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DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS SAPIEGŲ PARKO 

 

Išnagrinėję Jūsų 2021-11-04 raštą Nr. S1-204(5.28Mr) „Dėl valstybinės reikšmės 

Sapiegų parko“, pirmiausia pateikiame informaciją apie Sapiegų parko lokaciją bendrame 

Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekse (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre – 762). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006-03-14 akte Nr. KPD-RM-04,  su šiuo 

dokumentu pateikiamame Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių 

komplekso ir Sapiegų parko apibrėžtų teritorijos ribų plane ir 2016-02-23 akte  

Nr. KPD-RM-04/5 Sapiegų parko teritorija (žymima skaičiumi 3) apima istoriškai susiklosčiusį 

reguliaraus suplanavimo želdyną centrinėje komplekso dalyje (1 paveikslas). Minėtus 

dokumentus galima rasti https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ecc1b368-0622-41c5-97a7-

92515cb32fa7 . 

 
1 pav. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso ir Sapiegų parko 

apibrėžtų teritorijos ribų planas.  

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-04-19 įsakymu Nr. 3V-232 „Dėl Sapiegų 

rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre: 762) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu“ patvirtinto 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniuose Sapiegų parkas yra 

išskirtas atskiru žymėjimu (2 paveikslas) ir jo teritorija atitinka Sapiegų rezidencijos, Trinitorių 
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vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso ir Sapiegų parko apibrėžtų teritorijos ribų plane 

nurodytą teritoriją.  

 

 
2 pav. Ištrauka iš Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso  

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1239 „Dėl Valstybinės 

reikšmės parkų nuostatų ir valstybinės reikšmės parkų sąrašo patvirtinimo“ Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso parkas yra patvirtintas Valstybinės 

reikšmės parkų sąraše (eilės Nr. 26), nenurodant tikslaus ploto ir lokacijos, bet patvirtinant, kad 

valstybinės reikšmės parkų adresai nustatyti Kultūros vertybių registre. Vadovaujantis minėtais 

dokumentais, valstybinės reikšmės Sapiegų parku laikytina ne visa Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija, bet konkreti teisės aktuose 

apibrėžta šio komplekso dalis. 

Toliau į Jūsų rašte keliamus klausimus informaciją pateikiame nuosekliai atsakydami į 

kiekvieną iš klausimų.  

Prašome nurodyti, kas yra Sapiegų parko valdytojas (-ai)? 

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenimis, Sapiegų rezidencijos, 

Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso sklypas (8,0925 ha) nuosavybės teise 

priklauso Lietuvos Respublikai, registro Nr. 1/42062. Kultūros paveldo departamento 

dokumentuose įtvirtinta istorinio valstybės saugomo parko teritorija patenka į Vilniaus miesto 
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savivaldybės panaudos teise valdomą 2,8871 ha teritoriją. Su VšĮ Vilniaus technologijų ir meno 

centru sudaryta panaudos sutartis dėl 4,1601 ha komplekso teritorijos. Taip pat yra registruoti du 

kelio servitutai – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) (2,9343 ha ir 0,006 ha).  

Informuoti (pateikite informaciją patvirtinančius dokumentus: nurodykite dokumento 

datą ir numerį bei pateikite nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami šie dokumentai, 

arba pateikite dokumentų kopijas, jei informacija nėra viešai skelbiama): 

-  ar yra patvirtintas Sapiegų parko priežiūros planas 2021 metams?  

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ prižiūri šešiolika miesto parkų, kuriems yra patvirtintas 

bendras priežiūros planas. Sapiegų parke visus metus vykdoma parko teritorijos priežiūra, 

sanitarinis parko teritorijos valymas – šiukšlių surinkimas, šiukšliadėžių priežiūra, takelių 

valymas vasarą ir žiemą, vejos pjovimas, lapų grėbimas, sniego valymas nuo suolų. 2021 m. 

pavasarį pastatyti nauji suolai, pakeistos šiukšliadėžės, o lapkričio mėnesį įrengtos lesyklėlės 

paukščiams. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ taip pat rūpinasi ir parko želdiniais. 2021 m. spalio 

mėnesį buvo atliktas visų parko medžių sanitarinis genėjimas (išgenėtos pavojingos sausos 

šakos). 2021 m. spalio ir lapkričio mėnesiais arboristų pagalba buvo tvarkoma seniausia miesto 

liepa. Dėl parko tvarkymo aktualijų ir perspektyvų 2021-05-21 VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ 

organizavo susitikimą su vietos bendruomene. Daugiau informacijos: 

http://www.vilniausparkai.lt/  

- ar patvirtinti Sapiegų parko apsaugos ir tvarkymo reglamentai?  

Šiai teritorijai galioja Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-04-19 įsakymu  

Nr. 3V-232 „Dėl Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 762) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo 

objektu“ patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano reglamentai.  

- ar patvirtintas Sapiegų parko stebėsenos planas; kada paskutinį kartą buvo 

atlikta stebėsena, kur ir kada viešai paskelbti jos duomenys?  

Parengto Sapiegų parko stebėsenos plano dar neturime, tačiau, 2015–2018 m. rengiant 

Sapiegų parko tvarkybos projektą (nebuvo įgyvendintas), buvo atlikti įvairūs parko tyrimai, 

kuriais remiantis parkas bus stebimas, tvarkomas ir prižiūrimas: 2015 m. atlikta Sapiegų 

rezidencijos parko kraštovaizdžio architektūros ir istorinės raidos tyrimai, istoriniai 

ikonografiniai tyrimai, Sapiegų parko tyrimas georadaru; 2016 m.–- dendrologiniai tyrimai, 

analogų studija; 2017 m. – detalieji archeologiniai tyrimai, bioarcheologiniai tyrimai siekiant 

nustatyti XVIII ir XIX a. želdyno rūšinę įvairovę, projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai; 

2018 m. – medžių garsinė tomografija, siekiant nustatyti parterio zonoje paliekamų medžių 

būklę. 

Kur ir kada paskutinį kartą buvo paskelbta informacija apie Sapiegų parko būklę ir 

numatomus tvarkybos darbus?  

Apie vykdomus Sapiegų parko priežiūros darbus informacija yra pateikiama VšĮ 

„Vilniaus miesto parkai“ interneto svetainėje http://www.vilniausparkai.lt/naujienos/genejimo-

darbai-sapiegu-parke/ . Buvo vykdomi tik medžių genėjimo darbai Vilniaus miesto savivaldybės 

užsakymu. 

Ar nustatytos Sapiegų parko lankymo sąlygos, ar jos paskelbtos stende prie įėjimo?  

Parko lankymo sąlygos nenustatytos, stendas nepastatytas. Pagal miesto 

rekomendacinių ženklų sistemą planuojama pastatyti ženklus su rekomendacijomis prie trijų 

parko įėjimų. Visų viešų erdvių lankymui galioja bendra Tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatyta 

http://www.vilniausparkai.lt/
http://www.vilniausparkai.lt/naujienos/genejimo-darbai-sapiegu-parke/
http://www.vilniausparkai.lt/naujienos/genejimo-darbai-sapiegu-parke/


4 

 

 

tvarka (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo 

ir švaros taisyklių tvirtinimo“ su vėlesniais sprendimo pakeitimais). 

Kas atlieka Sapiegų parko priežiūrą ir tvarkymą. Ar šie asmenys turi Želdynų įstatymo 

21 straipsnio 5 dalyje numatytą kvalifikaciją?  

Vilniaus miesto savivaldybės panaudos teise valdomą Sapiegų parko teritoriją ir dalį 

kitos komplekso teritorijos (iš viso 4 ha) nuo 2020-09-01 prižiūri ir tvarko VšĮ „Vilniaus miesto 

parkai“. Įstaigos specialistai turi reikiamą kvalifikaciją – joje dirba miškininkai, kraštovaizdžio 

architektė bei arboristas, turintis tarptautinių arboristikos asociacijų sertifikavimo centrų (EAC ir 

ISA) išduotus medžių specialisto ir medžių techninio eksperto sertifikatus. Želdynų tvarkymo 

darbus pagal VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ prašymus užsako Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius. Daugiau informacijos  

https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#legend . 

Atsižvelgiant į tai, kad Nuostatų 7.2 papunktis draudžia parke važinėti motorinėmis 

transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti, paaiškinkite, kokiu pagrindu leista 

Sapiegų parke įrengti automobilių stovėjimo vietas, važinėti automobiliais, ir pateikite 

savivaldybės administravimo subjekto teisės akto kopiją, kuriuo leista Sapiegų parke įrengti 

automobilių stovėjimo vietas? 

Atsižvelgdami į tai, kad Sapiegų parkas sudaro tik dalį Sapiegų rezidencijos, Trinitorių 

vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos, kurią matome ir žemės sklypo plano 

ištraukoje (3 paveikslas), bei šiame plane numatytus servitutus, suteikiančius teisę važiuoti 

transporto priemonėmis, informuojame, kad Sapiegų parko teritorijoje automobilių transportas 

juda ar yra statomas tik servitutais nustatytose vietose.  

       
3 pav. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos žemės 

sklypo plano ištrauka ir dabartinis vaizdas iš viršaus. 

 

Teritorija nuo Antakalnio gatvės turi įvažiavimą į kalniuką su ženklais „Sustoti 

draudžiama“ ir ištisinėmis geltonomis juostomis pažymėtais kelio kraštais. Įvažiavimas užtvertas 

užtvaru. Užtvaras reguliuojamas VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro administracijos. 

Atliekų vežėjai ir kitas aptarnaujantis transportas iš Antakalnio gatvės pusės patenka pagal 

automatinę numerių atpažinimo sistemą prie esamo užtvaro. Sapiegų rezidencijos, Trinitorių 

https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#legend
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vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija yra reguliuojama kaip gyvenamoji zona – 

pirmumas suteikiamas pėsčiajam ir greitis ribojamas iki 20 km/val. Teritorijoje yra automobilių 

stovėjimo aikštelė, kurią administruoja SĮ „Susisiekimo paslaugos“, ir VšĮ Vilniaus technologijų 

ir meno centras yra gavęs tam tikrą skaičių vietų automobiliams statyti ir moka rinkliavą 

nustatyta tvarka. 2014-10-24 nuomos sutartyje su vėlesniais pakeitimais nėra nustatyta, kad 

draudžiama VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro darbuotojams važinėti automobiliais 

Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijoje. 

Paminėtina, kad komplekso teritorijoje įsikūrusi Antakalnio seniūnija ir Paramos centras, kur 

periodiškai atvyksta aptarnaujantis transportas. Nuo L. Sapiegos gatvės pusės yra ženklas 

„Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ (KET Nr. 303). Šis draudžiamasis kelio 

ženklas draudžia motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismą, išskyrus 

mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu 

„Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones. Į šio ženklo galiojimo teritoriją negali atvažiuoti 

asmenys, kurie nėra priskiriami aptarnaujančiajam transportui (pagal Kelių eismo taisyklių II 

skyrių). Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais 

kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje 

gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežančios į tą zoną krovinius arba atvykstančios jų 

paimti, įskaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba 

atvykstančius jų paimti. Turimais duomenims, nuo L. Sapiegos gatvės pusės esamu įvažiavimu 

naudojamasi retai. 

Pateikite Asociacijos rašte minimų sutarčių (2014-10-24 sutartis sudaryta su VšĮ 

Vilniaus technologijų ir meno centras; 2015-09-08 sutartis Nr.49SUN-440–(14.49.58.) sudaryta 

su Nacionaline žemės tarnyba) bei su jomis susijusių savivaldybės administravimo subjektų 

priimtų teisės aktų kopijas (jei skelbiama viešai, nurodykite dokumentų datą, numerį ir interneto 

svetainės, kurioje skelbiami šie dokumentai, nuorodą). 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-08 sprendimas Vilnius „Dėl 

negyvenamųjų pastatų Antakalnio g. 17 nuomos ne konkurso būdu VšĮ Vilniaus technologijų ir 

meno centrui“  skelbiamas Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje 

https://aktai.vilnius.lt/document/30247439 . 

Dėl VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro 2015-09-08 sutarties Nr.49SUN-440–

(14.49.58.), sudarytos su Nacionaline žemės tarnyba, turinio reikėtų kreiptis į Nacionalinę žemės 

tarnybą. 

Be to, atsižvelgdamas į tai, kad Vyriausybės atstovas nedisponuoja Asociacijos prašoma 

pateikti informacija, „kiek lėšų kasmet skiria valstybė Valstybinės reikšmės Sapiegų parko 

priežiūrai, kaip jos panaudotos, kokie darbai, skirti parko priežiūrai yra įvykdyti“? 

Parko sanitarinei priežiūrai per metus iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirta 32 

tūkst. Eur. Šiomis lėšomis vykdoma elementari parko teritorijos priežiūra – šiukšlių surinkimas, 

šiukšliadėžių priežiūra, takelių valymas vasarą ir žiemą, vejos pjovimas, lapų grėbimas, sniego 

valymas nuo suolų. Atkreipiame dėmesį, kad valstybės biudžeto lėšų valstybinės reikšmės 

Sapiegų parko priežiūrai nėra skiriama. 

Atsakymai parengti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų 

padalinių bei VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ pateiktą informaciją. 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja      Danuta Narbut 

 

https://aktai.vilnius.lt/document/30247439
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