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1. 8.10.2018 15:38:18 kirsti mažiau medžių

2. 8.13.2018 9:29:33
Palikti esamą projektą nepakeistą ir pradėti 

darbus kuo greičiau.

3. 8.13.2018 10:17:42

gerb. savivaldybe, gal galite daryti, o ne vėl ir vel 

svarstyti? negalima elgtis kaip bailiams, bijoti 

prisiimti atsakomybę vos vienas ar kitas 

muzikantas paskelbia "man nepatinka". o juk 

puikus pavyzdys buvo su Lukiškių a. yra 

sprendimas - darom. (žinoma klausimas kodėl 

nedarote? nejaugi nesuprantate, kad visi 

valdininkai, Ruokytė, Skvernelis nurašys ant 

Šimašiaus neveiklumo?) padarot projektą ir sakot 

Skverneli skirk fiannsavima kaip žadėjai. ir tegul 

jis tada "pirdauja vandenyje" burbuliukai gi jam 

kenks..o dar tas kvapelis...

4. 8.13.2018 10:27:29
Kuo mažiau kirsti. Kirsti tik nesveikais 

medžius
Kuo paprasčiau, natūraliau

Turi išlikti tranzitiniai takai kaip 

dabar susiklostė
Reikia derinti su gyventojais ir visuomene

5. 8.13.2018 10:29:15

Išsaugoti kuo daugiau medžių šalinant 

tik labai, labai blogos būklės pavojingus 

medžius. Arba remtis istoriniais, 

aplinkosauginiais tyrimais. 

Atsisakyti dabar siūlomų žemos 

meninės vertės, kičinių, kataloginių 

mažosios architektūros elementų ir 

juos parinkti nuosaikius, derančius 

prie refromacijos idėjų.

Išsaugoti dabar esantį takų 

tinklą jį keičiant tik būtinose 

vietose ir nežymiai papildant o 

ne naikinant esamus. Jokiu 

būdu nenaudoti skaldelės, 

žvyro, smulkių trinkelių.

Išsaugoti laiptus arba jų 

kompoziciją kaip erdvę kuriančią 

forumo, amfiteatro, 

bendruomenės susibūrimo 

vietos atmosferą. Gerbti 

skirtingus, net ir konfliktinius 

istorijos laikotarpius, nes jie 

primena ir priverčia geriau 

apgalvoti ateities sprendimus. 

Paminklo reformacijai konkursas 

turi būti gerbiamas, bet jis turėjo 

vykti kartu su viešosios erdvės 

sutvarkymo konkursu arba iškart 

po jo. 

Atsisakyti įdingos praktikos kuomet miesto 

viešosios erdvės projektuojamos be konkurso ir tų 

pačių autorių, nes taip nuskurdinama miesto 

erdvė, ji darosi monotoniška ir neintriguojanti. 

Projektuojant viešąsias erdves projekte analizuoti 

ir spręsti vertinant ne tik turimą sklypą, bet ir 

kvartalo ar miesto dalies viešųjų erdvių sistemą. 

Projektuoti nelokaliai, o plačiai susipažinus su 

fiziniu, istoriniu ir kultūriniu miesto dalies 

kontekstu. 

6. 8.13.2018 10:29:52
Patinka projekto pasiūlymai: retinti 

medžius, daugiau gyvatvorių
Naikinti būtinai

7. 8.13.2018 10:35:28
Išsaugoti visus sveikus suaugusius 

medžius. Vengti dirbtinių gėlynų.

Paprasta, nuosaiki, natūralių 

medžiagų ir spalvų, ilgaamžė, tvari.

Tinkamas dabartinis išdėstymas. 

Ypač atsižvelgti į žmonių 

išmindžiotus praėjimus vejoje.

Kiek įmanoma (dėl kapinių 

vietos ir kt.) - išsaugoti dabartinę 

parko architektūrą, laiptų 

kompozicijas.

-
Svarbiausi momentai: neaptverti, išsaugoti 

želdinius ir, kiek įmanoma, esamą architektūrą.

8. 8.13.2018 10:49:36

Būtina pašalinti vius nenaudingus, 

trukdančius, sergančius, neišvaizdžius 

želdinius.

Projekte pateikti siūlymai tenkina.
Projekte pateikti siūlymai 

tenkina.

Esama laiptuota strūltūra yra 

beprasmė, nefunkcionali ir 

neestetiška. Jos būtina 

atsisakyti. 

Nereikalingas.

Labai užjaučiu, kad tenka klausyti įvairių super 

mamyčių sąpalionių apie kertamus medžius ir t.t. 

Ma visa ši situacija kelia juoką. Tęskite pradėtus 

darbus, sėkmės (: 

9. 8.13.2018 10:49:59

Nebijoti iškirsti netinkamų medžių ir 

atverti daugiau saulės parkui. Taip pat 

prašau pagal galimybę numatyti daugiau 

smulkiųjų želdinių: daugiamečių gėlių, 

krūmų, kitų augalų.

Užtikrinti, kad danga būtų kuo 

kietesnė, bet parkui tinkama. 

T.y. ne trinkelės, bet tikrai 

stipriai ir gerai suplūkta natūrali 

danga, kuri lietaus metu 

nesutyžtų ir būtų patogi naudoti.

Naikinti. Patiko pasiūlymas 

greta įrengti nedidelį muziejų, 

kur maža dalis laiptų gali būti 

eksponuojama. Taip pat patiko 

idėja įrengti nedidelį amfiteatrą 

iš normalių suoliukų.

10. 8.13.2018 11:11:18 Palikti visus medžius ir sveikų nekirsti
Palikti dabartinę architektūrą. Laiptus 

atnaujinti

Palikti dabartinius takus, juos 

atnaujinti, tačiau padaryti ir 

daugiau takų, kur yra išmindyti 

takeliai

Laiptus palikti, juos tik reikia 

atnaujinti
Nebūtinas

Vaikų žaidimų aikšteles iškelti toliau nuo pačio 

parko (sodo) centro, padaryti lauko kavinę. 
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11. 8.13.2018 11:20:17 Saugoti kuo daugiau.

Mesti lauk tai kas pripaišyta projekte. 

Kodėl netinka esama mažoji 

architektūra? Jis santūresnė ir atrodo 

geriau. 

Pakeisti skvere dabar esamas 

dangas naujomis, lygiomis 

dangomis ir nieko daugiau 

nekeisti. 

Palikti tik paremontuoti, padaryti 

medinių plokštumų atsisėdimui 

ant amfiteatro. Palikti vijoklius 

ant laiptų, nes jie atrodo puikiai.  

Gerbti laimėtojus, bet vietą 

parinkti negriaunant esamos 

skvero struktūros.

Stabdyti Vilniaus Plano parengto projekto 

įgyvendinimą kol bus rastas kokybiškas ir vietos 

dvasią gerbiantis dizaino sprendimas. 

12. 8.13.2018 11:35:37 Galbūt reikėtu tuo pačiu atstatyti Šreteriu koplyčia.

13. 8.13.2018 11:47:57 išsaugoti kuo daugiau esamų griežtai prieš aptvarkyti ir išsaugoti nereikia numatyti vietą šunų aikštelei 

14. 8.13.2018 11:50:10
Per daug siūloma iškirsti medžių prie 

parko iėjimo

Visi siūlomi elementai yra seni, iš 

kurių baisiausias yra silikatinių plytų 

memorialinė siena, matosi menkas 

suvokimas apie šių dienų parko 

projektavimo tendencijas ir stilistiką.

Klausymų kelia didžiulis ratas, 

kuris blokuoja jau pramindytus 

kelius.

Laiptų idėja galima palikti, ji 

tikrai yra vykus, tik reikia 

atitinkamai ją interpretuoti 

panaudojant naujas medžiagas 

bei padarant juos funkcionalius 

(įrengiant aiškias sedėjimo 

vietas, laipiojimo vietas, 

integruoti žali motyvai)

Paminklas geras.

15. 8.13.2018 12:06:43

Konkrečių pasiūlymų neturiu, bet manau, kad būtų 

laikas pradėti rengti konkursus tokioms vietoms, o 

ne atiduoti viską vienai Vilniaus plano architektei 

kuri rengia labai abejotinos kokybės projektus.

16. 8.13.2018 12:20:59
Sutvarkyti takus, pats "layout" 

tinkamas

Rekonstruoti, iš esmės 

nepakeitus
Nereikia

17. 8.13.2018 12:30:27

Palikti kuo daugiau medžių. Reljefą 

derinti prie medžių, o ne iškirsti 

netinkamus prie projekto medžius. 

Kuo mažiau kičo. Palikti daugiau 

laisvų erdvių be jų kokrečią funkciją 

užduodančių objektų. 

Sudaryti patogų susisiekimą: 

Basanavičiaus - Kalinausko, 

Teatro - Pylimo, Basanavičiaus 

ir Teatro - Palangos g. kryptimis. 

Neriboti takų gėlynais, tvoromis, 

gyvatvorėmis ir kt. 

Svarbiausia išlaikyti esamą 

laiptų amfiteatro socialinę 

funkciją ją patobulinant. Galima 

atremontavus palikti ir dalį laiptų 

kaip praėjusio etapo liudijimą. 

Reformatų reikalas kokį paminklą 

statyti. 

Jokiu būdu neriboti patekimo į parką. Atsisakyti 

vertikalių ribojimų tvorų, gyvatvorių. Atsižvelgti į 

parko charakterį ir čia besilankančius žmones, jų 

veiklas, o ne kurti dar vieną beveidį generinį 

nusaldintą sodą. 

18. 8.13.2018 13:00:16
griežtai palikti visus sveikus medžius, dėl 

būtinybės kirsti tartis su specialistais.
kuo mažiau keisti parkä atsižvelgti iį jau pramintus 

būtinai palikti, sutvarkyti, 

pritaikyti medines konstrukcijas 

kaip suoliukus ant ju

tartis su reformatais ir atsižvelgt i 

juos
isš esmės nekeisti parko, o jiį sutvarkyti

19. 8.13.2018 13:29:38

Galbūt būtų galima išsaugoti 

taką vedantį iš šiaurės į pietus. 

Taip išsaugotumėte jungtį nuo 

pat Pamėnkalnio gatvės, per 

Cvirkos skverą, Reformatų 

parką, toliau einančią Vingrių 

gatve iki pat Naugarduko g. Tai 

puiki alternatyva intensyvaus 

transporto Pylimo gatvei, kuria 

visai nejauku eiti.
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20. 8.13.2018 13:33:48

Maksimaliai išlaikyti esamas želdinių 

grupes. Menkaverčius krūmus ir 

pažeistus peraugusius medžius šalinti.

Mažoji architektūra priklauso nuo 

bendros koncepsijos: jei keičiamas 

reljefas ir naikinama esama erdvinė 

struktūra, lyginamas ir niveliuojamas 

reljefas - ji turi būti neutrali.  Jei 

paliekamos esamos sienelės -  bus 

pritaikoma esamai erdvei, reikalaus 

individualaus dizaino.

Takų sistema turėtų nekisti: 

esama pėsčiųjų erdvė jungia 

aplinkinius gyventojus, VGTU 

studentus, papildoma erdvė 

MMO akcijoms, ekspozicijai.

Atnaujinti ir maksimaliai išlaikyti.

Paminklas turėtų bųti siejamas su 

reformatų bažnyčia, jos įtakos 

erdvėje. Kaip alternatyva - 

skvėrelis Pylymo - Klaipėdos g. 

skvere.

Atsisakyti siūlomų nefunkcionalių fontanų. Vaikų 

žaidimo aikštelių nekoncentruoti, o išbarstyti Sodo 

preigose, arčiau gyvenamų namų, paliekant 

pagrindinę erdvę polifunkcinei veiklai: 

koncertams, šventėms, susibūrimams, akcijoms, 

parodoms.

1. Apibendrinu kraštovaizdžio architektų 

bei gyventojų ir reformatų 

bendruomenės išsakytas pastabas: šito 

projekto elementai mažina želdinių 

masę, nors pačių sprendinių 

pagrįstumas kelia abejonių. Atskaitos 

taškas ir prioritetas turi būti skvere 

ESAMA GAMTA. Ji sudaro miesto parko 

vertę. 2. Nauji gėlynai ir krūmai šitame ir 

kituose J.S.Večerskytės-Šmeliūnės 

projektuose atlieka barjerų - fizinių ir 

simbolinių - funkciją, su kuria nemaža 

dalis miestiečių radikaliai nesutinka.

3. Taip pat nauji specialios priežiūros 

reikalaujantys augalai pabrangina parko 

priežiūrą ir matomai yra viena iš 

priežasčių, kodėl projektuose atsiranda 

tvoros. 4. Taip pat prašau pagaliau 

pradėti atsižvelgti į KLIMATO KAITOS 

diktuojamus pokyčius formuojant viešas 

erdves. Ar projekto rengėja yra 

susipažinusi su klimato kaitos padarinių 

mūsų regionui ataskaitomis? Kodėl iš 

Vilniuje rengiamų projektų nesimato kad 

tokia pažintis su muostatomis, kurios 

turėtų pakeisti projektavimo prioritetus, 

būtų įvykusi? 

21. 8.13.2018 13:40:33

1. Nauduoti laiptuotas struktūras. 

Integruoti kur įmanoma į dabartinį 

projektą. 2. Nepasiduoti Versalio 

parodijos kūrimo potraukiui. Kalbame 

apie reformatus - kuriems būdingas 

santūrumas. Dabartinis skveras irgi 

santūros. Parengtas projektas šitos 

dvasios neišlaiko. 3. Dėliojant 

šviestuvus atsižvelkite kad ryški 

šviesa prie pat medžio gerokai 

koreguoja medžių ilgaamžiškumą. 

Stiprinti skersinius ryšius. Kodėl 

projektas radikaliai perkuria 

veikiančią takų sistemą, griauna 

vieningą skvero kompoziciją, 

suskaidydamas ją į atskiras 

salas?

Šio projekto pagrindinė 

problema - tai visų autentiškų 

istorinių sluoksnių naikinimas 

pakeičiant skirtingų laikimečių  

ženklus. Siūlymas: permąstyti 

užmojų naikinti vilniečių 

atmintyje gyvą nors ir 

skausmingą istorinį sluoksnį, 

imtis užduoties sutaikyti 

skirtingus laikmečius 

nepasiduodant norui visas 

žalias miesto erdves paversti 

silikonine Versalio parodija. 

Laiptai yra funkcionalūs, jie 

sukuria amfiteatro efektą ir yra 

net pageidautini viešose 

etdvėse. Kur laiptai dengia 

istorinių kapinių teritorijos - turi 

būti išmontuoti. Kitais atvejais 

reikia arba remiantis laiptų 

principu atrasti naują 

architektūrinį sprendinį, arba 

atnaujinti esančius laiptus. 

Paliekame spręsti reformatų 

bendruomenei, kuri pabrėžia jog 

jū paminklas turi švietėjišką, 

edukacinę funkciją.

1. Geriau rezervuoti laiko iki kito ES šaukimo 

kokybiškam projektui išvystyti (tai liečia ir kitus 

projektus kur padarytos analogiškos rengimo bei 

užmojaus sunaikinti dabartines erdves jas keičiant 

pseudoistorinėmus parodijomis - pvz. Sapiegų 

parkas!). Suoliukus, grindinio, dalies laiptų 

atnaujinimui nereikalingas ES projektas. Juolab 

projektą dovanoja EIKA (ar ji dovanoja tiek kiek 

galės įsisavinti ES skirtas lėšas? Šioje vietoje 

daug neaiškumų ir būtų gerai kad neaiškumų 

nebūtų).

2. Vilniui reikalinga nauja miesto erdvių projektų 

rengimo tradiciją. Kosmetiškai koreguodami laiku 

tinkamai neišviešintus projektus mes nepakeisime 

ydingos tradicijos.

3.  Svarstymo metu aibė specialistų atkreipė 

dėmesį, kad nebuvo atlikti būtini archeologiniai 

tyrimai. Tad patengto projekto numatyti darbai 

kapinių teritorijoje savo užmojumi nelabai kuo 

skiriasi nuo ankstesnio projekto darbų. Laikas 

keisti ydingas tradicijas. 
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5. Brandžių medžių šalinimas mažina 

natūralaus kondicionavimo galimybes. 

Noriu pažymėti, kad šiuo metu skveras iš 

tiesų funkcionuoja kaip rimties zona. 

Parko atverimas automobilių triukšmui 

neleis išlaikyti šios parko savybės (šia 

prasme dabartinis skveras labiau atitinka 

vietovės dvasią ir išlaiko ryšį su parko 

istorija, nei naujas projektas). 6. 

Vizualinė ašis tarp Reformatų bažnyčios 

ir Sinodo iškertant medžius ir šalinant 

laiptuotas struktūras. Abejones reiškė 

reformatų bendruomenės atstovai ir 

architektai. Sinodas yra privačiame 

sklype, du kartus degė. Tikrasis 

paveldas apleistas tuo tarpu projektas 

grindžiamas pseudoistorinių 

rekonstrukcijų būtinumu. Projekte 

skūloma proskyna skaldo parką į dvi 

dalis, atveria parką šurmuliui iš gatvės. 

Jei jis atrakintas. O jei užrakintas tai ir 

vizualinis ryšis būna "užrakintas" - t.y

sprendiniams trūksta nuoseklumo.

22. 8.13.2018 13:50:33

Prašau, padarykite klausimų-atsakymų platformą 

matomą visiems - bent jau kai pasirodys 

atsakymai. Atsakymų laukia ne pavieniai 

asmenys, o ir visuomeninės grupės. Tad 

atsakymai tyri būti vieši. 

23. 8.13.2018 15:17:49 kuo daugiau apdengti sinodą stogu tiks visokie takai turi nelikti
Privalo būti ten, kur pageidauja 

Reformatų evangelikų draugija
Kirsti tik sutręšusius medžius

24. 8.13.2018 15:22:13 Nekirsti ir neliesti nieko Nedarykit nieko - bus mažiau žalos
Nieko kas dabar yra nekeiskit - 

mažiausiai būsit sugadinę

Būtų neblogai, jei 

nusiridentumėt

Jei tą paminklą kursit ir darysit ne 

jūs - tai nebus blogai. Bet jūs 

geriau nedarykit.

Siūlau užsidaryti ir nekišti nagų prie Vilniaus vietų, 

kurios jau seniai tapo ženkliškomis

25. 8.13.2018 15:45:43

Išlaikyti visus sveikus dabartinius 

medžius. Mažinti gėlynų kiekį išlaikant 

dabartinę natūraliai susiformavusią 

augmeniją, ją tik papildant tinkamais 

želdiniais (papildoma žole ar tokios pat 

rūšies medžiais).

Palikti tik nedidelę dalį istorijai 

prisiminti. Parašyti, kas tai ir kada 

buvo sukurta, galbūt pridėti ir foto, 

kaip tai atrodė. 

Daryti takus ten, kur jie natūraliai 

formuojasi dėl žmonių tranzito - 

tai galima matyti dabar, kur jie 

natūraliai išminti. Būtinai daryti 

praėjimus ten, kur dabar dideli 

srautai (tarp Basanavičiaus, 

Pylimo, Kalinausko, Klaipėdos 

gatvių). Naikinti būtinai tą baisų 

betoną, kas ir yra pasiūlyme. 

Geriau kiek siauresni takai, 

daugiau žolės. 

Dalies laiptų reikia praėjimui, bet 

galbūt galima pakeisti juos 

kylančiais takais, kuriais galėtų 

lipti ir su vežimėliais, dviračiais, 

paspirtukais, lagaminais.

Toks, koks yra laimėjęs konkursą. 

Rasti bendrumų tarp visų grupių. Dabartinį 

pasiūlymą galima pritaikyti tiesiog suformuojant 

esamas patokias tranzito zonas, nuimamt 

aptvėrimą, išlaikant dalį mažosios architektūros 

(vien prisiminimui), pakeičiant suolų ir ktk dizainą 

labiau reformatišku, minimalistišku stiliumi. Taip 

pat reikėtų labiau derintis prie dabartinės 

aumenijos ir mažiau ją keisti - nes dabartinė 

daugumai tikrai labai patinka.

21. 8.13.2018 13:40:33

1. Nauduoti laiptuotas struktūras. 

Integruoti kur įmanoma į dabartinį 

projektą. 2. Nepasiduoti Versalio 

parodijos kūrimo potraukiui. Kalbame 

apie reformatus - kuriems būdingas 

santūrumas. Dabartinis skveras irgi 

santūros. Parengtas projektas šitos 

dvasios neišlaiko. 3. Dėliojant 

šviestuvus atsižvelkite kad ryški 

šviesa prie pat medžio gerokai 

koreguoja medžių ilgaamžiškumą. 

Stiprinti skersinius ryšius. Kodėl 

projektas radikaliai perkuria 

veikiančią takų sistemą, griauna 

vieningą skvero kompoziciją, 

suskaidydamas ją į atskiras 

salas?

Šio projekto pagrindinė 

problema - tai visų autentiškų 

istorinių sluoksnių naikinimas 

pakeičiant skirtingų laikimečių  

ženklus. Siūlymas: permąstyti 

užmojų naikinti vilniečių 

atmintyje gyvą nors ir 

skausmingą istorinį sluoksnį, 

imtis užduoties sutaikyti 

skirtingus laikmečius 

nepasiduodant norui visas 

žalias miesto erdves paversti 

silikonine Versalio parodija. 

Laiptai yra funkcionalūs, jie 

sukuria amfiteatro efektą ir yra 

net pageidautini viešose 

etdvėse. Kur laiptai dengia 

istorinių kapinių teritorijos - turi 

būti išmontuoti. Kitais atvejais 

reikia arba remiantis laiptų 

principu atrasti naują 

architektūrinį sprendinį, arba 

atnaujinti esančius laiptus. 

Paliekame spręsti reformatų 

bendruomenei, kuri pabrėžia jog 

jū paminklas turi švietėjišką, 

edukacinę funkciją.

1. Geriau rezervuoti laiko iki kito ES šaukimo 

kokybiškam projektui išvystyti (tai liečia ir kitus 

projektus kur padarytos analogiškos rengimo bei 

užmojaus sunaikinti dabartines erdves jas keičiant 

pseudoistorinėmus parodijomis - pvz. Sapiegų 

parkas!). Suoliukus, grindinio, dalies laiptų 

atnaujinimui nereikalingas ES projektas. Juolab 

projektą dovanoja EIKA (ar ji dovanoja tiek kiek 

galės įsisavinti ES skirtas lėšas? Šioje vietoje 

daug neaiškumų ir būtų gerai kad neaiškumų 

nebūtų).

2. Vilniui reikalinga nauja miesto erdvių projektų 

rengimo tradiciją. Kosmetiškai koreguodami laiku 

tinkamai neišviešintus projektus mes nepakeisime 

ydingos tradicijos.

3.  Svarstymo metu aibė specialistų atkreipė 

dėmesį, kad nebuvo atlikti būtini archeologiniai 

tyrimai. Tad patengto projekto numatyti darbai 

kapinių teritorijoje savo užmojumi nelabai kuo 

skiriasi nuo ankstesnio projekto darbų. Laikas 

keisti ydingas tradicijas. 
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

26. 8.13.2018 15:52:25
Iškirsti senus, nesveikus medžius ir juos 

pakeisti naujais.

Skalda, tikrai ne trinkelės ar 

asfaltas

Galima palikti laiptų fragmentą, 

kuris gražiai įsipaišytų į 

kraštovaizdį. Manau, jog visų 

laiptų palikti tikrai neriekia, nes 

jie nėra išnaudojami.

Vaikų žaidimo aikštelė

27. 8.13.2018 17:10:04
Maksimaliai saugomi esami medžiai + 

formuojamos žemų želdinių 'salos'

konkursas, kurti lietuvoje, specialiai 

šiam parkui suoliukai, o ne 

standartiniai - pigu-perku

dalis kietos dangos, dalis birios. 

Vengti betoninių trinkelių.

Dalį esamų laiptuotų 

konstrukcijų tvarkyti ir palikti 

kaip laiko ženklą. 

Numatyti vietą reformatų 

paminklui, spręsti turėtų 

reformatų bendruomenė su 

specialistais (architektais ir 

skulptoriais)

28. 8.13.2018 17:23:48

29. 8.13.2018 18:01:43

Neturi būti iškirstas nei vienas sveikas 

medis. Ornamentinis sodas niekada 

nederinamas su medžiais... taigi 

ornamentas gali būti daromas tik erdvėje 

be jokių medžių. O šis parkas turi likti su 

visais medžiais! Kvieskitės profesionalų 

peizažistą iš užsienio, jei norite ilgalaikio 

rezultato, o ne architektą !

Ji turi derėti prie medžių, ir būti 

utilitarinė, minimali... suoliukai 

patogūs, apšvietimas, galbūt 

nedidelis fontanas

Takai turi būti suplūkto šviesaus 

smėlio, ne betono...

30. 8.13.2018 18:17:57
BŪTINAI - Vietinių rūšių želdiniai ir 

natūralistinis apželdinimas.

Negalima naudoti senovės imitacijos 

("senoviniai" suoliukai, šiukšliadėžės 

ir kt.). Būtų galima leisti pasireikšti 

kūrėjams, gatvės meno atstovams, 

kuriant objektus šiam parkui/skverui.  

Moderni danga, gal lietas 

betonas? Nenaudoti senovinių 

trinkelių imitacijų.

Esamos laiptuotos struktūros 

žavios. Kažkiek jų galima būtų 

išsaugoti, bet nebūtinai..

Reiktų skelbti paminklo konkursą.

31. 8.13.2018 19:01:18
maximaliai išsaugoti visus nepažeistus 

ligų

minimaliai, kad neužgožtų natūralios 

gamtos

tik tiksliniai ir kuo mažiau, bet 

kad būtų leistina "mindžioti" 

žolę.. kaip Anglijos parkuose...

neturi likti NĖ ženklo 

Konkurso nugalėtojai turi toliau 

dirbti pritaikant, dabar jau TIKRAI - 

numatytai vietai...

Būtų gerai atrasti nuolatinę vietą jaunimo - vaikų 

koncertams, pasibuvimams... ne kavinėse, kurių 

galėtų ir nebūti parke... Aplinkinėse gatvėse - 

skvereliuose jų pilna, užtverti net šaligatviai, tad, 

manau, kad kavinių  aplinkui pakanka...
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

32. 8.13.2018 19:09:28
Palikti maksimalų kiekį dabar esančių 

medžių. Geriausia - visus

Projekte takų tinklas per tankus. 

Užtektų takų dabartinėse jų 

vietose. Pvz., projektuojamas 

takas nuo dabartinių laiptų iš 

Teatro g. iki J. Basanavičiaus g. 

visiškai nebūtinas, esant takui 

dabartinio vietoje, nuo J. 

Basanavičiaus g iki buvusių 

kapinių, kur susikerta su taku 

nuo Teatro g. Apskritai takai 

turėtų būti kuo siauresni, 

užtikrinant kuo daugiau žalių 

plotų, kuriais irgi galima būtų 

vaikščioti, naudoti piknikams.

Palikti dalį laiptų. Nereikėtų 

užlyginti reljefo kapinių vietoje. 

Ten galėtų likti kai kurios laiptų 

struktūros (išskyrus aukščiausiai 

iškilusią)

Reikia ženkliai mažinti vaikų žaidimo aikštelės 

plotą, arba jos visai atsisakyti. Vandens takas irgi 

nebūtinas. Gėlynai kelia abejonių dėl poreikio 

užtikrinti jų priežiūrą / laistymą / saugumą. 

33. 8.13.2018 19:38:18

Mažoji architektūra neturėtų imituoti 

senovės. Šiolaikiniai suolai ir 

šviestuvai turi ir atrodyti šiuolaikiškai.

Servitutas nuo Teatro gatvės 

nusileidus laiptukais neturėtų 

išvesti į lanką, kad ratais 

vaikščiot, Praėjimas iki Pylimo 

turėtų būti tiesus (ar tiesesnis 

nei numatyta) 

Turėtų būti nugriauta ir išvalyta/apsodinta teritorija 

su nenaudojama transformatorine prie laiptukų į 

Teatro servitutą. Pastatyta modulinė 

transformatorinė šalia turėtų būti sutvarkyta į 

šiuolaikiškesnę ir mažiau triukšmingą!

34. 8.13.2018 20:27:37

Jazminų pasodinkit, kur atrodo, kad 

reikia. Medžių kuo dagiau palikt. Jei 

reikia salint, salint tuos kurie tikrai 

trukdo. Neformuokit parko nenaturaliai, 

tokių parkų labai daug. Visada sunkiau 

prižiūrėti, padrikai augančius sodus, bet 

parkas visada gražesnis, kai augalai 

auga naturaliai... nereikia formuoti 

augalu baseinu, nebutina skaidyt parko i 

zonas, jis turi buti vientisas.

Čia kalba apie cementinį šaligatvį 

parke? Tai čia jau neišvengiamai 

sudėsit tą ką turit, plyteles tokias kaip 

visur dedat. Reiktų surasti kuo 

panašesnę dangą, kaip kad yra dabar 

ir pakeisti, jei turi būti naujas ir lygus. 

Man vaikščiot netrukdo taip kaip yra, 

bet jei reikia, kad galima būtų saugiai 

važinėt riedučiais ar dviračiais, gal ir 

vertą atnaujint dangą.

Kokių takų? Yra parke takai, 

vaikšto žmonės N metų. Jei 

norisi papildomų tai tieskit, bet 

medžių kirst tam nebūtina. Ar 

tokiu atveju projekt biudžeto 

nelieka kur panaudot, nes takai 

ne mažai kainuoja?

Nuvalyti, kur reikia pataisyti, jei 

labai suskeldėjęs ar aptrupėję - 

pakeist. Žodžiu rekonstruoti ir 

palikti. Unikalūs laiptai ir parką 

su tokiu statiniu sunku būtų dar 

vieną surasti Eurpoje. Paprasta 

idėja, parodo, kaip iš nieko 

galima padaryti verta dėmesio 

statinį, kuris už nieką nekovoja.

Nuo kada čia dabar viskam iš 

eilės paminklus reikia statyti? 

Labai geras paminklas stovi, 

minėti laiptai, galit dedikuoti tuos 

laiptus Reformacijai, jei taip dar 

nepadaryta. Reformatai turėtų 

palaikyti tokią idėją ir kitaip 

mąstančius, nes reformos visada 

atneša kažką naujo. 

O jei jau taip kapitalistiškai 

mąstant ne reformacijai parką 

skirti reikėtų o Pietų Amerikoj 

gyvenantiems ar gyvenusiems 

indėnams kaip solidarumo ženklą 

atsiprašant už kolonizavimą. Ne 

paslaptis parko laiptų architektūra 

dažnai asocijuojama su Makchu 

Pikchu miestu Peru šalyje. Nauja 

turistų traukos centras bus.

-
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

35. 8.13.2018 21:23:46

Pritariame parengtam projektiniam 

variantui (taip pat ir numatytam kertamų 

medžių skaičiui), pasitikime jį rengusiais 

profesionalais.

Pritariame parengtame projekte 

numatytiems mažosios architektūros 

statiniams. 

Pritariame parengtame projekte 

takų išdėstymui.
Naikinti

Jis būtinas, pasiūlyta paminklo 

vieta priimtina.

Tiek projekto autoriams, tiek jo įgyvendintojams 

linkime stiprybės nepasiduoti "aktyvistams". 

Pasitikime profesionalų kompetencija ir vertiname 

paskirtus ne vienerius metus šio projekto 

parengimui. Su nekantrumu laukiame sodo 

atnaujinimo.

36. 8.13.2018 22:58:01
Palikit zikų ratų laiptus!! jie nuostabūs 

geriau juos atrestauruokit!

37. 8.14.2018 8:29:04 Palikti kaip galima daugiau

Dabartine architekturine ideja leidzia 

redukuoti mazosios architekturos 

kieki. Siulau taip ir palikti. O jei ne, 

kuo svariau ir moderniau.

Palikti esamus.
Rinkti su Reformatu 

bendruomene, dabartinis klaikus.

Perdaryti projekta is esmes, dabartinis nera 

pritaikytas jokiu realiu bendruomeniu poreikiams. 

Prasau, nebukite tironiski ir atsizvelkite i 

miestieciu poreikius.

38. 8.14.2018 8:51:43

Planas turi būti pritaikomas prie esamų 

sveikų medžių, kertant tik sergančius. 

Projekte numatyta daug įvairaus aukščio 

genėtų gyvatvorių. Šios iš Renesanso ir 

Baroko laikų atėję augalų panaudojimo 

formos šių laikų visuomeniniuose 

želdynuose neturėtų būti naudojamos. 

Natūralios augalų formos yra gražiausios 

ir žmonių paprastai geidžiamiausios. 

Laukymių yra sodo centrinėje dalyje ir 

naujų kurti iškertant medžius nereikėtų. 

Miesto centre poilsio vietos ir po 

medžiais yra pageidautinos. Persvarstyti 

ir įrodyti / paneigti gėlynų būtinumą, 

atsižvelgiant ir į parko vizualų 

išskirtinumą Vilniaus senamiestyje bei 

naujų augalų (gėlių) poveikį esamai 

ekosistemai (pvz.: sveikų medžių 

retinimas sumažinti lajų šešėliui)

Atsisakyti šiais laikais nebeaktualių 

statinių ir konstrukijų, pavyzdžiui, 

pavėsinės-pergolės, dekoratyvinio 

šaltinėlio ar batuto, juos keičiant 

naujomis idėjomis, šiuolaikiniais 

dizainais. Įrengti daugiafunkcę 

skaitymo vietą, kurioje galima būtų ne 

tik patogiai atsisėdus paskaityti, bet ir 

sužinoti informacijos apie knygos 

(įskaitant lietuviškąją) istoriją, aplink 

kurią  galėtų būti rengiami įvairūs 

renginiai ir pan. Tokia vieta kartu 

atliktų ir Reformacijos paveldo 

įamžinimo funkciją.

Parinkti patogesnes takų kryptis 

užuot ribojus pėsčiųjų keliones 

gėlynų atitvaromis ir 

gyvatvorėmis. Atskirose zonose 

iš viso nekeisti dabar esančio 

takų tinklo. Koreguoti takų 

struktūrą patogesniam tranzitui 

tarp J.Basanavičiaus g. įėjimo ir 

Kalinausko g. įėjimo, taip 

skatinant pėsčiųjų judėjimą 

žaliuoju koridoriumi (Tauro k.- 

Malkų turgaus skv.), alternatyvų 

Pylimo gatvei. Koreguoti takų 

struktūrą patogesniam tranzitui 

tarp J.Basanavičiaus g. įėjimo 

Teatro g. įėjimo. Projekto plane 

šiaurinėje dalyje projektuojamas 

tako ovalas. Jis juosia tankų 

viduramžį liepyną ir vakaruose 

užlipa ant Vilnios slėnio šlaito. 

Tuo tarpu dabar išlikę takai eina 

tiesiai prie laiptų, yra paprasti ir 

patogūs. Ovalas gerokai 

sukomplikuotų pėsčiųjų 

judėjimą.

Išlaikyti dalį laiptuotų struktūrų.

Skelbti naują konkursą paminklui 

sukurti. Dabar konkursą laimėjęs 

paminklas kelia daug abejonių dėl 

savo estetinės vertės, 

harmoningo įsipaišymo į 

Reformatų skvero aplinką, atrodo 

grėmėzdiškai, neatspindi tilto tarp 

preities ir ateities.  

Skaidrinti viešųjų erdvių projektų rengimo ir 

viešinimo procesus.

39. 8.14.2018 9:23:48

Turėtų būti palikta kuo daugiau senų 

medžių ir šiam skverui būdingų želdinių, 

nekuriant iš jo sodo ir gėlynų.

Turi būti išlaikomas dabartinis skvero 

stilius, jį restauruojant.

Takai turėtų derėti prie 

dabartinės skvero architektūros.

Laiptai turėtų būti restauruoti ir 

išlikti skvere.

Paminklas galėtų atsirasti, tačiau 

daug svarbiau išlaikyti unikalų 

skverą, nekuriant dar vienos 

beveidės erdvės.

40. 8.14.2018 10:19:04
Pasitikiu specialistų įvertinimu ir šalintinų 

medžių skaičiui

Pritariu projekte numatytiems 

statiniams

Pritariu projekte numatytam takų 

išdėstymui
Jų neturi likti

Jis būtinas, o koks konkrečiai - 

siūlau derinti su Reformatų 

bažnyčia

Projektas puikus, belieka palinkėti sėkmės ir 

visuomenės geranoriškumo jį įgyvendinant.

41. 8.14.2018 10:30:45
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

42. 8.14.2018 12:08:07

Išsaugoti, tačiau suteikti naują 

prasmę, pvz. apželdinant 

laiptuotas struktūras.

Reikalingas
Parengti naują, kokybišką projektą, paskelbus 

tarptautinį konkursą. 

43. 8.14.2018 14:06:47

Palikti ilgamečius medžius ir nesodinti 

keturkampių baidyklių, kokios jau 

"puošia" Lukiškių aikštę

Nereikia

Mano siūlymas palikti erdvę 

tokią, kokia ji dabar yra - 

sutvarkant aptrupėjusius laiptus 

ir palikt ramybėj

žr siūlymą aukščiau
Baikit su tais paminklais vieną 

kartą 

Kelių aikščių projektus daro ta pati architektė. 

Kičas! Kažkokie svaičiojimai apie fontanus ir vaikų 

žaidimo aikšteles. Dabartinė Reformatų skvero 

estetika yra savita, ne visiems duota ją suprasti, 

bet dalis vilniečių supranta ir ta vieta jiems brangi. 

Kodėl viską reikia atiduoti šeimoms? Kodėl visur 

turi karstytis vaikai? Vaikams ir taip visos erdvės 

atiduodamos, gal nereikia visko ant vieno 

kurpaliaus? Štampovkės! Man gėda visa tai 

stebėt, bjauru bus prisiminti Šimašiaus 

vadovavimo laiką dėl subjaurotų viešų erdvių. 

Beje, architekstės atsakymas vilnieęčams, kurie 

suabejojo jos planais, apskritai pribloškiantis. 

Viskas yra labai labai blogai

44. 8.14.2018 14:26:50
Medžių būklę turi įvertinti specialistai, jei 

jų būklė bloga - be abejo reikia šalinti. 

Pritariu projekte numatytiems 

statiniams
Pritariu projekte numatytiems 

takams
Griauti

Reikia, kad jis būtų pastatytas, o 

koks - neturiu nuomonės

Pagrindinis noras ir siūlymas - sutvarkyti, 

atnaujinti parką, o ne paskęsti ginčuose ar 

teismuose.

45. 8.14.2018 14:34:43

Siūlau labiau argumentuoti Jūsų 

sprendinius ir idėjų pasirinkimą. Labiau 

atskleisti vertybines idėjų 

charakteristikas koreguojant projektą... 

Pasitelkti šiuolaikinio dizaino priemones 

plėtojant (intuityvizmo, konceptualizmo, 

opart, kinetinio meno, išmaniąsias ar 

kitokias idėjas)...

Daiktinės aplinkos stilistikos, minties 

ar idėjos  nėra. Reikalinga rengti 

atskirą plano dalį formuojant bendrą 

viešosios erdvės kraštovaizdžio 

architektūros elementų ir daiktų formų 

idėjas.  Nėra reprezentuota 

universalaus dizaino idėja...:(

Integruoti bendro kraštovaizdžio 

architektūros elementų ir daiktų 

formų dizaino idėjas, grįstas 

vertybiniais kriterijais. Šiandien 

sprendimai koreguotini dėl jų 

eklektiškumo.

Beverčiai, naikintini elementai.

Esminis prasminis elementas. 

Būtinas reprezentacinė-

memorialinės  zonos 

suformavimas. Todėl parke 

pakaktų 2-jų zonų: - 

reprezentacinė-memorialinė; -

rekreacinė (ramesnio ir 

aktyvesnio poilsio).

Pritariu pateikto projekto įgyvendinimui jį iš esmės 

pertvarkius.

46. 8.14.2018 14:59:44
Nekirsti medžių, palikti kuo daugiau 

natūralios ekosistemos

47. 8.14.2018 17:32:19

Neprieštarauju, kad dalį medžių teks 

kirsti, bet tikiuosi, kad kompensuos nauji 

želdiniai

Pritariu tiems, kurie pasiūlyti 

parengtame projekte

Sutinku su projekte numatytu jų 

išdėstymu
Nesaugoti, naikinti

Jis reikalingas, būtina pastatyti. 

Man patiko tas, kurio vizualizacija 

buvo pristatyta

48. 8.14.2018 21:54:20 Palikti medžius nekirstus

Užtektų perkloti dangą naujomis 

plytelėmis arba medžio 

trinkelėmis

Laiptai turėtų likti

49. 8.15.2018 2:04:45

Mažinti tankio žedlninių, o ypač medžių 

tikrai nereikėtų, plačių erdvių Vilniuje yra 

pilna, naujausia tokia yra Lukiškių aikštė, 

su sudarkytais želdiniais, kurie nelabai 

jau ir gamtą primena. Siūlyčiau išvengt 

tokių modernių potepių kas liečia 

želdynus, kita infstraktūra kadangi yra 

negyva ja galima ir modernizuoti, bet ne 

medžius, ypač ne medžius. Vietoj 

tankumo mažinimo geresnė idėja būtu 

kaip bernardinų sode natūrali žolė ir 

įvairios augalų rūšys.

Mažajai architektūrai nebent  poras 

supynių, juk čia parkelis, o ne kavinės 

foje.

Geriausi takai gamtoje yra 

natūralus, t.y. siūlyčiau palikti 

gruntinius takus, bet betono.

Laiptai tapo savotiška reformatų 

skvero dalis, todėl juos manau 

būtu geriausia palikti tokius kaip 

yra, taip sudarant betono ir 

gamtos harmonijos įvaizdį.

Pasodinti Ąžuolą, kuris yra tikrų 

tikriausias Lietuvos simbolis.

Norint sutaupyti lėšų kitiems projektams, kaip kad 

kelių remontas ar panašiai, būtu puiku matyti kuo 

mažiau išlaidų ir kuo mažiau permainų reformatų 

skvere.
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

50. 8.15.2018 5:38:29 Vykdyti pagal jau parengtą projektą Kuo mažiau Pagal jau parengtą projektą

Būtinai panaikinti, nes 

panaikinus paminklą 

partizanams, neliko prasmės 

palikti jo pagrindą. Juo labiau, 

kad vienas iš Partizanų 

paminklo architektų K. Pempė, 

dar būdamas gyvas sutiko, kad 

laiptai turi būti panaikinti, nelikus 

pačiam paminklui. 

Būtinai pastatyti šį paminklą, jau 

laimėjusį konkursą. Jei ne 

Reformacija, tai rašytinės lietuvių 

lietuvių dabar neturėtume. 

51. 8.15.2018 10:17:08 Želdinius keisti pagal pirminį projektą Leisti pasireikšti jauniems menininkams

Palikti pirminį projektą - 

pasivaikščiojimui skirti takai 

svarbesni už tranzitinius

Panaikinti kuo daugiau betono, 

palikti žole apsėtus nuolydžius 

piknikams

Paminklų lietuviai nemoka daryti, 

tai arba pakviesti užsienio 

menininkus, arba atsisakyti

Pirminis projektas geras, nėra būtinybės jo per 

daug keisti.

52. 8.15.2018 10:18:56

Vilniaus centre labai trūksta vandens telkinių. Upė 

nuo pagrindinių poilsio zonų yra atitolusi. Tad vos 

kelių arų ploto dirbtinis tvenkinukas iš esmės 

pakeistų viso parko dvasią. Tad mano 

pasiūlymas: įrengti kelių arų ploto dirbtinį tvenkinį / 

baseiną paukščiams. 

53. 8.15.2018 10:20:26 Palikti visus esamus medzius ir zeldynus

Palikti takus esamose vietose. 

Jie puikiai atitinka judejimo per 

Reformatu skvera poreikius 

Laiptuotas strukturas galima 

atnaujinti, sutvirtinti
Tegu nusprendzia Reformatai

Nereikia gelynu, kuriuos numindys ir suniokos. 

Juos sunku ir brangu priziureti. Vaiku zaidimo 

akstelei taip pat ne vieta tokioje vietoje. Tikrai 

pakanka vaikams erdviu. Ivairus vandens kanalai 

ir pan. taip pat nebutini, ir ko gero ziemomis 

atrodys apgailetinai, kaip ir ivairiu nenaudojamu 

irengimu pristatyta vaiku aikstele

54. 8.15.2018 10:54:58

Jei vistiek bus sodinama daug naujų 

medžių, kurie, per keletą metų irgi turėtų 

(?) užaugti, kodėl reikia pjauti senus? 

Vasaros darosi vis karštesnės, nuolatinis 

oro užterštumas senamiestyje, kai 

nerekomenduojama net eiti į lauką - 

palikite kuo daugiau senųjų medžių. Jie 

formuoja šešėlį ir valo orą. Naujoviški 

miesto medžiai to visiškai nedaro, tiesiog 

kažkokios veislės, kurios nei lajos 

suformuoja nei vainiko. Palikime Vilniuje 

kuo daugiau tikrųjų senovinių medžių.

Įrenkite suoliukus būtinai su atlošais, 

kad sėdėti būtų patogu ir vyresniems 

žmonėms, ir ilgesnį laiką mamoms su 

vaikais,

nugriauti tuos baisius laiptus. 

Takų turėtų būti tiek šešėlio 

zonoje, tiek saulėtoje.

nugriauti būtinai tuos 

baisiuosius dabartinius
užtektų atminimo lentos

Išsaugoti kuo daugiau senųjų medžių. Ir bendrai 

bet kurios parko skvero ar gatvės tvarkymes 

senieji medžiai turėtų būti svarbiausias 

prioritetas.Nes Vilnius darosi visai nebe žaliasis 

miestas. Standartinis europinis miestas, be savo 

ypatumo. Mums reikia aukštų galingų medžių - tai 

natūralus Lietuvos kraštovaizdis su tikraisiais 

augalais. Vertinkime savo išskirtinumą net ir 

gamtos požiūriu. Skirkimės savo vešliais galingais 

medžiais.

55. 8.15.2018 11:22:09 Projekte viskas ok

Būtų labai gražu įkomponuoti dabar 

esančius (tik naujus) laiptus į naują 

parką. Jie daro šį skverą/parką 

kitokiu.

Projekte viskas ok.

Būtų labai gražu įkomponuoti 

dabar esančius (tik naujus) 

laiptus į naują parką. Jie daro šį 

skverą/parką kitokiu.

Pagal projektą
Nekreipti dėmesio į stabdžius, kuriems visada 

neįtiksit.

56. 8.15.2018 11:50:06

Išsaugoti medžius. Vienintelis 

reikalavimas! Skverai, parkai su 

dekoratyviniais medžiais nėra parkai. 

57. 8.15.2018 12:12:37

Pirmoje eileje, noretusi kad liktu visi 

medziai ir maziau gelynu, noretusi,kad 

kaip Rygoje,pievoje zaistu vaikai, 

lakstytu sunys, jaunimas gulinetu ant 

pieveles.Kad butu laisve zmogui ir 

augintiniui.

labai daug taku takeliu irgi 

nesinoretu, nebent juos tiesti 

ziurint kaip zmones dabar 

vaiksto,kad tos pieveles vietos 

nebutu labai nuvaiksciotos

Laiptai man patinka, gal juos 

reiktu patvarkyti, primena man 

mano vaikyste,atrodo kad jie cia 

visuomet buvo,nesinoretu,kad 

juos perdarytu
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

58. 8.15.2018 13:15:58

VISI medžiai turi būti palikti, būtent jie 

kuria Parką. Visa kita turi būti derinama 

prie jų. Joks barokinis ornamentas negali 

būti daromas, nes tai dvi absoliučiai 

nesuderinamos stilistikos... barokiniai 

parkai niekada nedaromi suaugusių 

medžių paunksmėje. jie daromi tik su 

nedideliais ir dekoratyviniais augalais... 

čia absoliučiai netinka... susiraskite 

profesionalų peizažistą užsienyje.

ji neturi būti savitikslė, o tik ta, kuri 

reikalinga, ir įsiterpia į bendrą parko 

atmosferą

takai turėtų būti funkcionalūs ir 

ne betoniniai. Dažnai daroma 

plūkro smėlio, gelsvos ar 

rausvos spalvos...

Viskas kas yra betonas, turi 

arba organiškai įsipaišyti į 

projektą, arba gali būti perdaryta

turi būti pastatytas
ieškokit autentiškumo ir organiškumo, kad visi ten 

jaukiai jaustųsi

59. 8.15.2018 18:35:43Paliti visas liepas jos miesto istorija ir atmintis Nesu jos gerbėja

Takai turi atsirasti natūraliai 

vaikštant gyventojams taip 

susiformuoja tikro srauto 

atspaudai. Joks architektas 

nenuspės kur turi eiti takai, o 

žmonės ratais nevaikšto. 

Dabartiniai laiptai yra unikalūs ir 

aš juos palikčiau.

Ačiū paminklų vilniuje yra daugiau 

nei reikėtų. Vienintelis paminklas 

man priimtinas tai ąžuolas 

žaliuojantis.

60. 8.15.2018 19:12:30kokybiškesnius išsaugoti (didžiąją dalį), papildyti naujais.

nemanau, kad reikia daryti iš šio 

parko disneyland'ą su fontanais ir 

pan. Sakyčiau, kuo minimaliau, arba 

išvis nereikia. Tiesiog sutvarkyti 

kokybiškai želdinius ir takus.

Išsaugoti, arba papildyti kažkuo 

panašiu.

Išsaugoti, arba papildyti kažkuo 

panašiu.

nereikia specialaus paminklo. 

Užtenka kokio nors istorijos  

aprašymo pvz stende ar 

akmenyje.

nereikia bandyti suplakti visų visuomenės narių 

poreikių į vieną skverą. Vaikai, istorija, poilsis, 

pramogos, architektūra ir t.t. Nieko iš to gero tikrai 

nebus. Geriau išsaugoti natūraliai susikūrusį 

unikalumą. Vaikams apskritai man keista, kad 

atiduodamos prestižinės, svarbios, unikalios 

miesto vietos. Jiems puikiausiai tinka namų 

kiemai, paprastos, ne reprezentacinės aikštelės, 

pievos ir pan. Mano konkretus siūlymas yra 

nedaryti vaikams jokios specialios aikštelės ir 

įrengimų. Želdinius ir dabartinę struktūrą kuo 

daugiau išsaugoti. Taip pat ir laiptų struktūras. 

Beveidžių, žaislinių parkų jau ir taip gal per daug. 

Taip pat griežtai prieš pasisakau dėl užrakinimo 

nakčiai. Pastaba: esu Teatro g. gyventojas ir turiu 

tris vaikus.

61. 8.15.2018 19:41:46
O kur tualetas? Kiek laiko gali pabūt sode, 

kavinėje, kai nėra tualeto?

62. 8.16.2018 9:28:37

Tik atrestauruoti, bet negriauti! 

Bet panasu, kad griausit, tai 

kam klausiat..?

63. 8.16.2018 9:45:52

Pasikliauti specialistais, šalinti, kas 

numatyta. Erdvė ir šviesa reikalinga 

medžiams, kuriuos verta ir būtina 

išsaugoti. Kad atsiskleistų jų grožis, taip 

pat vęšėtų pieva, krūmai.

Gamta įkvėpimo šaltinis menininkams Kuo mažiau betono, tuo geriau. Šalinti . Jie baisūs ir slegiantys!

Jei kažkam reikia - tegu stato. 

Skero pavadinimą reikia įteisinti, 

bet subtiliau, ne tokiais monstrais, 

kaip komunarai

Kavinių gal ir nereikia. mažiau šurmulio, daugiau 

ramybės

64. 8.16.2018 10:01:15 Seni vertingi medžiai turėtų išlikti. Buvusių kapinių vietoje turėtų būti. Sovietinius - panaikinti. Remtis istorija. Būtinas.

Svarbiausia - pagarbiai išskirti buvusių kapinių 

teritoriją, ją deramai apsodinti, kad ten nebūtų 

vedžiojami šunys.

65. 8.16.2018 13:12:28 Nekirsti esamų medžių
Nedidinti pačio sklypo užstatymo ir nemažinti jo 

ploto.

66. 8.17.2018 4:21:46
Viešuosiuse tualetuose palikti plota nuomai juose 

tinka irengti barui po zeme
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

67. 8.17.2018 8:56:46

Pertekliniai želdiniai atima iš lankytojų 

laisvę judėjimui žalia veja, todėl jie nėra 

būtini ir želdinių zonos turėtų būti 

minimalizuotos.

Skverą pagyvintų skulptūros. Puikus 

pavyzdys kaip Klaipėdoje kapinių 

teritorija buvo perdaryta į skulptūrų 

parką. Visos perteklinės mažosios 

architektūros detalės iškreips skvero 

esmę ( priminimas apie reformaciją ir 

buvusias kapines).

Takų  " voratinklis " visiškai 

nereikalingas, juolab, kad juos 

planuojama įrengti iškertant 

senuosius medžius. Siūlau juos 

sumažinti iki minimumo, 

atsižvelgiant gyventojų 

pamėgtas judėjimo kryptis ir jau 

išmintus takelius. 

Laiptus reikia išsaugoti ir 

atnaujinti.

Geriausias paminklas reformacijai 

būtų, jei atsisakius perteklinių 

projekte numatytų elementų ( 

želdynų, nelogiškų takų, 

mažosios architektūros, nuotėkų 

valymo įrenginių ), miesto valdžia 

iš privataus savininko išpirktų 

Sinodo pastatą, zoną apie jį ir 

sutvarkytų jį.

1.Aptvėrimas apie Sinodo pastatą negali būti 

panaikintas vien saugumo sumetimų. Pats Sinodo 

pastatas yra griūvantis ir avarinės būklės. Skvero 

lankytojas ( vaikas, jaunuolis ar šiaip smalsus 

pilietis ) panorėjęs patyrinėti pastato vidų gali 

patirti traumų ir sužalojimų.

2. Projekte pristatyti nuotėkų valymo įrengimai 

neturi jokios prasmės, kol nesutvarkytos ( 

išvalytos ir suremontuotos ) lietaus nuotėkų 

surinkimo sistemos Basanavičiaus, Kalinausko, 

Teatro ir šalia esančioje teritorijoje. Pastaruoju 

metu turime patirtį kaip po smarkaus lietaus, 

vanduo upeliais suteka į žemesnes teritorija ir jas 

užtvindo. Projekte sutaupytas lėšas reikėtų 

panaudoti šiai miestiečiams aktualiai problemai 

spręsti.

3.Buvusių Reformatų kapinių teritorijoje įrengdami 

vaikų ir jaunimo pramogų parką, parodysite 

vandalizmą, diskriminaciją ir nepagarbą 

sakralumui. Tikėtina, kad buvusiose žydų kapinių 

teritorijose, tokie projektai negimtų. Sovietmečiu 

išardytos kapinės prilygsta naujo projekto 

įgyvendinimui. 

4. Projektą reikia stabdyti ir skelbti konkursą 

naujam projektui, dabartinio projekto autorę 

nušalinant nuo dalyvavimo jame. 

68. 8.17.2018 9:48:25 Viskas tinka kas siūloma sutvarkymo projekte
Viskas tinka kas siūloma sutvarkymo 

projekte

Viskas tinka kas siūloma 

sutvarkymo projekte

Panaikinti, išlyginti parko 

teritoriją taip, kaip siūloma 

sutvarkymo projekte

Paminklas geras, dėl jo 

pastatymo vietos tikslintis su 

reformatų bendruomene

Šalia parko gyvenantys gyventojai labai laukia 

prasidėsiančių sutvarkymo, atnaujinimo darbų. 

Sutvarkymo projektas geras, norim, kad tai būtų 

realizuota.

69. 8.17.2018 11:41:55

 Atsižvelgiant į klimato pokyčius, reikėtų 

išsaugoti kuo daugiau medžių. Neiškirsti 

proskynos priešais sinodo rūmus, nes 

pastatas apleistas, nežinia kad bus 

suremontuotas, tad tegu medžiai jį 

užstoja ir toliau žaliuoja.

Deja, reformatų kapinės suniokotos 

negrįžtamai, tad gana pažymėti jų 

ribas, pastatyti informacinius stendus 

su fotogafijomis, kaip anksčiau atrodė 

bažnyčia, gatvė, skvero vieta, kaip 

atrodė nugriautoji koplytėlė.

Manau, kad  reformatų skveras 

turėtų būti paprastas, aiškaus 

plano,  be nereikalingų 

išraitymų, neprimenantis  

skverelio priešais SPA centrą. 

Taisant projektą, dar reiktų 

apgalvoti takų tinklą, gal palikus 

tą tinklą panašesnį į dabar 

esantį, nereiktų kirsti trukdančių 

medžių. 

Pritariu argumentui, kad 

išlyginta vieta bus patogesnė 

mamoms su vaikais, 

neįgaliesiems, tad laiptus 

vertėtų išmontuoti. 

Manau, kad paminklo 

Reformacijos ir raštijos 

pradininkams vieta turėtų būti 

priešais bažnyčią,  tik arčiau 

bažnyčios nei stovėjo tarybmečiu 

pastatyta skulptūrų grupė.  

Atsirastų nauja simbolinė erdvė.  

Būtų labai racionalu, jei paminklo 

statymas nebūtų atskirtas nuo 

skvero tvarkymo, kaip jau atsitiko 

tvarkant Lukiškių aikštę, t. y.  

skvero atnaujinimo projekte būtų 

numatyta būsimo paminklo vieta, 

suprojektuoti ir nutiesti prie jo 

vedantys takai. Būtų neracionalu 

paminklo aplinkos sutvarkymą 

palikti neturtingai paminklo 

statymo iniciatorei – Reformacijos 

kultūros ir istorijos draugijai. 

Žinau, kad jaunieji meninkai siūlo išsaugoti skvere 

esančias laiptuotas struktūras, nes abejoja, ar 

atnaujinus skverą bus geriau, ar jis neparas 

savitumo. Gal įmanoma ir esamoje aplinkoje 

įkomponuoti naujai sukurtą paminklą? Tačiau ar 

derės? Čia jau reikėtų architektų profesionalų 

sprendimo. 
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Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

70. 8.17.2018 12:26:32

Būtina palikti ir išsaugoti visus brandžius 

medžius, jie yra vertingiausia šio parko 

dalis. Ūksmigas parkas labai reikalingas 

miestui ir jo gyventojams. Medžiai negali 

būti aukojami (šalinami) dėl naujai 

projektuojamo reljefo, takų, įrenginių ir 

pan., o takai ir reljefas ir ko. turi būti 

projektuojami atsižvelgiant  esamus 

medžius ir jiems nepakenkti (nepažeisti 

šaknų, nebūti užpilti gruntu, statybinėmis 

medžiagomis). Net tie medžiai, kurie yra 

kažkiek pažeisti ligų ir pan., bet yra 

gyvybingi, turi būti gydomi, genimi ir 

prižiūrimi, siekiant juos atgaivinti ir 

išsaugoti. Šalinami gali būti tik tie 

medžiai, kurie

Parke neturėtų atsirasti daug priežiūros 

(karpymo, papildomo laistymo ir pan.) 

reikalaujantiems augalams, pavyzdžiui, 

formuojamos gyvatvorės, griežtų 

geometrinių formų gyvatvorių ar gėlynų. 

Želdynai turėtų būti kuo natūralesni. 

Nepageidautini visokie egzotiniai ir 

netipiniai mūsų kraštams augalai.

Nuo Pylimo g. pusės tikslinga 

papildomai užsodinti medžiais bei aukšta 

laisvai augančia gyvatvore, sulaikančia 

nuo gatvės sklindančią taršą, triukšmą, 

dulkes.

Prioritetas ne mažoji architektūra, o 

esamų želdynų išsaugojimas ir 

susidėvėjusių dangų ir elementų 

pakeitimas tinkamos kokybės ir 

išvaizdos naujais.

Takų struktūra turi atitikti 

natūraliai, pagal gyventojų 

poreikius ir judėjimą 

susiklosčiusią (esamą), galimos 

nebent racionalios korekcijos, 

tačiau naujai ir dirbtinai nieko 

kurti nereikia, tik atnaujinti 

esamų takų dangas. 

Projektuojant ir įrengiant takus 

būtina imtis priemonių, kad 

nebūtų pakenkiama parke dabar 

esantiems medžiams.

Aikštės reljefas neturi būti 

keičiamas, jei tokie pakeitimai 

turės neigiamos įtakos parke 

esantiems medžiams ar medžiai 

dėl tokių pakeitimų turėtų būti 

šalinami.

Sprendimą dėl paminklo 

reformacijai turi priimti Vilniaus 

reformatų bendruomenė.

71. 8.17.2018 17:35:16
Planas turi būti pritaikomas prie esamų 

sveikų medžių, kertant tik sergančius. 

Užtikrinti laisvas žalias erdves be 

perteklinių funkcinių ar dekoratyvinių 

objektų. 

Atsisakyti ovalo formos tako 

dešinėje, nes jis sulėtins 

patekimą iš Basanavičiaus g. į 

Kalinausko. Mažinti takų skaičių, 

nes šiuo metu apželdinimas 

planuojamas pagal takus ir 

mažėja žaliųjų zonų. Kadaise 

buvusių takų atkūrimas savaime 

vertės nesukuria. 

Išlaikyti laiptuotasias struktūras. 

Jos suteikia parkui išskirtinumo, 

unikalumo, ištisos vilniečių 

kartos yra prisirišę. Taip pat - 

aukštyn kylantys laiptai miesto 

parke - retai sutinkamas 

elementas Europoje (pvz.: yra 

Berlyne), suteikiantis žavesio 

miestui.  Architektūrologė, 

humanitarinių mokslų daktarė 

Rasa Butvilaitė: ,,Išsaugojimo 

vertos ir 9 deš. atsiradusios 

laiptuotos struktūros. Tai buvo 

vėlyvojo modernizmo 

sprendimas, monumentalus, 

paminkliškas. Dabar parkas 

pavirsta banalia žaidimų 

aikštele, o tai vis dėlto tikrai 

labai jautri erdvė Vilniaus 

širdyje, turinti daug istorinių ir 

kultūrinių sluoksnių. 

Paminklui pritariu. Galbūt būtų 

verta surengti paminklui 

konkursą. 

Išlaikyti dabartinį reljefą. Atsisakyti planuojamo 

fontanėlio ir kitų perteklinių puošybinių elementų, 

kurie nesisieja su reformacijai būdingu 

minimalizmu. 

72. 8.17.2018 19:24:43 Už, labai už. Ne.

Už, kuo daugiau ir kuo 

įvairesnių, pasižiūrėkite 

Suomijos(Helsinkio), 

Amsterdamo bei Stockholm'o 

takų pvz.

Taip, tačiau ne daugiau nei 5-6 

pakopos  + galimybė invalidumą 

turintiems žmonėms užvažiuoti.

Neturiu nuomonės, nes 

nesusipažinęs su esama 

situacija.

Rato fotmos suolai, tarp kurių galėtum patekti į 

ratą, aplink apšviesti medžiai vakarėjant sukurtu 

išskirtinį jaukumą ir žmonių artumą vieniem su 

kitais, nes ratas jungia žmones.
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Eil. Nr. Laiko žymė Jūsų siūlymai dėl želdinių
Jūsų  siūlymai dėl mažosios 

architektūros
Jūsų siūlymai dėl takų Jūsų siūlymai dėl laiptų

Jūsų siūlymai dėl paminklo 

Reformacijai
Kiti siūlymai

73. 8.18.2018 7:45:40

Reikia palikti visus senus gyvybingus 

medžius. Nebent kur nudžiūvę ar kelia 

grėsmę.

Galima palikti bent fragmentą tų 

esamų laiptų

74. 8.18.2018 9:42:32
Išsaugoti tinkamus senuosius medžius 

kurie teikia pavėsi ir prieglobstį

Įrengti patogius, ilgaamžius suoliukus 

su atlošais

Pasižiūrėti kurie takai yra 

vaikščiojami dabar, pagal tai 

projektuoti naujus

Visur prie laiptų turi būti 

galimybė pravažiuoti 

neįgaliesiems ir vaikų 

vežimėliams

Įrengti vandens gėrimo kolonėles. Įrengti 

oranžinių dviračių - Cyclocity (arba palikti vietą) 

stovėjimo punktą. Įrengti automatinį augalų 

laistymą supaprastinant ir atpiginant jų priežiūrą. 

Esant galimybei (tinkamam žolės plotui) naudoti 

robobotus žoliapjoves

75. 8.18.2018 12:45:01
Išsaugoti kuo daugiau medžių, pjauti tik 

ligotus ir senus.

Nereikia fontanų. Užtektų vaikų 

žaidimų aikštelės ir patogių suoliukų 

su atlošais.

Patogių žmonių tranzitui 

išsaugant kuo daugiau žaliosios 

zonos.

Naikinti ir atkurti reljefą. Padaryti 

užvažiavimus vežimams, 

dviračiams.

Neturiu

Įrengti oranžinių dviračių stotelę. Padaryti žalią 

parką patogų gyventojams, o ne parodomąjį 

aptvarą turistams.

76. 8.18.2018 20:32:19

Aš noriu,kad nei vienas medis nebūtų 

nupjautas! Nes pastaruoju metu visur 

Vilniuje (ir visoje Lietuvoje) žalieji plotai 

tik mažinami, kai kur pasodinami 

invaziniai medžiai,kurie dažnai net 

neprigija, absurdas! O jūs dar žadate 

išpjauti 75 medžius?!!!! Nesutinku!!!

Vaikų žaidimo aikštelės zonos yra 

reikalingos, nes jų mažai yra, bet prie 

judrios gatvės, nepasakyčiau, kad 

vesčiausi vaikus į tokį parkelį, kur 

iškirtus 75medžius ir padarius 

vaikams žaisti vietą būtų sveika ir 

saugu ten būti.. :( O kavinė išvis 

nereikalinga, nes jų ir taip pilnas 

miestas, nuo jų tik dar daugiau 

šiukšlių.. Fontanai būtų gražu, bet 

nebūtina, bet gėlynų ten trūksta.

Takai geri, kaip dabar yra, 

nebent pakeisti grindinį, arba 

darykit daug mažiau nei ten 

galvojat..

Manau, kad tai yra mūsų istorija 

ir tokie paminklai tūrėtų likti kaip 

stovėję, ir sakyčiau,kad reiktų 

pasamdyti gidų, kurie pasakotų 

apie tai kas ir kodėl ten buvo 

daryta. Tai būtų teisinga palikti 

mūsų vaikams, mokinti tokių 

vertybių, Lietuva yra kitokia šalis 

nei visos kitos, ir mes 

neprivalome būti kaip visi,nes 

turime autentišką kultūrą ir 

negalime jos pamiršti dėl 

peršamos mados. Turistai 

atvažiuoja pas mus fotografuoti 

mūsų kutūros, autenkitos, 

išsiilgę gamtos! Ir kodėl norime 

tai sunaikinti? 

Pas mus Lietuvoje pilna 

menininkų, skulptorių, tegu 

padaro kokią skulptūrą, 

instaliaciją ar pan.

Siūlau pasisamdyti tokį architektą, kuris 

rekonstruotų parką, be medžių kirtimų ir laiptų 

naikinimo. Padarykite keletą fontanų, erdvę 

gėlynams, ir raskite vietos vaikų aikštelei ;) Nes 

jau visiems nusibodo ta urbanistinė EU plėtra su 

šūkiu- Kuriame Lietuvos ateitį, tai gal greičiau 

naikina, pradedant nuo gamtos ir šviežio oro. 

77. 8.19.2018 10:43:02

Reformatų skvere išsaugoti VISUS 

brandžius medžius - tokie medžiai 

miesto centre - didžiulė niekuo  

neikainojama vertybė!

Mano nuomone šis reformatų skvero projektas yra 

NETINKAMAS, ATMESTINAS VISIŠKAI, ir jį turi 

projektuoti kitas žmogus - architektas, kuris 

neabejingas gamtos, t.y. brandžių medžių, ir kitos 

istorinės šios vietos vertės  išsaugojimui, o ypač 

tam, kad išsaugotų žaliąją zoną Vilniaus miesto 

centre.

78. 8.19.2018 12:01:13 Išlyginti teritoriją

Takai turi būti geros dangos, 

praeinami per lietų, lengvai 

pravažiuojami dviračiais ir 

vežimėliais

Laiptai “piramidės” 

nereikalingos,  reikia išlyginti 

teritoriją

Pasiūlymo neturiu

Prašau įrengti Cyclocity dviračių stotelę parke. 

Būtų patogu parke turėti vandens atsigėrimo 

stoteles. Pasirūpinti teritorijos apsauga, galėtų 

patruliuiti patruliai
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79. 8.19.2018 20:41:20

visų pirma, tai ne sodas, o parkas.

1. kiekvieno medžio būklę turėtų įvertinti 

dendrologai, kad galėtume išsaugoti 

sveikus medžius, vijoklius, tuo pačiu 

žaliojo parko veidą. 

2. nesodinti žemaūgių, invalidais 

paverstų medžių, parkui svetimšalių 

augalų rūšių. Lietuva yra dieviško grožio 

šalis, kurioje auga didinga augmenija.

3. šiam parkui projektuojami gėlynai, 

gyvatvorės, medžiai nereikalingi.

4. medžiai jaučiasi geriau tarp savo 

rūšies medžių, jie vieni kitiems padeda, 

nei tarp skirtingų konkurentų.

atnaujinti suoliukus, esančias 

pakopas pritaikyti sėdėjimui - 

išterasuoti, įrengti modernų - 

ekologišką apšvietimą, įrengti 

rūšiavimui skirtas šiukšliadėžes, 

vandens kolonėlę. sutinku, kad 

reikalingi dviračių įtvirtinimai/stovai. 

reikalingi informaciniai, estetiški, 

derantys istoriniai pateikimai (siūloma 

estetika nederanti, atsitiktinė). 

siūloma mažoji ''architektūra'' 

nebūdinga ir nepriimtina, pvz: 

pergolė. 

1.šiuo metu pagrindinių takų 

kompozicija yra aiški ir logiška 

tik nusidevėjusi danga, kurią 

reikia atnaujinti/pakeisti. 

šiaurinėje parko dalyje yra 

įžambių takelių, kuriuos taip pat 

derėtų tvarkyti.

2.siūlomi takai yra absoliuti 

betvarkė ir neaiškumas, išdraiko 

erdvę, jų yra per daug ir neaiškiu 

principu tiesiami. su piešiamu 

takų veidu nesutinku.

3. išskiriamos erdvės 

projektuojamos uždaros, 

atskiriant skirtingas žmonių 

grupes - leiskite žmonėms 

pasrinkti ką jie nori.

4. prie šios skilties pažymėsiu 

baseinėlio ir jo vandens vagos 

kokofoniškumą ir dirbtinumą - 

nesutampanti su reformacijos 

vizijomis.

1. išsaugoti esamus 

laiptus/pakopas ir lanksčiai 

pritaikyti miestiečiams, išnaudoti 

šių laiptų potencialą.

2. tai yra originaliausias parkas 

Vilniuje, talpinantis ypatingą 

atmosferą, puikus amfitetras 

renginiams - tai jau yra vertybė. 

pats parkas kaip nuostabus 

paminklas su didžiausia 

pagarba gerbiamiems 

architektams. tauta nėra brandi 

ir stabili naikindama, ji brandi 

papildydama.

esu už reformacijai skirtą 

paminklą. projektuojama 

paminklo vieta atsitiktinė.

projektui absoliučiai nepritariu, jį ir jo 

kūrimo/projektavimo metodą keisti iš esmės, 

vykdant skaidų projektavimo procesą, pvz: 

surengiant kūrybines dirbtuves, civilizuotą 

konkuro eigą, išgirstant socialogų, parku 

besinaudojančių žmonių viziją, atlikus 

archeologinius tyrimus, bendradarbiaujant su 

suinteresuotomis bendruomenėmis ir pagarba 

visuomenei.  taip pat nepritariu norui išnaikinti, 

griauti esamą parko struktūrą, reljefiškumą, 

išoperuoti parką ir jo želdinius. už įvairovę, nes 

miestas talpina įvairaus skonio, pomėgių žmones, 

todėl derėtų tai gerbti ir neversti visų parkų 

vienodais. mes esam išskirtiniai, su jautria istorija - 

tuo ir įdomūs, tad papildykime, o negriaukime.

80. 8.19.2018 22:38:29

Palikti visu čia augančius medžius. 

Vengti dirbtinų elementų: gėlynų, 

formuojamų želdinių. Išlaikyti 

minimalistinį koloritą, natūralumą artimą 

reformatų pasaulėžiūrai, vertybėms. 

Vengti betono, trinkelių palikti 

natūralius takus, jų forma turi 

būti nulemta natūraliomis 

dabartinėmis žmonių judėjimo 

trajektorijomis. Sumažinti 

nereikalingą, perteklinį ploto 

padengimą stambiais plytelių 

blokais, keičiant į žolę.

Sunkius betoninius laiptus, 

keisti mediniais bei stiklo 

pluošto, įtraukti šviesos 

instliacijos elementus, kurie 

sukurtų virpančių, lengvučių 

linijų įspūdį.

Atsisakyti reformacijos "paminklo" 

sąvokos ir objektyvizacijos, rinktis 

laikiną (garso, šviesos) meną, 

kuri kistų ir būtų integruota į parko 

visumą.

Parke palikti kuo daugiau vientisų tonų gamą, 

galimi elementai - vijokliniai augalai. Integruoti 

garso sistemą grindinyje ar netoli medžių mažiau 

matomose vietose leidžiant įrašus tam tikru metu, 

susijusius su reformacijos judėjimu Lietuvoje. 

Vietoje suoliukų, naudoti reljefą - laiptus (pan. 

Mažvydo bibliotekos int. laiptai), taip pat galimi 

sprendimai su papildomu reljefo išformavimu, 

dirbininomis kalvelėmis, kurios taip pat susilietų 

su medžiais, takais,juose įrengiant ertmes 

atsisėdimui.

81. 8.19.2018 22:46:47
atnaujinti želdinius, pavojingus medžius 

iškirsti
pritariu projektiniams siūlymams pritariu projektiniams siūlymams nereikalingi pritariu labai tinkamas ir profesionalus projektas

82. 8.19.2018 23:28:12

Bent dalį laiptų palikti, 

įkomponuojant į bendrą visumą. 

Mano nuomone, jie 

neatskiriama šio parko dalis.

83. 8.19.2018 23:42:53

Palikti visus. Žaluma yra vertybė, kuri 

deja Vilniuje labai sėkmingai naikinama 

šios kadencijos metu. Maksimalus 

želdynų išsaugojimas turėtų būti 

prioritetas numeris vienas, o po to 

visokie atrakcionai ir t.t. Toks požiūris 

būtų puikus būdas projekto užsakovams 

pataisyti savo įvaizdį miestiečių akyse.

Mažosios architektūros elementai 

neturi būti planuojami vietoje želdinių. 

Jie gali tik papildyti esamą situaciją. 

Dabartinis takų planas yra 

tinkamas. Takai turi atlikti ne tik 

rekreacinę funkciją, bet ir 

tranzitinę. Ir rekreacinės 

iškėlimas visiškai 

neargumentuotas. Bus kaip su 

Lukiškių aikšte - norite kirsti 

skersai trumpiausiu keliu - 

nepavyks, po rekonstrukcijos 

pasivaikščiokime zigzagais.

Visų šalinti tikrai negalima. Jie 

istorijos dalis ir palikimas. 

Puikiai galima atnaujinti - pvz 

dažant skirtingomis spalvomis, 

piešiniais ar tiesiog 

suformuojant naujas pakopas 

jungiant esamas ir t.t. 

Klausimas reformatoriams.

Šį projektą reikia ne koreguoti, o ruošti naują. 

Pradžiai rimtai išdiskutuoti, ko reikia žmonėms 

(Ne Vilniaus planui, ne Savivaldybei, ne Eikos 

statybai ). Pagal tai rengti viešą skaidrų konkursą, 

tiek projektui, tiek ir jo įgyvendinimui. Viską 

viešinti, derinti.  Ir tada nebereiktų suktis iš 

padėties, aiškintis apie visų procedūrų skaidrumą 

ir t.t. Esminis klausimas: Kodėl visus Vilniaus 

svarbiausių erdvių projektus ruošia viena ir ta pati 

vadovė? Kokiomis gyventojų apklausomis ir 

tyrimais vadovaujantis buvo paruoštas šis 

projektas? Į kokius gyventojų pasiūlymus pirmojo 

viešinimo metu atsižvelgta? Mano žiniomis 

projektas nuo pirminio niekuo nesiskiria. 
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