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ės privertė muziejus pasitempti, peržiūrėti ar pakeisti kartais metų 

metais neužkliuvusius dalykus. Tuo tarpu estai, kurie teigia turin-
tys liberaliausią Baltijos šalyse muziejų sistemą (priskaičiuoja per 
200 muziejine veikla užsiimančių institucijų, o muziejaus sąvoką 
traktuoja daug laisviau, negrįsdami jos akademiška, siejama su 
kolekcijos turėjimu ir kryptingu jos formavimu, samprata) bent 
artimiausioje ateityje vertinimo įvesti neketina. 

Lietuvai tinkamiausias atrodė modelis artimas Didžiosios 
Britanijos pasirinktajam – ne toks griežtas kaip latvių ar danų, 
paremtas pačių muziejų motyvuotu siekiu būti įvertintais, o ne 
prievole, bet aprėpiantis visas tas svarbiausias sritis, be kurių 
šiandieninis muziejus negalėtų sėkmingai funkcionuoti – efek-
tyvų valdymą ir vadybą, rinkinio vystymą (pastovių ekspozicijų 
atnaujinimą, parodas, publikacijų rengimą, mokslinių tyrimų ir 
restauravimo projektų vykdymą, edukacinę veiklą ir kt.) bei pas-
laugas, kurios lankytojui leistų muziejuje jaustis nuolat laukiamu, 
skatintų į jį sugrįžti.  

Muziejų vertinimas mūsų šalyje tik startuoja, todėl pradiniame 
etape, iki 2012 metų, visų tipų muziejams jis bus savanoriškas. 
Vėliau taps privalomu tiems, kurių steigėja yra Kultūros minis-
terija. 

Vertinimą vykdys kultūros ministro sudaryta 7 narių komisija, 
į kurią atstovus deleguos Lietuvos muziejų asociacija bei Kultū-
ros ministerija. Į komisiją ketinama pakviesti ir nepriklausomus 
ekspertus.

Įvertinimas muziejui bus suteikiamas 3 metams. Prašymai 
vertinimui bus priimami ištisus metus. Vertinimo komisija dirbs 
ministerijoje arba vertinamame muziejuje, jei to bus pageidaujama. 

Vertinami bus trys muziejaus misiją ir funkcijas užtikrinantys 
veiklos lygmenys. Pirmasis – muziejaus valdymas ir vadyba, 
apimsiantis muziejaus teisinę bazę, veiklos planavimą ir kon-
trolę, organizacinę struktūrą, žmogiškųjų bei finansinių išteklių 
valdymą, materialinę bazę. Antrasis – muziejaus rinkinio vady-
ba. Bus analizuojama, kaip planuojamas eksponatų įsigijimas, 
ar laikomasi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir 
saugojimo instrukcijoje nustatytos eksponatų priežiūros tvarkos, 
ar rūpinamasi laiku juos restauruoti, kaip užtikrinama eksponatų 
būklės prevencija, kaip populiarinamas rinkinys, vystoma part-
nerystė, bendradarbiavimas su kitais muziejais bei rėmėjais. 
Trečiasis blokas aprėps paslaugas lankytojams: jų informavimą, 
orientavimą, teikiamų paslaugų įvairovę, atvirumą lankytojui.

Vertinant bus skiriami balai (nuo 0 iki 5 arba nuo 0 iki 1) už 
kiekvieną nustatytą minimalų reikalavimą. Jei muziejus atitiks 
daugiau reikalavimų – ir rekomendacinio pobūdžio – už juos bus 
skiriami papildomi balai. Susumavus komisijos narių balus ir iš-
vedus jų vidurkį, šis bus laikomas muziejaus gautu įvertinimu. 
Teigiamas įvertinimas yra 94 balai iš 246 galimų. Toks muziejus 
bus pripažįstamas atitinkančiu nustatytus minimalius reikalavimus. 

Apie muziejaus gautą įvertinimą bus skelbiama viešai: Kultūros 
ministerijos tinklalapyje Įvertintų muziejų sąraše. Jame bus nuro-
domas muziejaus surinktų balų skaičius, todėl atsiras galimybė ir 
Lietuvoje pradėti reitinguoti muziejus.

Kas gi muziejus turėtų skatinti dalyvauti vertinime? 
Visų pirma, žinoma, noras patekti į šalies prestižinių, tai yra 

savo misiją suprantančių ir gerai ją vykdančių, matoma veikla 
išsiskiriančių bei tam tikrą kokybiškų paslaugų paketą lankytojui 
užtikrinančių muziejų sąrašą. 

Be to, nuo 2009 metų numatoma taikyti prioritetą įvertintų 
muziejų projektams, teikiamiems Kultūros ministerijos finansuo-
jamai muziejinės veiklos programai. Ar tai reiškia, kad geresnis 
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įvertinimo neturinčio muziejaus projektas automatiškai „pralai-
mės“ prastesniam įvertinto muziejaus projektui? Jokiu būdu ne. 
Galutinį sprendimą, kurio muziejaus projektas yra vertingesnis, 
kaip ir iki šiol turės priimti projektų turinį vertinantys ekspertai. 

Ruošdamiesi vertinimui muziejai, be abejo, privalės atlikti tam 
tikrus parengiamuosius darbus. Tačiau ši savianalizė, neabe-
jotinai, bus naudinga jiems patiems – leis pažvelgti tiek į savo 
kasdienį darbą, tiek į veiklos perspektyvą tarsi iš šono, įvertinti 
stipriąsias ir silpnąsias puses. Taigi, ir ką keisti ar tobulinti reikė-
tų, tikėtina, po to taps aiškiau.        

L. Valužienė nuotr.
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Biržų pilis 
praeityje, 
dabartyje ir 
vizijose
Gintaras BUTKEVIČIUS

Biržų krašto muziejus „Sėla“ – vienas lankomiausių Biržų kraš-
to objektų. Gausų lankytojų skaičių lemia įdomiai parengtos 

muziejaus ekspozicijos, patrauklios edukacinės programos vai-
kams bei suaugusiesiems ir, be jokios abejonės, tai, kad mu-
ziejus įsikūręs Biržų pilies, priklausiusios kunigaikščiams Radvi-
loms, rūmuose, viename įdomiausių ir turtingiausią istoriją me-
nančių kultūros paveldo objektų Šiaurės Lietuvoje. Buvusi viena 
galingiausių ir reikšmingiausių XVI–XVII a. bastioninių tvirtovių, 
Radvilų pilis XVIII a. pradžioje paversta griuvėsiais, beveik tris 
šimtmečius grimzdo užmarštin, kol XX a. pabaigoje iš griuvėsių 
buvo pakelti pilies rūmai. Tačiau rūmai – tai tik didžiulio ir buvusio 
labai reikšmingo objekto – Biržų bastioninės tvirtovės komplek-
so – dalis. Viena gražiausių ne tik muziejininkų, bet ir daugumos 
biržiečių regimų vizijų – atstatytas visas Radvilų tvirtovės kom-
pleksas.

BIRŽŲ PILIS – ŠIAURĖS LIETUVOS KULTŪRINIO 
GYVENIMO IR TURIZMO TRAUKOS CENTRAS

1589 m. pastatyta Biržų pilis (bastioninė tvirtovė) XVI–
XVII a. buvo vienas svarbiausių LDK gynybos punk-

tų kovose su Rusija ir Švedija. 1625–1627 m. ji buvo sugriauta 
ir galutinai vėl atstatyta tik 1682 m. Po švedų antpuolio 1704 m. 
susprogdinta pilis prarado savo strateginę reikšmę ir nebeatsiga-
vo. Vis labiau yrantys rūmų griuvėsiai išstovėjo iki XX a. vidurio. 
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Biržai Castle in the Past, Nowadays and in Visions
Gintaras BUTKEVIČIUS

Biržai Land Museum “Sėla“ – is among the most often visited 
objects of the Biržai Land. The great number of visitors is due 
to the interesting museum exposition, attractive educational 
programmes for children and adults and the fact that the mu-
seum is located in Biržai Castle, owned by family of high no-
bility counts Radvilos, the palace, one of the most interesting 
and reminding an affluent history objects of cultural heritage 
in Northern Lithuania. Once among the most powerful and 
significant bastion fortresses of the 16th-17th century, in  the 
beginning of 18th the Radvilos Castle was turned into ruins, 
nearly for three hundred years sank into oblivion, until the 
end of the 20th century the Castle Palace was revived from 
the ruins. Although the palace is a part of an immense and 
once a very significant object , the  Biržai Bastion Fortress 
complex. One of the most admirable visions is - not only in 
the eyes of museum staff, but of the majority of the Biržai 
residents’ – the totally rebuilt Radvilos Fortress complex.
The publication presents the Project of Biržai Region Munici-
pal Administration, the one which received partial financing 
in August this year which was allocated by the European 
Economic Area (EEA) and Norwegian Financial Mechanisms 
Fund. The overall value of the Project is LTL 2 mln. 
Project aim is to preserve an important Lithuanian histori-
cal and cultural heritage object – Biržai Castle complex and 
adapt it to serve the culture, tourism as well as other needs 
of the society. The results targeted: the drafted technical 
documentation; the Palace of Biržai Castle put to order; 
to rebuild the Arsenal and Barracks’ constructions. While 
implementing the project the Palace of Biržai Castle 
would be finalised. The Project has to be implemented 
during 2009 – 2011. 

1953–1961 m. pagal architekto S. Ramunio projektą (papildytą 
architektų A. Umbraso ir A. Urbšto) vyko griuvėsių konservavi-
mo darbai. Jų metu sustiprintos sienos, išmūrytos palangės, iš 
dalies atstatyti langų apvadai, karnizai. Ant mūro viršaus uždėti 
stiegių stogeliai, karūnėlės, palangės uždengtos skarda. Neilgai 
trukus paaiškėjo, kad visa tai mūro irimo nesustabdė. Nuspręsta, 
jog vienintelis efektyvus būdas išsaugoti rūmų liekanas – visą 
pastatą apdengti stogu, o tai padaryti galima tik atstačius visus 
rūmus. 1960–1964 m. atlikti išsamesni pilies tyrimai ir sukaup-
tos žinios reikalingos rūmams atstatyti. 1969–1970 m. pagal 
inžinieriaus N. Kitkausko parengtą projektą atstatytas 42,5 m 
ilgio medinis pilies tiltas. Tačiau jis neturėjo viršutinės dalies 
ir keltuvų (tiltas perstatytas 2001 m. pagal E. Purlio projektą). 
1978 m., įkūrus Biržų restauravimo dirbtuves, pagal architekto 
E. Purlio projektą pradėti rūmų atstatymo darbai, kurie baigti 
1988 m. (tačiau jau 2003 m. teko pakeisti rūmų stogą).

 Biržų pilis – viena iš nedaugelio tokio tipo pilių išlikusių Šiau-
rės Rytų Europoje. Šiandien Biržų pilies rūmai – pagrindinis 
kultūrinio gyvenimo ir turizmo traukos centras ne tik Biržuose, 
bet ir Lietuvos Šiaurės Rytų regione. Didžiąją rūmų dalį užima 
Biržų krašto muziejus „Sėla“ (jis yra nuosavybės teise Biržų 
rajono savivaldybės tarybai priklausančių pilies rūmų valdy-
tojas), mažesnę – Biržų rajono savivaldybės viešoji bibliote-
ka. Vienoje iš salių vyksta Savivaldybės tarybos posėdžiai, 
kamerinės muzikos koncertai bei kiti kultūros renginiai. 25 
muziejaus ekspozicinėse salėse pristatoma unikali Biržų kraš-
to kultūros ir istorijos medžiaga. 2006 m. buvo įgyvendintas 
muziejaus projektas: pirmą kartą Lietuvoje atstatyta rūmų in-
terjero puošmena – XVII a. pabaigos koklinė krosnis. 

1997 m. spalio 24 d. Biržų pilies kompleksas įrašytas į LR 
kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamen-
to paskelbtą nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Statinių 
kompleksų sąrašą). Minėtame sąraše pažymėta komplekso 
kultūrinė vertė: istorinė, techninė, architektūrinė, kraštovaiz-
dinė. 1999 m. Biržų pilies kompleksas paskelbtas kultūros pa-
minklu, o 2005 m. pripažintas saugoma nekilnojamąja kultūros 
vertybe viešajam pažinimui ir naudojimui. Biržų pilies komplek-
sas tokiu būdu ne tik pripažintas saugotina kultūros vertybe, 
bet kartu tarsi nubrėžtos gairės ateičiai: matyti ne tik atstatytus 
pilies rūmus, bet visą kompleksą, pritaikytą įvairioms visuome-
nės reikmėms. 

GRĖSMĖ ATSTATYTIEMS BIRŽŲ PILIES RŪMAMS

Tvir tovės rūmai buvo atstatyti ant XVII a. buvusių rūmų pa-
matų, juos restauravus ir iš dalies sutvir tinus monolitiniu 

betonu. Bet po rūmų atstatymo praėjus 15 m. pastebėta, kad 
pamatai, dalis restauruotų sienų ir skliautinių perdenginių plei-
šėja. 2004 m. Biržų pilies rūmų techninę būklę įvertinę eksper-
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Biržų pilis – šiaurės Lietuvos kultūrinio gyvenimo ir 

turizmo traukos centras

Biržų pilies komplekso maketas. Autorius dr. V.Rakutis, 1999 m., 
R.Kudelkienės nuotr.
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supleišėjusios dėl statinio pamatų deformacijų. Kad būtų už-
tikrinta saugi statinio eksploatacija ir išvengta avarinės būklės 
atsiradimo, ekspertai siūlė imtis neatidėliotinų veiksmų: paren-
gus techninę dokumentaciją sutvir tinti pamatus, atnaujinti jų 
hidroizoliaciją ir nuogrindas, įrengti patikimesnę lietaus van-
dens surinkimo sistemą, suveržti sienas, pertinkuoti drėgmės 
pažeistus fasadus.

Savivaldybė buvo nepajėgi viena  skir ti visų reikalingų lėšų 
šiam svarbiam paveldo objektui tvarkyti, todėl teko ieškoti kitų 
finansavimo šaltinių: valstybės, Europos struktūrinių fondų, ki-
tos tarptautinės paramos lėšų. Vienas iš finansavimo šaltinių, 
remiančių kultūros paveldo išsaugojimą, ypač išskiriant dvarus 
ir pilis, yra Europos ekonominės erdvės (toliau EEE) ir Norvegi-
jos finansinių mechanizmų parama .

EUROPOS LĖŠOS – GALIMYBĖ IŠSAUGOTI BIRŽŲ PILĮ

Šių metų rugpjūčio mėnesį Biržų rajono savivaldybės admi-
nistracija pasirašė paramos sutartį ir pradėjo įgyvendinti 

Biržų pilies rūmų sienų ir pamatų sutvir tinimo bei pritaikymo 
kultūros ir kitoms viešoms reikmėms projektą, iš dalies finan-
suojamą minėtos EEE finansinių mechanizmų paramos. Bendra 
projekto vertė – 2 mln. litų. EEE finansinė parama sudaro 85 
proc. visos projekto vertės arba 1,7 mln. litų. 300 tūkst. litų (15 
proc.) šiam projektui įgyvendinti turės skir ti Savivaldybė.

Projekto paraiška paramai gauti buvo pateikta dar 2006 m. 
lapkričio pradžioje, tačiau jos vertinimas užtruko net pusantrų 
metų. Nuo paraiškos ruošimo iki šių dienų statybos darbai pa-
brango apie 25 proc. Taigi lėšų visiems planuotiems darbams 
gali ir pritrūkti.

Įgyvendinant projektą numatyta atlikti būtiniausius pilies 
rūmų renovacijos darbus: baigti tvir tinti pamatus (didžioji dalis 
pamatų jau buvo sutvir tinta 2007 m. valstybės ir savivaldybės 
lėšomis), atnaujinti pamatų hidroizoliaciją ir nuogrindą, sutvar-
kyti lietvamzdžius, atnaujinti pilies fasadus (sutvarkyti sienų ir 
skliautų įtrūkius, atstatyti fasado tinką, apie 3500 kv. m ). Taip 
pat numatoma pakeisti dalį blogiausios būklės rūmų langų (rū-
syje, III aukšte ir mansardoje, apie 100 kv. m) ir lauko duris, 
du langus numatyta papuošti dekoratyviniais vitražais. Durys ir 
langai bus keičiami kokybiškesniais, ar timesniais to meto au-
tentiškiems pavyzdžiams gaminiais. 
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Siekiant užtikrinti Biržų pilies rūmų efektyvų ir tinkamą pa-
naudojimą bei vykdomo projekto tęstinumą, numatoma pa-
rengti Biržų pilies rūmų ir kitų komplekso pastatų panaudojimo 
kultūros ir kitoms reikmėms galimybių analizę ir veiksmų planą. 
Galimybių studijoje bus nagrinėjamas Biržų pilies komplekso 
vartų, arsenalo ir kt. pastatų atstatymo tikslingumas, pylimų, 
fosų, bastionuose esančių parakinių restauravimas, pilies rūmų 
ir minėtų planuojamų atstatyti pastatų pritaikymas turizmo ir 
kitiems viešiems poreikiams. Šiuo metu rengiami dokumentai, 
reikalingi renovacijos darbų, galimybių studijos viešiesiems 
pirkimams atlikti. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2010 m. 
gegužės.

DABARTIS IR VIZIJOS…

Biržų rajono savivaldybės administracijos iniciatyva, LR 
Ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu „Dėl valsty-

bės planuojamų turizmo projektų sąrašo patvir tinimo“ Biržų 
pilies komplekso rūmų sutvarkymo, arsenalo ir kitų pastatų 
atstatymo ir pritaikymo turizmo bei kitoms viešoms reikmėms 
projektas įrašytas į Viešosios kultūrinio turizmo infrastruktūros 
plėtros valstybės planuojamų projektų sąrašą (šie projektai iš 
dalies bus finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis). 

Projekto tikslas – išsaugoti svarbų Lietuvos istorinio ir kultū-
ros paveldo objektą – Biržų pilies kompleksą ir pritaikyti jį kultū-
ros, turizmo ir kitoms visuomenės reikmėms. Siektini rezultatai: 
parengta techninė dokumentacija; sutvarkyti Biržų pilies rūmai; 
atstatyti arsenalo ir kareivinių pastatai. Įgyvendinant šį projektą 
būtų užbaigti tvarkyti pilies rūmai: pakeisti likę langai, vidaus 
durys, apšiltintos visų palangių nišos, sustiprintos perdangos, 
pakeista grindų danga, atlikti kiti vidaus patalpų remonto dar-
bai. Taip pat numatyta atstatyti arsenalo, kareivinių pastatus, 
nutiesti reikalingus inžinerinius tinklus, parengti techninius 
dokumentus šiems darbams atlikti. Būtina padaryti pastatą 
prieinamą neįgaliesiems, galvojama apie reikalingus išorinius 
techninius įrenginius bei liftą rūmų viduje. Projektas turėtų būti 
įgyvendintas 2009–2011 m. 

Vieno didžiausių tvir tovės komplekso pastatų – arsenalo – 
atstatymo darbams taip pat ruošiamasi: šią vasarą atlikta dalis 
archeologinių, vykdomi istoriniai tyrimai. Pilies arsenalo pasta-
to techninį projektą numatoma parengti 2009–2010 m., kartu 
su kitais Lietuvos ir Latvijos partneriais įgyvendinant vieną iš 
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 
projektų „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvi-
jos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“, finansuojamą Europos 
regioninės plėtros fondo lėšomis. Arsenalo pastato atstatymo 
techniniam projektui parengti skir ta 425 tūkst. litų.

Ateityje bus ieškoma galimybių atstatyti pilies vartų pastatą, 
praturtinti pilies rūmų pastato interjerą autentiškomis ar pagal 
analogus surinktomis detalėmis (langų vitražais, krosnimis, 
lubų lipdyba, skulptūromis ir kt.).

Įvykdžius visus planuojamus darbus, restauruotam pilies 
rūmų pastatui būtų sugrąžintas praėjusio Renesanso–Baroko 
epochų sandūros kunigaikščių rūmų įvaizdis bei prarastosios 
fizinės savybės. Sutvarkius esamą Biržų pilies infrastruktūrą, 
atstačius kitus pilies komplekso pastatus ir statinius, Biržų ra-
jonas taptų dar įdomesnis, jaukesnis ir svetingesnis Šiaurės 
Lietuvos kraštas.         
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Ruošiamasi vieno didžiausių tvirtovės komplekso pastatų – arsenalo – 
atstatymo darbams: atliekami archeologiniai tyrimai


