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LUKIŠKIŲ KALĖJIMO KOMPLEKSAS
PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

PROJEKTO vykdytojas VĮ „Turto bankas“

PROJEKTO problema

• Neaktualizuotas kultūros paveldo objektas
• Neužtikrinamas istorinės atminties įprasminimas ir aktualizavimas, neatliepiami daugiakultūrės Lietuvos

visuomenės poreikiai
• Mažai gyvybinga Vilniaus miesto dalis, teritorija neintegruota kaip miesto urbanistinė dalis
• Objektas nėra pritaikytas nei visuomeninėms, nei komercinėms reikmėms. Patiriamos turto išlaikymo

sąnaudos nesukuria jokios vertės visuomenei.

PROJEKTO tikslas
Aktualizuoti kultūros paveldo objektą, suteikti gyventojams ir verslui galimybę gauti daugiau paslaugų,
užtikrinančių visuomenės poreikius ir istorinės atminties įprasminimą, bei didinti miesto ir šalies turistinį bei
investicinį patrauklumą

Galimas PROJEKTO 
įgyvendinimo modelis*

Viešoji ir privati partnerystė (koncesija)

PROJEKTO trukmė* Iki 25 metų

Preliminarios investicijos* Bus patikslinta

Komercinių pajamų 
potencialas

Leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą susijusią su komplekso patalpų nuoma bei kita ekonomiškai pagrįsta
veikla susijusi su projekto įgyvendinimu

* Projekto įgyvendinimo modelis, trukmė ir preliminarios investicijos bus žinomi po Vyriausybės sprendimo.
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OBJEKTO TERITORIJA

2. Šv. Mikalojaus Stebukladario 
cerkvės pastatas

1. Administracinis pastatas

4. Kalėjimo pastatas

3. Gamybinis pastatas

5. Kalėjimo-ligoninės 
pastatas

6. Tvora ir kontrolinis 
perėjimo postas

7. Ligoninės teritorija

Kalėjimo kompleksas – tai kultūros paveldo departamento saugomi pastatai ir statiniai (nuo 1 iki 6)  ir jų priklausiniai kalėjimo sklype. 
Ligoninės sklypas – 7 numeriu pažymėta teritorija. 
Objektas – visa Lukiškių kalėjimo teritorija (abu sklypai kartu). 
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OBJEKTO PASTATAI
TERITORIJOS IR PASTATŲ PARAMETRAI

A – ADMINITRACINIS pastatas

Plotas 2 228,67 kv. m

Pastato būklė Gera

Pritaikomumas Geras

C – KALĖJIMAS (su priestatu)

Plotas 2 641,05 kv. m

Pastato būklė Gera

Pritaikomumas Geras

E – KALĖJIMAS / LIGONINĖ

Plotas 3 756,74 kv. m

Pastato būklė Gera

Pritaikomumas Iš dalies geras

F – KALĖJIMAS (su cerkve)

Plotas 5 181,62 kv. m

Pastato būklė Vidutinė

Pritaikomumas
Sunkiai 

transformuojama

B – SANDĖLIS

Plotas 1 629,05 kv. m

Pastato būklė Vidutinė

Pritaikomumas Geras

D – GAMYBINIS pastatas (su priestatu)

Plotas 814,22 kv. m

Pastato būklė Labai prasta

Pritaikomumas
Lengvai 

transformuojami

KITOS ERDVĖS

Kiemeliai 603,30 kv. m

Priestatai, 
bokšteliai

254,96 kv. m

G – LIGONINĖS teritorijos pastatai

Plotas 1 763,84 kv. m

Pastatų būklė Vidutinė / Prasta

Pritaikomumas Geras

0,3407 
ha

1,9136 
ha

Bendras pastatų 
plotas:

18 873,45
kv. m

Pastatų plotas 
be kiemelių ir priestatų:

18 015,19 
kv. m
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NKP VALSTYBĖS SAUGOMI KALĖJIMO KOMPLEKSO 
PASTATAI

ADMINISTRACINIS pastatas

• Tūris;
• Stogas (dvišlaitis, skardos, kt.);
• Aukštų suplanavimas (kapitalinės sienos, 

laiptinės ir kt.);
• Fasadai;
• Konstrukcijos (pamatas, mūras it kt.).

CERKVĖ

• Tūris;
• Aukštų suplanavimas;
• Fasadų architektūrinis sprendimas;
• Konstrukcijos;

• Patalpų architektūrinės detalės.

GAMYBINIS pastatas

• Tūris;
• Aukštų suplanavimas (kapitalinės sienos);
• Fasadų architektūrinis sprendimas (išskyrus 

1940 užmūrytus langus);
• Konstrukcijos;
• Lubų, sienų, kolonų apdaila (laiptinėse).

KALĖJIMO LIGONINĖS pastatas

• Tūrinė erdvinė kompozicija;
• Sienų angos, nišos;
• Fasadų architektūrinis sprendimas;
• Konstrukcijos.

KALĖJIMO pastatas

• Tūris;
• Aukštų suplanavimas;
• Fasadų architektūrinis sprendimas;

• Konstrukcijos;
• Patalpų architektūrinės detalės;
• Interjeras (centrinės dalies).

TVORA ir PRAĖJIMO POSTAS

• Tūrinė erdvinė kompozicija;
• Sienų angos, nišos;
• Fasadų architektūrinis sprendimas;
• Konstrukcijos.
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GALIMAS PASTATŲ PRITAIKYMAS
A B C dalys

Dėl uždarumo, pastatų pritaikymas viešoms
erdvėms ir paslaugoms yra sudėtingas,
tačiau patalpos gali būti pritaikomos
restoranams/kavinėms, administracinei ir
kitai komercinei paskirčiai.

D dalis

D dalis nėra įtraukta į kultūros paveldo
sąrašą, be to, pastatai yra labai prastos
būklės, todėl šie objektai gali būti
griaunami.

E dalis

Pastatas gali būti pritaikomas mokslo,
kultūros, bendradarbystės erdvių bei
viešoms veikloms.

F dalis

Ši dalis gali būti pritaikoma kaip vieša
visuomenei erdvė. Šioje dalyje esanti
cerkvė gali būti pritaikyta renginiams,
muziejui ir pan., kalėjimo patalpos –
bendradarbystės erdvėms, laikinam
apgyvendinimui.

G dalis

Ligoninės teritorijoje galimas
sklypo užstatymas. Teritorijai
galioja senamiesčio apsaugos
zonoje ir Naujamiestyje
galiojantys reglamentai.
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PROJEKTO VIZIJA

70%

30%

– privačioms iniciatyvoms

– visuomenės poreikiams

• Visuomeninės dalies vystymui
parinktas E pastatas, atsižvelgiant į
pastato erdvinę struktūrą, būklę
(pastate jau pradėti remonto darbai
siekiant jame įrengti kalinių edukacijos
centrą) bei lokaciją (kaimynystę ir
galimus naudotojų srautus).

• Kalėjimo cerkvės dalis taip pat lieka
visuomenės poreikiams kaip renginių ir
bendruomenės susibūrimo vieta.
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BENDRADARBIAVIMO FORMA
Viešoji ir privati partnerystė (VPSP)

Šiuo proceso etapu, bendradarbiavimu susidomėję dalyviai prašomi pateikti neįpareigojančius pasiūlymus, kurie apimtų tokią prašomą
informaciją:

• Informacija apie Dalyvį, trumpas įmonės pristatymas:

o Informacija apie Dalyvio įmonę, veiklos pobūdį, atstovaujamus prekinius ženklus;

o Dalyvio patirtis VPSP ir investavimo veikloje (informacija apie įvykdytus projektus).

• Objekto įveiklinimo, Paslaugų teikimo ir Sutarties valdymo planas (trumpas vizijos ir planuojamos veiklos ir būsimų projekto funkcijų
bei funkcinių zonų aprašymas laisva forma).

• Preliminarus Finansinis veiklos modelis (Investicijų dydis, galima finansavimo struktūra, projekto laikotarpis, preliminarus
atlygis/mokestis, rizikos pasidalinimas).

• Neįpareigojantis partnerystės pasiūlymas gali būti teikiamas:

o Kalėjimo kompleksui be Ligoninės teritorijos;

o Kalėjimo kompleksui su Ligoninės teritorija. Šiuo atveju gali būti vertinamas ir naujai sukurto turto Ligoninės sklype įsigijimas
pasibaigus partnerystės laikotarpiui

Dalyvis turi numatyti, kad pasirinkus projektą vykdyti šiuo būdu, Konkurse dalyvaujantis ūkio subjektas turi atitikti reikalavimus dėl 
pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos (teisė verstis atitinkama veikla, finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas).

Galima trišalė partnerystė tarp privataus partnerio, Turto banko ir viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos.  



Visų kultūros paveldo registre saugomų objektų tūrių rekonstrukcija (didinimas ar mažinimas) yra negalima, nes
jie yra saugomi. Laikantis kultūros paveldo apsaugos reglamentų, pastatų vidaus planinės struktūros
transformacijos yra įmanomos.

Šiuo metu kvartale ir jo prieigose itin trūksta automobilių statymo vietų. Svarstant komplekso įveiklinimo
variantus būtinas automobilių statymo sprendimas, nes galimybės įrengti parkingą sklypo viduje ar po žeme yra
itin ribotos. Ligoninės teritorijoje rekomenduojama vystyti komercinės paskirties objektą – tokiu būdu bus
lengviau paskirstyti automobilių parkavimą teritorijoje tiek darbo dienos metu, tiek nedarbo valandomis ir
savaitgaliais.

Nauja statyba potencialiai galima vietoje komplekso pastatų bei statinių, neturinčių kultūros paveldo savybių, jei
tai nepažeidžia komplekso vertingųjų savybių.

Siekiant sėkmingai įveiklinti kalėjimo kompleksą, svarbu užtikrinti gerą jo integraciją su kvartalu – sukurti
papildomų įėjimų į teritoriją, įkurdinti patrauklią miestiečiams programą komplekso perimetru, ypač ties gatve.
Galima sukurti papildomų įėjimų atkuriant užmūrytas tvoros dalis.

Ligoninės teritorijoje galimas sklypo užstatymas. Teritorijai galioja senamiesčio apsaugos zonoje ir Naujamiestyje
galiojantys reglamentai.

Naujai rengiamame Vilniaus miesto bendrajame plane yra nuostata, kad prieš atliekant bet kokius statybos darbus
šioje teritorijoje privaloma atlikti archeologinius tyrimus.
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APIBENDRINIMAS




