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VILNIAUS EVANGELIKŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTINIŲ 
PASIŪLYMŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; 
Projekto rengimo pagrindas : techninė užduotis (techninė specifikacija) 2018-10-15 patvirtinta Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus.  
Tikslas: architektūrinėmis, landšaftinėmis, restauracinėmis priemonėmis suteikti teritorijai memorialinį 

charakterį bei informuoti apie čia buvusias kapines. Senųjų evangelikų kapinių vietos pažymėjimas – tai 
prioritetinė mūsų kartos pareiga. Buvusių kapinių teritorija taptų memorialinio charakterio ramaus poilsio parku, 
kuriame lankytojai būtų taktiškai informuojami apie buvusią šios vietos paskirtį.  

Projektas parengtas vadovaujantis parengtais patvirtintais UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ 
Vilniaus evangelikų senųjų kapinių teritorijos (u.k.12559), K. Kalinausko g. 21A, Vilniuje, sutvarkymo projektiniais 
pasiūlymais“ projekto vadovė G. Miknevičienė. Šiuose projektiniuoe pasiūlymuose pateikti išsamūs teritorijos 
sutvarkymo sprendimai, kurie yra aktualūs šiai dienai ir pagal kuriuos bus rengiamas techninis projektas. 

Šio projekto rengimo tikslas yra pakoreguoti takų tinklą, pagal parengtus geofizinius tyrimus, išryškinti 
laidojimo kvartalų kontūrus, pakeliant jų teritorijas plieninių bortų pagalba, kad nebūtų vaikščiojama ant, po 
žeme išlikusių, palaidojimų. Taip pat sukurti vieningą informacinę bei vaizdinę sistemą: kelių tipų informacinius 
stendus, siūloma pažymėti buvusių koplyčių ribas, rytinėje pusėje restauruoti esamą tvorą, atidengti arkines 
nišas, jose įprasminti ir eksponuoti moderniomis priemonėmis senąsias antkapines plokštes. Visai informaciniai, 
vaizdiniai sistemai bei mažosios architektūros elementams siūlyti vienodą medžiagiškumą ir dizaino sprendinius.  

   Esamos situacijos schema 
 

Projektuojamos teritorijos darbų 
vykdymo riba 
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2. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
2.1 Bendros nuostatos 

Visa esamos būklės analizė, istorinių ikonografinių tyrimų medžiaga bei pagrindiniai architektūriniai 
sprendiniai pateikti UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ Vilniaus evangelikų senųjų kapinių teritorijos 
(u.k.12559), K. Kalinausko g. 21A, Vilniuje, sutvarkymo projektiniuose pasiūlymuose“ projekto vadovė G. 
Miknevičienė. Šio projektao pagrindu yra nežymiai koreguojamas takų tinklas pagal 2018 metais lapkričio mėnesį 
atliktus tyrimus georadaru. Georadaru nustatytos stambesnių išlikusių po žeme statinių vietos, kapų ir nugriautų 
koplyčių rūsiai, kitos anomalijos (tyrimų ataskaita pridedama). Istorinė ikonografinė medžiaga (kapinių 
inventorinis planas) yra papildoma šiais tyrimais. Taip pat šiuo metu atliekami kapinių teritorijos žvalgymai, kurie 
bus atliekami keliais etapais ir pasitarnaus rengiant šios teritorijos techninį projektą. Tyrimų pirmame etape 
atliekami paviršiaus žvalgymai. Remiantis geofizikiniais rezultatais, surenkami kapinių teritorijoje esantys pavieniai 
fragmentai, siejami su antkapiais, galimais palaidojimais, taip pat nustatomi ir pažymimi paviršiuje matomi, tačiau 
įgilinti objektai - paminklų pamatinės dalys, konstrukcijos ir t.t. Antrame etape - nustatomi įgilinti objektai ir, esant 
reikalui, jie būtų atkasami. Todėl būtų vykdomi žvalgymai iki 50 cm gylio - taip surenkant daugiau dalių 
ekspozicijoms, o turint radinių rinkinį - vyktų ekspozicijų steigimas ir istorijos sklaida. Nuo radinių kiekių priklausys 
lapidarijaus projektavimas.  

 
2.2 Sprendimai 

Vilniaus evangelikų senųjų kapinių kompleksą riboja dabartinės K. Kalinausko ir V. Mykolaičio-Putino gatvės, 
o rytinėje pusėje – tvora, juosianti dabartinės JAV ambasados pastatus. Tiksli kapinių riba Profsąjungų rūmų 
pusėje neaiški, negrįžtamai sunaikinta statant šiuos rūmus. Pietinėje dalyje, prieš pradedant statyti Santuokos 
rūmus, buvo sunaikinta dalis kapų ir antkapių bei nugriauta K. Šildhauzo koplyčia mauzoliejus. Vakarinė riba 
atsekama pagal iš žemės išlendančias buvusios tvoros liekanas. 

Pratęsiant prieš tai parengto projekto sprendinius, siūloma: 
- vakarinę ir šiaurinę kapinių teritoriją aptverti plienine ažūrine tvorele. Statyti ją fragmentiškai, buvusios 

tvoros vietoje, išsaugant esamus želdinius. Taip kapinių teritorija būtų suvokiama kaip atskiras memorialinis 
kompleksas, turintis aiškias ribas ir savo teritoriją; 

- rytinėje pusėje restauruoti esamą tvorą, atidengti arkines nišas, jose įprasminti ir eksponuoti 
moderniomis priemonėmis senąsias antkapines plokštes, tačiau, prieš tai, apie šiuos sprendinius informavus JAV 
ambasadą. 

Projektuojamų takų tinklas artimas esamam, tačiau koreguojamas pagal atliktus tyrimus, kad nebūtų 
vaikščiojama ant kapaviečių, palaidojimo vietų. Takams siūloma skaldos danga (plauto smėlio – žvyro mišinys) su 
rišikliu. Ši danga pralaidi vandeniui, ypač stipri, draugiška gamtiniai aplinkai.  

Pietinėje teritorijos dalyje prie Santuokos rūmų, siūlome esamą parkavimo aikštelę mažinti ir atitraukti nuo 
restauruojamos tvoros, suteikiant galimybę miestiečiams ir parko lankytojams apžvelgti ir susipažinti su nišose 
eksponuojamų plokščių vaizdine bei tekstine informacija.  

Šiuo metu Santuokos rūmų teritorija išgrįsta skirtingo dydžio ir formos betoninėmis plytelėmis ar trinkelėmis, 
o automobilių stovėjimo aikštelė yar asfaltuota. Todėl siekiant nuoseklaus ir vieningo sprendimo visoje 
teritorijoje, siūlome esamą betoninių trinkelių ir plytelių bei asfalto dangą keisti, išgrįsti vienodomis trinkelėmis 
visą teritoriją, panaudojant betonines trinkeles padengtas granitine skaldele, kurios faktūra ir spalva artima 
kapinių teritorijoje projektuojamai parko dangai .  

Siūlome laidojimo kvartalų ribos išryškinti, pakeliant jas Corten plieno borteliais, kurių aukštis apie 15-cm. 
Kiekviename kvartale projektuojama informacinė sistema su pašvietimu, panaudojant tuos pačius bortelius tik 
pakeičiant jų parametrus ir pasvyrimo kampą bei išgraviruojant jose reikalingą informaciją. 

Taip pat siūlome pažymėti buvusių koplyčių ribas. Pažymėjimo būdas priklausys nuo atliekamų archeologinių 
tyrimų rezultatų. Glimas eksponavimas atkasant jų pamatus ar pamatų fragmentus bei naudoti plieno 
plokštuminius elementus. Šalia ekspozicijų turėtų atsirasti informacinės lentelės.  

Atskirti parko teritoriją nuo ją supamos aplinkos, projektuojami ne tik vertikalūs , bet ir horizontalūs plieniniai 
elementai, naudojami pėsčiųjų takuose. Jie apjungia skirtingas dangas bei informuoja apie teritorijos pobudžio 
pasiketimus.  

 
 



 
  

VILNIAUS EVANGELIKŲ SENŲJŲ KAPINIŲ KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOS TVARKYMO  
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

VP18.199 
 

 
Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

VP18.199-00-TP- AS - AR 3 3 0 
 

2.3 Mažoji architektūra apšvietimas 
Projektuojami kelių tipų suoliukai, pastatyti dideliais intervalais. Esamus akmeninius suolus ir lauko riedulis 

rytinėje teritorijos dalyje siūloma pašalinti.  
Teritorijoje projektuojamas santūrus parko apšvietimas. Pagrindiniai takai apšviečiami parko šviestuvais, 

skersiniai - parteriniais šviestuvėliais.  
 


