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2018 m. Šv. Varvaros koplyčios tvarkybos darbus atliko UAB „Senamiesčio projektai“ 

(projekto vadovas Ramūnas Buitkus, architektas Aurimas Širvys). Prieš pradedant ruošti tvarkybos 

darbų projektą buvo detaliai susipažinta su ikonografine medžiaga ir atlikta vizualinė apžiūra 

vietoje, neatliekant invazinių veiksmų. Akivaizdžiai matyti, jog koplyčios fasadas buvo perdažytas 

mažiausiai tris kartus, taip pat buvo matomas ir seniausias spalvinis sprendimas. Dominuoja labai 

tamsi ir šviesesnė ruda spalva. Tuo metu pasikalbėjus su Literatūrinio Aleksandro Puškino 

muziejaus direktore paaiškėjo, jog yra išlikusios koplyčios fasaduose buvusios ikonos. Rengiant 

projektą ir paaiškėjus, jog ikonų nebebus galimybės grąžinti į buvusias vietas fasade, nutarta 

gaminti jų kopijas, o pačias ikonas restauruoti, siekiant sustabdyti jų nykimą. 

 

Pastato būklė prieš pradedant darbus 

Pastato pamatai – akmenų ir plytų mūro. Sienos – keraminių plytų mūro, tinkuotos iš vidaus 

ir iš išorės. Perdanga mūrinė, kryžminis skliautas 0,5 pl. storio. Koplyčios terasa ir vidus iškloti 

dviejų spalvų betoninėmis trinkelėmis. Ties įėjimu į koplyčia įrengti betoniniai laiptai, koplyčios 

perimetru įrengtas cementinis užtepas. Užtepas sutrūkinėjęs, atšokęs ir vietomis ištrupėjęs. Aplink 

koplyčią visu perimetru įrengta betoninė baliustrada. Baliustrados betonas sutrūkinėjęs ir ištrupėjęs. 

Stogo forma – piramidinė, apsidės – puskupolinė. Stogas – medinės gegnių konstrukcijos. Stogas 

uždengtas cinkuotos skardos lakštais, danga pažeista korozijos ir laidi krituliams. Koplyčioje išlikę 

dalis medinių stalių gaminių ir medinio dekoro su pažeidimais ir medienos netektim. Koplyčios 

aplinkoje yra Puškinų šeimos palaidojimai. Vienas akmeninis antkapinis kryžius pasviręs, jį verčia 

šalia augančio medžio šaknys.   

 

Remiantis pastato vertingųjų savybių aprašu, vizualine apžiūra, atliktais tyrimais, tvarkybos 

darbų projektavimo sąlygomis, išlaikant tūrinę erdvinę kompoziciją, kapitalinių sienų tinklą ir 

architektūrines detales, buvo vykdomi šie koplyčios ir baliustrados tvarkybos (remonto, 

restauravimo, konservavimo) darbai: 

1. Pažeisto cokolio tinko šalinimas; cokolio tinko atkūrimas įrengiant sanuojančio tinko 

sistemą.  

2. Plytų mūro valymas, restauravimas ir dengimas antiseptiku. Siūlės tvarkytos užpildant 

sudėtiniu skiediniu. 



3. Suirusio betono šalinimas, netekčių atkūrimas.  

4. Pažeisto tinko šalinimas, siūlių tvarkymas, dažų sluoksnio sutvirtinimas – atkūrimas, 

dengimas antiseptiku, hidrofobinimas.  

5. Fasado glaisto pašalinimas, dengimas antiseptiku, dažymas fasadiniais silikoniniais 

hidrofobinančiais dažais.  

6. Fasado tinko valymas, užtrynimas.  

7. Kryžiaus, jo bazės ir sferos nukėlimas, restauravimas (mechaninis valymas, gruntavimas, 

pirminių formų atkūrimas), auksavimas. 

8. Stogo dangos, medinių stogo konstrukcijų demontavimas, naujų medinių konstrukcijų 

įrengimas pagal buvusias. 

9. Stogo kupolo medinių konstrukcijų demontavimas, naujų jo konstrukcijų įrengimas pagal 

autentišką konstrukciją ir kupolo išlinkius. 

10. Stogo kupolo kryžiaus konstrukcijų stiprinimas, kryžiaus tvirtinimas įrengiant atramą. 

11. Stogo dangos montavimas ,,Rheinzink“ skarda su „Tyvek metell“ tarpine, padarytas 

spiralinis apkalas. 

12. Titano cinko skardos lietvamzdžių įrengimas. 

 


