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DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS APIE SAPIEGŲ PARKO PROJEKTĄ SUTEIKIMO 

 

Kartojame, kad pateiktas projektas neatitinka būtinybės parko kultūrinį, gamtinį, socialinį,          
ekonominį potencialą pritaikyti bendruomenės reikmėms. Neatitinka ir projekto Valstybinio parko          
tvarkymas ir pritaikymas tausojančiam naudojimui tikslų: atkurti Sapiegų rezidencijos parko vertybes,           
išryškinant jų istorinę ir kultūrinę reikšmę, Vilniaus ir LDK istorijos kontekste. 

Parke turi būti išsaugota parko kultūros paveldo autentiškų elementų visuma. Todėl norėtume, kad             
parkas būtų tvarkomas saugant viską, kas jame yra vertinga, o restauruojant tik išsamiais tyrimais              
nustatytus atskirus istorinio parko elementus, nemėginant atkurti daugiau, negu tai yra įmanoma ir to,              
ko patikimai nerodo tyrimų duomenys. 

Parke turi būti išsaugota jo ekologinė vertė: biologinė įvairovė, brandūs medžiai, sąlygos gyvuoti             
ekosistemai su įvairiomis esamomis paukščių, vabzdžių, augalų, grybų, kerpių rūšimis. 

Parką įsivaizduojame kaip erdvę jo lankytojų rekreacijai, edukacijai bei reprezentacijai. Pabrėžiame,           
kad tai yra labai svarbi žalioji erdvė - sala nuolat tankinamo rajono urbanistikoje ir šis unikalus                
potencialas privalo būti išsaugotas. 

Pateiktame projekte nepagrįsta: daugumos medžių šalinimo būtinybė, projektuojama rūšinė sudėtis          
nesutampa su ta, kurią rodo tyrimų medžiaga. Tarp sodinamų augalų ir to, kas buvo rasta, tėra                
silpnas ryšys: sodinamų augalų sąraše nėra net šeivamedžio, sedulos, monardų ir dedešvų, kuriuos             
rodo tyrimai. Nepagrįstas ir parko elementų dizainas, technologija, medžiagiškumas. Taip pat ašių            
„atvėrimas“(jis tik išryškintų XIX-XXI a. statybas), takų plotis (vardan kurio aukojami medžiai), bosketo             
tankinimas ir parterio nuplikinimas ir įrėminimas (visa tai padarys šias erdves iš esmės             
nepanaudojamomis). Projekte nenumatyta, daržininko namo paskirtis, neplanuojama kafeterija,        
oranžerija. 

Nesutinkame su sprendimu parengti techninį projektą tik vienai parko daliai, ar, juo labiau, vadinti              
parku tik plotą priešais rūmus. Esamo klaidingo požiūrio padariniai matomi jau dabar: Vilniaus miesto              
savivaldybės teritorija prie seniūnijos nesuplanuota, joje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, pasirinkus           
standartinę įrangą, neatitinkančią parko poreikių ir nesiskiriančią nuo montuojamų aikštelėse prie           
daugiabučių, taip pat pasigendama WC. 

Neįtikina aiškinimai, kad dalis parko, perdavus panaudos teise valdyti VšĮ „Vilniaus technologijų ir             
meno centrui“, yra tvarkoma. Ne kartą kreipėmės į savivaldybę ir kitas institucijas dėl daromų              
pažeidimų (įrengtos automobilių parkavimo vietos vietoj vejos, prie nuomojamų pastatų parkuojami           
automobiliai). Esame įsitikinę, kad, nepriklausomai nuo to, kam perduota teisė valdyti valstybinę            
žemę, parke turi galioti parko taisyklės, kuriose nenumatyta galimybė automobiliais važinėti parko            
alėjomis ir parkuotis prie parko pastatų. 

 

Dėl reikalavimų pataisyto projekto sprendiniams. 

Sutinkame integruoti tik tuos atkuriamus istorinio parko elementus (laiptus, tvorą, grotas), kurie            
nesuardytų esamos parko ekosistemos: nepakenktų jo bioįvairovei, nepažeistų parko želdinių. 
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Nesutinkame su tokio kiekio (193 vnt.) medžių pašalinimu, įgyvendinant parko pertvarkymo projektą. 

Nesutinkame su partero įrengimu iškertant beveik visus medžius. Manome, kad parko erdvėse galima             
rasti vietą gėlynams nenaikinant sveikų medžių alėjų.  

Manome, kad parko dalies sutankinimas nesuderinamas, neužtikrinus esamų parko medžių gerovės.           
Todėl šiame etape siūlome atsisakyti bosketų, juo labiau, kad iki šiol nėra žinoma, kaip jie atrodė iš                 
tikrųjų XVIII amžiuje. 

Sprendimas dėl takų sistemos ir fontanų gali būti priimtas tik po medžių būklės ekspertizės išvadų ir                
su bendruomenės pritarimu.  

Manome, kad turi būti suplanuoti viso parko medžių genėjimo/šalinimo ir kitokio tvarkymo darbai, ir iki               
rudens jiems pasirengta. 

Visus augalų šalinimo, medžių genėjimo darbus, turi atlikti kvalifikuoti, atestuoti medžių priežiūros            
specialistai. 

Visus projekto sprendinius ir jo įgyvendinimo eigą prašome derinti su bendruomenės deleguotais            
atstovais (kvalifikuotais specialistais) ir nepriklausomais specialistais. 

Siūlome parengti ir suderinti su bendruomene detalų darbų planą su grafiku ir kas 2 sav. gauti                
bendruomenės ir specialistų patvirtinimą, kad numatyti darbai vyksta pagal šį planą, kuris reikštų             
bendruomenės sutikimą tęsti darbus toliau. 

Takų įrengimo darbai turi būti atliekami nekenkiant želdiniams, pirmiausia - nepažeidžiant medžių            
šaknų. Jei vykdytojai negali to užtikrinti, nesutinka darbus vykdyti prižiūrint bendruomenei ir            
nepriklausomiems specialistams, siūlome tokių projekto sprendinių atsisakyti. 

Klausimai, kuriuos norėtumėme peržiūrėti ir perdiskutuoti. 

• Prašome pagrįsti dujotiekio tinklų, šilumos tiekimo tinklų įrengimo būtinumą, nurodyti kurioje vietoje             
bus naudojama asfalto (1841,6 m2), skaldos (10251,2 m2), granito plytelių (1039,5 m2 ) dangos,              
įrengiant pėsčiųjų takus ir pagrįsti pasirinkto sprendimo būtinumą.  

• Prašome sudaryti sąlygas bendruomenės atstovams dalyvauti kaip stebėtojams vertinant parko           
medžių būklę. Tikimės, kad medžių būklės ekspertizė bus atlikta profesionaliai, kad kiekvieną parko             
medį įvairiapusiškai, ne paskubomis įvertins komisija su nepriklausomais specialistais, remdamasi          
išsamia projektine ir tyrimų medžiaga. 

• Prašome pateikti fontanų projektus, nurodyti jų autorius. 

Siūlymai dėl projekto ateities. 

Atsižvelgiant į išsakytas pastabas, su bendruomene suderinus parko želdinių, parko takų ir fontanų             
klausimą, projektas turėtų būti perdarytas ir pateiktas svarstymui. 

• Numatyti ir taikyti profesionalias arboristines priemones medžių (ir apskritai gamtos) gerovei užtikrinti             
projekto įgyvendinimo ir tolesnės parko priežiūros metu. Tam būtina parengti želdinių priežiūros            
programą, atsižvelgiant į želdinių būklę. Palikti medžiai turi turėti inventorinius numerius ir jiems turi              
būti sudaryti medžių priežiūros planai.  

• Užtikrinti suderinto parko projekto įgyvendinimo priežiūrą ir numatyti galimybę įsitraukti           
bendruomenei į šio parko priežiūrą. 

Aktualūs klausimai, kurie su pačiu pateiktu parko projektu nesusiję. 

• Projektu nesprendžiama automobilių parkavimosi problema (apmokestinimas nebus efektyvus,         
projekto autorių teiginiai, kad dauguma lankytojų atvyks viešuoju transportu abejotini). 



• Projektu nesprendžiama viešųjų tualetų problema (siūlymas naudotis parko maitinimo įmonių           
tualetais, biotualetai, smardinantys parką ir gadinantys jo bendrą vaizdą irgi ne išeitis, o tik laikina               
priemonė). Siūlytume aptarti galimybę daržininko name įrengti WC ir info centrą.  

• Siūlome peržiūrėti sutartį su Tech. Parku ir įgalioti Vilniaus parkus vykdyti viso parko priežiūrą. 

 
Antakalniečių bendruomenės pirmininkė Edita Kavaliauskienė 


