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Pačiame  Vilniaus centre Pylimo gatvėje esančio Reformatų sodo atkūrimas ir
sutvarkymas prasidės jau netrukus. Šiandien sostinės savivaldybė pasirašė rangos
sutartį su viešą  konkursą laimėjusia UAB „Eikos statyba“. Reformatų parkas atgis ir
taps patrauklia erdve poilsiui, kultūros renginiams ir edukacijai, kur puikiai derės
išsaugotas kultūrinis-istorinis paveldas ir nauja šiuolaikinė mažoji architektūra.
Reformatų sodas nebuvo atnaujinamas apie 35 metus.
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„Reformatų parkas – puiki erdvė, jungianti Senamiestį su Naujamiesčiu, ir iki šiol
buvusi nepelnytai apleista – pasikeis iš esmės. Esu tikras, kad sutvarkytas Reformatų
parkas sulauks atnaujintos Lukiškių aikštės sėkmės ir taps nauju traukos centru
Vilniuje, viena populiariausių ir jaukiausių vietų vilniečių ir miesto svečių
laisvalaikiui,“ – pranešime spaudai sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Reformatų sode bus atnaujinti takai, sutvarkyti želdiniai, atsiras patraukli apyniais,
vijoklinėmis rožėmis, raganėmis apželdinta pavėsinė (pergolė), vandens takas, vaikų
žaidimo aikštelė, kurioje be laipynių ir čiuožyklų bus ir batututas, bus galima
išbandyti požeminių pokalbių atrakciją, vandens pompas, prigulti tinkle įrengtame
virš augalų. Laisvalaikį sode bus malonu leisti prie fontanų. Atkūrus sodą, jame
atsiras sezoninė lauko kavinė.

Iki sodo bus patogu atvykti dviračiais – čia bus įrengti dviračių stovai. Parkas bus
naujai apšviestas, įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, gertuvės ir tualetai.

Sodo tvarkymo darbai ir žaidimų įrengimas vyks dviem etapais. Pirmojo etapo metu
apie 28 tūkst. kv. m ploto sodo teritorijoje pirmiausiai bus įrengti inžineriniai,
vandentiekio ir nuotekų tinklai, sodo laistymo sistema. Statybos darbų metu sodas
laikinai bus aptvertas.

Informaciniai stendai pasakos Reformatų sodo istorinę raidą. XVII a. I p.
priemiestyje įsikūrę evangelikai reformatai šiaurinėje sodo dalyje įrengė kapines.
Anuomet parko sklypai buvo naudojami miestiečių ir vienuolynų, religinių
bendruomenių daržams ir sodams, o kalnas buvo mėgstama miestiečių
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pasivaikščiojimų vieta. „Nuo šio kalno matyti nuostabus miesto ir jo apylinkių
vaizdas, aiškiai lyg ant delno regėti kiekvienos bažnyčios bokštas...“, – taip aprašė šią
vietą 1859 m. istorikas A. H. Kirkoras. 19 a. nugriovus miesto gynybinę sieną,
priemiestis ėmė sparčiau plėstis, pradėjo formuotis Pylimo gatvė. Reformatų sodo
želdynas buvo suformuotas buvusiose Reformatų bendruomenės posecijose po II
pasaulinio karo. Dabartinis teritorijos išplanavimas ir želdynas sukurtas XX a. 9
dešimtmetyje pagal komunarų skulptūroms skirtą kompoziciją. Reformatų sodas iš
esmės nebuvo atnaujinamas apie 35 metus. 2013–2015 metais buvo atliktas tik
želdyno estetinis formavimas.

Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo. Šiam projektui skirta 1 722 211,03 Eur struktūrinių fondų lėšų, 202
613,06 Eur – valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės lėšų dalis sudaro 101 306 54 Eur.
Bendra projekto vertė – 2 026 130,63 Eur.
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