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DĖL PROJEKTO PLANO
Dėkojame, kad domitės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos planuojamais
projektais.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 metų sausio 17 d. posėdyje Nr. 54 buvo nutarta
pradėti sprendimo projekto „Dėl pritarimo projekto „Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos
darbai“ įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos konkursinę
priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K 303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ svarstymo
procedūrą. Tolesnis šio klausimo svarstymas yra atidėtas.
Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų (toliau–
TVDSR) vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritraukti lankytojus. Pagal
finansines galimybes projektą planuojama įgyvendinti etapais. I etape numatyti tvarkomieji darbai
(sutvarkomas rūmų fasadas su baliustradomis, langai, durys, stogas). Valstybės saugomame
unikaliame neoklasicizmo architektūros objekte bus teikiamos viešosios paslaugos bei užtikrinamas
objekto prieinamumas visuomenei ir lankytojams. Projektu siekiama ne tik sutvarkyti TVDSR
vertingąsias savybes, bet kartu užtikrinti kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą
visuomenei, sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes
sukuriant papildomus naujus lankytojų srautus.
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma – 700 000
Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 1 465 626,25 Eur, preliminari bendra projekto
vertė – 2 165 626,25 Eur.
Šiuo metu kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus yra sustabdytas dėl būtinybės
keisti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
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įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“
kvietimo dokumentus.
Vilniaus miesto savivaldybė jau įgyvendina ES projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0003
„Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui“, kuriuo
siekiama atkurti E. F. Andre suprojektuotą istorinį Trakų Vokės parką, pritaikyti jį lankymui ir
padidinti jo rekreacinę vertę.
Įgyvendinus Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų su istoriniu Trakų Vokės parku tvarkybos
projektus, vietos bendruomenė, vilniečiai ir sostinės svečiai turės kultūros paveldo objektų
kompleksą, kuris potencialiai gali tapti svarbia kultūros ir turizmo traukos vieta Vilniaus regione.
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