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DĖL ŠIAULIŲ DVARO SODYBOS, VAD. DIDŽDVARIU, PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ
AUŠROS AL. 50, ŠIAULIUOSE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu
ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“, kultūros paveldo objektas
– Šiaulių dvaro sodyba, vad. Didždvariu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 626, (toliau –
Kultūros paveldo objektas), pripažintas valstybės saugomu, kurio apsaugos tikslas – saugoti
viešajam pažinimui ir naudojimui. Šis objektas yra Zubovų giminės atstovų dovana Šiaulių miestui
kultūros ir švietimo reikmėms. Šiaulių dvaro sodybos, vad. Didždvariu rūmai, esantys Aušros al.
50, Šiauliuose, yra Šiaulių dvaro sodybos, vadinamos Didždvariu, parko (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 26490) teritorijoje.
Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) 2021 m. kovo 23 d. raštu Nr. S-1099
„Dėl Šiaulių dvaro sodybos pastatų ir statinių komplekso Aušros al. 50, Šiauliuose“ kreipėsi į Jūsų
įstaigą su prašymu pateikti Jūsų įstaigos poziciją dėl Kultūros paveldo objekto panaudojimo miesto
kultūros ir meno poreikiams.
Vilniaus universitetas 2021 m. balandžio 7 d. raštu „Dėl turto perėmimo iš Šiaulių
botanikos sodo ir dėl Šiaulių dvaro sodybos pastatų ir statinių komplekso Aušros al. 50,
Šiauliuose“, buvo informavęs Savivaldybę, kad prie Kultūros paveldo objekto perdavimo
Savivaldybei klausimų nagrinėjimo galės pereiti tik užbaigęs Šiaulių universiteto valdyto
nekilnojamojo turto perėmimo procedūras. Savivaldybės žiniomis, procedūros yra baigtos.
Savivaldybė, vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d.
sprendimu Nr. T-469 „Dėl pritarimo perimti turtą“, 2021 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. S-4055 „Dėl
Šiaulių dvaro sodybos, vad. Didždvariu, pastatų ir kitų statinių Aušros al. 50, Šiauliuose“
pakartotinai kreipėsi į Jūsų įstaigą minėtu klausimu. Atsakymas nebuvo gautas.
Taip pat primename, kad Savivaldybė su Jūsų įstaigos atstovais 2022 m. gegužės 13 d.
susitikime pakartotinai aptarė klausimą, susijusį su Kultūros paveldo objekto perdavimu. Susitikimo
metu buvo pažymėta, kad, Kultūros paveldo objektas yra reikalingas Šiaulių miesto kultūros ir
švietimo reikmėms, taip pat, kad jis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
balandžio 7 d. nutarimu Nr. 256 „Dėl buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų
išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą“
patvirtintą neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros paminklų sąrašą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 2021 m. sausio 20 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 40 „Dėl valstybės turto perdavimo pagal valstybės turto
patikėjimo sutartį Vilniaus universitetui“ (toliau – Nutarimas), Kultūros paveldo objektas Vilniaus
universitetui buvo perduotas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų laikotarpiui. Tačiau
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tenka apgailestauti, kad istorinę-kultūrinę reikšmę turintis ir Šiaulių miesto centre stovintis
vertingas pastatas nėra efektyviai ir kryptingai naudojamas, neužtikrinama maksimali nauda
visuomenei, be to reikalaujantis atnaujinimo. Savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad Kultūros
paveldo objektas yra reikalingas Šiaulių miesto reikmėms, siūlo Jūsų įstaigai vadovautis Lietuvos
Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo IV
skirsnio 26 straipsnio nuostatomis ir priimti sprendimą dėl turto pripažinimo nereikalingu Jūsų
įstaigos funkcijoms įgyvendinti.
Savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad nesulaukia Jūsų įstaigos pozicijos dėl valstybei
nuosavybės teise priklausančių Šiaulių dvaro sodybos, vad. Didždvariu, pastatų ir kitų statinių
Aušros al. 50, Šiauliuose, perdavimo, pakartotinai prašo svarstyti klausimą. Atkreipiame dėmesį,
kad jau pradedamas 2023 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto planavimo procesas, todėl
Savivaldybei ypač svarbus Jūsų įstaigos sprendimas, planuojant 2023 m. Savivaldybės biudžetą.
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