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11 SDSTINtS
ARCHITEKTAI ff 

AISKINAMASIS RASTAS 

AISKINAMASIS RASTAS 

3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. 
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 

STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIOL YMAI) 

PAGRINDINll) NORMATYVINll) STATYBOS TECHNINll) DOKUMENTl), KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS TP S,I\RASAS 

1. LR fSTATYMAI:
1. LR Statybos istatymas. 2005 11 17, Nr.I-1240
2. LR Nekilnojamojo kultoros paveldo apsaugos istatymas.

2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
STR 1.01 .03:2017 Statini4 klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize 
STR 1.05.01 :2017 Statyb<1_leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavaliskos statybos padarini4 salinimas. Statybos pagal neteisetai isduot<1 statyb,i leidzianti 
dokument,i padarini4 salinimas 

STR 1.01 .01 :2005 Kultoros paveldo statinio tvarkom4i4 statybos darb4 reglamentai 
STR 1.02.04:2002 Statybos produktai. Atitikties ivertinimas ir ,,CE" zenklinimas 
STR 1.01 .05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01 .08:2002 Statinio statybos r0sys 
STR 1.02.07:2004 Statinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla 
STR 1.03.01 :2000 Statybos produkt4 sertifikavimas 
STR 1.03.02:2002 Statybos produkt4 atitikties deklaravimas 
STR 1.03.03:2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas 
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektorines ir konstrukcines dalies brezini4 braizymo 

taisykles ir grafiniai zymejimai 
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
STR 2.01 .01 (1 ): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.03:2003 Statybini4 konstrukcij4 projektavimo pagrindai 
STR 2.05.07:2995 Medini4 konstrukcij4 projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plienini4 konstrukcij4 projektavimas. Pagrindines nuostatos 

4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:
1. RSN 139-92. Pastat4 ir statini4 zaibosauga.
2. RSN 156-94. Statybine klimatologija.

5. LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
1. STR. 2.05.07:2005 Medines konstrukcijos.
2. STR. 2.05.08:2005 Plienines konstrukcijos.
3. STR. 2 05.09:2005 M0rini4 konstrukcij4 projektavimas.
4. STR. 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai.
5. STR. 2.05.01 :2005 Pastat4 atitvar4 silumine technika.
6. STR. 2.05.03:2003 Statybini4 konstrukcij4 projektavimo pagrindai.
7. STR. 2.07.01 :2003 Vandentiekis ir nuotek4 salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.
8.STR. 2.01.01(2):1999 Apsauga nuo triuksmo.

6. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
1. HN 33-2007. Akustinis triuksmas. Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje.
2. HN 42-2004. Gyvenam4i4 ir viesos paskirties pastat4 mikroklimatas.
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AISKINAMASIS RASTAS 

3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIULYMAI) 

PAGRINDINll) NORMATYVINll) STATYBOS TECHNINll) DOKUMENTl), KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS TP S/\RASAS 

1. LR JSTATYMAI:
1. LR Statybos jstatymas. 2005 1117, Nr. 1-1240
2. LR Nekilnojamojo kult0ros paveldo apsaugos jstatymas.

2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
STR 1.01 .03:2017 Statini4 klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017 Stalinlo projektavimas, projekto ekspertize 
STR 1.05.01 :2017 Stalybq_leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavaliskos statybos padarini4 salinimas. Statybos pagal neteisetai isduoto1 statybo1 leidzianli 
dokumento1 padarini4 salinimas 

STR 1.01 .01 :2005 Kultoros paveldo statinio tvarkom4i4 statybos darb4 reglamentai 
STR 1.02.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE" zenklinimas 
STR 1.01 .05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01 .08:2002 Stalinio statybos r0sys 
STR 1.02.07:2004 Slatinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla 
STR 1.03.01 :2000 Statybos produkt4 sertifikavimas 
STR 1.03.02:2002 Statybos produkt4 atitikties deklaravimas 
STR 1.03.03:2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas 
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektorines ir konstrukcines dalies brezini4 braizymo 

taisykles ir grafiniai zymejimai 
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
STR 2.01.01(1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.03:2003 Statybini4 konstrukcij4 projektavimo pagrindai 
STR 2.05.07:2995 Medini4 konstrukcij4 projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plienini4 konstrukcij4 projektavimas. Pagrindines nuostatos 

4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:
1. RSN 139-92. Pastat4 ir statini4 zaibosauga.
2. RSN 156-94. Statybine klimatologija.

5. LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:
1. STR. 2.05.07:2005 Medines konstrukcijos.
2. STR. 2.05.08:2005 Plienines konstrukcijos.
3. STR. 2.05.09:2005 M0rini4 konstrukcij4 projektavimas.
4. STR. 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai.
5. STR. 2.05.01 :2005 Pastat4 atitvar4 silumine technika.
6. STR. 2.05.03:2003 Statybini4 konstrukcij4 projektavimo pagrindai.
7. STR. 2.07.01 :2003 Vandentiekis ir nuotek4 salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.
8.STR. 2.01 .01 (2):1999 Apsauga nuo triuksmo.

6. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
1. HN 33-2007. Akustinis triuksmas. Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei j4 aplinkoje.
2. HN 42-2004. Gyvenam4i4 ir viesos paskirties pastat4 mikroklimatas.
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3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.

L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIULYMAI) 

7. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI:

8. KITI:

1. PTR 3.08.01: 2013 ,,Tvarkybos darb4 r0sys";
2. PTR 3.02.01 :2005 ,,Tvarkom4i4 paveldosaugos darb4 projektavimo sctlY94 (laikin4i4 apsaugos

reglament4) isdavimo taisykles";
3. PTR 1.01 .01 :2005 ,,Paveldo tvarkybos reglament4 rengimo taisykles" ir paveldo tvarkybos

reglament4 sctrasas".

1. Sapieg4 rezidencijos, trinitori4 vienuolyno ir ligonines statini4 kompleksas (unikalus objekto
kodas Kultoros vertybi4 registre 762) Nekilnojamojo kultoros paveldo apsaugos specialusis
planas

1. Bendrieji duomenys

Adresas: 
Sklypo unikalus Nr.: 
Statinio unikalus Nr.: 
Statinio kategorija: 
Statybos r0sis: 
Statytojas: 
Stadija: 
Vietove: 

L. Sapiegos g. 8, Vilnius
0101-0045-0183
1097-4022-8014; 1097-4022-8020
Neypatingas
Rekonstravimas
UAB "B GROUP"
projektiniai pasi0lymai (PP)
Vilniaus miesto istorine dalis, vad. Antakalniu 16084) teritorija;
Sapieg4 rezidencijos, trinitori4 vienuolyno ir ligonines statini4 kompleksas
(unikalus objekto kodas Kultoros vertybi4 registre 762) teritorija;

2. Esama situacija ir paveldosauga

Sapieg4 zemese Antakalnyje paskutiniame 17 a. desimtmetyje suformuoti Sapieg4 r0m4 ir Trinitori4 
vienuolyno ansambliai. Abu ansambliai buvo kuriami vieno fundatoriaus pastangomis, beveik vienu metu. 
Spejama, kad komponuojant ansamblius dirbo tie patys architektai. Nuo 17 a. pabaigos Sapieg4 r0mai 
orientuoti i Antakalnio gatv(;l. Tarp Antakalnio gatves ir dabartines L. Sapiegos gatves suprojektuotas 
geometrines kompozicijos, karpom4 augal4 parkas, kuri perejus atsiverdavo kiemo erdve ir pagrindinis 
r0m4 fasadas. Parke isilgineje asyje nuo vart4 iki r0m4 buvo jkomponuoti du fontanai. Kiemo, kaip ir 
parka staciakampes formos teritorija buvo aptverta m0rine siena su dviem vartais dabartines L. Sapiegos 
gatves asyje. Siaurineje r0m4 kiemo puseje sliejosi r0m4 0kinis kiemas su kiemo pakrasciuose 
issidesciusiais mediniais ir 0kiniais pastatais. Plate tarp Antakalnio gatves ir Sapieg4 r0m4 parka iki 19 a. 
pradzios stovejo keli m0riniai, taip vadinami ,,artilerijos" pastatai. Prie siaures rytinio r0m4 kiemo kampo, 
uz dabartines Kuos4 gatves buvo saltini4 maitinama k0dra kazkada tiekusi vandeni parka fontanams, o i 
pietus nuo r0m4 kiemo pietrytinio kampo buvo antroji, atrodo, daugiausia karos4 auginimui skirta k0dra. I
rytus nuo Sapieg4 r0m4 kiem4 buvo zveryno teritorija ir giria. 
M0rinemis ir medinemis tvoromis aptvertas Sapieg4 r0m4 ir Trinitori4 vienuolyno ansambli4 teritorijas 
skyre nuo Antakalnio slait4 besileidzianti griova su nedideliu saltini4 maitinamu upeliuku. Nezi0rint 
natoralios, gamtos suformuotos ribos abu ansamblius junge zmogaus k0rybos suformuoti kompoziciniai ir 
funkciniai rysiai - mazdaug ties parka viduriu, siaurineje parka sienoje buvo pastatyti puosn0s barokiniai 
vartai, per kuriuos isilgin(;l parko-r0m4 asi kirto skersine, siaurini4 parka vart4-baznycios pagrindinio 
portalo asis. Toje pat asyje buvo jkomponuoti dabar nebesantys puosnus barokiniai vartai baznycios 
sventoriaus pietineje sienoje, abu grieves krantus junge medinis tiltas. Nezinia kas buvo planuota 
skersines asies l(;lsinyje, pietineje parka puseje. 1700 m. nutr0kus r0m4 ir parka vystymo darbams 
pietineje parka krastineje, spejama, buvo pastatyta tik medine tvora. 18 a. ir 19 a. pirmoje puseje cia buvo 
nuomojami sklypai, o prie pat parka - dari:oves r0mams tiekiantys dari:ai. 
Nuo 19 a. vidurio prasidejo rus4 karines ligonines pletimo, esam4 statini4 griovimo ar rekonstravimo, 
nauj4 pastat4 statybos darbai. Nezi0rint pertvarkym4 abu ansambliai issaugojo pagrindines teritorijas, 
pagrindinius pastatus, !Orines erdvines struktoros kompozicin(;l sistemq. 
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3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIULYMAI) 

Trinitori4 vienuolyno teritorija dabar labai sumazejusi, taciau iki si4 dien4 issilaike vienuolyno ir baznycios 
sventoriaus vakarines bei pietines ribos, isliko dalis sias ribas formavusi4 mOrini4 sien4. Tvoros i vakarus 
nuo pagrindinio vienuolyno pastato perstatytos ar pastatytos 20 a. pabaigoje. Vienuolynui Sapieg4 
padovanota teritorija labiausiai sumazejo siaures rytiniame pakrastyje. Dabartines ribas sioje zonoje 
fiksuoja 20 a. pabaigoje statytos tvoros. 
Geriausiai trinitori4 vienuolyno ansamblyje issilaike baznycia. Po 19 a. vidurio rekonstrukcijos labai pakito 
pagrindinio vienuolyno pastato fasad4 architektora, antro auksto vidus. Pastato kontorai plane po 19-20 
a. rekonstrukcij4 nepakito. Apie 1960-1970m. nugriautas priesais baznycios pagrindini fasadq, baznycios
pagrindinio fasado - Sapieg4 rOm4 parka siaurini4 vart4 asyje stovej�s vart4 i baznycios sventori4
pastatas.
Vienuolyno teritorija buvusi siaures ry1iniame pakrastyje 20 a. antroje puseje uzstatyta ivairi4 auksci4 ir
dydzi4 pastatais. Vienas siame laikotarpyje statytas Okinis pastatas stovi prie ry1ines dabartines teritorijos
ribos, priesais vienuolyno ry1ini fasadq. Tua pat metu per visq vienuolyno pastato funkcionavimo laikq
buvusioje nedideleje aiksteje prie sventoriaus vakarines sienos pastatyta pozemine sleptuve.
Sapieg4 rOm4 parkas neziOrint 19 a. statyb4 issaugojo savo ribas ir didziajq dali sias ribas fiksavusi4
mOrini4 sien4. Senoji parka augmenija sunyko, uzpilti fontanai, sudegintos, sudauzytos ar parduotos
parka skulptoros. lki mOs4 dien4 issilaike parka centrines dalies teritorija, kontOrai, gan ryskOs senosios
parka isplanavimo struktOros zenklai. lsliko parko-rOm4 kompozicijos isilgineje asyje statyti vaitai, viena is
dviej4, abipus isilgines parka asies, parka ry1ineje sienoje ikomponuot4 nis4 skulptOroms (saltinelis?).
Statant ligonines pastatq i siaur� nuo siaurines parka ribos nugriauta dalis siaurines parka sienos ir sioje
sienoje buv� vartai. Neisliko ir salia darzininko namo stovejusi oranzerija (figarnia). o taip pat kavines
pastatas. Darz4 teritorijoje ir buvusiuose nuomojamuose sklypuose dabar stovi 19 a. antroje puseje
statyti, nuo 1809 met4 Sapieg4 rOm4 teritorijoje veikiancios ligonines pastatai. Teritorijq, kurioje dabar
stovi 19 a. antroje puseje - 20 a. pradzioje statyti ligonines pastatai, dabar riboja siek tiek nukrypus nuo
istorini4 sios teritorijos rib4 statytos tvoros. Tvoros dalis prie L.Sapiegos gatves statyta 19 a. pabaigoje ar
pirmaisiais 20 a. metais.
Pagrindinio Sapieg4 rOm4 ir parka komplekso pastato - rOm4 fasadai ir vidaus architektOra pertvarkyti
1843m. ar/ir 1859m. rekonstrukcij4 metu. Mazdaug tuo pat metu nugriovus siaurinius rOm4 kiemo vartus
ir dali kiemo siaurines sienos, ant buvusio siaurines sienos kontOro pastatytas vienaaukstis pastatas.
Didzioji rOm4 kiemq ribojusios sienos dalis ir pietiniai vartai i kiemq isliko. 19 a. antroje puseje kiemo
pietry1iniame kampe pastatytas sandelis (ar arklides?), o 20 a. pirmaisiais metais siaures ry1iniame
pakrastyje - vandentiekio bokstas ir pastatas boksto aptarnavimui. Parkq nuo rOm4 dabar skiria skersai
kiemo, buvusioje siaurini4 ir pietini4 kiemo vart4 asyje nutiesta plati gatve. Kiemo pakrasciuose, prie
kiemq ribojancios sienos 20 a. antroje puseje pastatyti keli Okiniai pastatai.
19 a. formuojant ir pleciant ligonin� labiausiai pakito rOm4 Okinio kiemo teritorija - isnyko teritorijE(
ribojusios tvoros, natOroje neliko kiemo rib4 pozymi4. Nauji pastatai Okinio kiemo zonoje statyti prie siuo
metu pradetos formuoti gatves. Karines ligonines (kuri laikq - kadet4 korpuso) teritorija buvo aptverta,
naujoji gatve tapo vidine ligonines teritorijoje gatve iseinancia i senaji keliq is Sapieg4 rOm4 Okinio kiemo
link Nemencines. Seniausi namai Okiniame kieme pastatyti 19 a. pradzioje, abipus dabartines gatves, i
siaur� nuo siaurines kiemo sienos. Vienas is si4 nam4 nedaug pakit�s tebestovi ry1ineje gatves puseje,
vakarineje gatves puseje stovej�s klasicistinio laikotarpio pastatas 19 a. pabaigoje, pleciant ligonin�
perstatytas, sujungtas su ligonines pastatu prie siaurines parka ribos. Dar kartq sis pastatas padidintas
pirmaisiais 21 a. metais. Buvusi rOm4 Okinio kiemo teritorija prarado kontorus, teritorijos uzstatymo
charakteri,
Griova, skyrusi Sapieg4 rOm4 parka ir trinitori4 vienuolyno teritorijas uzpilta 18 a. pabaigoje ar pirmaisiais
19 a. metais. 1808m. cia buvo keli, uzstatyt i ivairiais pastatais, greiciausia, nuomojami sklypai ir nedidele
gatvele. 19 a. antroje puseje senieji, greiciausia mediniai nameliai nugriauti, ant buvusios gatveles trasos
pastatyti du mOriniai pastatai. 20 a. antroje puseje i pietus nuo tuo metu dar stovejusi4 barokini4 vart4
sventoriaus pietineje sienoje pastatytas Okinis pastatas - siaura erdve tarp dviej4 ansambli4 kazkada
jungusi abu ansamblius suskaidyta dar vienu pastatu, o skersine Sapieg4 parka asis nuo siol uztverta jau
dviem vieno auksto statiniais.
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3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.

L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIULYMAI) 

Pagal Nekilnojamojo kultOros paveldo apsaugos special4ji planq - SKL YPE 9 (sklypas L. Sapiegos g. 8) 
nustatyta: 

Tausojamojo naudojimo saugojimo rezimas. 
KultOros paveldo objekt4 aukstis nustatomas pagal tyrim4 duomenis. 
Maksimalus leistinas kit4 statini4 aukstis nuo zemes pavirsiaus - 6 m. 
Leistinas zemes sklypo uzstatymo tankumas - 20%. 
Leistinas zemes sklypo uzstatymo intensyvumas - 0,5. 
a - reikalavimai kultOros paveldo objektams: 
a 2 - galimi tvarkybos darbai: 
- taikomieji ir ardomieji tyrimai: remonto darbai: avarijos gresmes pasalinimo darbai; konservavimo darbai:
restauravimo darbai; pritaikymo darbai; atkOrimo darbai: si4 darb4 planavimas ir projektavimas.
Visi tvarkybos darbai vykdomi nepazeidziant vertingljj4 savybi4, nustatyt4 kultOros vertybes pase.
Vertingljj4 savybi4 sqrasas gali bOti patikslintas, remiantis tyrim4 duomenimis.
b - reikalavimai kitiems statiniams
b2 - leidziami tvarkomieji statybos darbai:
remontas: rekonstravimas, nedidinant aukstingumo, isskyrus tuos atvejus, kai tyrim4 pagrindu atkuriamos
sunykusios statini4 dalys: sunaikint4 uzstatymo ir dekoro element4 atkOrimas, pagristas tyrim4
duomenimis;
galima priestat4 statyba prie pastat4, neturinci4 kultOrines vertes pozymi4, nepazeidziant teritorijos
erdvines struktOros vientisumo: sodybinis uzstatymo tipas, tOrio forma - 1-2 a. pastatas, dengtas slaitiniu
stogu:
menkaverci4 pastat4 ir statini4 griovimas.
reikalavimai statini4 apdailai: fasad4 apdailos medziagos - tinkas, medis; stogo dangos medziagos -
molio cerpes, skarda: stali4 gaminiai mediniai.
Pastaba - rekonstruojant pastatq L. Sapiegos g. 8 bOtina atitraukti nuo Sapieg4 parko tvoros.
c - reikalavimai teritorijos tvarkymui:
c5 - perspektyvoje numatyti galimyb� atkurti Sapieg4 rezidencijos Okinio kiemo ivaizdi, remiantis tyrim4
duomenimis. Sudaryti medzi4 prieziOros planq. Tak4 dangos parenkamos remiantis tyrim4 duomenimis,
rekomenduojamos gruntines, lauko akmen4 arba betono trinkeli4 dangos.
d - pries vykdant zemes judinimo darbus (giliau nei 20 cm) bOtina atlikti archeologinius tyrimus.
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3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.

L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASI0LYMAI) 

Sutartlniai ienklai: 

r--, Nekilnojamosios kulturos vertybes aplbreztos teritorijos ribos, 
L.__J sutampantlos su geodeziskai matuot4 sklyp4 ribom1s 
� Nekilnojamojo kultOros paveldo statlnys 
::t=a: Tvora su vartals 

, r--7 Teritorijoje esantys, 
/ ( L....:..:..,J verting4 savybi4 pozymi4 turintys objektai 

I � Nekilnojamosios kulturos vertybes 
, � teritorljoje esantios vertingos10s savybes 

��� Pastal4, statini4 vietos 
_. • • Tvoros su vartais vieta 
'' o o Medtl4 eiles, alejos 

_ Keli4, tak4 trasos 
-- -...

( 6 I Fontamt vietos 
J '-�/ 
& lllllll Teritorijoje esantys kiti objektai 

[=i Geodeziskai matuot4 sklyp4 ribos 

3. KULT0ROS PAVELDO OBJEKTO VERTINGOSIOS SAVYBES

1. 3.1. planavimo sprendiniai - piano struktora, t0rine erdvine kompozicija, kuriq formuoja V-R krypties
kompozicines asies sujungti reprezentaciniai vartai, taisyklingo isplanavimo parkas ir r0mai esantys
teritorijos centrineje dalyje, trinitori4 vienuolynas, Viespaties Jezaus baznycia esantys teritorijos S dalyje,
ligonines pastatai, pastat4, vart4 su tvoromis, fontan4 vietos (skersine S-P krypties kompozicine asis,
siejusi rezidencijq su Viespaties Jezaus baznycia suardyta 1878 m., suprojektavus ir pastacius Trecici
ligonines korpusq; is dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1-4, 7, 8, 10-12; FF Nr. 0.1, 0.6-0.10,
0.13, 0.19, 0.23-0.26; 2014 m.);
1.3.2. buvusi4 komplekso dali4 (statini4) liekanos ar j4 vietos - baznycios sventoriaus vart4 pastato vieta
teritorijos S dalyje (vart4 pastatas buvo nugriautas apie 1960-1970 m.; -; TRP 20; IKONOGR Nr. 37; -;
2014 m.); vienuolyno kiemo vart4 vieta teritorijos S dalyje (-; -; TRP21; IKONOGR Nr. 48; -; 2014 m.);
parko Siaurini4 vart4 su tvora vieta teritorijos centrineje dalyje (-; -; TRP22; -; 2014 m.); r0m4 kiemo
Siaurini4 vart4 su tvora vieta teritorijos R dalyje (siauriniai vartai vede i 0kini kiemci: -; TRP23; -; 2014 m.
); saltinelio grotos vieta teritorijos R dalyje (abipus parko R vart4, prie tvoros stovejo simetriskos saltinelio
grotos; -; TRP24; -; 2014 m.); oranzerijos vieta teritorijos SV dalyje (-; -; TRP25; -; 2014 m.); galerijos tarp
ligonines korpus4 vieta teritorijos SR dalyje (galerija junge Treciq ir Astuntq ligonines pastatus; -; TRP26;
-; 2014 m.);
1.3.4. zemes ir jos pavirsiaus elementai - dviej4 lygi4 teras4 - aukstutines R ir zemutines V - reljefas
(teritorijos R dalyje esanciq r0m4 kiemo aukstutin� terasq nuo reguliaraus parko zemutines terasos skiria
parko tvora su vartais ir laiptais; -; FF Nr. 0.4, 0.24-0.26, 0.28, 0.39, 0.49, 0.54-0.56, 0.59; 2014 m. );
XVII-XVIII a. kapini4 fragmentai (zr. 13.40; -; -; 2014 m.); kultorinis sluoksnis (zr. 13.15-13.17; -; -; 2014
m.);
1.3.6. zeldynai ir zeldiniai - vienuolyno sodo vieta teritorijos S dalyje (-; -; TRP 18; FF Nr. 0.46-0.48; 2014
m.);
4. Artimiausios kultOros paveldo objekto teritorijq ar vietov� supancios aplinkos kultorinio krastovaizdzio -
Vilniaus miesto istorine dalis, vad. Antakalniu (16076, UV70);
5. Faktai apie svarbias visuomenes, kult0ros ir valstybes istorijos asmenybes, jvykius - nuo XVII a.
ansamblio teritorija buvo Sapieg4 istorines jurisdikos dalis. Medinis Sapieg4 dvaro pastatas cia jau
stovejo XVII a. pr. Kaip raso A. H. Kirkoras (1818-1886) ,,anot padavimo, Sapieg4 rOmai buvo pastatyti is
pagoni4 sventyklos arba vis4 Lietuvos diev4 panteono griuvesi4". Si panteonci mini ir M. Strijkovskis
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(1547-1593). ROmus 1689-1692 m. pagal Dfovanio Batistes Fredianio projekt<1 pastate Lietuvos didysis 
etmonas Kazimieras Jonas Sapiega (1637-1720). Dekoruojant dalyvavo Sapiegos rOm4 skulptorius ir 
architektas Pjetras Pertis (1648-1714) bei ital4 tapytojas Mikelandzelas Palonis (1637-1712). ROmai 
pasizymejo turtinga paauksuoto stiuko puosyba, freskomis, kuri4 svarbiausia buvo nutapyta pokyli4 sales 
lub4 plafone ir vaizdavo Heraklio apoteozE;). 1700 m. po Valkinink4 mOsio rOmus nusiaube konfederacijos 
bajorai. Buvo niokojami pastatai, rOmuose buvE;) paveikslai sukapoti. Barokinis rOm4 parkas ribojosi su 
Viespaties Jezaus bai:nycios ir trinitori4 vienuolyno sklypu - j4 statyb<j fundavo tie patys Sapiegos. XVII a. 
pab. atvykE;l i Vilni4 trinitoriai buvo reformuoto trinitori4 ordino ispaniskosios atsakos atstovai. Jie buvo 
pasisventE;) retai tarp to meta sventik4 misijai - ispirkti belaisvius is kitatiki4 nelaisves. Tai buvo aktualu 
Kazimierui Jonui Sapiegai, LDK didziajam etmonui, vadovavusiam LDK kariuomenei Lenkijos ir Lietuvos 
valstybes karo su Osman4 imperija (1683- 1699) metu. Bai:nycios ir vienuolyno ansambli 1694-1717 m. 
state ir dekoravo meistrai, atvykE;l is ltalijos. Gia dirbo Komask4 mokyklos atstovai, geriausi pasaulyje 
stiuko lipdybos kOrejai. XVII a. i Lietuv<j atvyko stiuko meistrai Dz. Marija Galis ir Pjetras Pertis (1648-
1714) su broliais Antonijumi Dzovaniu ir Karlu, Stefano Percio sOnumis. XVIII a. vienuolyne veike ordino 
kolegija. Yra islikE;l joje desciusi4 trinitori4 filosofijos paskait4 rankrasci4. Nuo 1726 m. prie vienuolyno 
veike parapine mokykla. 1718 m. Sapiegos rezidencii<l laikinai isnuomojo Mozyriaus pastalininkienei 
Sofijai Bagdzeviciotei Jablonskienei. 1720 m. po rOm4 statytojo mirties rOmus paveldejo jo jauniausias 
sOnus Lietuvos didysis marsalka Aleksandras Paulius Sapiega, kuris 1734 m. buvo palaidotas trinitori4 
Viespaties Jezaus baznycioje. Veliau rOmus valde Aleksandro Pauliaus sOnus, Palenkes vaivada, 
Mstislavlio seniOnas Mykolas Antanas Sapiega (1711-1760). Po Mykolo Antano mirties (neturejusio 
ipedini4) rOmai atiteko jo brolio Kazimiero Leona Karolio sOnui, Lietuvos didziajam kancleriui (1775-1793) 
Aleksandrui Mykolui Sapiegai. Jo valdymo metu 1763-1765 m. pranc024 architektas Jacobas Delau 
tvarke park<j, fontan<j, sumOrijo nauj<j tvor<j ir laiptus i rOmus ir park<j. Amziaus pabaigoje rOmus valde 
Aleksandro Mykolo sOnus, Lietuvos artilerijos generolas Pranciskus Sapiega. 1794 m. sukilimo ir jo 
malsinimo metu Sapieg4 rezidencijoje buvo apsistojusi rus4 kariuomene. Nukentejo ne tik rOmai ir kiti 
statiniai, bet ir parkas. Buvo sunaikinti gelynai, dekoratyviniai elementai, apgriautos tvoros. Pranciskus 
Sapiega 1797 m. kartu su Pelageja Potockyte rOmus su zemes sklypu ir misku pardave Juozapui ir 
Liudvikai Potockytei Kosakauskams. 1808 m. rOmus nupirko Vilniaus miestas. 1809 m. rOmuose buvo 
nutarta jsteigti karo ligoninE;l, kuri buvo atidaryta 1829 m. Nuo to laiko rezidencijos teritorija perejo karinio 
komisariato zinion. 1812 m. karo metu pranc024 armija buvo uzemusi ne tik Sapieg4 rezidencii<l, bet ir 
trinitori4 vienuolyn<j bei baznyci<j. Pranc024 armija rOm4 patalpas naudojo ligonines tikslams. Per 1812 
m. ivykius trinitori4 vienuolynas nukentejo labiausiai uz kitus Vilniaus mieste. lsibrovE;) kavalerijos kareiviai
isvoge bibliotek<j, sudauze krosnis, sunaikino duris, langus, grindis, isarde ir sudegimo tvor<j, isnese visas
maisto atsargas, o mokykloje like tik marines sienos. Ligonine vienuolyne buvo panaikinta tik 1816 m. XIX
a. vid. buvusioje Sapieg4 valdoje imta projektuoti ir statyti naujus statinius. 1843 m. architektas

1 Farafontjevas parenge ligonines pertvarkymo projektus ir 1848 m. ligonine vel pradejo veikti. 1845-1859 
'· m. Vilniaus plane buvo nurodyta, kad parkas yra viesas ir priklauso miestui. XIX a. vid. nagrinejamoje

teritorijoje veike ne tik karine ligonine, bet buvo jkurdintas ir Aleksandro kadet4 korpusas. 1862 m. pagal
inzinieriaus architekto Ivana Levickio (1830-1894) projekt<j rOmuose jrengta karo ligonine perstatyta i
kadet4 korpus<j. Po 1863-1864 m. sukilimo panaikinus trinitori4 vienuolyn<j, baznycia buvo paversta i Sv.
Mykolo Arkangelo cerkv'l, Tuo laikotarpiu buvo nuniokotos vienuolyno patalpos, apnaikintas baznycios
vidus. 1919 m. baznycia priskirta Lenkijos kariuomenes ligoninei, o vienuolyno pastatai 1924 m. pritaikyti
Universiteto klinikoms. 1927-1928 m. kompleksas pritaikytas universiteto oftalmologijos institutui, kuris cia
veike iki Antrojo pasaulinio karo. Po karo visa Sapieg4 rezidencijos teritorija atiteko soviet4 kariuomenei ir
tapo visiskai uzdara. Sovietmeciu baznycioje buvo jkurtas karines intendantoros sandelis. 1993 m.
vienuolyno ansamblis suremontuotas ir jame pradejo veikti Vilniaus Sv. Juozapo kunig4 seminarija. Nuo
2000 m. baznyci(l aptarnauja sv. Jona kongregacijos broliai ir seserys. Nuo to laiko vienuolyno ansamblis
vadinamas Sventojo Jono Teologo vardu.

4. PROJEKTO SPRENDINIAI

Projektas rengiamas zemes sklype L. Sapiegos g. 8, Vilniuje. Sklypo kad. Nr. 0101/0045:183; plotas: 
1580 m2, pagrindine daikto naudojimo paskirtis - kita. 
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Aplinkine teritorija urbanizuota. Sklypas ribojasi: siaureje su nesuformuotu sklypu L. Sapiegos gatve bei 
su suformuotu sklypu L. Sapiegos g. 4; vakarineje bei pietineje dalyje ribojasi su suformuotu sklypu L. 
Sapiegos g. 17; rytineje dalyje su suformuotu sklypu, kuriame issidest� pastatai adresais: L. Sapiegos g. 
13, L. Sapiegos g. 15 bei Kuos4 g. 5. 
Objektas patenka i nekilnojam4j4 kult0ros vertybi4 registro saugomas teritorijas: Vilniaus miesto istorines 
dalies vadinamos Antakalniu teritorij9 (unikalus kodas 16084), bei Sapieg4 rezidencijos, trinitori4 
vienuolyno ir ligonines statini4 komplekso teritorij9 (unikalus kodas 762). 
Sklypui nustatytos specialiosios zemes ir misko naudojimo s9Iygos: aerodromo apsaugos zonos; elektros 
linij4 apsaugos zonos; nekilnojamljj4 kultOros vertybi4 teritorija ir apsaugos zonos; silumos ir karsto 
vandens tiekimo tinkl4 apsaugos zonos; vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkl4 ir jrengini4 
apsaugos zonos. 
l sklyp9 patenkama rytineje sklypo dalyje esanciu ivaziavimu is L. Sapiegos gatves.
Sklype esanti sandelj (un. Nr. 1097-4022-8014) numatoma rekonstruoti, kitas nekilnojamojo turto registro
israse iregistruotas sandelys (un. Nr. 1097-4022-8020) yra sunyk�s ir jo sklype nera.
Sklype vietoje esam4 sandeli4 projektuojami trys vienodi vienbuciai gyvenamieji namai, isdestomi
pietineje sklypo dalyje lygiagreciai esamai tvorai. Kiekvien9 pastat9 sudaro staciakampio su isimtais 
kampais formos t0ris. Visi planuojami pastatai vienodi savo isores apdaila bei planine struktOra. j bendr9 
tOrin� kompozicij9 pastatus apjungia tvora, sliejama prie pastat4. Jos deka bendrame sklype kiekvienam 
namui suformuojamos privacios uzdaros erdves - vidiniai kiemeliai. Automobili4 stovejimo vietos 
nuomatomos siaures vakarineje sklypo dalyje. 
Projektuojam4 pastat4 planiniai sprendiniai kartotiniai. Vienbucio gyvenamojo namo pirmame aukste 
numatomos patalpos: holas, svetaine - virtuve, sandeliukas, san. mazgas, garafas, katiline. Patekimui i 
antrq aukstq projektuojami laiptai. Antrame aukste numatomos patalpos: koridorius, keturi miegamieji 
kambariai, drabuzine, vonios kambariai. 
Pastat4 fasadams numatoma natoralaus betono apdaila su fasadinio stiklo (aliuminio) sistemomis. 
Stogas - sutapdintas su rulonine PVC danga. 
Pastat4 eksploatacija uztikrinama inzinerinemis sistemomis jungiamomis prie magistralini4 Vilniaus 
miesto inzinerini4 tinkl4. 
Projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai savo isore ir pagrindiniais parametrais (auksciu, plotu, 
t0riu, naudojamomis medziagomis) netures neigiamos itakos aplinkinei teritorijai, o tuo paciu ir Vilniaus 
miesto istorines dalies vadinamos Antakalniu bei Sapieg4 rezidencijos, trinitori4 vienuolyno ir ligonines 
statini4 komplekso teritorijoms. 

4. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai

4.1.Statinio privalomoji paveldosaugos (specialioji) projekto ekspertize b0tina. 
4.2. Statybos darbai gali b0ti atliekami pagal techninio projekto brezinius arba rangovo ar statytojo 
uzsakymu parengtq darbo projekto dokumentacijq. Rengiant darbo projektq, vadovautis suderintu 
techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
4.3. Statybos kokybes kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technin� ir (kur b0tina) autorin� priezi0r9. 
4.4. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektini4 dydzi4 neturi virsyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodyt4 dydzi4 
4.5. Vykdant statybos darbus, vadovautis siais pagrindiniais dokumentais: 
4.5.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. PAVEL DO:\ 1 Gl\lU 
4.5.2. STR 1.02.04:1997. Statybos vadovo ir specialiljj4 darb4 vadovo veikla. POZlC:''-k ,'':TA 
4.5.3. STR 1.07.02:1999. Zemes darbai. _ n ,, .,1 j/J-4 r5 D/? 4.5.4. STR 1.08.02.2002. Statybos darba1. A�,(,;(_t- .. , ,_, ,,. ,.in·,,11,f.c,{o, 
4.5.5. STR 1.09.01:1996. Statybos speciali4j4 reikalavim4 valstybines priezi0ros tvar.k�-"' c,;,.r.ic··c,., 4.5.6. STR 1.09.04:2002. Statinio projekto vykdymo priezi0ra. Kulnirns pmldo apsaugos sk1naus vcdcjas 

4.5. 7. STR 1.11.01 :2002. Statini4 pripazinimo tinkamais naudoti tvarka. D . 0DJO--,4 5 8 DT 5 00 S · ·k · kl· b · anus aunorn.s . . . - . augos ir sveI atos taIsy es staty oJe. 201 
/. 0<2> I jJ4.5.9. DT 8-00. Kelimo kran4 saugaus naudojimo taisykles. 

4.5.10. BPST-01-97. Bendrosios priesgaisrines saugos taisykles. 
4 .. 11. Rekomendacinio pob0dzio dokumentai. 
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Projektq keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikimq. 
Projekto pakeitimai turi bOt' suderinti nustatyta tvarka. 

PV Sigitas Kastecka 
(KPD atestato, isduot 014-10-16, Nr.2984) 
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Esama tvora 

ANTRO AUKSTO PATALPQ EKSPLIKACIJA: 

1.201. KORIOORIUS ............ 8,58m2 

1.202. MIEGAMASIS ........... 13,45m2 

1.203. MIEGAMASIS ........... 13,88m2 

1.204. SAN. MAZGAS ........... 3,5lm2 

1.205. MIEGAMASIS ........... ll,07m2 

1.206. MIEGAMASIS ........... 17,22m2 

1.207. DRABUZINE ............. 6,00m2 

1.208. SAN. MAZGAS ........... 5,40m2 

BENDRAS PLOTAS ............... 79,llm2 

2.201. KORIOORIUS ............ 8,58m2 

2.202. MIEGAMASIS ........... 13,45m2 

2.203. MIEGAMASIS ........... 13,88m2 

2. 204. SAN. MAZGAS ........... 3, Slm2 

2.205. MIEGAMASIS ........... 11,07m2 

2.206. MIEGAMASIS ........... 17,22m 2 

2.207. DRABUZINE ............. 6,00m2 

2.208. SAN. MAZGAS ........... 5,40m2 

BENDRAS PLOTAS ............... 79,llm2 

3. 201. KORI DORI US ............ 8, 58m2 

3.202. MIEGAMASIS ........... 13,45m 2 

3.203. MIEGAMASIS ........... 13,88m 2 

3.204. SAN. MAZGAS ........... 3, 5lm2 

3.205. MIEGAMASIS ........... ll,07m2 

3.206. MIEGAMASIS ........... 17,22m2 

3. 207. DRABUZINE ............. 6, OOm' 
3. 208. SAN. MAZGAS ........... 5, 40m2 

BENDRAS PLOTAS .... ........... 79,llm2 

KVAL. UAB ARCHITEKT{,1 BIURAS 
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DOK.NR. 

fl 
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