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Santrauka. Straipsnyje aptariama Lietuvos dvarų esama būklė ir padėtis Lietuvoje ir Europoje, dvarų išsaugojimo problemos 
sprendimo galimybės, pasiūlomas dvarų išsaugojimo modelio kūrimas. 
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Įvadas  
Į dvarų išsaugojimo problematiką ir sprendimo ga-

limybes yra pažvelgta iš įvairių pozicijų: iš valstybės – 
kaip institucijos, atsakingos už kultūros paveldo išsaugo-
jimą; iš juridinio asmens – kaip verslumu besidominčiu, 
iš fizinio asmens – kaip asmens, norinčio pažinti, saugoti 
ir tinkamai prižiūrėti turimą kultūros paveldo objektą. 
Tačiau į šią problemą nebuvo pažvelgta kompleksiškai. 
Nuspręsta sukurti efektyvaus dvarų panaudojimo modelį, 
kuris padėtų interesantui apsispręsti dėl kultūros paveldo 
panaudojimo varianto pasirinkimo, paskatintų investicijas 
į kultūros paveldo objektus. Šiuo metu Lietuvoje fizi-
niams ar juridiniams asmenims, turintiems ar besidomin-
tiems kultūros paveldu, nagrinėjamu klausimu nėra 
pateikiama pakankamai informacijos.  

Straipsnio tikslas – pateikti modelį, kuris ne tik nu-
kreiptų interesantą kultūros paveldo efektyvaus panaudo-
jimo linkme, bet ir suteiktų esminės informacijos, 
sudomintų ir paskatintų imtis kultūros paveldo objektų 
tvarkymo darbų. Straipsnis skirtas ne tik kultūros paveldo 
valdytojams, bet ir fiziniams bei juridiniams asmenims, 
suinteresuotiems verslumu bei investicijų grąža.  

Šis straipsnis yra 2009 m. 12-oje Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų konferencijoje „Mokslas−Lietuvos ateitis“ 
aptarto dvarų rekonstravimo ir atlikto panaudojimo tyri-
mo tąsa. 

Svetimų pastatų problema 
Analizuodami dvarų sodybas negalime išvengti 

svetimų pastatų problemos. Jos susikūrė dar XX a 
antrojoje pusėje ir savo egzistavimą tęsia dabar. Todėl yra 
svarbu aptarti problematiką ir sprendimo galimybes. G. 
Visco (2010) ir S. J. Leroux ir kt. (2007) teigė, kad 
analizuojant kultūros paveldo objektus, turi būti taikoma 

daugiamatė analizė, tad pradėsime ją nuo objektų 
klasifikacijos. Kultūros paveldas gali būti: tik dvaro 
rūmai (toliau – R); dvaro rūmai su jiems priklausančiu 
žemės sklypu (toliau – RŽ); dvaro rūmai su jiems 
priklausančiu žemės sklypu ir sodybos pastatų ansambliu 
(toliau – RŽA); dvaro rūmai su jiems priklausančiu 
žemės sklypu, sodybos pastatų ansambliu ir svetimais 
pastatais (toliau – RŽAS) (1 pav.). 

 

1 pav. Kultūros paveldo tipai 
Fig. 1. Types of Cultural Heritage 

1 pav.: I – interesantas, susidomėjęs kultūros 
paveldo objekto efektyviu panaudojimu; 

Kaip jau buvo aptarta 2009 m. vykusioje 12-oje 
Lietuvos jaunųjų moklsininkų konferencijoje „Mokslas – 
Lietuvos ateitis“ dėl susiklosčiusios istorinės situacijos 
Lietuvoje dvarų sodybose pastatyti nauji, dar kitaip 
vadinami svetimi, pastatai šiandien funkcionuoja 
visavertiškai. Tokie pastatai dažniausiai būna gyvena-
mosios paskirties daugiabučiai ar inžineriniai pastatai. Šių 
pastatų pašalinimas yra sudėtingas, nes svetimų pastatų 
naudotojai dažniausiai nėra linkę atsisakyti savo 
gyvenamosios vietos ar iškeisti ją į kitą. Interesantui, 
turinčiam RŽAS turtą ir norinčiam pradėti tvarkymą 
vertėtų atsižvelgti į tai, ar svetimi pastai, esantys dvaro 
sodybos teritorijoje, nebus trukdis jo planų įgyvendi-
nimui. Susitariant su svetimų pastatų savininkais ir 
atrandant abiem šalims naudingą išeitį (laukelis „Taip“), 
galima tolimesnė kultūros paveldo efektyvaus naudojimo 
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varianto paieška ir toks objektas tolimesnėje modelio 
kūrimo eigoje bus vadinamas kaip RŽA, tuo tarpu, 
nerandant sprendimo (laukelis „Ne“) – nebetęsiama 
efektyvaus panaudojimo varianto paieška iki kol nebus 
teigiamai išspręstas klausimas ir efektyvaus dvarų 
panaudojimas tęsis kaip RŽA.  

Kultūros paveldo objekto būklės nustatymas 
Pradedant analizuoti efektyvų dvarų panaudojimą, 

reikia pažvelgti į esamą kultūros paveldo objekto fizinę 
būklę. Išskiriami šie galimi abstraktūs objekto būklės 
variantai: griuvėsiai (toliau – Gr); avarinė (toliau – Av); 
bloga (toliau – Bl); vidutiniška (toliau – Vi); gera (toliau 
– Ge) (2 pav.). 

 

2 pav. Objekto būklė  
Fig. 2. Object status 

R ir RŽ būklės galimos tokios pačios, nes žemė yra 
vertinama kitokiais kriterijais, todėl schemoje jie 
sujungiami į vieną laukelį. Tuo tarpu, RŽA būklės 
įvairovė yra labai plati. Kadangi tai yra pastatų 
kompleksas, vadinasi vieno pastato būklė gali būti 
avarinės būklės, tuo tarpu kito – geros. Todėl 2 pav. 
matyti, kaip RŽA pasiskirstymas yra platus ir 
neapbrėžtas.  

Kultūros paveldo objekto, kurio likę tik griuvėsiai, 
atstatymas yra kone beviltiškas. Tokios fizinės būklės 
objektų tvarkymas reikalauja didelių investicijų ir, jei 
kultūros paveldo objektas nėra išskirtinai svarbios 
istorinės ar architektūrinės reikšmės paminklas, 
dažniausiai paliekamas sunykimui. Todėl efektyvaus 
dvarų panaudojimo modelio kūrime tokios būklės dvarų 
ar jų priklausinių tvarkymas toliau nedetalizuojami. 

Kaip jau buvo aptarta 2009 m. vykusioje 12-oje 
Lietuvos jaunųjų moklsininkų konferencijoje „Mokslas − 
Lietuvos ateitis“, dauguma Lietuvoje esančių kultūros 
paveldo objektų yra avarinės būklės. Tokioje situacijoje 
dažniausiai laiku suregavus ir skyrus finansavimą atlikti 
tvarkymo darbai gali būti tikslingi. Bl ir Vi nuo Av 
skiriasi tik investicijų kiekiu, kuris daro įtaką savininko 
pradiniam iniciatyvumui pradėti tvarkymą, tačiau 
tolimesnė efektyvaus panaudojimo paieška nuo šio fakto 
nėra iš esmės priklausoma. Savininko iniciatyvumas yra 
svarbesnis Av būklės dvarui, nes jam „nebelikę daug 
laiko“, tačiau kiti faktoriai, sprendžiantys objektų 
efektyvų panaudojimą yra vienodi tiek Av, tiek Bl, tiek ir 
Vi būklės paveldui. Todėl, tolimesniame modelio kūrime 
šie trys objekto būklės variantai bus glaudžiai susiję. 

Geros būklės R ar RŽA dažniausiai nereikalauja 
didelių investicijų ir tvarkymo darbai atliekami be didelių 
dvejonių ar ilgos finansavimo šaltinių paieškos. Tačiau 
prisimenant susiklosčiusią dabartinę Lietuvos dvarų 
padėtį, tokių dvarų yra labai mažai ir jais jau yra tinkamai 
pasirūpinta. Todėl tokie nebus plačiau komentuojami. 

Nuosavybės galimybių tyrimas 
Vienas iš svarbiausių klausimų tiriant efektyvų 

dvarų panaudojimą yra kultūros paveldo objekto 
nuosavybės aspektas. Dabartinis kultūros paveldas gali 
priklausyti valstybei, juridiniam, fiziniam asmeniui ar 
asmenų grupei.  

Kuriant efektyvaus dvarų panaudojimo modelį šis 
aspektas yra lemiamas, nes nuo kultūros paveldo objekto 
valdytojo priklauso tolimesnis objekto likimas. 
Interesantas, norintis pradėti kultūros paveldo tvarkymą, 
vadovaujasi projekto nuoseklumu, kur išskyręs objekto 
tipą, pasirenka objekto valdytoją (3 pav.). 

Kaip matyti iš 3 pav., dvaro rūmai gali turėti du sa-
vininkų variantus: priklausyti valstybei, fiziniam ar juri-
diniam asmeniui. Tačiau nagrinėti vien dvaro rūmų pasta-
tą būtų netikslinga, nes kultūros paveldo objektas „stovi“ 
ant žemės sklypo. Siekiant atlikti bet kokio tipo tvarkymo 
darbus, negalime neatsižvelgti į žemės sklypą. Todėl 
neišsprendus žemės panaudos ar nuosavybės klausimo, 
vien tik rūmų tvarkymas yra netikslinga ir plačiau darbe 
nagrinėjama. Jei pavyksta išspręsti susiklosčiusią situaci-
ją teigiamai – R „susijungia“ su RŽ ar RŽA. 

RŽ gali turėti 4 nuosavybės tipus: abu objektai gali 
priklausyti V; abu gali priklausyti J; rūmai gali būti V 
nuosavybė, o žemė – J ir atvirkščiai bei R gali priklausyti 
vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, o žemė kitam. 
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3 pav. Nuosavybės galimybės  
Fig. 3. Equity options 

3 pav.: V – valstybės nuosavybė; J – fizinio ar juri-
dinio asmens nuosavybė; VJ – dalis valstybės dalis fizi-
nio ar juridinio asmens nuosavybė; JJ – dviejų ar daugiau 
fizinių ar juridinių asmenų grupės nuosavybė. 

Tikėtina, kad kultūros pavelo objektas, priklausantis 
V sulauks mažiau dėmeso nei J priklausantis turtas. 
Siekiant atkurti ir tinkamai panaudoti kultūros paveldo 
objektą yra svarbu, kad savininkas būtų iniciatyvus. 
Valstybė, tuo tarpu, neturi pakankamai galimybių 
prižiūrėti tinkamai jai priklausantį kultūros paveldą. 
Tačiau dvaro, priklausančio pasyviam J laukia toks pat 
likimas. Blogiausias nuosavybės tipas nagrinėjmame 
aspekte – keletas skirtingų savininkų. Jei savininkų grupę 
sudaro valstybė ir fizinis ar juridinis asmuo, situacija nėra 
pati blogiausia. Beviltiškiausia situacija – kai kultūros 
paveldo objektas priklauso JJ. Tokiu atveju dažniausia 
problema tampa nesutarimas tarp nuosavybės teisę 
turinčių asmenų ir toks objekas yra pasmerktas 
sunykimui (pvz. Nemenčinės Raudondvario dvaras). 
Tolimesniame modelio kūrime, pasitaikius tokiai 
situacijai ir nerandant išeities, efektyvaus panaudojimo 
paieška baigiama. 

Projekto finansavimo variantų tyrimas 
Analizuodami bet kokią temą, susijusią su kultūros 

paveldo objektų tvarkymas, negalime išvengti itin svar-
baus projekto finansavimo klausimo. Neradus sprendimo, 
galima teigti, kad projektas netenka prasmės. Bet kuriam 
J, turinčiam kultūros paveldo objektą, yra pravartu žinoti 
jo tvarkymo darbų finansavimo galimybes. Įvertinus fi-
nansinę projekto pusę, galima pradėti svarstyti ir jo įgy-
vendinimą. Kuriant efektyvaus panaudojimo modelį 
būtina atlikti finansavimo variantų tyrimą, kuris pateiktas 
diagramos pavidalu (4 pav.). 

Iš 4 pav. matyti, kad tiek V priklausantis kultūros 
paveldas, tiek J ar jų grupei gali būti finansuojamas iš 
valstybės, Europos sąjungos, kitų finansavimo programų 
bei privataus sektoriaus lėšomis. 

  

4 pav. Finansavimo variantai  
Fig. 4. Financing options 

4 pav.: RŽ/RŽA – dvaro rūmai su jiems priklausan-
čiu žemės sklypu arba dvaro rūmai su jiems priklausančiu 
žemės sklypu ir pastatų ansambliu; VF – valstybės lėšos; 
ES – Europos sąjungos fondų ar kitų finansavimo pro-
gramų lėšos; P – privataus sektoriaus lėšos. 

Investicijų grąža 
Pasiekus modelio schemos lygį, kai interesantas ži-

no, kokios būtų besidominčiojo projekto finansavimo 
galimybės, vertėtų susimąstyti apie investavimo riziką (5 
pav.). 

Esant tikimybei, kad projektas gali būti finansuoja-
mas tik VF arba V+P, kur pastarojo įnašas dažniausiai 
būna menkas, projekto įgyvendinimas yra negarantuotas, 
todėl galime teigti, kad investicijų rizika yra didžiulė 
(toliau – D). Interesantas, žinantis, kad nėra jokios garan-
tijos, jog projektas bus sėkmingai įgyvendintas, įvertin-
damas didžiulę riziką, bet vis tiek pasiryžęs atkakliai 
siekti užsibrėžto tikslo, turi galimybę tolimesnei efekty-
vaus dvarų panaudojimo varianto paieškai. Interesantas, 
nusprendęs neinvestuoti savo laiko į negarantuotą projek-
tą, netęsia efektyvaus dvarų panaudojimo varianto paieš-
kos, bet pakeitus savo nuomonę, grįžtama prie „Taip“ ir 
efektyvaus dvarų panaudojimo paieška tęsiasi. 

Esant galimybei, kad projektas bus finansuotas 
V+ES arba ES+P – investicijų rizika yra vidutinė (toliau– 
Vi). Dažniausiai projektas finansuojamas ne 100 proc. iš 
ES lėšų, todėl investicijos kooperuojamos su VF arba P. 

RŽ/RŽA 
V J VJ JJ 

VF 
VF + ES 
VF + P 
ES + P 
ES 
P 
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Tokiu atveju ES dažniausiai dengia 80–90 procentų pro-
jekto investicijų vertės ir likusią dalį –finansuotoja kiti (V 
arba P). Dėl minėto investicijų santykio rizika tampa 
vidutine. 

Esant ES 100 proc. finansavimui, arba kai P turi ga-
limybę projekto įgyvendinimui suteikti visavertę paramą 
– rizika maža (toliau – M). Tokių atvejų, kai ES dengia 
visas projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas arba P turi 
galimybę be kitų instancijų pagalbos paremti projekto 
įvykdymą, yra mažai, tačiau dar mažesnė tikimybė, kad P 
dengia viso projekto išlaidas. Tolimesniame modelio 
kūrime projektai, dalinai arba 100 proc. finansuojami iš 
ES lėšų bus sujungti į vieną grafą ir pavadinti ESK, o 
grafa „P“ analizuojama atskirai. 

 

5 pav. Investicijų grąža 
Fig. 5. Return on Investment 

5 pav.: R/A – dvaro rūmai su jiems priklausančiu 
žemės sklypu arba dvaro rūmai su jiems priklausančiu 
žemės sklypu ir pastatų ansambliu; V – valstybės lėšos; 
ES – Europos sąjungos fondų ar kitų finansavimo pro-
gramų lėšos; P – privataus sektoriaus lėšos; D – didelė 
rizika; Vi – vidutinė rizika; M – maža rizika, PA- pabai-
ga. ESK – ES+P, ES, ES+V ir P kartu. 

Panaudojimo galimybės 
Pastaruoju metu vis dažiau pradedama susimąstyti 

apie sveiką gyvenimą, ekologišką aplinką, ekologiškus 
namus ir taip tarsi vėl atsigręžiama į gamtą. Todėl 
kultūros paveldas, jo išsaugojimas ir perdavimas 
ateinančioms kartoms tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje 
darosi vis svarbesnis  

Straipsnyje svarstomos šios galimos dvaro panaudo-
jimo alternatyvos: konferencijų ir laisvalaikio centras 
(toliau – KL); SPA centras (toliau – SPA); kaimo turiz-
mas (toliau – KT); muziejus (toliau – MU); dvaras, skir-

tas privačiam naudojimui (toliau – DP); visuomeninė 
veikla (toliau – VV). 

Pirmoji iš svarstytinų alternatyvų yra dvaro rūmų ir 
(jei yra) jam priklausančių pastatų patalpose KL. Didžioji 
Lietuvos dalis dvarų yra užmiestyje, todėl KL idėja ati-
tinka vieną iš pagrindinių klientų pageidavimų – gamta, 
atitrūkimas nuo miesto šurmulio, rami, teigiamai nutei-
kianti aplinka. Idėja kilo dar ir todėl, kad šiuo metu yra 
didelė paklausa pasilinksminimo, atsipalaidavimo vietų, 
konferencijų salių, esančių toliau nuo miesto (Andriulienė 
2009). Konferencijos tampa neatsiejama verslo įvaizdžio 
dalimi. Tokie renginiai plečia darbuotojų akiratį, leidžia 
užmegzti naujus kontaktus, įgyti bendradarbių ar klientų. 
Todėl labai svarbu, kad ypač reikšmingas renginys – 
konferencija – vyktų patrauklioje, šiuolaikinius reikala-
vimus atitinkančioje aplinkoje (Stonytė 2009). 

Antroji svarstoma alternatyva – SPA įrengimas. Šis 
dvaro panaudojimo sprendimas yra geras ir racionalus, 
nes Lietuvos dvarų lokalizacija labai patogi SPA centrui. 
Tai dažniausiai harmoningas, natūralumu dvelkiantis 
gamtos kampelis; išsiilgta ramybė bei poilsis; originalus 
kultūros paveldo interjeras; 

Trečioji alternatyva – KT. Šis panaudojimo varian-
tas yra racionalus, nes: palankesnės finansavimo sąlygos 
(iš ESK); populiarėjantis kultūros paveldo panaudojimo 
variantas; itin tinkanti Lietuvos dvarų lokalizacija; išskir-
tinė ramybė bei poilsis; originalus kultūros paveldo inter-
jeras. Toks panaudojimo variantas yra populiarus 
pasaulio mastu, todėl projekto naudingumo perspektyvos 
yra patrauklios (Henderson 2001). 

Ketvirtoji alternatyva – MU. Šis panaudojimo 
sprendimas nėra racionalus, tačiau tai bus aptariama toli-
mesnėje straipsnio eigoje (Hudson 2008).  

Penktoji alternatyva – DP. Tokia alternatyva skirta 
valstybei ar jai priklausančioms institucijoms bei fizi-
niams ir juridiniams asmenims, turintiems finansinių 
galimybių investuoti pakankamai daug lėšų į dvaro rūmų 
rekonstrukciją. 

Šeštoji alternatyva – VV, t.y. dvaro pritaikymas 
mokyklai, darželiui, administracinėms patalpoms ir pan. 
Šis panaudojimas yra racionalus ir tinkamas, kai finan-
suotojas yra VF ar ESK (Franklin 2002). 

Remiantis anksčiau pateiktais paveikslais, išskiriami 
3 pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės lėšos (VF) 
ir valstybės lėšas kooperuojant su privačiomis (VF + P) 
(abu šaltiniai toliau – VFP); Europos Sąjungos ar kitų 
tarptautinių fondų lėšos (ES), ES kooperuojant su VF 
arba P (šaltiniai kartu toliau – ESKT); privataus sekto-
riaus lėšos (P). Pagal šį pasiskirstymą išskiriami kultūros 
paveldo panaudojimo variantai (6 pav., 7 pav. ir 8 pav.) 

R/A 
VF V+P V+ES ES+P ES P 

D 
Ne 

Taip 
PA 

Vi M 
ESK P 
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6 pav. Panaudojimo variantai, finansuojant VFP 
Fig. 6. Recovery options for funding VFP 

Kaip matyti 6 paveiksle, projektą finansuojant iš 
VFP lėšų galimi panaudojimo variantai yra keturi: KL, 
MU, DP ir VV.  

KL panaudojimas būtų skirtas privačiam naudoji-
mui, pvz. savivaldybei priklausantis dvaras rekonstruo-
jamas ir naudojamas rengti konferencijas savivaldybėje 
dirbantiems žmonėms. Tai būtų racionalus pasirinkimas, 
atsižvelgiant į šiuolaikinį KL populiarumą. Didžioji dalis 
dvarų rūmų patalpų išdėstytos nedidelėmis erdvėmis. 
Rekonstruojant kultūros paveldo objektą, jį pritaikant KL, 
vidinė architektūra nebūtų išsaugoma 100 proc. Tačiau 
fasadą ir dalį vidaus autentiškumo būtų įmanoma atkurti 
visiškai.  

Kultūros paveldo objekto pritaikymas MU nėra ra-
cionalus, nes dvarų lokalizacija dažniausiai nėra palanki 
šiai alternatyvai, todėl objektas nebūtų populiarus nei 
dažnai lankomas. MU reikalautų pakankamai daug inves-
ticijų ir atsipirktų tik po daugelio metų arba dėl nepopu-
liarumo – neatsipirktų niekada. Tokio pobūdžio 
investicijos yra tikslingos, kai kalbama apie itin reikš-
mingas visuomenei kultūros paveldo vertybes (pvz., Ge-
dimino pilis, Trakų pilis), kurių lankomumas bus 
pastovus, objektas teiks nuolatinių pajamų ir bus užtikrin-
ta tinkama jo priežiūra, skiriant valstybės paramą. Kitais, 
dažniausiai pasitaikančiais, atvejais analizuojama alterna-
tyva nėra naudinga ir nesiūlytina. 

DP (nagrinėjamu atveju – Valstybės ar jai priklau-
sančių institucijų veiklai) nėra Lietuvoje populiarus. Šis 
panaudojimo variantas sulauktų populiarumo, jei rekonst-
ruotas kultūros paveldo objektas būtų perduodamas į 
privačias rankas. Remiantis užsienio šalių patirtimi, vals-
tybės lėšomis (arba VF+P) rekonstruotas dvaras J išnuo-
mojamas už simbolinę kainą. Tokiu būdu kultūros 
paveldo objektas yra išsaugomas ir tinkamai prižiūrimas. 
Šią patirtį sėkmingai panaudojus Lietuvoje, būtų ne tik 
rekonstruojami kultūros paveldo objektai, tačiau ir tinka-
mai prižiūrimi ir perduodami ateinančioms kartoms. 

Dar vienas panaudojimo variantas, skirtas objektų 
projektams, finansuotiems iš VFP – VV. Rekonstruotas 
Kultūros paveldo objektas būtų panaudojamas mokyk-

loms, darželiams, administracinėms patalpoms ir kitai 
panašaus pobūdžio veiklai. Naujų pastatų statyba reika-
lauja mažiau pradinių investicijų nei kultūros paveldo 
tvarkymas. Valstybė, siekdama taupyti lėšas, skiria finan-
savimą naujų objektų statybai. Greta to, remia ir kultūros 
paveldo tvarkymo darbus. Todėl lėšos nėra taupomos, nes 
finansuojami du projektai. Tikslinga būtų skirti visas 
reikiamas lėšas tik kultūros paveldo išsaugojimui ir jo 
pritaikymui VV. Taip būtų garantuotas dvarų išsaugoji-
mas ir tinkama tolimesnė priežiūra. 

Kita analizuojama objektų grupė, kurių tvarkymo 
darbus remia P (7 pav.). 

 

7 pav. Panaudojimo variantai, finansuojant P  
Fig. 7. Recovery options for funding P 

Kai kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finan-
suotojas yra P, išskiriami 4 panaudojimo variantai: KL, 
KT, SPA, DP. P, investuodamas turimas lėšas į kultūros 
paveldą, vadovaujasi sentimentais arba tikisi investicijų 
grąžos. Dažniausiai pasitaikanti yra pastaroji paskata 
turinti sentimentų „atspalvio“. Interesantas, turintis gali-
mybių skirti finansavimą kultūros paveldo objekto tvar-
kymui, dažniausiai suinteresuotas verslu, teikiančiu 
pelną. Todėl 3 iš 4 pasiūlyti objekto panaudojimo varian-
tai atitinka reikalaujamus kriterijus. Vienas iš populia-
riausių pastaruoju metu yra KT. Ši veikla yra aktyviai 
skatinama ir dauguma iš ESK finansavimo galimybių yra 
skirta būtent šiam panaudojimo variantui.  

Pasirenkant vieną iš siūlomų variantų, reiktų atsi-
žvelgti į kultūros paveldo objekto lokalizaciją. Jei dvaras 
yra nutolęs daugiau nei 30 km nuo miesto, tai SPA arba 
KL įrengimas turėtų pasižymėti išskirtinumu arba paslau-
gų spektro platumu, kad paskatintų klientą vykti toliau 
nei 30 km. Šiuo atveju investicijos yra rizikingesnės, bet 
tai nereiškia, kad jos netikslingos. 

DP Lietuvoje nėra populiarus, tačiau žvelgiant į kitų 
šalių patirtį, koreguojant valstybės įstatymus ir šioje srity-
je galima perspektyva. 

Siekiant išrinkti efektyviausią dvaro panaudojimą, 
reiktų atsižvelgti į vieną iš labiausiai investuotoją domi-
nančių faktorių – atsiperkamumą. Norint tinkamai ištirti 
minėtą faktorių ir pagrįstai pateikti pasiūlymus, reikalin-
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gas atskiras tyrimas. Jis buvo atliktas prieš keletą metų, 
esant tuometinei ekonominei situacijai ir naudojant tuo 
metu egzistuojančius įkainius. Gautas rezultatas − efek-
tyviausias dvarų panaudojimas Lietuvoje yra pritaikant 
juos KT. Nors ekonominė šalies padėtis per pastaruosius 
du metus ir pasikeitė, tačiau paklausa ir KT populiarumas 
auga ir, galima teigti, kad tikslinga būtų pasirinkti minėtą 
panaudojimo alternatyvą. Nereikia pamiršti, kad kiekvie-
na situacija yra individuali ir konkrečiu atveju reiktų 
taikyti konkrečią analizę. 

Paskutiniajai analizuojamai objektų grupei, kurios 
tvarkymo darbus finansuoja ESK, priskiriami šie panau-
dojimo variantai: KL, KT, MU, VV (8 pav.). 

  

8 pav. Panaudojimo variantai, finansuojant ESKT 
Fig. 8. Recovery options for funding ESKT 

Populiariausias ir plačiausiai žinomas yra ESK lėšų 
skyrimas kultūros paveldo objektui pritaikant jį KT. KT 
ir KL labiau yra pritaikytas verslui – pelno siekimui, 
todėl yra populiaresnis ir perspektyvesnis. Iš pirmo 
žvilgsnio abi alternatyvos atrodytų lygiavertės. Tačiau jau 
anksčiau minėtas atsiperkamumas ir paprastesnis finansa-
vimo gavimas leidžia teigti, kad KT pranoksta KL. 

Dvaro pritaikymas MU pasižymi tais pačiais aspek-
tais, kaip jau buvo aptarta anksčiau, analizuojant 6 pav., 
todėl yra neefektyvus ir nerekomenduojamas variantas.  

Efektyvus dvaro panaudojimas, pritaikant jį VV tin-
kamiausias galėtų būti, kai ES + VF. Rekonstruotas ob-
jektas būtų tinkamai prižiūrimas ir funkcionuotų kaip 
mokykla, daželis, administracinės patalpos ar pan. Taip 
būtų išspręstos dvi problemos: rekonstruotas kultūros 
paveldo objektas ir toliau tinkamai ir efektyviai naudoja-
mas. 

Visi šiame skyriuje minėti pasiūlymai efektyvaus 
dvaro panaudojimui atrasti yra rekomendacinio pobūdžio. 
Kiekvienu individualiu atveju galimos modelio korektū-
ros. 

Efektyvaus dvarų panaudojimo modelis 
Sujungus visas straipsnyje pateiktas diagramas, 

gaunamas efektyvaus dvarų panaudojimo modelis, sutei-
kiantis interesantui svarbios informacijos bei nukreipian-

tis efektyvaus kultūros paveldo objekto panaudojimo 
pritaikymo linkme. 

Išvados 
1. Formuojant efektyvaus dvarų panaudojimo mode-

lį, išskirtos nagrinėjimo stadijos: objekto rūšies analizė, 
būklės nagrinėjimas, savininko galimybių analizė, finan-
savimo alternatyvos, rizikingumo įvertinimas bei panau-
dojimo variantų tyrimas. 

2. Schematiškai išanalizuoti ir detaliai argumentuoti 
išskirti etapai sujungiami ir gaunamas efektyvaus dvarų 
panaudojimo modelis. 
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DEVELOPMENT OF A MODEL FOR EFFECTIVE 
REUSE OF MANOR–HOUSES 

V. Gedvilaitė, G. Ambrasas  

Abstract 
Lithuanian estates has not only locally, but even world-ment 
value, but currently is not supported and disappearing-acids. It 
should be more focus and effort to make this heritage is passed 
down for generations to come. Only in understanding the impor-
tance of the estates, we can replace the current situation. 
Keywords: Cultural heritage, development, management, Ma-
nor-house, efficiency of manor-house reuse, model, reconstruc-
tions, tourism. 
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