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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto pavadinimas: Užutrakio dvaro sodybos (u.k. 785), tvenkinio nr. II kanalo ir pakrančių augalų
plovų valymo, pakrantės pažeistų teritorijų, parko (un.k. 24589) takų su tilteliais (pralaidomis1) Užtrakio
g.1., Trakuose, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas
Kompleksas: Užutrakio dvaro sodybos parkas un. k. 24589;
Statytojas: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija;
Statinio vieta: Užtrakio g. 1, Trakai .
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita.
Naudojimo būdas –Visuomeninės paskirties teritorija;
Komercinės paskirties objektų teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija;
Rekreacinės teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-4313-0122.
Žemės sklypo plotas - 791384,00 m2 .
Statybos rūšis: remontas, restauravimo.
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingi statiniai, II grupės nesudėtingi statiniai.
Lygmuo-nacionalinis, nekilnojamoji kultūros vertybė.
Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiūlymai (PP).
Projektuotojas:
UAB „RENDU“
Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevėžys
Įm. k. 304953547;
Projekto vadovė Renata Skemundrienė , PV atestato Nr. A16508, NKPA s.a. 0479
Tel. 8-45-581875
El. paštas: info@ rendu.lt
Ši dalis parengta vadovaujantis paveldo tvarkomaisiais reglamentais. Kultūros vertybių registro
dokumentais ir rekomendacijomis.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijų planavimo
dokumentus, nepažeidžia esminių statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamo
kultūros vertybių paveldo reikalavimų, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų.
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2. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Paveldo apsaugos normatyviniai dokumentai:
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės" ;
PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" ;
PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ ;
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ ;
PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ ;
PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" ;
PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos
reglamentų) išdavimo taisyklės“ ;
PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba" ;
PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" ;
PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;
PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų
sąrašas ;
PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos
rengimo darbų sąnaudų normatyvai“;
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta šį dalis: AutoCAD Architecture
2010; Microsoft Office 2016.
3. PARKO PLANINĖ STRUKTŪRA IR JOS ELEMENTAI
Projektiniuose sprendiniuose numatomas Užutrakio dvaro sodybos (un. k. 785) autentiškumo
išsaugojimas, tausojamai naudojant šiuolaikiniams kultūros poreikiams. Projektiniai sprendimai atlikti
remiantis šio kultūros paminklo išlikusiomis savybėmis, apimančiomis istoriškai susiklosčiusią objekto
paskirtį, išraišką, suplanavimą, atlikimo technologiją ir pačią aplinką.
“ Užutrakio dvaro sodybos (un.k. 785) pažeistos parko teritorijos pritaikymo visuomenės poreikiams
projektinių sprendinių” tikslas yra atkurti sovietmečiu pažeistą istorinio parko teritoriją su
infrastruktūra, revitalizuojant ir pritaikant ją šiuolaikinės visuomenės kultūros poreikiams,
nekeičiant ir tvariai prisitaikant prie šio kultūros paveldo paminklo vertingųjų savybių.
Techninio projekto sprendiniuose tvarkoma parko teritorija nuo esamo Užutrakio sodybos rūmų
portiko sutvarkytos dalies teritorijos rytų kryptimis. Atnaujinat-revitalizuojant pažeistą parko teritoriją numatoma: Tvenkinio Nr. II pakrančių (plovų) bei kanalo, jungiančio jį su Skaisčio ežeru, išvalymas;
trijų tiltelių (pralaidų) remontas, vieno tiltelio per kanalą atstatymas. Išlikusių parko pėsčiųjų takų
planuojamoje teritorijoje remontas. Sunykusių takų aplink tvenkinį Nr. II restauravimas atkūrimo metodu.
Istorinio parko suolelių remontas, pagal analogą naujų pagaminimas. Suolų išdėstymas tvarkomoje
teritorijoje, parko ir aplinkinio kraštovaizdžio gražiausių vaizdų apžvalgos taškuose bei informacinės
sistemos įrengimas, tiltelio (pralaidų) ir pėsčiųjų tiltelio apšvietimas.
Parko dalies revitalizacijos sprendiniai paremti E. F. Andre parkų projektavimo principais, tęsiant
vykdomus šio objekto restauravimo darbų principus bei atsižvelgiant į natūralią aplinką. Remiamasi
kultūros vertybių registro, kultūros paveldo departamento parengtu Užutrakio buvusio dvaro sodybos
retrospektyvine schema BR.NR. 1. Užutrakio dvaro sodyba. Retrospektyvinė schema 1896-1936. Žr.
NKPVT aktas, 13,57. Parko dalį restauruojame.
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4. ESAMA PADĖTIS
Užutrakio dvaro sodybos parkas yra Trakų rajone. Paskelbimo kultūros paminklu; 1999-1223; Nr: 1465, o 2005-04-29; Nr: ĮV-190 paskelbtas valstybės saugomu. Sklypai, kurie priklausė dvarui ir
juose suformuotas parkas - 2008-12-16; Nr: 785 įregistruotas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Aktas
2016-02-09 Nr. KPD-RM-2080/2.
Užutrakis – yra Trakų istorinio nacionalinio parko centre, įsikūręs daugiau nei 80 ha dydžio
pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų. Visa vietovė nuo 2014 m. patenka į Trakų miesto teritoriją, ji
yra šiaurinėje Trakų miesto dalyje adresu Užtrakio g., Trakų sen., Trakų m.

Pav. esama situacija.
Pav. Užutrakio dvaro sodybos ortonuotrauka
Projektuojama Užutrakio dvaro sodybos parko dalis yra į rytus nuo parterio,
rytinio (Dianos) parterio iki Skaisčio ežero pakrantės. Lengvai vingiuojančiu taku
pasiekiamas tvenkinys Nr. II KPD TRP56.
Parko tilteliai (pralaidos). Parko tako dalis trijose vietose yra virš skaldytų
lauko akmens ir raudonų plytų mūro vandens tiltelių (pralaidų). Tilteliai (pralaidos)
yra prastos būklės. Akmenų ir plytų mūras aptrupėjęs, jas naikina atmosferiniai
reiškiniai, savaiminės augalijos šaknys, vietomis dėl vandens poveikio yra išvirtusių
dalių. Virš vieno iš tiltelių (pralaidų) sovietmečiu buvo įrengta smulkių, neskaldytų
lauko akmenų sienos, tarp kurių buvo pripiltas gruntas, tokiu būdu palaidojant
originalų, kitaip orientuotą tiltelį (pralaidą) ir iškreipiant parko tako dalies kryptį.
Takų paviršius virš visų tiltelių (pralaidų) yra iškeltas, sovietmetyje užvežant gruntą,
kai buvo lyginamas takų paviršius.
Takai. Apie tvenkinį Nr. II rytinėje, pietrytinėje ir pietinėje pusėse dalis takų yra
išlikę, tačiau šiaurinės ir ritinės pusėse takai aplink tvenkinį natūralizavosi tiek
gamtos, tiek antropologinės veiklos (sovietmečiu) poveikyje. Išlikusių takų paviršius
vietomis (tai rodo sluoksnis virš užkastų tiltelių (pralaidų) yra iškeltas, sovietmetyje
vienodinant takų paviršių ir tokiu būdu sunaikinat peizažinio parko vaizdų natūralumą
ir tapybiškumą. Takų būklė prasta, pravažinėti, duobėti, apžėlę. Neišlikusios takų
trasų pirminio įrengimo medžiagos.
Tvenkinys Nr. II. Tvenkinys yra pelkėjantis, jo pakrantės apžėlusios
plaukojančiomis augalų salomis (plovais), ypatingai apžėlusi šiaurinė tvenkinio dalis.
Visos tvenkinio pakrantės yra eroduojančios ir pelkėjančios, paviršius duobėtas, pilnas
bebrų priraustų vandeningų griovių. Dalis tvenkinio pakrančių deformuotos
sovietmečiu vykdytų darbų – pakrantėse tebėra privaziavimui įrengtų pylimų, grunto
kaupų ir pan.
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Klimato sąlygos ir reljefas
Bendrieji duomenys išrinkti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ pagal arčiausiai Vilniaus
užmiesčio esančios meteorologijos stoties stebėjimo duomenis:
 vidutinė metinė temperatūra +6,0ºC;
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,9ºC;
 Absoliutus oro temperatūros minimumas –36,6ºC;
 santykinis metinis oro drėgnumas - 80%;
 vidutinis vėjo greitis (metinis) – 3,6 m/s;
 maksimalus paros kritulių kiekis – 73,9 mm;
 vidutinis metinis kritulių kiekis – 683 mm;
 maksimalus dirvožemio įšalimo gylis – 134cm (galimas 1 kartą per 10 metų), 170cm
(galimas 1 kartą per 50 metų) .
Pagal vėjo apkrovos rajoną Vilniaus užmiestis priskiriamas I vėjo greičio rajonui su pagrindine
atskaitine Vref,0=24m/s reikšme, pagal sniego apkrovos rajoną – II sniego apkrovos rajonui, kurio sniego
antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk=1,6kN/m².
Pažintiniai duomenys apie geologines ir hidrogeologines sąlygas:
Sklype vyrauja kvartelinės nuogulos išreikštos smėliais ir priesmėliais. Sklype aptiktas piltinis
gruntas siekiantis iki 1,70 m. Po piltiniu gruntu slūgso pusiau kietas moreninis priesmėlis. Teritorija gerai
drenuojama ir gruntinis vanduo gręžiniuose ir šurfuose neaptiktas.
Pastaba: duomenys pagal užsakovo pateiktą „Užutrakio parko teritorijos ir tvenkinių inžinieriniai
– geologiniai tyrimai“ ataskaitą, atlikta „Paminklų konservavimo instituto“ , 1972 m.
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Mato
vienetas

Kiekis

I.
SKLYPAS
1.1. sklypo plotas

m2

791384,00

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas
1.3. sklypo užstatymo tankumas

%
%

2
2

Pavadinimas

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Pėsčiųjų takai
1.1. plotas*

m2

2401,33*

Pastabos
Sklypas
suformuotas
atliekant
kadastrinius
matavimus

Statinio
kategorija:
II gr. Nesudėtingi
statiniai
Statybos rūšis:
Remontas
Medžiaga:
Danga: Akmens
skalda ir atsijos su
rišikliais

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].
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5. ISTORINIAI DUOMENYS APIE UŽUTRAKIO DVARO SODYBOS PARKĄ
Užutrakio dvaro sodyba įkurta pusiasalyje, tarp Galvės ir Skaisčio ežerų, vadinamoje Algirdo saloje.
Pusiasalis ir aplinkinės žemės nuo XVI a. pradžios priklausė totoriams. XVIII a. II p. Užutrakio valda dvarininkų Odincų nuosavybė, XVIII a. pab. dvare pastatyta mūrinė koplyčia, kurios liekanos
išlikę ir šiandien. Per istorijos laikmetį Užutrakis atiteko grafams Tiškevičiams. 12. Užutrakio dvaro
sodyba klestėjo iki Pirmojo pasaulinio karo, tačiau 1915 m. ji buvo apgriauta, išgrobstyti vertingi
interjero elementai. Grafo Andriaus Tiškevičiaus pastangomis Užutrakio dvaro sodyba buvo vėl
atgaivinta ir naudota iki pat Antrojo pasaulinio karo. 1921 m. Užutrakio dvaras neteko giminės
rezidencijos statuso. Sovietų Rusijai okupavus Lietuvą, sodyba nacionalizuota. Joje veikė KGB
poilsio vila, kiek vėliau sovietinių pionierių stovykla ir galiausiai iki 1991 m. - turistinė bazė.
Sovietinės okupacijos metu 1945-1991 m. Užutrakio dvaro žemėse buvo įsikūręs kolūkis, o dvaro
sodyboje skirtingu laiku ilsėdavosi KGB karininkai, vėliau pionieriai, turistai iš visos SSRS. Nuo
1991 m. Užutrakio dvaro sodyba yra valstybės saugomos teritorijos - Trakų istorinio nacionalinio
parko dalis. 1995 m. Užutrakio dvaro sodybos pastatai, o 2002 m. ir sodybos žemės sklypas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvo perduoti Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcijai valdyti patikėjimo teise. Nuo 1995 m. Trakų istorinio nacionalinio parko administracijos
iniciatyva vykdomi Užutrakio dvaro sodybos ansamblio atkūrimo darbai.

5.1. UŽUTRAKIO DVARO PARKO DIDYSIS TVENKINYS NR. II (ISTORINĖ PAŽYMA)
1970 metais Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo instituto (direktorius
G.Gailius) parengtoje Užutrakio parko tyrinėjimo – projektavimo darbų planinėje užduotyje (VAA, F.
1019, Ap.12, B. 20711) buvo nustatyta „projektuoti parko dalį, iškeliant vėliau pastatytus menkaverčius
pastatus ir architektūros mažąsias formas bei restauruojant tvenkinių ir melioracinių įrenginių sistemą.“
Šį dokumentą 1970-05-11 patvirtino Lietuvos TSR Respublikinės turizmo tarybos pirmininkas J.
Litvinas, Valstybinio statybos reikalų komiteto Landšafto architektūros ir apželdinimo skyr. viršininkas J.
Naujokaitis, Gamtos apsaugos komiteto Kraštovaizdžio ir augalijos apsaugos viršininkas K. Balevičius, o
po dienos 1970-05-12 - ir Kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos skyr. viršininkas
J. Glemža.
1971 metais Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo institutas (direktorius,
vyriausiasis architektas V. Dvariškis) parengė Užutrakio parko esamo stovio įvertinimą ir tyrinėjimo projektavimo darbų programą (projekto autoriai: sektoriaus vadovė, architektė D. Juchnevičiutė,
architektė E. Brundzaitė ir vyriausiasis miškininkas E. Navys). Tuo metu fiksuota, kad parke buvusieji
tvenkiniai dėl vandens sistemos pažeidimų yra dalinai užpelkėję, vanduo nusekęs. Pažymėta, kad
tvenkinyje Nr.1, nors ir yra vandens, tačiau jis dvokia, nes teršiamas nutekančiaisiais vandenimis iš
miegamųjų korpusų atvestais kanalizacijos tinklais.
1972 metais Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo institutas (direktorius
G. Gailiušis) parengė Užutrakio parko tvenkinių sutvarkymo techninį projektą (VAA, PRI inv. Nr. 25122/4199). Projektavo - V. Zounas, dalyvaujant vyr. architektui - V. Dvariškiui, vyr. inžinieriui - S.
Andrašiūnui, sk. viršininkui - A. Lagunavičiui, vyr. priežiūros archit. - D. Juchnevičiūtei ir vyr. pr. inžin.
E. Navys.
Tai pačiai metais atlikti ir natūros tyrinėjimo darbai (VAA, PRI inv. Nr. 251-20/4089). Tyrimus
atliko A. Naikelis, ataskaitą parengė – L. Viržuta (skyr. Viršininkas - V. Babeckas).
Taigi, projekte konstatuota, kad Užutrakio parkas, išsidėstęs tarp Galvės ir Skaisčio ežerų, o jame
esantys tvenkiniai išsidėstę visoje parko teritorijoje, kurių dalis sudaro sistemas, o kiti – išdėstyti
pavieniui.
Tvenkinių sutvarkymo techninis projektas paruoštas sistemą sudarantiems tvenkiniams Nr.1 ir
Nr.2 bei pavieniams uždarų baseinų tvenkiniams Nr.3 ir Nr.4.
1972 metų projekte išskirti, sistemą sudarę ir parko teritoriją į dvi dalis dalinantys,
tvenkiniai Nr.1 ir Nr.2 buvo tik dalinai išlikę. Tik tvenkinys Nr.1 buvo su vandeniu, o tvenkinys Nr. 2
buvo spėjamas, nes tuomet jau buvo virtęs užpelkėjusia teritorija. Tyrėjai nustatė, kad abu tvenkiniai
vandeniu pasipildydavo iš požeminių šaltinių bei atmosferiniais krituliais, o vandens perteklius tiesiogiai
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nutekėdavo į Galvės ir Skaisčio ežerus. Projekte numatyta rekonstruoti abu tvenkinius, tvenkinį Nr. 1
išvalant žemsiurbe, o tvenkinį Nr.2 – naujai iškasant pirmu etapu.
Antru etapu buvo numatyta rekonstruoti uždarų baseinų tvenkinius Nr.3 ir Nr.4, išvalant juos nuo
dumblo ir menkavertės augalijos.
Deja, projektas iš esmės nebuvo realizuotas – istoriniai tvenkiniai Nr.1, Nr.3 ir Nr.4 XX am.
Lietuvos TSR valdžios taip ir nebuvo restauruoti, o 1973 metais pradėto kasti naujojo tvenkinio Nr.2
darbai tęsėsi iki 1978 metų, bet taip ir nebuvo baigti.
Be to, tvenkinio Nr.2 kasimo darbų metu pasikeitė vadinamųjų sisteminių tvenkinių užpildymo
vandeniu ir jo aukštesnio lygio nei buvo Galvės ir Skaisčio ežeruose palaikymo koncepcija. Pradžioje,
1972 metų projekte buvo numatytas vandens horizonto tvenkinyje Nr.2 pakėlimas iki 149,5 H.abs,
įrengiant medinės konstrukcijos patvanką – „vienuolį“ ir užpilant buvusį istorinį kanalą Skaisčio ežero
link.
1977 metų Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo instituto (direktorius J.
Marcinkus) parengtame Tvenkinio Nr. 2 sujungimo su ežeru techniniame darbo projekte (VAA, F. 1019,
Ap.12, Byla Nr. 20726) numatyta istorinį kanalą pagilinti iki dviejų m nuo esamo Skaisčio ežero vandens
paviršiaus. Projektavo - V. Zounas, dalyvaujant vyr. architektui - V. Dvariškiui, vyr. inžinieriui - S.
Andrašiūnui, sk. viršininkui - E. Navys, skyr. Vyr. inžinieriui – V. Butautui, proj. vyr. architektei. - D.
Juchnevičiūtei. Taip pat buvo nuspręsta patį tvenkinį Nr.2 pagilinti iki 4 m, skaičiuojant nuo Skaisčio
ežero vandens horizonto.
1973-1978 metais vykdytų Trakų MSV (vyr. inžinierius V. Makštelės, darbų vykdytojas J.
Visockis) ir Varėnos MSV (gamybinio skyriaus viršininkas K. Račys) parko teritorija iš esmės buvo
deformuota, daliniai pažeisti parko takai ir tilteliai (pralaidos). Ne vien pagal projektą buvo įrengta
laikinų privažiavimų prie uždurpėjusių teritorijų, kurie nebuvo panaikinti. Parko teritorija aplink kasamą
tvenkinį buvo pažeista darbus vykdant griozdiškais sovietiniais „ekskavatoriais – dreglainais“ ir
savivertėmis, žymiai pakeistas parko reljefas, „išvežant“ dumblą ir dalį durpių tik 3-5 m atstumu.
Taigi, šiuo metu esantis tvenkinys Nr.2 iš esmės taip ir yra 1973-1978 metais nebaigta statyba.
Tvenkinio pakrantėse tebėra melioratorių įrengtų, laikinais turėjusių būti, privažiavimo pylimų, iškasto ir
neišvežto grunto kaupų, vietomis paviršiuje matosi užkastų metalinių trosų ir pan. Visos tvenkinio
pakrantės yra eroduojančios ir pelkėjančios, paviršius duobėtas, pilnas bebrų priraustų vandeningų
griovių. Tvenkinio paviršiuje, ypač prie šiaurinio kranto ir vieno iš tiltelio (pralaidos) pietiniame krante
susiformavusios plaukiojančios augalų salos (plovais).
Ypač didelę žalą padarė sovietinė melioracija padarė tvenkinį juosusiems parko takams pietrytinėje ir pietinėje tvenkinio Nr.2 pusėse dalies iki mūsų dienų išlikusių takų paviršius vietomis (tai
rodo sluoksnis virš užkastų tiltelių (pralaidų)) buvo iškeltas, vienodinant takų paviršių. Tokiu būdu buvo
sunaikintas takų paviršiaus autentiškas medžiagiškumas bei peizažinio parko vaizdų natūralumas ir
tapybiškumas. Šiaurinėje ir rytinėje tvenkinio Nr.2 pakrantėje buvusio parko tako dalį melioratoriai
beveik sunaikino, jis natūralizavosi ir šiandien sunkiai matomas.
Iš esmės sovietmečio darbai šioje teritorijoje pasiekė priešingus rezultatus nei buvo siekiama,
vietoje to, kad būtų sudaryta turistams galimybė lankytis ir gėrėtis E.F. Andrė parku, ši parko dalis tapo
nebeprieinama ir nebenaudojama pažinimo, estetiniais, rekreacijos ir pan. tikslais.
5.2. IKONOGRAFINIAI DUOMENYS APIE UŽUTRAKIO SODYBOS MAŽĄJĄ
ARCHITEKTŪRĄ
Išlikę ikonografiniai duomenys apie Užutrakio aplinką yra užsislėpę įvairiuose archyvuose, nuo
valstybinių, įvairiose šalyse, iki privačių- asmeninių archyvų. Todėl pamažu pradėta surinkti kai kurias
nuotraukas iš įvairių archyvų. 2019 m. rugsėjo 26 d. pasirodžiusiame Vorutos žurnalo straipsnyje1 radome
nemažai informacijos apie Užutrakio dvaro sodybos nuotraukų buvimo vietas.
Ikonografiniai istoriniai duomenys apie Užutrakio mažąją architektūrą
1

http://www.voruta.lt/uzutrakio-aukso-amzius-kai-ji-valde-grafai-juozapas-1868-1917-ir-andrius-1899-1979-tiskeviciai/ žr.
2019-10-08
Žymuo:

P/0004-00-PP.TD.AR

Lapas

Lapų

Laida

6

21

0

a) Keltas ikonografinėje nuotraukoje. Nuotrauka iš R. Andre anūko Laurent Penicaud archyvo2.

Keltas ir jo tiltelis suteikia žinių apie dvaro aplinkoje vyravusių turėklų stilių.

b) Buv. kelių trasos 1925 m. Užutrakio dvaro sodybos plane.
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Žemėlapio sutartiniai žymėjimai:
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c) Užutrakio dvaro sodybos retrospektyvinė schema. Kvr.kpd. (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritagesearch brėžiniai: BR Nr.1 žr. 09 25) Brėžiniai; 2014-02-13; Nr: ID-107057; BR Nr. 1
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6. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠO DUOMENYS
Užutrakio dvaro sodybos (u.k. 785) pagal nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, šiame projekte
remontuojamos ir restauruojamos komplekso dalys bus šios: tilteliai (pralaidos), pėsčiųjų takai, išvalomas
tvenkinys (plovai).
Kompleksą sudaro 14 objektų iš jų tvarkoma komplekso nr. 13. parko dalis apie tvenkinį Nr. II.
13. Užutrakio dvaro sodybos parkas (24589);

Pav. 12. Užutrakio dvaro sodybos ribos-situacijos schema(ištrauka iš kvr.kpd.lt).
6.1. UŽUTRAKIO DVARO SODYBOS IR JOS DALIŲ APRAŠYMAS KULTŪROS VERTYBIŲ
REGISTRE
6.1.1. UŽUTRAKIO DVARO SODYBA
Aprašymas

Unikalus objekto kodas 785

Pilnas pavadinimas Užutrakio dvaro sodyba

Adresas Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m.,

Įregistravimo registre data 1992-04-29

Statusas Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis

Rūšis Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą Kompleksas

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: G208KP

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: 413/2213
Amžius XVI a. vid. - XX a. pr.; dvaro sodybos ansamblis sukurtas XIX a. pab. – XX a. pr.; rūmų
projekto autorius Juzefas Husas (1846-1904), parko – kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andrė
(1840-1911); Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos iniciatyva sodybos atkūrimo darbai vykdomi
nuo 1995 m.
6.1.2. UŽUTRAKIO DVARO SODYBOS PARKAS
Aprašymas
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Unikalus objekto kodas 24589 ; Pilnas pavadinimas Užutrakio dvaro sodybos parkas
Adresas Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakų m.,
Įregistravimo registre data 1998-11-04
Statusas Paminklas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis
Rūšis Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą Į kompleksą įeinantis
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: G208K13P
Priklauso kompleksui
Užutrakio dvaro sodyba
Eil. Nr. komplekse 13
Autorius: prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduardo Fransua Andrė (1840-1911) projektas
Amžius: įkurtas XIX a. pab. , nuo 1998 m. tvarkomas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos
iniciatyva
Stilius: istorizmas
6.1.3. SPECIALIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS
Žemės naudojimo būdas- Kultūros paveldo objektų žemės sklypai (C2);
Sklypui numatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
XXVIII. Vandens telkiniai; XX. Požeminių vandens telkinių(vandenviečių) sanitarinės apsaugos
zonos; XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; XXIX. Paviršinio vandens telkinių
apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai; XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai; XXXIII. Rekreacinės
teritorijos; XXVI. Miško naudojimo apribojimai; XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir
apsaugos zonos; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos.

Pav. ištrauka iš žemės sklypo plano2.oranžine linija apibraukta tvarkoma teritorija su SAZ.

7. TAKŲ IR KITŲ OBJEKTŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; žr. 2016-08-29 d. išrašą.
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Paveldosauginiame objekte projekto sprendiniais numatomi darbai skirstomi į tvarkybos darbus ir
tvarkomuosius statybos darbus, kurie pateikiami lentelėje:
UŽUTRAKIO DVARO SODYBA(UN. K. 785)
projekto dalys.
Eil. Tvarkybos darbai
Tvarkomieji statybos darbai
Pastabos
Nr.
1.
Restauruojamos pralaidos
Tvenkinio Nr. II šiaurinės dalies
takas iki ąžuolo
2.
Esamų parko takų remontas
Atstatomas tiltelis
3.
Tvenkinio Nr. II remontas
Pralaidų apšvietimas
4.
Suoliukų, pagamintų pagal
analogą, pastatymas
7.1. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
Tvarkybos dalyje numatomi šie darbai:
Atliekami remonto darbai - valomas tvenkinys Nr. II tvenkinio dalis (plovai), valomas kanalas
jungiantis tvenkinį su Skaisčio ežeru, rekonstruojami tilteliai (pralaidos) – trys pralaidos; remontuojami
esami parko takai.
Atliekami restauravimo darbai: restauruojamos esamos tilteliai (pralaidos).
7.1.1. Valomos tvenkinio pakrantės ir kanalas
Tvenkinio Nr. II pakrantės ir kanalas, jungiantis tvenkinį su Skaisčio ežeru turi būti išvalomas pagal
tvenkinio ištyrimą ir numatomus darbus tvenkinių valymus atliekančių specialistų.
Rekomenduojame iškastą dumblą peršaldyti ir naudoti parko gazonams pagerinti, gėlynams kaip trąšą.
7.1.2. Pralaidos, jų tilteliai
Restauruojami tilteliai (pralaidos) TRP78; TRP79; TRP80;
žr. TRP78

TRP79
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TRP80

Nuo tiltelių (pralaidų) nukasami paviršiai.
Nuo tiltelio (pralaidos) TRP 78 iki, apie 80cm nukasama;
TRP 79 nukasama iki, apie 2m.,
TRP 80 išlyginama, nukasama iki, apie 90 cm.
Reljefas vietomis išlyginamas, o vietomis, kur yra duobės turi būti užpiltas.
Tiltelių (pralaidų) architektūra turi atitikti kpd. ikonografiją. Tilteliai restauruojami, atstatant iš lauko
akmenų ir raudonų plytų medžiagų. Pralaidų pamatai esami, tik restauruojami.
7.1.3. Takai
a) Remontuojami esami parko takai- išsaugoma vertybė – takų kontūras, plotis.
Šiuo projektu numatomi darbai:
- Sklypo sutvarkymo dalis (takų paprastasis remontas)
Remontuojant takų dangas jos bus pritaikytos prie jau esamų dangų, kurios artimiausios Užutrakio
dvaro teritorijos istorinei praeičiai. Danga atitiks šiuolaikinius reikalavimus, yra naujos technologijosŽymuo:
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tvirta, atspari, ilgaamžė ir labiausiai artima buvusiai dvaro takų dangai (žr. brėž. Sklypo planas P/0136300-TP-SP.B-1).
Sklype numatomos pusiau birios skaldos atsijų dangos sluoksniai:
- Akmens skalda ir atsijos su ryšikliu – 80mm (0-22 mm) ;
- Skaldos pagrindo sluoksnis -150 mm (frakcija 16-45mm);
- šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio -300mm;
- esamas sutankintas gruntas.
Rekomenduojame takų ribas aprėminti plastikiniai borteliai, kurie į gruntą įtvirtinami spec. viniais ir
užsipylę nesimato. Taip takai įgauną gražią lygią liniją.
Jei atliekant tvarkybos darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto
vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui (Įstatymo 9str. 3 d. (Žin., 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr.136-6960)).
8. VERTINGOSIOS SĄVYBĖS, TVARKOMIEJI DARBAI IR POVEIKIS
VERTINGOSIOMS SAVYBĖMS
Projekto sprendiniai nepažeidžia Užutrakio dvaro sodybos parko istorinės dalies (unik.k.
24589) vertingųjų savybių. Tvarkomųjų darbų aprašymas ir poveikis vertybėms pateiktas lentelėje.
VERTINGOJI SĄVYBĖ
(APRAŠYMAS)

FOTOFIKSACIJA

GAMTINIAI ELEMENTAI 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys,
dangos - elipsės formos
Didysis, R parteris su dviem
lygiagrečiais pasivaikščiojimo
takais viduryje ir taku aplink
parterio
ovalą;
parterio
planavimo
sprendiniai
(autentiškas
parterio
išplanavimas
ir
mažosios
architektūros formos atkurti
pagal ikonografinę, tyrimų
medžiagą;
parko
keliai
ir
takai:
pagrindinio
parko
kelio,
vedančio per parko teritoriją
P-Š kryptimi, trasa.
parko takų tinklo trasos, jų
vietos
parko kelių ir takų gruntinės
dangos tipas
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APSAUGOS, TVARKYMO
BŪDAI, POVEIKIS
VERTYBĖMS
Tvarkomą
teritoriją
yra
Užutrakio parko dalis apie
didįjį tvenkinį.
Parkas yra kurtas garsaus
kraštovaizdžio architekto E.
kuris
meistriškai
Andrė,
esančiame landšafte sukūrė
peizažinį parką. Šiuo metu jo
kūryba yra atkuriama.
Atkūriant peizažinį parką teks
atitaisyti daug sovietmečiu
padarytų klaidų. Remiantis
kultūros
paveldo
rekomendacijomis: numatoma
sutvarkyti parko teritorijos dalį
apie didįjį tvenkinį.
Projekto
sprendiniai
nepažeidžia
vertingųjų
savybių.
Takų trasos-remontuojamos ir
naujai
įrengiami
takai
projektuojami
remiantis
Užutrakio dvaro sodybos
retrospektyvinė
schema.
Kvr.kpd.
(https://kvr.kpd.lt/#/staticheritage-search brėžiniai: BR
Nr.1
žr.
09
25)
2014-02Brėžiniai;
13; Nr: ID-107057; BR Nr. 1
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.
Esamos
takų
trasos
remontuojamos.
Takų
danga
-remiantis
ikonografiją daroma iš akmens
skaldos ir atsijos su rišikliu,
kad kuo labiau atkartotų
ikonografinę medžiagą.
Šalia tvarkomos teritorijos
palei takų trasas auga medžiai,
patenkantys į Nekilnojamųjų
kultūros vertybių sąrašą. Šie
lapuočiai medžiai (raudonasis
ąžuolas, juodalksniai, kaštonai
ir kt.) saugomi.
Projekto
sprendiniai
nepažeidžia
vertingųjų
savybių.

Pralaida TRP 78

Pralaidos yra užpiltos dėl
sovietmečiu tiesinamų takų.
Nuo tiltelio (pralaidos) TRP
78 iki, apie 80cm nukasama;
TRP 79 nukasama iki, apie
2m.,
TRP
80
išlyginama,
nukasama iki, apie 90 cm.
Reljefas
vietomis
išlyginamas, o vietomis, kur
yra duobės turi būti užpiltas.
Tiltelių
(pralaidų)
architektūra turi atitikti kpd.
ikonografiją.
Tilteliai
restauruojami, atstatant iš
lauko akmenų ir raudonų plytų
medžiagų.
Restauruojamos
trys
pralaidos: TRP78; 79 ir 80.
Projekto
sprendiniai
nepažeidžia
vertingųjų
savybių.

pralaida
TRP
78
tarp
tvenkinio TRP 55 ir tvenkinio
TRP 56; pralaida TRP 79 tarp
tvenkinio TRP 56 ir tvenkinio
liekanų TRP 57; pralaida TRP
80 tarp tvenkinio TRP 56 ir
tvenkinio liekanų TRP 60

Pralaida TRP 79
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Pralaida TRP 80
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1.3.7. upės, natūralūs vandens
telkiniai
ir
hidrotechniniai
įrenginiai - parko vandens
telkinių sistema, kurią sudarė:
tvenkiniai TRP 55, 56, 58, 59;
tvenkinys TRP 55 kanalu
sujungtas su Galvės ež.
(tvenkinys TRP 56 yra iškastas
pelkės vietoje apie 1980 m.;
1998-2000 m. atlikti vandens
telkinių tyrimai; tvenkinys TRP
55, kanalas išvalyti pagal 2007
m. parengtą tvarkymo projektą;
tvenkiniai TRP 58, 59, 61
atkurti pagal 2009 m. parengtą
projektą; -;

Tvenkinys Nr. II, kpd tvenkinys
TRP56
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Tvenkinys TRP 56 yra Didysis
parko tvenkinys, kuris jungiasi
su
kitais
tvenkiniais
sudarydamas vieningą sistemą.
Šio tvenkinio pietinis ir
pietrytinis krantas ypatingai
pilnas plovų. Krante daug
kelmų,
kuriuos
būtina
pašalinti. Landšafta reminatis
E. Andrė peizažinių parkų
kūrimo principais-išlyginti.
Tvenkinio Nr. II pakrantės ir
kanalas, jungiantis tvenkinį su
Skaisčio ežeru turi būti
išvalomas pagal tvenkinio
ištyrimą ir numatomus darbus
tvenkinių valymus atliekančių
specialistų.
Remontuojamas
tvenkinys
kartu su jo kanalu, kuris jungia
TRP56-tai yra didįjį tvenkinį
nr. II su Skaisčio ežeru.
Projekto sprendiniai
nepažeidžia vertingųjų
savybių.
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Laida

17

21

0

Kanalas, jungiantis Skaisčio ežerą su
tvenkiniu Nr. II
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA:
Užutrakio dvaro rūmų šiukšlyne
buvo rasta lieto ketaus suolo
koja gana geros būklės, kuri turi
paveldosauginių vertybių.

Suoliukai gaminami pagal
Užutrakio dvaro sodyboje
buvusį autentišką suoliuką (yra
išlikusios nuotraukos ir yra
rasta viena geros kokybės
suoliuko koja) iš lieto ketaus
kojų su medine sėdimąją ir
atraminę dalimis). Projekto
sprendiniai nepažeidžia
vertingųjų savybių.

________________________________
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Prieš pradedant žemės kasimo darbus kultūros paveldo vietovės teritorijoje numatomose žemės
kasimo darbų vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai vadovaujantis PTR
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.

9. ŽMONIŲ SU NEGALA SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI
Takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų laisvai judėti. Takų plotis formuojamas 4-ų ir 2-ų metrų.
Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne
didesnis kaip 1:30 (3,3%).
Šalia pėsčiųjų tako įrengiamos poilsio aikštelės su suoleliais. Poilsio vietos yra ne mažesnio kaip 1
500 mm pločio ir 1 500 mm ilgio.
Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje ŽN judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti
didesni kaip 20 mm. Dangos naudojamos neslidžios, natūralių medžiagų. Kadangi paveldosauginis
kompleksas yra nacionalinio reikšmingumo lygmens, takuose nebus naudojamos specialios dangos ar
detalės nukreipiančios ŽN takuose. Nacionalinio lygmens objekte atkūriamas E.Andrė peizažinis parkas
su jo natūraliu landšaftu. Todėl, kai kuriose takų trasose dėl unikalaus landšafto negalėsime užtikrinti ŽN
pėsčiųjų judėjimo trasoje tako nuolydžio, kad neviršitų 1:12 (5 %).
Pėsčiųjų takai, įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo, takuose nenumatomos grotos, dangčiai ir
pan.
Rekomenduojame ŽN būnant nacionalinio lygmens krašovaizdžio objekte turėti palydovą, kuris jį
lydėtų parke.
Bendrosios pastabos
Projektiniai sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus,
esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo
vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.
Visi duodami medžiagų ir darbų kiekiai nėra galutiniai (orientaciniai). Derinant su projekto
užsakovo, jie gali keistis. Naudoti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Galima naudoti ir analogiškas
medžiagas. Visos medžiagos turi turėti LR sertifikavimo atitikties sertifikatus. Pradedant tvarkybos
darbus, visi matmenys, altitudės tikslinamos vietoje.
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PRIEDAS
Priede
pateikiami
planai
iš
kvr.kpd.
kuriuose
pateikiamos
saugomos
(https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)
1 priedas. Užutrakio dvaro sodyba(785) apibrėžtų teritorijos ribų planas, 1 lapas.

vertybės

2 priedas. Užutrakio dvaro sodyba(785) apibrėžtų teritorijos ribų planas, 6 lapas.
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3 priedas. Užutrakio dvaro sodyba(785) apibrėžtų teritorijos ribų planas, 7 lapas.
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Eil

Pavadinimas ir
kodas

nr.

Pastabos

o Archeologinis;
o
o
o
o

SODYBOS (UN. K. 875
)

o
o
o

o
o
o

13. SODYBOS PARKAS
(UN. K. 24589; 13)

Esama situacija

Sklypo techniniai
ekonominiai rodikliai
I SKLYPAS
1. sklypo plotas
2. sklypo
atymo
intensyvumas

takas (darbai
atliekami TSD
apimtyse).

ARKINIS TILTELIS: varijantas

47.

3.50

tankis
dan
plotas
V

o

amas

m

791384,00

%

0,2

%

0,2

m

4801,01

3.50

R
P

PRALAIDA TRP 78
kpd 5.1.3.5.

Paveldo apsaugos objekto fotografija

2.

Atstatomas tiltelis.
Seniausias

2.00

aptveriamas
kalaus ketaus

3.50

tvorele(nuo
kamieno 1m.
atstumu).

Paveldo apsaugos ikonografija

Apvadas kelio ribai

DIDYSIS TVENKINYS

Apvadas kelio ribai
Esamas suplaniruotas
Stendas
1.

47.
2.00

56.

Apvadas kelio ribai
4.00

EKSPLIKACIJA(remiasi kpd registro duomenimis):
13. Parkas;

SUTARTINIAI

38. Suolas;

13.

metodu pgl.

(remontas)

47. Takai, keliai;
56. Tvenkinys;

kpd 5.1.3.5.

kpd BR.1

Remontuojami-esami
takai

38.
Plastikiniai
vejos bortai

PASTABOS:
mm)

Informacinis stendas

2.00

Plastikiniai
vejos bortai

2%

duomenimis.

EKSPLIKACIJA (pagal naujus poreikius)
pralaida

47.

4.00

Reliefo nukasimas-

Nr. Pavadinimas

Demontuojami kelio bortai

1.

Demontuojama

2.

atliekami TSD apimtyse)

TEGRA)

PRALAIDA TRP 80
kpd 5.1.3.5.

2.57
3.50

LKS-1994
LAS07

Suoliukai:

Teritorija suderinta TOPD sistemoje:

Suteiktas unikalus Nr.:

UAB "VILNIAUS TOPOGRAFIJA"

PAREIGOS

Direktorius
1GKV-561

PRALAIDA TRP 79
kpd 5.1.3.5.

Geodezininkas

3.50

Objektas:

A. Venclovas

projektuojami

Objekto Nr.

Mastelis

19T-

1 : 500

Data
1/1

2019-

A.V.

3.50
3.80
4.00

Pastabos:
Pralaidos

Informacinis Stendas:
I var.

I Var. akcentinis

2019.03.26

LAIDA

DATA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Tvarkybos darbai

Tvarkomieji statybos darbai

nr.
1.

Pastab
os

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

2.

Restauruojamos
pralaidos

0479/16508

Pralaida - pratakas

Remontuojami takai

Atstatomas tiltelis

NKPA spec/

Susisiekimo komunikacijos(8.)

PV

NKPA spec/

A PDV
Arch.

Zina Masilionyt

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA
Sklypo planas, M1:500

3.

suapvalinami.

projektas

info@rendu.lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

0474/A100

Valomas kanalas:
Valoma dalis tvenkinio (plovai).

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

projekto dalys.
Eil

Tiltelis
Krantai

0

4.

0

Tvenkinys
remontuojamas

LAPAS

LT

P/0004-00-PP-SP.B-1

1

1

A3.2

PRALAIDOS TRP 78; TRP 79; TRP 80
KPD 5.1.3.5.
PRALAIDOS FASADAS B-A
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B
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A

1
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1
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A

500

B
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kpd. TRP 55
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PRALAIDOS TRP 78 PLANAS
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1

500

Gilinama. Formuojami

1250

500
B

1250
A

PRALAIDOS FASADAS A-B

TAKAS

152.10

2140

200

2670

2120

1800

150.50

150.30

Vanduo

500

149.00

149.11
Didysis tvenkinys nr.II
148.66
kpd. TRP 56

150.30

150.50

3000

1250

500
A

ESAMOS PRALAIDOS
TRP 78;
TRP 79;

0

2019.03.26
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149.43
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4000

1300

600

786

1000

149.98
1500

Gilinama. Atkasama
149.45

900

150.50

1800

2650

Gilinama. Formuojami

1250
B

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

TRP 80 kpd 5.1.3.5.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

info@rendu.lt

16508

PV

A 100

A PDV

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos(8.)

DOKUMENTO
PAVADINIMAS:

Arch.

LAIDA
0
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PARKO DIREKCIJA
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