauti apie XIX 

a. vidurį. 

 1808 m. liepos 23 d. Gardino gubernijos valstybės tarėjas ir Slonimo pavieto maršalka Vaitiekas 

Puslovskis pardavė Vilniaus miestui Sapiegų rūmus ir pusę jurizdikos už 40 000 sidabrinių rublių. 

Remiantis Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus A. Rimskio-Korsakovo 1809 m. kovo 

30 d. įsakymu rūmuose buvo atidaryta Karo ligoninė. 

 Rūmų rekonstrukcijos planą parengė architektas Žozefas Pusje. Tokiu būdu, Antakalnio karo 

ligoninė tapo viena pirmųjų įstaigų Lietuvoje, kurioje dirbdavo specialiai parengti medikai. Iki tol 

špitolėse ligonius prižiūrėdavo vienuolės. 

 Karo ligoninė veikė Sapiegų rūmuose, trinitorių vienuolyne ir Sapiegų parko statiniuose. 
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 Karo su Napoleonu metu, Sapiegų rūmuose veikė prancūzų karo ligoninė, kuri per trumpą laiką 

stipriai nuniokojo pastatus. 

 Lenkijai valdant kraštą 1919-1939 m. Karo ligoninės patalpose įsikūrė Stepono Batoro 

universiteto klinikos. 

 Antrojo pasaulinio karo metais Karo ligoninė buvo pritaikyta Vokietijos kariuomenės reikmėms. 

Po karo buvo atkurta kaip Karo ligoninė. Joje buvo įsteigta Vilniaus universiteto Hospitalinės 

chirurgijos katedra. 

 (Šaltinis: https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/senasis-vilnius/vilniaus-istorija-sapiegu-

rumai-ir-parkas/) 

 

Pav. 4 Vaizdas į Antakalnį nuo dešiniojo Neries upės kranto, 1875 m. 

(šaltinis: https://www.madeinvilnius.lt/wp-content/uploads/2017/05/3C890945.jpg) 

 
 

Pav. 5 Karo ligoninė, 1917 m. 

(šaltinis: https://www.madeinvilnius.lt/wp-

content/uploads/2017/05/kriegslazarett_antokol_4_001.jpg) 

 
 

 Parko kompozicijos pagrindinė ašis eina nuo Antakalnio gatvės į rūmus, esančius parko rytiniame 

gale. Ašis šiek tiek asimetriška rūmų atžvilgiu, nes jos galuose yra vartai. Parke liko taisyklingo plano 

takų, nemažai senųjų medžių. XVII a. pradžioje parkas juosė medinius Sapiegų rūmus, rytų pusėje 

jungėsi su Antakalnio šlaitų miškais. Statant mūrinius rūmus, 1691 m. parkas buvo išplėstas, 

pertvarkytas. Jis buvo taisyklingo plano, sudalintas stačiakampiais, su dvejomis apskritomis 

aikštelėmis. Takai ėjo iš pietų į šiaurę ir iš rytų į vakarus, maždaug statmenai ir lygiagrečiai su Nerimi. 

 Parke buvo gėlynų, skulptūrų ir dekoratyvinių vazų, tankmėse stovėjo altanos, parko nameliai. 

XVIII a. antroje pusėje parkas buvo išplėstas į pietų pusę. Tvora su vartais juosia parką ir rūmų kiemą. 

Ji plytų mūro, tinkuota. Visi trys vartai barokiniai, turi klasicizmo bruožų. Puošniausi yra į Antakalnio 

gatvę vedantys vartai. Aukštą, pusapskritės arkos angą juosia stambūs pilioriai su cokoliais ir 

antablementas. Alegorines skulptūras šiems vartams sukūrė P. Pertis (Pietro Perti). Tvora su vartais 

sumūryta XVII a. pabaigoje arba XVIII a. pradžioje, nes 1718 m. minimi visi trys vartai. Parke iki 

XIX a. vidurio veikė du fontanai. 1725-1737 m. J. G. M. Fiurstenhofo Vilniaus miesto plane 
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pavaizduotas parkas susidėjo iš dviejų dalių, kurių kiekvienos centre pažymėta fontano, gėlyno ar 

skulptūros vieta. Apie XVIII a. vidurį ar jo antrojoje pusėje parkas buvo perplanuotas ir suskirstytas 

taisyklingais keturkampiais plotais. 

 (Šaltinis: http://www.vilniusgo.lt/2017/10/08/sapiegu-parkas/) 

 Daugiau informacijos - žr. Konkurso sąlygų priedus bei prieigas per internetą. 

 ► Rekomenduojama literatūra: Purlys, E. Sapiegų rūmų ansamblio Vilniaus Antakalnyje 

struktūra inventoriuose ir 2010 m. Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr. 57. Vilnius, 2010. 

 

Pav. 6 Projektinės vietovės aplinka  

(Techninės užduoties rengėjo nuotraukos) 
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Pav. 7 Esamo užstatymo aplinka  

(šaltinis: https://erdvinis.vilnius.lt/) 
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2. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 

 

 Nuo XVII a. ansamblio teritorija buvo Sapiegų istorinės jurisdikos dalis. Barokinis rūmų parkas 

ribojosi su Viešpaties Jėzaus bažnyčios ir trinitorių vienuolyno sklypu - jų statybą fundavo tie patys 

Sapiegos. XVII a. teritorija buvo Vilniaus priemiesčio zona - užmiesčio rezidencijų ir vilų teritorija. 

Dabar ši teritorija yra tapusi integralia miesto (Antakalnio rajono) dalimi, tačiau beveik nepraradusi 

užstatymo tipologijos ir buvusio parko.  

 Dabartinė Sapiegų parko būklė yra tokia, kokia susiklostė amžių bėgyje - dalinai yra išlikusi 

barokinio parko takų ir ašių kompozicija, želdynų struktūra buvo ne vieną kartą keista, yra savaiminių 

želdinių. 

 (Šaltinis: LAR Vilniaus regioninės architektų tarybos išvada, 2019-04-24) 

 Parko situacija iš esmės pasikeitusi nuo savo atsiradimo laikotarpio. Parko reguliarioji dalis, 

atsiradusi gamtiniame kraštovaizdyje, ilgainiui buvo apsupta pastatais, senosios vizualinės ir 

funkcinės parko jungtys su jo aplinkos elementais yra prarastos, ilgainiui susiformavo kitokios 

jungtys ir kitokios vertės (pvz., ašinė jungtis tarp parko ir trinitorių bažnyčios su vartais (nugriauti 

XX a.) buvo sunaikinta XIX a. pastačius ligoninės pastatus). 

 (Šaltinis: Konferencijos “Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą” 

tarpinstitucinio seminaro “Sapiegų parkas, interesų susidūrimas kaip galimybė”rezoliucija, 2019-

10-08) 

 Sapiegų rūmų parkas - vienas seniausių Vilniaus parkų, įkurtų prie didžiojo etmono Kazimiero 

Jono Sapiegos XVII a. statytų baroko stiliaus rūmų Antakalnyje. Sapiegų rezidencijos, trinitorių 

vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parkas driekiasi tarp Antakalnio ir L. Sapiegos gatvių. 

2001 m. įrašytas į Kultūros paveldo registrą. 

 Parkas yra Sapieginės miško terasoje, o pakraščiuose susilieja su šiuo mišku. Parko dalyje, 

užimančioje 8 ha plotą, įsikūręs „Vilnius Tech Park“ - technologijų startuolių parkas. Kita parko dalis 

yra už jos teritorijos ribų. Parkas yra sudėtingo plano, jame vyrauja vietiniai medžiai: mažalapė liepa, 

paprastasis uosis, paprastasis klevas, karpotasis beržas, raudonasis ąžuolas, kalninė guoba. Iš 

introdukuotų medžių: paprastasis kaštonas, europinis maumedis, baltažiedė robinija, didžialapė liepa. 

Netoli įvažiavimo vartų prie Antakalnio gatvės auga seniausia Vilniuje liepa. Iki mūsų dienų išlikusi 

parką juosianti siena ir senieji parko medžiai, baroko laikais paplitęs radialinis parko išplanavimas. 

 (Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sapieg%C5%B3_r%C5%ABm%C5%B3_parkas) 

 Sklype yra įvairių želdinių - kai kurie iš jų yra išlikę iš XVIII a., kiti želdiniai yra saviauginiai 

arba vėlesnių parko pertvarkymų palikimas. Želdinių būklė patenkinama. 

 Sklype yra įregistruoti keliolika pastatų, kai kurie seniau priklausė rūmų kompleksui. Šiuo metu 

dauguma šių pastatų yra išnuomoto, viename pastate yra įsikūrusi Antakalnio seniūnija. 

 Į sklypą yra atvesti centralizuoti inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų, ryšių, elektros, 

dujotiekio, šilumos. Teritorijoje yra vandentiekio ir buitinių nuotekų trasos. Teritorijos lietaus 

surinkimo sistema neprijungta prie miesto lietaus nuotekų sistemos. Teritoriją kerta dujotiekio ir ryšių 

tinklai. 

 Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parko teritorija 

pasižymi lygiu reljefu. Žemiausia altitudė planuojamoje teritorijoje 108,37, aukščiausia - 116,29. 

 Nagrinėjamoje teritorijoje užfiksuotos 28 skirtingos medžių ir krūmų rūšys: europinis maumedis, 

mažalapė liepa, paprastasis klevas, uosialapis klevas, paprastasis uosis, paprastasis kaštonas, 

paprastasis ąžuolas, raudonasis ąžuolas, paprastoji pušis, didžiosios pocūgės melsvaspyglė forma, 

baltoji tuopa, karpotasis beržas, paprastoji eglė, miškinė kriaušė, vakarinė tuja, paprastoji vinkšva, 

paprastoji guoba, paprastasis šermukšnis, rūgštusis žagrenis, obelis, paprastasis lazdynas, darželinis 

jazminas, paprastosios alyvos, tunbergo raugerškis, tarpinė forzicija, lanksva, žvilgantysis kaulenis, 

juodauogis šeivamedis. 

 Esami takai daugiausia yra asfalto dangos, dalis takų - gruntiniai. Esama parko takų danga 

susidėvėjusi.  
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 Didžiojoje parko teritorijos dalyje automobilių eismas draudžiamas. Automobilių patekimas į 

šiaurės rytinę teritorijos dalį iš Antakalnio gatvės, į pietinę teritorijos dalį patenkama iš L. Sapiegos 

gatvės. 

 

Pav. 8 Projektuojamo sklypo vieta Vilniaus miesto plane  

(šaltinis: https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0) 

 
 

 
 

Žemės sklypas 

1.  Adresas Vilnius, Antakalnio g. 17 

2.  Unikalus numeris 0101-0045-0254 

3.  
Kadastro numeris ir kadastro vietovės 

pavadinimas 
0101/0045:254 Vilniaus m. k.v. 

4.  Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 

5.  Žemės sklypo naudojimo būdas 

1) Visuomeninės paskirties teritorijos; 

2) Susisiekimo ir inžinerinių tinkle koridorių 

teritorijos; 

3) Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir 

kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) 

teritorijos 

6.  Plotas 8,0925 ha 

7.  Užstatyta teritorija 8,0925 ha 

8.  
Specialiosios žemės ir miško naudojimo 

sąlygos 

9.1., 9.2., 9.3., 9.7., 9.8. Antžeminių ir 

požeminių inžinerinių tinklų apsaugos zonos; 

9.4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorija ir apsaugos zonos; 

9.5. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), 

augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; 

9.6. Gamtos paminklų apsaugos zonos 
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 Sklypo savininkas: Lietuvos Respublika. 

 Sudaryta panaudos sutartis: Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Sudaryta panaudos sutartis: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“. 

 Sklype esančių įregistruotų statinių savininkas: Vilniaus miesto savivaldybė. 

 Sudarytos nuomos sutartys: VŠĮ „Vilniaus technologijų ir meno centras“, Vilniaus politinių 

kalinių ir tremtinių bendrija, VŠĮ „Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus“. 

 Sudarytos panaudos sutartys: BĮ „Vilniaus miesto socialinės paramos centras“. 

 Sudarytos subnuomos sutartys: UAB „Promvadas“, UAB „Tele Tower“, UAB „WePower“, UAB 

„8Devices“, UAB „Google Lithuania“. 

 

 Be aukščiau aprašyto sklypo, konkursinei teritorijai taip pat priskiriamos dvi už šio sklypo 

esančios teritorijos: 1) teritorija, esanti tarp Antakalnio g. ir parko tvoros ties daržininko namu bei 

teritorija tarp parko tvoros ir Antakalnio bei L. Sapiegos gatvių sankirtos (žr. skyrių Nr. 4 

„Projektavimo programa“). 

 

Pav. 9 Projektuojamas sklypas  

(Techninės užduoties rengėjo nuotraukos) 
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 Sapiegų rezidencijos ansamblio teritorija epochų eigoje yra stipriai pakitusi kraštovaizdžio, 

erdvės bei planiniu aspektais. Nors barokinių rūmų ašyje buvusio sodo erdvei pavyko išvengti 

grubesnės intervencijos, ji nukentėjo nuo užstatymo, tačiau erdvės vizualiniai ryšiai su bažnyčia buvo 

prarasti. Rūmams praradus reprezentacinę funkciją, barokinis sodas taip pat prarado reprezentacinį 

statusą. 

 Seniausia Vilniaus miesto liepa - Sapiegų parko liepa - seniausių Vilniaus liepų, auganti 

Antakalnyje įsikūrusių Sapiegų rūmų (buvusios Sapiegos ligoninės) parke, netoli ištaigingų 

įvažiavimo vartų prie Antakalnio gatvės. Sapiegoms priklausiusios rezidencijos parkas – seniausias 

ir vienas iš ryškiausių taisyklingo geometrinio barokinio parko pavyzdžių Lietuvoje. Parką juosianti 

siena padėjo iki mūsų dienų išlikti ne tik seniesiems parko medžiams, bet ir baroko laikais paplitusiam 

radialiniam parko išplanavimui. 

 Ši liepa nuo 1996 m. gegužės 29 d. yra Vilniaus miesto savivaldybės saugomas botaninis gamtos 

paveldo objektas. Prie medžio įrengtas informacinis stendas. 

 Medžio rūšis: mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.) Aukštis: 28 m. Kamieno apimtis 1,30 m 

aukštyje: 4,40 m. Amžius: apie 350 metų (kituose šaltiniuose - apie 300 metų). Mažalapė liepa - 

populiarus medingas medis, paplitęs beveik visoje Europoje. Lapai tamsiai žali, 4-8 cm ilgio, 

primenantys širdelės formą. Mažalapė liepa pražysta apie 20-us savo gyvenimo metus. Suaugęs medis 

turi apie 60 tūkst. žiedų. 

 (Šaltinis: http://www.vilniusgo.lt/2018/07/24/liepa-sapiegu-parke/) 
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Pav. 10 Seniausia Vilniaus miesto liepa  

(Techninės užduoties rengėjo nuotraukos) 

           
 

3. GALIOJANČIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR  

KITŲ DOKUMENTŲ APŽVALGA 

 

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų 

 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-

1519. 

 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos galiojančiame bendrajame plane iki 2015 metų teritorija, 

kurioje yra projektuojamas sklypas, nurodyta kaip “teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos 

ir kompleksų teritorijos su dideliu želdynų kiekiu”, kurioje galimas maksimalus pastatų aukštingumas  

≤5 a. (gali būti didinamas iki 35 m, esant ypatingai urbanistinei situacijai). 

 Projektuojamas sklypas patenka į saugomos teritorijos PR 2 zoną, kurioje „siūloma Vilniaus 

senamiesčio ir kitų siūlomų urbanistinių draustinių apsaugos zona ir joje esantys urbanistikos paveldo 

objektai: Antakalnio urbanistinė vietovė (siūlomas Antakalnio kultūrinis urbanistinis draustinis)“. 

 

 ► Informacija - žr. prieigą per internetą: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-

miesto-bendrasis-planas/bendras-planas-iki-2015-m/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/28 

Pav. 11 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos galiojančio bendrojo plano iki 2015 metų 

pagrindinio brėžinio fragmentas ir sprendiniai 

(šaltinis: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/bendras-

planas-iki-2015-m/) 

 

 

 
 

 

 
 

3.2. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus kodas 

762). Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas 

  

 Pagrindiniai Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso tvarkymo 

principai: 
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1) atgaivinti reprezentacinę Sapiegų rezidencijos paskirtį, restauruoti rūmus, pritaikant atvirai 

visuomeninei funkcijai; 

2) atkurti pažeistus kompozicinius ir funkcinius ryšius tarp rūmų, parko ir vienuolyno; 

3) atkurti parko erdvinę struktūrą, sunykusius apželdinimo ir dekoro elementus. 

 (Šaltinis: žemiau pateiktos „1)” ir „2)” prieigos per internetą) 

 

 ► Informacija - žr. Konkurso sąlygų priedus ir prieigas per internetą: 

1) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370934/asr 

2) http://testinis.kpd.lt/lt/node/1305 

 

Pav. 12 Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus kodas 

762). Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Sprendiniai. Paveldotvarkos 

projektas 

(šaltiniai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370934/asr ir 

http://testinis.kpd.lt/lt/node/1305) 
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Pav. 13 Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus kodas 

762). Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Sprendiniai. Teritorijos ir 

apsaugos zonų ribų planas 

(šaltiniai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.370934/asr ir 

http://testinis.kpd.lt/lt/node/1305) 

 
 

3.3. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos 

zonos laikinasis apsaugos reglamentas 

 

 PATVIRTINTA Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros  

ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. Į-167 (šaltinis: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255900). 

 Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos dalyje, kuriai Paminklotvarkos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1994 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Vilniaus miesto 

centrinės dalies paskelbimo vietinės reikšmės urbanistikos paminklu“ ir Vilniaus miesto mero 1994 

m. birželio 16 d. potvarkiu Nr. 1156V „Dėl Vilniaus miesto vietinės reikšmės urbanistikos paminklo 

reguliuojamo užstatymo zonos teritorijos ir režimo patvirtinimo“ yra nustatytas Vilniaus miesto 

vietinės reikšmės urbanistikos paminklo reguliuojamo užstatymo zonos režimas, nustatyto režimo 

reikalavimai taikomi kartu su šio Reglamento reikalavimais. 

 Kultūros vertybių apsaugos departamento pie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2005-

04-19 įsakymu Nr. Į-167 nustatyta, kad pasaulinio paveldo objekto - kultūros paminklo U1P - 

Vilniaus istorinio centro apsaugos zona apima 2, 3A, 3D, 4 teritorijas. 
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 Projektuojamas sklypas patenka į 2 „Kitų urbanistinių teritorijų” zoną. 

 

 ► Informacija - žr. prieigą per internetą:  

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255900 

 

Pav. 14 Vilniaus centrinės dalies zonavimas paminklosaugos požiūriu (1994 m.). Fragmentas 

(šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255900) 

 
 
3.4. Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis 

planas. Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas 

 

 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-

512 (šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370?jfwid=-wd7z8pwf8). 

 Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano 

Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentų brėžinyje projektuojamas sklypas patenka į kodu 

Nr. 26 pažymėtą teritoriją, kuriai: 

 

Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis 

planas.  

Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentai 

Ko-

das 

Vilniaus senamiesčio 

apsaugos zonos dalies 

pavadinimas 

Urbanistinės 

struktūros saugojimo 

– kaitos skalė 

Rekomenduojamas 

morfotipas 

Rekomenduojamas 

maksimalus pastatų 

aukštis 

26 

Antakalnio dalis, 

Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno 

ir ligoninės statinių 

kompleksas (762). 

Saugomos Antakalnio 

vertingosios savybės, 

galimi reglamentuoti 

urbanistinės 

struktūros pokyčiai. 

Reglamentuojama 

nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos specialiuoju 

planu - 

Reglamentuojama 

nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos specialiuoju 

planu - 
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paveldotvarkos 

projektu. 

paveldotvarkos 

projektu. 

 

 ► Informacija - žr. prieigas per internetą: 

1) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370?jfwid=-wd7z8pwf8 

2) http://www.kpd.lt/uploads/Specialieji%20planai/Koncepcijos/16073/3.%20Vilniaus%20sena

miescio%20teritorijos%20Apsaugos%20zona%20-%20%20BREZINYS.pdf 

 

Pav. 15 Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis 

planas. Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos reglamentai 

(šaltinis: 

http://www.kpd.lt/uploads/Specialieji%20planai/Koncepcijos/16073/3.%20Vilniaus%20senamiesci

o%20teritorijos%20Apsaugos%20zona%20-%20%20BREZINYS.pdf) 

 
 
3.5. Kultūros vertybių registras. Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 

(unikalus objekto kodas 25504) 

 Projektuojamas sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį. 

 

 ► Informacija (apie atliktus tyrimus) - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-

heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE 
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Pav. 16 Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504) 

(šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE) 

 

 
 

3.6. Kultūros vertybių registras. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu (unikalus 

objekto kodas 16084) 

 XVII a. - XX a. vid.  

 Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis 

(lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 

 

 ► Informacija (apie atliktus tyromus) - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-

heritage-detail/7815C396-2334-4C9E-AE44-5D904B16CA96 

 

3.7. Kultūros vertybių registras. Sapiegų rezidencijos, trinitoių vienuolyno ir ligoninės statinių 

kompleksas (unikalus objekto kodas 762) 

 Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis 
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reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų 

(lemiantis reikšmingumą retas). 

 

 ► Informacija (apie atliktus tyrimus) - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-

heritage-detail/ecc1b368-0622-41c5-97a7-92515cb32fa7 

 

Pav. 17 Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (kodas 762) 

(šaltinis: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ECC1B368-0622-41C5-97A7-92515CB32FA7) 

 
 

3.8. Kultūros vertybių registras. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso parkas (unikalus objekto kodas 25773) 

 Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Kraštovaizdžio; 

Želdynų (lemiantis reikšmingumą retas). 

 

 ► Informacija (apie atliktus tyrimus) - žr. prieigą per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-

heritage-detail/C2A17301-D54C-4C67-997E-0D8218FBA34C 

 

3.9. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos skirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių 

stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema 

 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-

1312. 

 

 ► Informacija - žr. prieigą per internetą: http://www.vilnius.lt/ 
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Pav. 18 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos skirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių 

stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schema  

(šaltinis: http://www.vilnius.lt/) 

 
 

3.10. Europos kraštovaizdžio konvencija 

  

 ►Informacija - žr. prieigą per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.189933 

 

3.11. Istoriniai sodai ir parkai (Florencijos chartija, 1982 m.) 

  

 ► Informacija - žr. Konkurso sąlygų priedus bei prieigą per internetą: 

http://icomoschartijos.lt/wp-content/uploads/2017/01/05_Florencijos-1981.pdf 

 

3.12. Konkursinėje teritorijoje atlikti tyrimai 

 Konkursinėje teritorijoje atliktus tyrimus taip pat žr. konkurso sąlygų priede Nr. 14. 
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4. PROJEKTAVIMO PROGRAMA 

  

 Nežiūrint 19-20 a. pertvarkymų, Sapiegų rūmų ansamblis Lietuvoje bene vienintelis išsaugojo 

didžiąją dalį ansamblio teritorijos, beveik nepažeistas parko ribas, o taip pat, dar atstatomus 

architektūrinius, kompozicinius ryšius su Trinitorių vienuolyno ir bažnyčios ansambliu.  

 Labai svarbu nustatyti tokius ateities darbus, kad po būsimų tvarkymo darbų abiejų 

ansamblio teritorijose metu palaipsniui skleistųsi istorinė, kultūrinė vertė, tarpusavio 

kompoziciniai ryšiai. Dabar ypač svarbu artimiausio laikotarpio pastatų ir teritorijų tvarkymo 

darbais neįtvirtinti didžiausių abiejų ansamblių kompozicinių ryšių nutraukimo, sudaryti 

sąlygas šių ryšių atstatymui, apsaugoti ansamblius nuo papildomo vizualinio užterštumo, 

numatyti priemones esamam vizualiniam užterštumui sumažinti ar sušvelninti. Viena tokių 

priemonių - ansamblių architektūrą ir tarpusavio kompozicinius ryšius ardančių pastatų ar statinių 

pašalinimas, draudimas šiuos pastatus kapitaliai remontuoti, keisti perdangas ir pan. Kiti ansamblių 

teritorijose ar jų apsauginėse zonose esantys pastatai neturi būti plečiami, aukštinami. 

 Ypač svarbios abiejų ansamblių komplekse Sapiegų rūmų parko ir kiemo teritorijos, Trinitorių 

teritorijos likučiai, buvusios griovos ir gatvelės tarp abiejų ansamblių plotas iki pat Antakalnio gatvės. 

Plote tarp ansamblių rekomenduotina atkurti ryšį tarp Antakalnio ir L. Sapiegos gatvių. 

 (Šaltinis: Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus 

kodas 762). Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas) 

 

4.1. Tikslas: 

 

- parengti Sapiegų parko ir prieigų tvarkybos architektūrinę idėją, kurios tikslas: 

1) istorinių nekilnojamųjų kultūros vertybių (Sapiegų ansamblio Vilniuje) išsaugojimas, 

atskleidimas ir išryškinimas; 

2) susiklosčiusios gamtinės struktūros ir ekologinės pusiausvyros išsaugojimas, atskleidimas ir 

išryškinimas; 

3) visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2. Teritorijos funkciniai uždaviniai: 

 

- konkurso uždaviniai neapima projektinėje teritorijoje esančių statinių; 

- šiuo metu projektinėje teritorijoje vykdomos veiklos - t. y. projektinės teritorijos funkcinės 

zonos (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 14-19), konkursiniuose pasiūlymuose turi likti; 

- dalyje parko  jau numatytos ir vykdomos komercinės veiklos. Siūlome parke projektuoti 

laisvai prieinamas erdves  miesto gyventojams ir jų svečiams; 

- siūlant konkursinius sprendinius, būtina kompleksiškai vertinti ir aplink esamus pastatus 

iškirtose žemės sklypo dalyse esamus sprendinius (žr. Konkurso sąlygų priedą Nr. 9-3) - 

pasiūlyti ir šių sklypo dalių tvarkymo sprendinius (juos vertinant kaip neatsiejamą parko 

visumą), neatmetant galimybės, kad projektinėje teritorijoje esantys pastatai (pvz., pasibaigus 

jų nuomos laikui) būtų pritaikomi visuomenės reikmėms - t. y. būtina orientuotis ne į 

projektinėje teritorijoje šiuo metu esančių nuomininkų poreikius ir vykdomas veiklas, bet į 

esamų vertybių ilgalaikį išsaugojimą;. 

- siūlant konkursinius sprendinius, rekomenduojame numatyti triukšmo mažinimo priemones. 
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Pav. 19 Konkurso teritorijos schema (su esamomis ir numatomomis funkcinėmis zonomis) 

(šaltinis: Perkančioji organizacija) 
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4.2.1. Centrinė parko dalis (1): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- tūrinės ir erdvinės kompozicijos išsaugojimas, atskleidimas ir išryškinimas - atkuriami 

pažeisti kompoziciniai ir funkciniai (pagal galimybes) ryšiai tarp Sapiegų rezidencijos parko, 

parko vartų, Sapiegų rūmų, trinitorių bažnyčios ir vienuolyno. Barokinio stiliaus bruožų 

išsaugojimas, atskleidimas ir išryškinimas - išryškinant identifikuotus, esminių prieštaravimų 

nekeliančius istorinius baroko elementus, užtikrinant visų kitų kultūrinių ir gamtinių parko 

verčių apsaugą; 

- tyrimais nustatyto takų tinklo, archeologinių tyrimų metu fiksuotų architektūrinių elementų 

(fontanų, vartų ir kt. vietų) vertingųjų savybių konservavimas arba restauravimas; 

- tyrimų duomenimis pagrįstas istorinio želdyno atkūrimas-tvarkymas - vertingų medžių, 

medžių eilių, alėjų (vertingųjų savybių) tvarkymas; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2.2. Miesto  laboratorija (2): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2.3. Sportinė  zona (3): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 
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4.2.4. Šiltnamio  zona (4): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2.5. Antakalnio seniūnijos aplinka (5): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- Antakalnio seniūnijos prieigas projektuoti atsižvelgiant į jos visuomeninę bei reprezentacinę 

funkciją; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2.6. Bendro  naudojimo  teritorija (6): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą; 

- visuomenės funkcinių poreikių (ir šiuo metu projektinėje teritorijoje esančių) išsaugojimas ir 

puoselėjimas bei naujų kūrimas. 

 

4.2.7. Parko prieigos pietinėje dalyje („smaigalys“ už parko tvoros tarp Antakalnio ir L. 

Sapiegos g.) (7): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą. 

 

4.2.8. Parko prieigos vakarinėje dalyje (kairėje įėjimo į parką vartų, esančių Antakalnio g., 

pusėje tarp Antakalnio g. ir parko tvoros) (8): 

- numatoma zonos paskirtis - viešieji želdynai su rekreacine funkcija, išsaugant istorinio 

želdyno vientisumą. 

 

4.3. Teritorijos apželdinimo uždaviniai: 

 

- pateikti siūlymus ir rekomendacijas dėl esamų medžių išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, 

formavimo, gydymo ir t. t.; 

- pateikti teritorijos apželdinimo schemą ir siūlomų sodinti augalų preliminarų sąrašą - 

parenkant augalų asortimentą laikytis saikingumo ir racionalumo principų, įvertinant augalų 

įsigyjimo ir priežiūros kaštus; 

- aprašyti ilgalaikę parko želdyno ir želdinių priežiūros programą - t. y. pasiūlyti priemones 

esamų kultūriniu ir / arba gamtiniu požiūriu vertingų parko želdinių apsaugai užtikrinti bei 

pateikti esamų ir naujai projektuojamų želdinių ilgametės kvalifikuotos priežiūros programą; 

- numatyti priemones seniausios Vilniaus miesto liepos fizinės apsaugos ir reprezentavimo 

užtikrinimui; 

- parke turi būti išsaugota jo ekologinė vertė: biologinė įvairovė, brandūs medžiai, sąlygos 

gyvuoti ekosistemai su įvairiomis esamomis paukščių, vabzdžių, augalų, grybų, kerpių 

rūšimis - t. y. projekto sprendiniai turi prisitaikyti prie susiformavusio ir toliau ekologiniu 

požiūriu besivystančio želdyno; 

- siūloma rinktis laipsniško parko tvarkymo, etapinio vertybių ryškinimo kelią, išlaikant 

paveldosauginius reikalavimus, nepažeidžiant vertingųjų komplekso savybių, nenusižengiant 

specialiajam planui, siekiant, kad parko atkūrimas nebūtų tiesmukas, pažodinis, o labiau 

įterptas į esamą želdyno situaciją. 
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4.4. Teritorijos infrastruktūros uždaviniai: 

 

- teikti pasiūlymus viso parko teritorijos estetiškai-stilistiškai vientisam aptvėrimui; 

- restauruojant ir atkuriant istorinio parko elementus, stengtis išsaugoti žaliąjį karkasą, 

nesuardyti esamos parko ekosistemos: nepakenkti jo bioįvairovei, nepažeisti parko želdinių; 

- takų projektavimo / įrengimo darbai turi būti atliekami nepažeidžiant žaliosios dangos,  

nekenkiant želdiniams, profesionaliai apsaugant medžių šaknis; 

- numatyti vartelius - t. y. pasiūlyti sprendimą esamam įėjimui į parką nuo esamos viešojo 

transporto stotelės Antakalnio gatvėje; 

- pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus, nagrinėjant ir atsinaujinančios energijos 

panaudojimo galimybes; 

- pateikti pasiūlymus dėl tvaraus lietaus vandens tvarkymo galimybių, ypač vandens kaupimo 

ir jo antrinio panaudojimo laistymui bei kitiems galimiems poreikiams; 

- numatyti vietas dviračių stovams; parke, ypač centrinėje dalyje, neprojektuoti dviračių takų 

parko teritorijoje; 

- mažosios architektūros elementai (šviestuvai, suoliukai, šiukšliadėžės, reklaminiai stendai, 

gėlynai ir kt.) nėra parko erdviniai formantai (nedominantės), tačiau turėtų būti suprojektuoti 

tokie, kad suteiktų teritorijai savitumą ir šiuolaikiškumą, neužgožtų, o papildytų esminę parko 

tvarkymo idėją; 

- pasiūlyti transporto eismo organizavimą (schemą) projektuojamoje teritorijoje: 

1) teritorijoje numatyti galimybę žmonių su negalia transporto parkavimui; 

2) teritorijoje numatyti galimybę specialiojo transporto judėjimui, apsisukimui, parkavimui, tiek, 

kiek to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai ir projektavimo procesus 

reglamentuojantys dokumentai; 

3) teritorijoje numatyti galimybę prekių ir produkcijos atvežimui / išvežimui; 

4) teritorijoje nenumatyti parko (ir rūmų) lankytojų, teritorijoje dirbančiųjų automobilių 

parkavimo - šis klausimas nėra sprendžiamas šio konkurso apimtyje. 

 

4.5. Teritorijos universaliojo dizaino principai: 

 

- visų lygybė - ta pačia aplinka gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys 

(įvairaus amžiaus vaikai, nėščios moterys, moterys su aukštakulniais, senyvo amžiaus 

žmonės, žmonės su negalia ir kt.); 

- lankstumas - galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius; 

- paprastas ir intuityvus naudojimas - lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis 

aplinkoje; 

- tinkama informacija - pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis 

reikiamomis formomis; 

- tolerancija klaidoms - nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą;  

- mažiausios jėgos sąnaudos - aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą 

turintys asmenys; 

- kompleksiškumas - aplinka turi turėti kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių 

aplinką padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms; 

- vientisumas - trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, 

nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą (dangų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti 

įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva.). 

 (Šaltinis: Perkančioji organizacija) 

5. KONKURSO DARBŲ SUDĖTIES, APIMTIES, 

DETALUMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

 Konkurso darbų sudėties, apimties, detalumo ir pateikimo reikalavimai aprašyti „Tarptautinės 

vertės Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 



28/28 

komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviro architektūrinio projekto 

konkurso“ sąlygų V skyriuje „Projektų rengimas, pateikimas“. 

 

6. KITA INFORMACIJA 

 

 Apibūdinant pirkimo objektą, kaip techniniame projekte taip ir šiame pasiūlyme negali būti 

nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 

gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės 

sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra 

neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalyje 

nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

 Kaip techniniame projekte taip ir šiame pasiūlyme nurodant standartą, kiekviena nuoroda 

pateikiama su žodžiais „arba lygiavertis“. 

 Rengiant projektą, visose jo rengimo stadijose, sprendinius bus būtina derinti su bendruomene. 

 Iki konkurso paskelbimo papildomi konkursinės teritorijos tyrimai nebus atliekami - Techninio 

projekto rengimo metu bus atliekami tyrimai, kurių poreikis išaiškės Projektinių pasiūlymų rengimo 

metu. 

 


