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DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS SAPIEGŲ PARKO
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miestovaizdžio skyrius (toliau – Skyrius)
gavo Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse raštą Reg. Nr. A50-39355/21 „Dėl
valstybinės reikšmės Sapiegų parko“ (toliau – Raštas). Raštu persiunčiami asociacijos
„Antakalniečių bendruomenė“ (toliau – Asociacija) 2021-12-23 gautas raštas Nr. SD-2021/12/23
„Dėl valstybinės reikšmės Sapiegų parko“(toliau – Bendruomenės kreipimasis).
Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-0419 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 (1 paveikslas) ir jo teritorija atitinka
Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso ir Sapiegų parko
apibrėžtų teritorijos ribų plane nurodytą teritoriją.
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. Informuojame, kad
vadovaujantis minėtais dokumentais, Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės
statinių komplekso teritorija apibrėžta kaip šio komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre: 762) dalis.
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1 pav. Ištrauka iš Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano.

Atsakydami į Rašte prašomą nurodyti informaciją, kurios konkrečios sklypo dalys įeina į
VšĮ Technologijų ir meno centrui patikėtą valdyti Sapiegų parko teritoriją ir kokią dalį kito
komplekso teritorijos prižiūri VšĮ ,,Vilniaus miesto parkai“, pateikiame tai iliustruojančią
schemą (2 pav.).

2 pav. Teritorijos priežiūros schema

Taip pat atsakome į Rašte ir Bendruomenės kreipimesi pateiktus klausimus:
1. Klausimas. Kas ir kokiu teisiniu pagrindu išdavė leidimą VšĮ Vilniaus technologijų ir
meno centrui įrengti kelio užtvarą? Pateikite tai įrodančius dokumentus;
Atsakymas: Informuojame, kad iki 2021 m. sausio 8 d. galiojo Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl
Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo
tvirtinimo“ patvirtintas Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros
Vilniaus mieste tvarkos aprašas. Pagal šio aprašo 9 punktą „Nuosavybės ar nuomos pagrindu
valdomų teritorijų ribose techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą ir priežiūrą inicijuoja
patys teritorijų savininkai ar valdytojai, parengę ir suderinę eismo organizavimo projektą su
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, ir apie techninių
eismo reguliavimo priemonių įrengimą valdomojoje teritorijoje informuoja priskirtos teritorijos
seniūnijos atstovą.“. Taigi, VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centras, norėdamas įsirengti
užtvarą savo valdomoje teritorijoje, leidimą užtvaro įrengimui turėjo gauti iš Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos.

2.
Klausimas: kas, kokiu teisiniu pagrindu priėmė sprendimą (leidimą) įrengti automobilių
stovėjimo aikštelę(-es) bei kelio ženklus (nurodykite, kokiose konkrečiose vietose nuspręsta/leista
juos įrengti) Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso
teritorijoje, kas juos įrengė? Pateikite tai įrodančius dokumentus. Ar buvo šie sprendimai derinti
su kitomis institucijomis (jei taip, nurodykite su kokiomis ir pateikite tai įrodančius dokumentus);
Atsakymas: Dalį kelio ženklų žemės sklype adresu Antakalnio g. 17 įrengė Savivaldybės
Eismo organizavimo skyrius, kitą dalį Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“. Pridedame
kelio ženklų įrengimo schemas, kurios nustatyta tvarka suderintos su Vilniaus apskrities VPK
Kelių policijos valdyba ir gautas šios įstaigos atstovo pritarimas.

3. Klausimas: kokių veiksmų ketina imtis Savivaldybė, kaip Sapiegų parko valdytoja,
spręsdama Asociacijos rašte keliamus klausimus?
Atsakymas: 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“ (toliau – Įmonė). Įmonės kraštovaizdžio architektė nuolatos geranoriškai
komunikuoja su Asociacijos pirmininke Edita Kavaliauskiene bei kraštovaizdžio architekte
Milda Aidukaite. Pasitarimų metu aptariamos vietos bendruomenės ir Asociacijos narių
iniciatyvos, svarstomos realios galimybės jas įgyvendinti (pavyzdžiui naujų suoliukų Sapiegų
parko teritorijoje atsiradimas prieš tai operatyviai aptartas ir suderintas su vietos bendruomene ir
Asociacija). Š m. sausio mėnesio antroje pusėje planuojamas antras nuotolinis susitikimas su
Asociacijos pirmininke p. Edita bei kraštovaizdžio architekte p. Milda, kurio metu bus aptarti

bendrieji klausimai, kuriuos Įmonės specialistai pagal kompetenciją bei realias galimybes gali
išspręsti.
Atsakymai parengti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų padalinių
bei VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ pateiktą informaciją.

PRIDEDAMA: Kelio ženklų įrengimo schemos bei derinimai – 2 lapai;

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

Akvilė Myško-Žvinienė, tel. (8 5) 211 2395, akvile.zviniene@vilnius.lt
Marius Maldeikis, tel. (8 5) 211 2143, marius.maldeikis@vilnius.lt
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo
ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas gali būti paduodamas
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo
sprendimo priėmimo dienos.
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