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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE REFORMATŲ SODO DOKUMENTUS
Atsižvelgiant į diskusijas Reformatų bažnyčioje, susitikimus su bendruomenėmis, išgirdus
RE:FORMATŲ festivalyje susibūrusios visuomenės grupės nuomonę, pateiktus pasiūlymus
rugpjūčio 13–19 vykusioje savivaldybės interneto svetainėje vykdytoje apklausoje, pritarimus su
pasiūlymais projektui tobulinti, gautus iš Lietuvos reformacijos ir kultūros draugijos, Vilniaus
evangelikų reformatų draugijos, Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos, kaimyninių
daugiabučių namų bendrijų bei rekomendacijas, pateiktas Lietuvos Respublikos valstybinės
kultūros paveldo komisijos ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Reformatų sodo
tvarkymo sprendiniai bus koreguojami: atsisakyta sodo aptvėrimo, pakoreguota tranzitinių takų
sistema, daliai takų parenkama kieta danga, išsaugota daugiau medžių, pasiūlyti Vilniaus
evangelikų reformatų sinodo sklypo tvarkymo sprendiniai, integruojant juos į bendrą sodo projektą,
remiantis archeologinių tyrimų rezultatais bus išryškintos ne tik sinodo pastato bet ir kitų
komplekso objektų vertingosios savybės ir rasta tinkamiausia vieta paminklui Reformacijai ir
lietuviško rašto pradininkams atminti. Apie planuojamus sodo projekto pakeitimus Vilniaus miesto
savivaldybė jau rašė 2018 m. rugpjūčio 28 d. išplatintame spaudos pranešime.
Nors praėjo 10 metų nuo pirmųjų tyrimų ir studijų ruošiantis atnaujinti Reformatų sodą, o
projektas buvo viešinamas, praėjo visas reikalingas teisines procedūras, turi finansavimą ir padarius
nedidelius pakeitimus gali būti pagaliau įgyvendintas, dabar kilusios viešos diskusijos parodė, kad
visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus tvarkyti miesto viešąsias erdves yra būtinas ir turi
būti geranoriškai užtikrintas įvairiose projekto rengimo stadijose, net jei teisės aktai to ir nenumato.
Svarbus šios diskusijos rezultatas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 30-2934/18(2.1.1E-TD2) Dėl atskirųjų želdynų želdynų projektų,
rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
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patvirtinta Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose,
viešinimo tvarka, numatanti bendruomenės dalyvavimą jau pačioje pirmoje – želdyno projektavimo
užduoties rengimo stadijoje ir tęsis iki pat projekto realizavimo momento.
Jūsų prašymu siunčiame dokumentus ir informaciją, susijusią su Reformatų sodo Pylimo g.
Vilniuje, tvarkymo projektu.

I Dokumentai:
1. Vilniaus miesto reformatų skvero rekonstrukcija. Galimybių studija pridedama.
2. Teikiame nuorodą į viešai prieinamą informaciją dėl Vilniaus miesto savivaldybės
suformuotų užduočių projektuotojams:
2.1. projektinių pasiūlymų https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30181420
2.2. techninio projekto
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=384473
(žiūrėti TP_2016.zip > 1. Bendroji dalis > 68-70 psl.).
3. Projektavimo darbų priėmimo perdavimo aktas (pridedama), įsakymas dėl techninio
projekto tvirtinimo skelbiamas aukščiau nurodytu adresu (žiūrėti TP_2016.zip > 1. Bendroji dalis >
102 psl.)
4. Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai turtu sutartis pridedama.
5. Visi atlikti tyrimai yra pateikti projekto sudėtyje. Archeologiniai tyrimai bus atlikti
nustatyta tvarka.
6. 2014 m. lapkričio 26 d. projektas buvo pristatytas visuomenei “Gėlių paviljone” (Pylimo g.
21b, Vilnius). (https://vimeo.com/113190274). Su pristatytu projektu miestiečiai ir miesto svečiai
galėjo susipažinti Architektūros [aktualijų] fondo inicijuotoje ekspozicijoje „8 VIEŠOS ERDVĖS.
VILNIUS“, veikusioje „Gėlių paviljone“ spalio 27 – lapkričio 14 d. 2015 m. vasario 6 d. projektas
dar kartą visuomenei buvo pristatytas Vilniaus miesto savivaldybėje. Pristatyme dalyvavo ir
reformatų bendruomenės nariai. 2015 m. balandžio 23 dieną projektas buvo pristatytas Vilniaus
evangelikų reformatų parapijos namuose. Šiame susitikime dalyvavo Vilniaus evangelikų reformatų
parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros
draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas ir neabejingas istorijos puoselėjimui gausus
besidominčiųjų būrys. Esminių pastabų projektui per vykusius pristatymus pateikta nebuvo.
Trumpa Reformatų sodo projekto viešinimo istoriją. http://lkas.lt/lt/Turinys/reformat%C5%B3sodo-vilniuje-projektas-%E2%80%93-vie%C5%A1inimo-istorija
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8. Su projekto įgyvendinimu susijusių viešųjų pirkimų dokumentus rasite aukščiau nurodytu
adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=384473
9. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1.CPVA-R-904-01-0006 „Kultūrinį – istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo
atkūrimas ir sutvarkymas“ sutartis pridedama.
10. Informuojame, kad medžių inventorizacijos rezultatų suvestinė ir planas yra dalyje
„Sklypo sutvarkymas. Kraštovaizdžio ir dendrologijos dalyje“. Vieša prieiga aukščiau nurodytu
adresu.
11. Paraiška finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą pridedama.
12. Apibendrinti apklausos duomenys skelbiami https://view.publitas.com/vilniaus-miestosavivaldybe/vilnieciu-siulymai-reformatu-sodo-atnaujinimo-projektui/page/1. Atsiųsti pasiūlymai
pridedami.
II Informacija:
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymu Nr. 40223/18(3.1.1E-TD2) patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų
tvarkymo taisyklių 69 punkte yra numatyta, duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik, kai
duomenų gavėjas teiktame prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias, kad duomenų tvarkymas
(teikimas) atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR)

5 straipsnyje

įtvirtintus principus ir yra pagrįstas bent viena BDAR 6 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga.
2. Buvo remtasi Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo UIP - apsaugos reglamentu,
Vilniaus bendruoju planu, Vilniaus miesto strateginiu planu, Reformatų sodo galimybių studija,
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pateikta medžiaga „Pagerbkite reformacijos ir
lietuviško rašto pradininkus Vilniuje“ Voruta, 1997 Nr. 23-31.
3. Užduotis buvo formuluojama besiremiant šiais kriterijais:
Istorinės-kultūrinės atminties – pagarbos reformacijos atminčiai atkūrimas;
Ekologinis – reljefo renatūralizacija, gamtinių elementų įvedimas, laidžių dangų didinimas;
Socialinis – rekreacinės erdvės sukūrimas.
4. Projekto tikslas – sukurti reformacijos švietimo ir kultūros judėjimo atminimo ir pažinimo
parką, išryškinant buvusių kapinių ribas ir kitus istorinius reliktus bei atkuriant natūralų terasos
reljefą ir sukuriant viešąją erdvę, pritaikytą žmonių poilsiui.
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-25 įsakymu Nr. 40223/18(3.1.1E-TD2) patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų

tvarkymo taisyklių 69 punkte yra numatyta, duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik, kai
duomenų gavėjas teiktame prašyme nurodo aplinkybes, pagrindžiančias, kad duomenų tvarkymas
(teikimas) atitinka BDAR 5 straipsnyje įtvirtintus principus ir yra pagrįstas bent viena BDAR 6
straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga.
6. Informuojame, kad tvarkybos darbai yra numatyti „Tvarkybos darbų projekte“. Projekto
prieigos adresas nurodytas aukščiau.
7. Pastebime, kad visas projekto dalis reikia žiūrėti kaip vientisą dokumentą. Atskiros
projekto dalys detalizuoja tik tam tikrai daliai būdingus sprendinius. Siūlome susipažinti su visais
projekto sprendiniais.
8. Tokie asmenys nebuvo numatyti šiam tikslui.
9. Tranzitinių miesto erdvių sąrašo neturime. Ši erdvė dažniausiai naudojama ją pereinant ir
neužsibūnant.
10. Orhuso konvencija nenurodo konkrečių priemonių, užtikrinančių įsipareigojimų
užtikrinimui. Rengiantis teritorijos pertvarkymui buvo orientuojamasi į Reformatų bendruomenę ir
nuosekliai su jais bendradarbiaujama. Kitos taikytos priemonės išvardintos I dalies 6 punkte.
11. Miesto plėtros departamentas 2014-01-29 raštu A51-8561/14 informavo Lietuvos
Respublikos kultūros viceministrą apie 2013 m. parengtą Reformatų sodo tvarkybos darbų
projektinius pasiūlymus.
12. Visas projektas orientuotas į šio komplekso vertingąsias savybes – kapinių teritorijos ir
tvoros nužymėjimą, koplyčios pažymėjimą, vizualinių ryšių išryškinimą, šlaito atkūrimą,
apželdinimą.
13. Projektas prisideda prie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.1.1.
uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant
kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo/ Įgyvendinant projektą
bus investuojama į viešosios erdvės atgaivinimą, taip sukuriant palankias sąlygas vietos verslams
bei privačioms investicijoms ir skatinant vidinę miesto plėtrą. Įgyvendinus projekto uždavinį bus
atnaujintas Reformatų sodas, kuriame miesto ir pietinės tikslinės teritorijos gyventojai turės
galimybę ilsėtis, būti su vaikais ir organizuoti bendruomeninius renginius. Padidėjus žmonių srautui
išaugs susijusių paslaugų poreikis, kas sudarys galimybes verslo kūrimuisi ir plėtrai aplinkinėse
teritorijose.
14. Pateikiame su Projekto įgyvendinimu susijusių viešųjų pirkimų (rangos darbų) eigą
chronologine tvarka:

2016-05-10 centriniame viešųjų pirkimų portale (toliau – CVPP) pirmą kartą buvo paskelbta
techninė specifikacija (tik techninis tvarkybos dabų projektas Nr. AD 14-027-01-TvDP – toliau
Techninis projektas);
2016-12-15 CVPP paskelbta patikslinta techninė specifikacija (Techninis projektas su pirkimo
sąlygomis);
2017-01-04 CVPP paskelbtas skelbimas apie pirkimą Sk-1 (Pirkimo Nr. 182441);
2017-09-15 CVPP paskelbta procedūrų ataskaita At-1 (nutrauktos pirkimo procedūros dėl
Techninio projekto dalių korekcijos);
2018-04-17 paskelbtas skelbimas apie pakartotinai vykdomą pirkimą (pirkimo Nr. 367606).
15. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu
Nr. 1-1221 „Dėl SĮ „Vilniaus planas“ detaliųjų, specialiųjų planų rengimo ir bendrojo plano
monitorinio (stebėsenos) vykdymo įkainių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvirtinimo“
projektinius pasiūlymus rengė SĮ Vilniaus planas.
Techninis projektas buvo parengtas vykdant paramos socialinei ir inžinierinei infrastruktūrai sutartį,
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimu
Nr. 1-291 ,,Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“. Prieš
išduodama leidimus statybai, savivaldybės administracija siūlo teritorijų vystytojams savanoriškai
paremti piniginėmis lėšomis ar kitais būdais miesto darnios plėtros ir viešųjų poreikių užtikrinimą.
16. Šio projekto sudėtyje archeologiniai tyrimai bus pradedami 2018 m. rugsėjo 24 d.
PRIDEDAMA:
1. Vilniaus miesto reformatų skvero rekonstrukcija. Galimybių studija;
2. paramos socialinės infrastruktūros plėtrai turtu sutartis Nr. 29-500(1.2.16.-AD4);
3. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1.-CPVA-R904-01-0006 „Kultūrinį – istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo
atkūrimas ir sutvarkymas“ sutartis;
4. paraiška finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą;
5. 2011 m. gruodžio 22 d. perdavimo – priėmimo aktas;
6. 2015 m. spalio 29 d. susitarimas;
7. per svetainę www.vilnius.lt rugpjūčio 10-19 d. gauti pasiūlymai Reformatų skverui.
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Vaiva Deveikienė, tel.211 2470, el. p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt,
Indra Bieliūnaitė, tel. 211 2836, el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt
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