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SANTRAUKA 

  

Galimybių studijos objektas – Reformatų skveras, esantis Vilniaus miesto savivaldybės 

Senamiesčio seniūnijoje. Kvartalą riboja Pylimo, Kalinausko, Teatro ir Trakų gatvės. 

Remiantis Vilniaus senamiesčio reglamentu, kvartalui suteiktas III B senamiesčio zonos 94 

numeris.  

Darbo tikslas – parengti Reformatų skvero (buvusių kapinių) rekonstrukcijos 

galimybių studiją, kuria vadovaujantis būtų atliekama miesto želdyno rekonstrukcija, 

pritaikant jį miestiečių poilsiui ir Reformacijos sąjūdžio istorijos ir kultūros pažinimui. 

Projekto iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsakinga už 

miesto kraštovaizdžio tvarkymą ir priežiūrą.  

Rengiant galimybių studiją buvo identifikuotos šios problemos: 

 Patogioje geografinėje vietoje esantis Reformatų skveras miestiečių ir miesto svečių 

poreikiams išnaudojimas palyginti neefektyviai; 

 Dėl nepakankamos priežiūros nyksta vertingi kultūros paveldo objektai: Sinodo 

pastatas ir Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus liekanos; 

 Šiuo metu visuomenėje nepakankamai žinoma ir įvertinta Reformacijos judėjimo 

svarba Lietuvos kultūriniam gyvenimui.  

 

Įvertinus įvairias skvero tvarkymo alternatyvas, buvo nuspręsta įsteigti naują juridinį 

vienetą VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centrą“, kurios steigėjai būtų Vilniaus 

miesto savivaldybės taryba, LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Evangelikų Reformatų 

bažnyčia. Technologiniu požiūriu pasirinkta didesnių investicijų reikalaujanti alternatyva, 

kurios metu būtų ne tik rekonstruojamas Sinodo pastatas, atstatoma koplytėlė ir pastatomas 

paminklas, tačiau ir atstatomi keli istoriniai pastatai. 

Šiuo metu jokie projekto įgyvendinimo darbai nėra pradėti. 

Už projekto įgyvendinimą būtų atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 

kuri suburtų partnerius bendram darbui ir finansavimo šaltinių paieškai. 
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1. ĮVADAS 

 

Darbo pagrindimas 

 Reformatų skvero rekonstrukcijos galimybių studija atliekama remiantis 2007 m. 

vasario mėn. 6 pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi Nr. 464-9(16.31-ADM-10) tarp Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos ir UAB „EIP Kaunas“. 

 Darbo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. 

liepos 4 d. įsakymas Nr. 30-1268 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos 2006 

m. specialiosios programos naujos redakcijos tvirtinimo“.  

 

Metodologija 

 Galimybių studija buvo rengiama pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

suformuotą techninę užduotį. 

Darbo objektas: Reformatų skvero (buvusių kapinių) sutvarkymo kultūrinio-

paveldosauginio-gamtosauginio-etinio-komunikacinio-organizacinio-teisinio-finansinio- 

ekonominio modelio parengimo galimybių studija. 

Darbo tikslas: Parengti Reformatų skvero (buvusių kapinių) rekonstrukcijos 

galimybių studiją, kuria vadovaujantis būtų atliekama miesto želdyno rekonstrukcija, 

pritaikant jį miestiečių poilsiui ir Reformacijos sąjūdžio istorijos ir kultūros pažinimui. 

Darbo apibūdinimas: Darbu siekiama atlikti Reformatų skvero istorinę, esamą ir 

prognozuojamą kultūrinę, gamtosauginę, paveldosauginę, komunikacinę, socialinę, 

ekonominę, investicinę analizę, kurios pagrindu sukurti ir pasiūlyti kelis galimus strategijos 

įgyvendinimo kultūrinio - ekonominio - organizacinio - teisinio - finansinio modelio variantus. 

Lyginamuoju metodu atrinkti perspektyviausią variantą ir pasiūlyti projektinę dokumentaciją 

reikalingą jo įdiegimui. 

Darbe naudojami metodai: istorinių šaltinių analizė, suinteresuotų pusių apklausa, 

teisės aktų analizė ir kt. 

 

Šaltinių analizė 

Rengiant galimybių studiją naudoti šių šaltinių duomenys: 

 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento; 

 Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios; 

 VĮ Registrų centro; 
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 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių paramą 

reglamentuojantys teisės aktai; 

 Vilniaus apskrities  archyve (O.Milašiaus g. 21) saugoma  tyrimų dokumentacija: 

o F5 6197 Lietuvos Evangelikų Reformatų kolegija, Pylimo g. 7. Istorinė 

apybraiža ir istoriniai šaltiniai, aut. T.Dambrauskaitė, 1992 m.; 

o F5 1597 Kultūros paminklai Vilniuje: koplytėlės, Čiurlionio g. 91, Kalinausko 

g. 21, Komjaunimo g. 7, aut. R.Firkovičius, 1977 m.; 

o F5 5847 Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas. Vilniaus senamiesčio 

priemiesčio tarp K.Kalinausko, Mindaugo, Aguonų, Kauno ir Pylimo gatvių 

istoriniai tyrimai, aut. T.Dambrauskaitė, 1990 m.; 

o F5 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188 Pastatas Vilniuje, Pylimo g. 7 interjerų 

ir fasadų žvalgomieji polichrominiai tyrimai, stratigrafinių sluoksnių pavyzdžių 

fiksacijos lentelės, 1992 m.; 

o F5 6197 Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Pylimo g. 7, aut. T.Poška, 

1992 m.; 

o F5 58-834 Komjaunimo gatvės išklotinė M1:100. Fotogrametriniai 

apmatavimai.; 

o F2 1612 1-3 Evangelikų Reformatų bendruomenės pastatas Vilniuje, Pylimo g. 

7, pradiniai ir foto darbai, architektūriniai tyrimai, eskizinis projektas, aut. 

V.Kneižienė, 1991 m.; 

o F5 5847 Evangelikų Reformatų Sinodo inventorius 1831-1833 m. LMAB, 

Rankraščių skyrius, aut. T.Dambrauskaitė, 1990 m.; 

 Kultūros paveldo centre (Ašmenos g. 10) saugomi dokumentai: 

o NKV apskaitos dokumentai, dosje S770 ir  S929 statiniams Pylimo g. 7; 

o Vilniaus senamiesčio reglamentas; 

 Sklypų Teatro g. 9 ir Pylimo g. 7a (nagrinėjant gretimybes – sklypus Pylimo g. 7, 

Teatro g. 9, 9B, 9C, 10, 11, Mindaugo g. 8 ir Reformatų skverą) detalusis planas; 

 Kiti duomenys. 
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2. ESAMOS IR PROGNOZUOJAMOS KULTŪRINĖS, 

GAMTINĖS, SOCIALINĖS, EKONOMINĖS, 

INVESTICINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

2.1. Esamos padėties analizė 

 

2.1.1. Geografinės padėties analizė 

Galimybių studijos objektas – Reformatų skveras, esantis Vilniaus miesto savivaldybės 

Senamiesčio seniūnijoje. Kvartalą riboja Pylimo, Kalinausko, Teatro ir Trakų gatvės. 

Remiantis Vilniaus senamiesčio reglamentu, kvartalui suteiktas III B senamiesčio zonos 94 

numeris. 

 

 

1. Pav. Reformatų skvero geografinė padėtis Vilniaus mieste 

Šaltiniai: UAB „Hnit-baltic“, Google Earth 

 

94-asis kvartalas yra III B senamiesčio zonos „Vingrių priemiestis” dalis. Bendras 

zonos plotas – 31,53 ha, užstatymo tankis nuo 20 – 40 proc. Bendras 94-ojo kvartalo plotas 

sudaro apie 10 proc. zonos ploto. Galimybių studijoje analizuojamas 1,7 ha plotas, apimantis 

neužstatytą teritoriją centrinėje ir rytinėje kvartalo dalyse bei sklypus 5A, 7 ir 7A. 

Analizuojamoje teritorijoje yra šie pastatai: Sinodo pastatytas (šiuo metu Pylimo g. Nr. 7), 

Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus liekanos, gėlių kioskas (šiuo metu Pylimo g. Nr. 7A), 

tualetai. 
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Reformatų skvero reljefas link Pylimo gatvės nuožulniai žemėja, Sinodo pastato 

vakarinėje pusėje status šlaitas, rytinėje – Reformatų skvero tęsinys. Skvero teritorija 

apsodinta medžiais, įrengti takai, terasomis išdėstyti laiptai, kylantys Teatro gatvės kryptimi, 

atraminės sienutės. Aplink Sinodo pastatą – atvira, be užstatymų erdvė. Palei pietinę, vakarinę 

ir šiaurinę kvartalo ribas – prie Basanavičiaus, Kalinausko ir Teatro gatvių – perimetrinis 

užstatymas, sklypų teritorijos tankiai užstatytos, suformuotos uždaros kiemo erdvės. Sinodo 

pastato sklypas aptvertas silikatinių plytų tvora, mediniais vartais. Teritorija nesutvarkyta, 

užstatyta menkaverčiais silikatinių plytų sandėliukais ir medinėmis pašiūrėmis. Šreterių 

koplytėlės kripta yra išlikusi Reformatų skvero vakarinėje dalyje apsodintoje medžiais 

(išilginio tako vakarinėje pusėje). Koplytėlė stovėjo šiaurinėje Evangelikų Reformatų sklypo 

pusėje ~27 m į rytus nuo išlikusio Evangelikų Reformatų pastato, buvusio kapinių teritorijoje. 

Tarp koplytėlės ir pastato (šiaurrytinio kampo) buvo sumūryta sklypo tvora su arkada. 

Koplytėlės antžeminė dalis kartu su sklypo tvora nugriauta 1983 m. statant paminklą 

„Tarybiniams partizanams ir propagandininkams“. 

 

 

2. Pav. Reformatų skvero planas 

Šaltiniai: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Google Earth 
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2.1.2. Teritorijos ribų analizė ir pagrindimas 

Istoriniai šaltiniai įrodo, kad Reformatų bendruomenė skvero teritorijoje iki Antrojo 

Pasaulinio karo valdė 4 sklypus: centriniame sklype su Sinodo namu (kurio istorines ribas 

siūloma atkurti tvora arba gyvatvore) ir koplyčiomis, kurie buvo svarbiausi Reformatų 

bendruomenės pastatai. Antrasis sklypas buvo nuomojamas prie Pylimo gatvės, prekybos 

paviljonams. Trečiajame sklype į šiaurę nuo centrinio sklypo buvo sodas, o ketvirtas sklypas 

buvo nuomojamas už Sinodo pastato, gipso lipdinių dirbtuvei ir gyvenamam namui (šiuo metu 

sklypas užstatytas 2 aukštų garažo statiniu). 

94 senamiesčio kvartalą ribojanti seniausia gatvė – kelias vedantis iš/arba į buvusius 

Trakų vartus – tai dabartinė J.Basanavičiaus gatvė, kuri prieškaryje vadinosi Didžiosios 

Pohuliankos vardu. Jos trasa labai sena, buvęs pašto kelias iš Pilies į Trakus; šiuo keliu dažnai 

važinėjo didieji Lietuvos kunigaikščiai. Šiame kelyje Lietuvos kariuomenės artilerija 

J.Radvilos vadovaujama 1655 m. gynė miestą nuo besiveržiančių rusų. 1812 m. pro čia į 

Vilnių įžengė Napoleonas su kariuomene. Dabar J.Basanavičiaus gatvė yra tęsinys Savanorių 

prospekto, kelio į Kauną ir Trakus bei kitus miestus. 

Pylimo gatvės (buvusi Zavalna) trasa taip pat labai sena (XVI a.), gatvė susiformavo 

už gynybinės sienos užpylus buvusį griovį, ėjo pagal patį pylimą. Pylimo gatvė yra Jogailos 

gatvės tęsinys ir tęsiasi iki pat Geležinkelio gatvės. 

K.Kalinausko gatvė – tai senas kelias į Užvingio dvarą (XVIII a.), kuris buvo 

vaizdingame Neries vingyje, dabartinio Vingio parko teritorijoje. Po Pirmojo Pasaulinio karo 

Užvingis  atiteko Vilniaus universitetui, kuris čia įsteigė botanikos sodą. K.Kalinausko gatvės 

tąsa – M.K.Čiurlionio gatvė, kuri baigiasi pėsčiųjų tiltu į Vingio parką.  

 

2.1.3. Istorinė analizė 

XVI a. pradžioje Vakarų Europoje atsiradusi Katalikų Reformacijos srovė netruko 

pasiekti ir Lietuvą. Ypač populiari didikų tarpe buvo Evangelikų Reformatų (kalvinų) kryptis, 

kurią rėmė Radvilos. Nepaisant to, kad Evangelikai Reformatai turėjo bažnyčią Vilniuje 

dabartinėje Volano gatvėje bei karališkąsias privilegijas. XVI a. pab.  – XVII a. vyko pastovūs 

konfliktai su katalikiškąja visuomene, ir Varšuvos seimas priėmė nutarimą iškeldinti  

reformatus už miesto sienos; t.y. už buvusių Trakų vartų, kur buvo jų kapinės. Seniesiems 

maldos namams, špitolei ir kapinėms sklypą 1582 m. Evangelikams dovanojo Eustachijus 

Valavičius, tačiau yra duomenų, kad jau 1581 m. Evangelikai buvo laidojami už Trakų vartų. 

Taigi, Reformatų kapinės dabartinio skvero centrinėje dalyje buvo XVI a. gale, Sinodo 

sąskaitose yra žinia, kad kapinių tvora privalo būti virš žemės 3 sieksniai (1 sieksnis – 1,85 
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m). Medinė bažnyčia buvo pastatyta iki 1651 m., bet 1655 m. karo su Maskva metu sudegė, 

kartu sudegė ir kiti teritorijos pastatai. 1672 m. K.Radvilaitė padovanojo 3 sklypus 

reformatams, gerokai praplėsdama jų valdas. Pastatai buvo atstatyti, bažnyčia buvo iš mūro ir 

medžio (greičiausiai faktvercho stiliaus). 1682 m., religinių kovų metu, Vilniaus Akademijos 

auklėtiniai rimtai užpuolė Reformatų valdą ir suniokojo pastatus, koplyčias bei antkapius.  

1690 m. iš tikinčiųjų lėšų buvo pastatyta nauja bažnyčia, špitolė, mokykla ir 

dvasininkų gyvenamasis namas. Yra istorinė prielaida, kad senosios bažnyčios liekanos 

ikomponuotos į Sinodo pastatą arba literatūroje vadinamą kalvinų kolegijos namą, kuris 

datuojamas XVIII a., bet turi ir gotikinio mūro fragmentų. Mūrinis, su charakteringu 

mansardiniu (barokiniu) stogu, sudėtingo plano su rotondos formos bibliotekos arba archyvo 

sale, kurioje buvo saugomi vertingi XVI – XVIII a. spaudiniai, stovi sklypo gilumoje. 

Perimetru buvo apstatyti valdoje mūriniai ir mediniai pastatai, dvasininkų namas, vežiminės, 

špitolė ir kt. Bažnyčia buvo medinė, paprasta; kieme buvo šulinys, ant kalnelio stovėjo 

varpinė, primityvi: keturi mediniai stulpai ir stogelis. Kapinėse stovėjo dvi koplyčios. Vieną 

koplyčią vadinamą Šreterių vardu pastatė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės 

pulkininkas Boguslavas Šreteris (1777 m.). Antrosios, vadinamos Vinholdų vardu, statybos 

data  neaiški.  

XIX a. Sinodo pastatas uždarė vakarinę istorinio sklypo perimetro kraštinę ir pietiniu 

galu ribojosi su domininkonų sodu, o šiauriniu galu – su vokiečių Reformatų bendruomenės 

sodu. 1835 m. pagal architekto K.Podčiašinskio projektą kitoje Pylimo g. pusėje pastačius 

naują klasicizmo stiliaus mūrinę bažnyčią (dabar Pylimo g. Nr.18), Reformatų valdose buvusi 

senoji medinė bažnyčia buvo nugriauta. Į naujos bažnyčios portiką kitoje gatvės pusėje buvo 

atsukti rokoko stiliaus vartai. Iki Antrojo Pasaulinio karo Reformatų centrinės valdos 

užstatymas mažai keitėsi, kapinės buvo aptvertos aukšta mūrine tvora. Kadangi reformatams 

priklausė mažiausiai 4 sklypai šioje Pylimo g. pusėje, panašu, kad kitus sklypus jie sėkmingai 

nuomojo. 

XX a. pradžioje vystantis pramonei ir gamybai, dabartinio skvero teritorijos pietrytinė 

dalis buvo išnuomota, ir 1910 m. pagal Vaclovo Michnevičiaus projektą prie Pylimo gatvės 

buvo pastatyti sandėlis ir prekybos paviljonas. Šiuose statiniuose veikė Zigmunto Nagrodskio 

žemės ūkio mašinų parduotuvė. Paviljonų išorė buvo dekoruota populiariais secesijos 

motyvais, naująjį tuo laiku stilių ypač vaizdžiai atspindėjo pirmasis Nagrodskio paviljonas, 

kurį Michnevičius tik praplatino: jo fasaduose buvo įkomponuotas vitražinis pasagos formos 

langas su durimis, sienos plokštumą puošė ištapyti žemės ūkio darbų siužetai. Statiniai sudegė 
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1944 m., kai vokiečiai padegė šalia Sinodo buvusią knygrišyklą, liepsnos persimetė į 

biblioteką ir paviljonus.  

1950-1958 m. pokaryje apleisti ir apdegę pastatai buvo palaipsniui nuardyti. Istorinės 

sklypų ribos buvo „ištrintos“, tvoros nugriautos. Evangelikų Reformatų bažnyčia kitoje gatvės 

pusėje restauruota (atstatyta po karo sugriovimo) ir pritaikyta kinoteatrui „Kronika“, o priešais 

kinoteatrą įrengtas skveras. Tarp K.Kalinausko, J.Basanavičiaus ir Pylimo gatvių tvarkomas 

žaliasis plotas buvo Taurakalnio žaliojo masyvo patęsimas. Prie Pylimo gatvės po karo 

stovėjusi apgriuvusi kolegijos centrinio pastato fasadinė siena su nuostabiu rokoko stiliaus 

fasadu buvo nuardyta, valant skverą. Skvero gilumoje išliko Sinodo archyvo pastatas, kuriame 

įkurdintas vaikų darželis. Buvusių Reformatų pagalbinių statinių, sodų ir kapinių teritorijoje 

pasodinta lapuočių medžių: kaštonai, klevai, liepos, gluosniai ir kt. rūšys. Kurį laiką skvero 

centrinėje dalyje dar stovėjo Šreterių koplyčia-mauzoliejus. 

Šiaurės rytinėje skvero dalyje buvo pastatyta požeminė slėptuvė su viešu tualetu, o 

buvusių prekybinių paviljonų vietoje, pietrytinėje želdyno dalyje – gėlių prekybos paviljonas. 

1983 m. skvero vakarinėje dalyje buvo pastatytas „Tarybinių partizanų ir 

pogrindininkų paminklas“,  skulptoriai – A.Zokaitis, J.Kalinauskas; architektai – G.Baravykas, 

G.Ramunis, K.Pempė. Šreterių koplyčia buvo apmatuota ir nugriauta. 

1984-1988 m. skvero pietinė riba suformuota pastačius J.Basanavičiaus g. 7, 9 banko 

administracinių pastatų grupę, socialistinio modernizmo stiliaus kompleksą. Po pastatais 

Vingrių gatvės ašyje įrengtas platus pėsčiųjų praėjimas su laiptais, nukreipiantis pėsčiųjų 

srautus į skverą.  

1991-1992 m. „Tarybinių partizanų ir pogrindininkų paminklas“ paminklas 

išmontuotas. Kovotojų figūrinė kompozicija dabar eksponuojama Grūto parke. Išliko 

betoninėmis plytelėmis iškloti takai ir atraminės sienutės. Skvere padėtas akmuo su užrašu, 

kad „...čia bus pastatytas paminklas XVI a. Reformacijos pradininkams Lietuvoje“. 

1998 m. Pylimo g. 7 – Sinodo pastatas grąžintas Evangelikų Reformatų bendruomenei. 

Prie pastato suformuotas sklypas pagal tuometinį statinių faktinį naudojimą. 

 

2.1.4. Sovietmečio pakeitimų analizė 

Pylimo gatvės svarba ypač išaugo tuomet, kai pro Vilnių buvo nutiestas geležinkelis 

XIX a. antroje pusėje, kadangi ji jungė geležinkelio stotį su miesto centru. Neatsitiktinai šios 

gatvės rajone kūrėsi ne tik parduotuvės, bet ir dirbtuvės bei įmonės. Čia koncentravosi daug 

darbininkų, kildavo streikai, kurie baigdavosi ginkluotais susirėmimais. Ir Lenkijos 

buržuazijos valdymo metais ši gatvė liko savotišku darbininkų kovos veidrodžiu.  
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Sovietmečio laikotarpiu Pylimo gatvė vadinosi Komjaunimo vardu. Buvo sumanyta 

suformuoti miestiečiams idėjinį skverą prie tuometinės Komjaunimo gatvės. Kapinių liekanos 

buvo praktiškai panaikintos, ir skveras pertvarkytas pagal architektų grupės – G.Baravykas, 

G.Ramunis ir K.Pempė projektą, įkomponuojant skulptorių A.Zokaičio ir J.Kalinausko 

„Tarybinių partizanų ir pogrindininkų paminklą“. 8 kovotojų figūrinė kompozicija, (bronza) ir 

skvero terasavimas betoninėmis atraminėmis sienomis nebuvo vertinamas kolegų, kaip labai 

pavykęs kūrinys.   

 

2.1.5. Esamų želdinių analizė 

Reformatų skvero sumedėjusių augalų dendrologinį tyrimą atliko kraštovaizdžio 

architektė Irena Daujotaitė. Natūriniai medžių ir krūmų tyrimai atlikti 2007 m. balandžio- 

gegužės mėnesiais, vertinant kiekvieną sumedėjusį augalą ir aprašant duomenis lentelėje: 

 Lajos ir kamieno būklė; t.y. kiek konkretaus medžio laja susiformavo pagal tai rūšiai 

specifinį šakojimąsi ir lajos formą; 

 Vizualiai vertinta augalo šakų ir kamieno sveikatingumas, pažeidimai, ligų pažeistų 

šakų būklė; 

 Svarbus vertinimo kriterijus – nustatyti medžio vizualinę vertę ir reikšmę jo augimo 

vietoje bei psichologinis estetinis veiksnys erdvėje. 

Išvadose gautas kokybinis augalo rodiklis: 1 – labai vertingas; 2 – vertingas; 3 – 

nevertingas.  

Vertinimas subjektyvus, todėl išvadoje vertę lėmė ne vien fiziniai duomenys: senas ir 

drevėtas medis vertinamas vertingu, jei jis dar turi gyvybingą lają, išraiškingą vizualinę 

kokybę ir yra svarbioje vietoje. Tokie medžiai skvere daugiausiai auga buvusių Reformatų 

kapinių vietoje. Čia daugiausia įspūdingos kamieno apimties ir plačiai išskleistos lajos 

svetimžemių – kaštonų. Labiausiai laiko ir miesto sąlygų paveikti (ir negloboti) klevai. Plačios 

šių lapuočių lajos, gražus šakojimasis verčia priskirti juos prie neperspektyvių, tačiau 

saugotinų. Gausu skvere uosių (žaliųjų ir Pensilvanijos). Išlakaus kamieno, kartais įspūdingos 

apimties, vertingos medienos, tačiau vėlai sprogstantis medis, skvere, visiems medžiams 

sulapojus, ilgą laiką išsiskiria „išdžiuvusiomis“ šakomis. Saugotini tik perspektyvūs, 

išsiskiriantys uosio egzemplioriai. Gausiausia medžių rūšis skvere – liepa. Šie medžiai, 

išskyrus pavienius egzempliorius, (ypač keturių grakščiųjų liepų grupę), skurdžiausi ir yra 

labiausiai ligų pažeisti želdiniai. Rekonstrukcijos ir didelio išretinimo reikalauja šiaurės 
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vakarinėje skvero dalyje esantis liepynas. Pokariu tankiai susodinti, nevertingi ir negloboti 

medžiai tankmėje nustelbti, nesuformavę lajos, pažeisti ligų – 70 proc. jų nebeturi vertės.  

Rekonstruojant skverą daugumą medžių būtina šalinti. Prašviesinus erdves, likę 

medžiai gali dar šiek tiek atsigauti. Didelis nuostolis yra liepos, kurių kamienai, statant 

gyvenamąjį namą Teatro (9b) gatvėje, buvo užpilti žemėmis iki 50-60 cm. Šios liepos dar 

stengiasi kabintis į gyvenimą, tačiau ažūrinės, mažai lapotos lajos, netekę savo rūšiai būdingos 

išvaizdos, rodo esant jas neilgaamžes. 

Krūmai, išskyrus vieną kitą apsauginę grupę, parko kraštovaizdyje reikšmės neturi. 

 

Apibendrinat Reformatų skvero medžių ir krūmų būklę, išskirtinos trys funkciniu ir 

kompoziciniu požiūriais skirtingos teritorijos: 

1) Buvusių Reformatų kapinių sklypas galėtų būti apželdinamas specifiniu, kapines 

ženklinančiu išplanavimu ir augalų komponavimu. 

2) Pietinė skvero dalis, teritorija esanti arčiau Basanavičiaus gatvės, kurioje dar auga gana 

daug gyvybingų ir vertingų medžių, turi aiškiau išreikštą ryšių ir aptaravimo 

infrastruktūros funkciją, kuri galėtų būti ir ateityje išplėtota. 

3) Šiaurinę skvero teritorijos dalį, reikalaujančią didesnių rekonstrukcijos darbų, verta 

projektuoti geros kokybės, ramaus poilsio skvero dalimi. 

 

Esamas sumedėjusių augalų potencialas ir istorinis teritorijos paveldas yra pakankamai 

aukštas reikalaujantis ir leidžiantis rekonstrukcijos keliu sukurti aukštos meninės vertės ir 

psichologinės įtaigos objektą. 

Galimybių studijos prieduose pateikiama taksacijos lentelė ir taksacijos brėžinys. 

 

2.1.6. Teritorijos įtakos zonų-gretimų teritorijų analizė 

Reformatų skveras yra vakarinėje Vilniaus senamiesčio dalyje U1P – kultūros 

paminklo dalyje, už buvusios miesto gynybinės sienos ribų, senamiesčio 94-ojo kvartalo 

centrinė dalis.  

Nagrinėjama teritorija, esanti Vilniaus senamiestyje, iki XIX a. vidurio buvo 

priemiestis už buvusių Trakų vartų, vadintas Pohuliankos vardu. Priemiesčio pavadinimas 

susijęs su ant kalno (maždaug Romanovų cerkvės vietoje) kažkada stovėjusia smukle, kuri 

buvo mėgiama miestiečių pasilinksminimų ir lėbavimų vieta. Teritorijoje gana vėlai vyko 

urbanizacija, dideli žemės sklypai buvo naudojami miestiečių ir vienuolynų, religinių 

bendruomenių daržams ir sodams, o kalnas buvo mėgiama miestiečių pasivaikščiojimų vieta. 
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„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.  

Skveras yra Taurakalnio (Baufalo kalno) šiaurės vakarinis šlaitas, žaliojo masyvo 

patęsimas į senamiesčio pusę.  

Kvartalo ryšiai: 

 Išilginis pėsčiųjų ryšys skvero centrinėje dalyje sudaro jungtis: su Vingrių gatve 

kertant J.Basanavičiaus gatvę į pietus ir su Rožių alėja – kertant K.Kalinausko gatvę į šiaurę. 

Besiribojantys kvartalai pietuose ir šiaurėje turi taip pat nemažus žaliuosius plotus.  

 Šiaurėje skveras turi urbanistinį ryšį su kvartalu, kuris betarpiškai ribojasi su 

Taurakalniu. Pylimo, K.Kalinausko, Tauro bei Pamėnkalnio gatvių ribojamo kvartalo rytinėje 

dalyje įrengtas P.Cvirkos vardo skveras, kuriame stovi paminklas rašytojui. Skveras skirtas 

ramiam miestiečių poilsiui, yra nedidelės vaikų žaidimams ir šunų išvedžiojimui skirtos 

vietos. Šiame kvartele yra skverelis prie pat K.Kalinausko gatvės, kuriame stovi paminklas 

Frenkui Zappai – tai mėgstama jaunimo susitikimų ir turistų lankoma vieta. Kvartalas 

priskiriamas Naujamiesčio UV70 vietinės reikšmės urbanistikos paminklo teritorijai. 

 Pietuose skveras turi kompozicinius ryšius su senamiesčio 93 kvartalu, ribojamu 

Vingrių, J.Basanavičiaus, Mindaugo, Naugarduko gatvių, kurio centrinėje dalyje yra Vingrių 

šaltinių skveras (šiuo metu nesutvarkytas), įrengti tik skersiniai laiptai. 

 Skersiniai ryšiai jungia skverą su Teatro gatve, kuri tapo svarbi miestui 1913 m. 

pastačius čia visuomeninį objektą teatrą, (šiuo metu čia veikia Rusų dramos teatras, vyksta 

džiazo muzikos koncertai ir festivaliai). Skersinis pėsčiųjų takas nuo Pylimo g. esančios 

viešojo transporto stotelės ir laiptai įrengti XX a. 7-9 dešimtmetyje, veda tiesiai į Rusų dramos 

teatrą. Antrasis skersinis takas (sukietinto grunto danga) ir betono plytelių laiptai įrengti XX a. 

paskutiniame dešimtmetyje ir veda į pėsčiųjų praėjimą po Teatro g. Nr. 9a namu bei tęsiasi po 

Teatro g. Nr. 8 namu; per šio namo kiemą laiptais galime patekti į Mindaugo gatvę ir skverelį 

prie Mindaugo ir K.Kalinausko g., prie tapytojo K.Žoromskio namo – galerijos. 

 

2.1.7. Teritorijų ir statinių nuosavybės duomenų analizė 

Reformatų skvere esantys vertingi statiniai: 

Pylimo g. 7 Sinodo pastatas – registruota nekilnojamoji  kultūros vertybė S770. 

Pastatas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios kolegijai. 

Kieme yra neįregistruoti juridiškai statiniai: trys pastatai ir tvora, (statinių liekanos). 

Įregistruotas statinio bendras plotas 1044,14 kv. m. 
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Prie pastatų suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ 1922 kv. m ploto 

sklypas, kurio ribos neatitinka istorinių sklypo ribų, kadangi po Antrojo Pasaulinio karo 

sklypas buvo sumažintas, panaikinus kapines ir nugriovus koplyčias. 

Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus liekanos – memorialinio statinio liekanos – 

nekilnojamoji kultūros vertybė S929. Koplytėlės kripta (požemyje) yra išlikusi parko 

vakarinėje dalyje apsodintoje medžiais (centrinio išilginio tako vakarinėje pusėje), apie 27 m į 

rytus nuo Sinodo pastato, buvusių kapinių teritorijoje. 

Tarp koplytėlės ir pastato buvo mūrinė tvora su arkada. Koplytėlės matmenys pagal 

architekto S.Lasavicko apmatavimus: pagrindinio fasado ilgis 4,9 m, šoninio – 5,25 m. 

Skvere įregistruoti menkaverčiai statiniai:  

Pylimo g. 7a – 1974 m. statybos gėlių parduotuvė, bendras statinio plotas 156,98 kv. 

m, valdomas nuosavybės teise Leontinos Kazėnienės. 

Plytų mūro 1 aukšto prekybinis paviljonas, prie kurio suformuotas ir įregistruotas VĮ 

„Registrų centras“ 214 kv. m ploto sklypas, valstybinė žemė išnuomota ilgalaikei nuomai 

L.Kazėnienei (terminas iki 2071 m. gruodžio 18 d.).  

Pylimo g. 5a – 1955 m. statytas specialiosios paskirties pastatas, slėptuvė, iš 

gelžbetoninių blokų įrengtas požeminis statinys, kurio bendras registruotas plotas 209,80 kv. 

m, priklauso Irmai Šalnienei. 

Prie statinio suformuotas ir įregistruotas VĮ „Registrų centras“ 534 kv. m ploto 

sklypas, išnuomotas trumpalaikei nuomai I.Šalnienei, (nuomos terminas pasibaigęs).  

Modulinė transformatorinė pastotė MT – šiaurės vakarinėje skvero dalyje.   

Menkaverčiai mūriniai garažai – šiaurės vakarinėje skvero dalyje. 

Pastarųjų menkaverčių statinių registracijos rasti nepavyko. 

 

2.1.8. Siūlomų išsaugoti statinių techninės būklės įvertinimas 

Reformatų skvero teritorijoje yra tokie išsaugoti numatyti statiniai: 

 

1. Lentelė. Siūlomi išsaugoti statiniai (bendri duomenys) 

Objektas Sinodo pastatas Šreterių koplytėlės-
mauzoliejaus liekanos 

Pastatymo data 1690 m. 1777 m. 

Registro kodas S770 S929 

Matmenys  Ilgis 67,5 m., plotis – 7,5 m (vidurinė dalis 9,5 
m) 

Pagrindinio fasado ilgis 4,9 m., 
šoninio – 5,25 m, kriptos aukštis 
su perdengimu 2,06 m. 
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Teritorija ir 
apsaugos zona 

0,298 ha 0,20 ha 

Kultūrinė vertė Architektūrinė Architektūrinė 

Stilius, mokykla Klasicizmas (su išlikusiu gotikiniu mūru bei 
renesanso elementais) 

Vėlyvas barokas 

Vertingi 
elementai ir 
dalys 

Pastato tūris, planinė struktūra, fasadai ir pagr. 
fasado autentiški dekoro elementai, 
medžiagiškumas (autentiškas mūras). 

Išlikusi planinė erdvinė kriptos 
struktūra, kapitalinių sienų 
tinklas, skliautas ir virš jo 
išlikusios I a. grindys. Vertingi 
elementai ir dalys nustatyti 
remiantis archyvine medžiaga ir 
tyrimų duomenimis. 

Fasadų 
kompozicija ir 
dekoras 

Pagrindinis fasadas – tūrinis centrinis. 
Pagrindinis akcentas – centrinis rizalitas su 
trikampiu frontonu (centrinė pastato ašis) ir 
šoniniais rizalitais. Centrinė dalis – 3 a., 
šoniniai sparnai – 2 a., kraštiniai rizalitai – 3 
a. su trikampiais frontonėliais. Fasadus skaido 
plokščios pastogės ir tarpaukštinių karnizų 
traukos. Stačiakampės formos langai išdėstyti 
tolygiai. Centriniame rizalite įėjimo anga su 
puošnių portalu, kurio centre virš durų – ovalo 
formos langelis. 

Šoniniai fasadai netinkuoti. Š. ir p. fasadai 
aklini. Galinis v. fasadas lygus su padrikai 
išdėstytais langais ir vėliau pristatyta medine 
laiptine.  

- 

Interjero 
apibūdinimas 

I a. patalpos cilindriniais su liunetėmis 
kryžminiais skliautais. II a. vidurinės dalies 
patalpose – polichrominis dekoras (būklė 
bloga). 

- 

Šaltinis: Kultūros paveldo centras 

 

2. Lentelė. Siūlomi išsaugoti statiniai (techninė būklė) 

Objektas Sinodo pastatas Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus 
liekanos 

Pamatai Mišrus plytų ir akmens mūras, 
juostiniai (būklė patenkinama) 

Juostiniai akmenų – plytų mūro (būklė 
patenkinama) 

Sienos/atramos Plytų mūro, tinkuotos,  tik galinis v. 
fasadas netinkuotas (būklė 
patenkinama) 

Išlikusi apatinė sienų dalis (0,2 m. 
aukščio nuo grindų); sienos buvo 
mūrytos iš plytų 

Perdangos Rūsio ir I a. – cilindriniai, II ir III a. – 
sijinės, II a. š. sparnas – skliautiniai 
(ant metalinių sijų), I ir II a. centrinė 
dalis – kupolinės (būklė bloga, 
vietomis avarinė) 

 

Kripta perdengta cilindriniu skliautu 
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Stogas/paklotas Pusvalminis, mansardinis, medinės 
konstrukcijos, danga – šiferis ir čerpės 
(būklė bloga) 

Nėra 

Durys Medinės, išilgai kaltų lentų, vienvėrės 
(būklė bloga) 

Nėra 

Langai Mediniai, dvigubi, stačiakampės 
formos angomis (būklė patenkinama) 

Nėra 

Šaltinis: Kultūros paveldo centras 

 

Vertingas kultūriniu ir architektūriniu požiūriu Sinodo pastatas yra avarinės būklės: 

dalis stogo sudegusi ir įlūžusi, kritiška perdangų ir kitų medinių pastato dalių fizinė būklė. 

Vakarinė statinio siena – ugniasienė, prie kurios priblokuota medinė laiptinė (taip pat avarinės 

būklės) patekimui į 2 aukšto patalpas. Vilniaus miesto savivaldybės Paminklosaugos skyriaus 

Pastato apskaitos lape Sinodo pastato būklė vertinama kaip patenkinama ir bloga. Dėl 

susidėvėjusios infrastruktūros Sinodo pastatui nėra tiekiamas vanduo, kitos komunalinės 

paslaugos tiekiamos.  

Koplytėlės-mauzoliejaus būklės vertinti neįmanoma, nes kriptos mūrai užpilti 

žemėmis. 

Inžinerinė miesto infrastruktūra teritorijoje gana gerai išvystyta: pastatai šildomi 

centralizuotai. Elektros, dujų, vandens, nuotekų bei ryšių tinklai išdėstyti kvartalą ribojančiose 

gatvėse. Šioje senamiesčio dalyje nėra lietaus nuotekynės tinklų. 

 

2.1.9. Siūlomų išsaugoti statinių dabartinio naudojimo analizė 

Šiuo metu Pylimo g. 7 esantis pastatas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Evangelikų 

Reformatų bažnyčios Sinodo kolegijai. Dalis patalpų už simbolinį mokestį yra išnuomotos 

įvairioms organizacijoms. Remiantis pastato savininkų komentarais, ši nuoma yra 

tinkamiausias būdas pastatui apsaugoti pastatą nuo visiško nuniokojimo dėl asocialių asmenų 

lankymosi. Pastato nuoma pelno savininkui neneša, tik leidžia padengti mokesčius už 

komunalines paslaugas. 

Už įsiskolinimus AB „Vilniaus energija“ pastatas kurį laiką buvo areštuotas. Šiuo  

metu pastatui nėra tiekiamas vanduo.  

 Koplytėlė-mauzoliejus šiuo metu nėra naudojamas jokioms reikmėms. 
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2.1.10. Koplytėlės-mauzoliejaus liekanų eksponavimo galimybių analizė 

Šreterių koplytėlė-mauzoliejus ir tvora buvo nugriautas pokario metais. Tačiau yra 

išlikę objekto apmatavimai, eskizai, remiantis kuriais yra galimas šio objekto atstatymas. 

Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentas Šreterių koplytėlei-mauzoliejui nustato 

restauravimo-atkūrimo tvarkymo režimą.  

 

 

3. Pav. Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus fragmentai 

Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenys 

 

Bendraujant su suinteresuotomis grupėmis, buvo analizuojamos kelios galimos 

koplytėlės-mauzoliejaus rekonstrukcijos galimybės: 

 Pilnas atkūrimas siekiant kuo didesnio autentiškumo; 

 Atkūrimas, panaudojant objektą Reformacijos sąjūdžio reikšmės įamžinimui. 

Atkurtosios dalies atskyrimas nuo autentiškosios. 

 Esamų autentiškų liekanų išsaugojimas ir maksimalus eksponavimas. 

 

Įvertinus tai, kad yra pakankamai duomenų, kurie leistų palyginti autentiškai atkurti 

koplytėlę, siūloma pasirinkti pirmąjį variantą.  

Objektas yra svarbus sprendžiant archeologinių tyrinėjimų metu rastų palaikų 

perlaidojimo klausimą. Prieš atliekant Reformatų skvero žemės darbus, buvusių Reformatų 

kapinių teritorijoje bus atliekami archeologiniai tyrinėjimai. Jų metu rasti palaikai bus 

perlaidoti, koplytėlė-mauzoliejus – viena iš potencialių perlaidojimo vietų alternatyvų. 
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2.1.11. Dabartinio skvero lankomumo ir patrauklumo visuomenei analizė 

Šiuo metu Reformatų skveras visuomenės poreikiams išnaudojamas palyginti prastai. 

Skvere nėra suoliukų, šiukšliadėžių, kitų viešosioms erdvėms reikalingų elementų. Teritorijos 

želdiniai prižiūrėti, tačiau išdėstyti chaotiškai, grindinys susidėvėjęs, terasiniai laiptai skvero 

centrinėje dalyje praradę savo funkciją ir patrauklumą. 

Šiuo metu Reformatų skvere praktiškai nėra organizuojami jokie masiniai kultūriniai, 

sportiniai ar kitokio pobūdžio renginiai. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai teritoriją 

dažniausiai naudoja pasivaikščiojimams, šunų vedžiojimui ir pan. Reformatų skveras nėra 

įtrauktas į Vilniaus turizmo informacijos centro pateikiamą lankytinų vietų sąrašą, todėl 

objektas nėra išnaudojamas turizmo reikmėms. 

 

  

  

4. Pav. Reformatų skvero vaizdai vasarą ir žiemą (rytų ir vakarų kryptimis) 

 

Įvairūs renginiai po atviru dangumi Vilniaus miesto savivaldybėje organizuojami 

kituose miesto skveruose: K.Sirvydo, S.Moniuškos ir kt. Galima teigti, jog Reformatų skveras 

šiandien neturi savito veido ir nėra patrauklus nei miestiečiams, nei miesto svečiams. 
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2.2. Kultūrinių, istorinių, komunikacinių, socialinių, 

investicinių galimybių vertinimas  

 

2.2.1. Archeologinių tyrimų būtinybės analizė 

Vilniaus Senamiesčio archeologijos paminklų apimtį bei apsaugą nustato LR Kultūros 

ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-490 patvirtintas Vilniaus Senamiesčio 

apsaugos reglamentas. Reglamente nustatyta, kad Vilniaus archeologijos paveldas yra 

skaidomas į keturias archeologinių vietų grupes: a) iki-krikščioniškojo miesto ir pilių vietą; b) 

vėlyvųjų viduramžių bei ankstyvųjų naujųjų amžių miesto su priemiesčiais vietą; c) teritorijas, 

kuriose remiantis istorinių, kartografinių ir kitokių šaltinių duomenimis gali būti išlikęs 

archeologijos paveldas; d) teritorijas su kompaktiškai išsidėsčiusiais objektais, kurių apsaugos 

režimas prilygintas archeologijos vietų apsaugos režimui (pvz. kapinėmis). Analizuojamas 

Reformatų skveras bei su juo susiję teritoriniai elementai bei statiniai yra priskiriami antrajai 

archeologinių vietų grupei.  

Reglamento ketvirtojoje dalyje „Reikalavimai pavieniams objektams, jų sudėtinėms 

dalims bei kitoms Senamiesčio sudėtinėms dalims“ teigiama, kad Reformatų skvere esantiems 

teritoriniams elementams bei statiniams leidžiama atlikti restauravimo, atkūrimo, remonto, 

griovimo bei rekonstravimo darbus. Taip pat galimas sunaikintų statinių atkūrimas, tačiau 

prieš pradedant žemės judinimo darbus yra privaloma atlikti archeologinius tyrimus. 

Nekilnojamajai kultūros vertybei, esančiai Pylimo g. 7 (Sinodo namai) Vilniaus Senamiesčio 

apsaugos reglamentas leidžia atlikti visų rūšių tyrimus, priešsvarinius, konservavimo, 

restauravimo, dalinio atkūrimo bei pritaikymo darbus. Paprastasis ir kapitalinis remontas 

galimas tik nevertingose šio statinio dalyse ir elementuose. Galimi ir kitų statinių bei 

teritorijos elementų remonto, griovimo darbai, sunaikinto užstatymo atkūrimas.  

Archeologiniai tyrinėjimai Reformatų skvere ir Pylimo g. 7 buvo vykdomi 1981, 1993 

m. Reformatų kapinių vietoje aptiktas 2,8-3,3 m storio kultūrinis sluoksnis. Virš įžemio buvo 

0,1-0,2 m storio juodos žemės (kai kur – su organika) horizontas, datuojamas XV a. Virš jo 

didesnėje kastų trasų dalyje konstatuotas 0,1-0,4 m storio smėlio sluoksnis. Aukščiau – kapų 

nesuardyto XVII a. horizonto liekanos.  Pylimo g. 7 aptiktas 1,4-3,0 m storio kultūrinis 

sluoksnis. Daugumoje kastų šurfų konstatuotas suardytos struktūros kultūrinis sluoksnis. 

Šurfuose Nr. 1, 2 virš įžemio buvo išskirtas 0,8-1,5 m storio pilkos žemės su degėsiais 

horizontas, tačiau be radinių. Virš jo buvusiuose horizontuose aptikta XVI-XIX a. keramika. 
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Archeologinių vietų priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato LR 

Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152 priimtas „Nekilnojamosios kultūros 

vertybės – archeologinės vietos tipinis apsaugos reglamentas“. Reglamente nustatyta, kad 

priešsvariniai ir pritaikymo, funkcinių ir ekspozicinių priemonių, inžinerinių tinklų įrengimo 

darbai gali būti atliekami tik atlikus pažeidžiamų vietų archeologinius tyrimus. Reglamente 

taip pat nustatyta, kad prieš tvarkymo darbus, kurių metu gali būti pažeidžiamas kultūrinis 

sluoksnis (kasama arba kitaip judinama žemė), visas vietas turi ištirti archeologai. Šis 

reglamentas privalomas visų vietų, įrašytų į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, arba 

objektų saugomų kaip nekilnojamoji kultūros vertybė, iki bus parengtas konkrečios 

archeologinės vietos apsaugos reglamentas. 

 

2.2.2. Gretimų teritorijų raidos analizė 

Gretimomis Reformatų skverui (kvartalas Nr. 94) teritorijomis galima laikyti šias 

teritorijas: 

 Pietinėje pusėje – Vingrių priemiesčio (III B zona) kvartalai 95, 93B, 92; 

 Rytinėje pusėje – miesto (II zona) kvartalai Nr. 14, 28; 

 Vakarinėje pusėje – kvartalas Nr. 95; 

 Šiaurinėje pusėje – naujamiestis. 

 

Remiantis Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros duomenimis (Vilniaus 

senamiesčio atgaivinimo programa), 1998-2006 m. aktyviau rekonstruoti tik 95-ojo, 28-ojo ir 

14-ojo kvartalų pastatai, gatvės bei viešosios erdvės. 

 1998-2001 m. sutvarkyta apie 10 pastatų minėtuose trijuose kvartaluose; 

 2002 m. sutvarkytas Lietuvos rusų dramos teatras; 

 2004 m. sutvarkytas kampinis Klaipėdos ir Vilniaus g. pastatas 28-ajame kvartale; 

 2004-2006 m. sutvarkyta Trakų gatvės atkarpa tarp Pylimo ir Vokiečių g.;  

 2004-2005 m. sutvarkytos Radvilų rūmų prieigos; 

 2005 m. sutvarkytas Klaipėdos g. Nr. 5 pastatas; 

 2006 m. sutvarkytas 28-ojo kvartalo kampas prie Pylimo ir Klaipėdos g. sankryžų. 
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5. Pav. Gretimų teritorijų tvarkymas 1998-2006 m. 

Šaltinis: Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra 

 

 Išsamių oficialių duomenų apie naujamiesčio kvartalo, ribojamo Tauro, Kalinausko, 

Pylimo, Pamėnkalnio gatvėmis raidą pastaraisiais metais nėra. 

Įvertinus gretimų teritorijų raidos tendencijas, galima daryti išvadą, jog iki šiol 

didžiausio masto pastatų, gatvių, viešųjų erdvių rekonstrukcijos darbai buvo atliekami 

Vilniaus senamiesčio gilumoje. Kadangi didelė dalis objektų senamiesčio centrinėje dalyje jau 

sutvarkyta, darbų lokacija pastaruoju metu „juda“ link istorinio senamiesčio priemiesčių. 

 

2.2.3. Reformatų skvero (buvusių kapinių) ir jo statinių bei aplinkinių teritorijų 

pritaikymo kultūriniams, švietimo, pažintinio turizmo, poilsio poreikiams 

analizė 

 Analizuojant Reformatų skvero ir jo statinių pritaikymo įvairiems visuomeniniams 

poreikiams galimybes, buvo identifikuotos galimai su šia teritorija susijusios tikslinės grupės, 
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jų narių skaičius bei poreikiai. Suinteresuotas puses į tikslines grupes geriausia skirstyti pagal 

geografinius kriterijus, kadangi kiti kriterijai yra mažiau reikšmingi. 

 

3. Lentelė. Tikslinės grupės, narių skaičius ir poreikiai 

Tikslinė grupė Tikslinės grupės narių skaičius 
(2007 m.) 

Poreikiai 

Vilniaus miesto gyventojai 553553 vnt.
1
 

 

Kultūriniai, švietimo, poilsio 

Kiti Lietuvos gyventojai 2849731 vnt. Kultūriniai, švietimo, 
pažintinio turizmo 

Užsienio turistai Vilniaus 
mieste 

1481200 vnt. (iš jų 40000 vnt. 
apsilankė Vilniaus turizmo 
informacijos centre)

 2
 

Kultūriniai, pažintinio 
turizmo 

 

 Didžiausia tikslinė grupė – Lietuvos gyventojai (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės 

gyventojus). Tačiau ši grupė naudotis sutvarkyto Reformatų skvero teikiamomis galimybėmis 

galės tik netiesiogiai – būnant Vilniaus mieste pažintiniais, kultūriniais tikslais.  

 Antra pagal dydį tikslinė grupė – Vilniaus miestą lankantys turistai iš užsienio šalių. 

Tačiau remiantis Vilniaus turizmo informacijos centro (TIC) duomenimis, jame apsilanko tik 

2,7 proc. visų turistų. Galima daryti prielaidą, jog tie turistai, kurie nesilanko TIC‘e, nėra 

suinteresuoti gilesniu Vilniaus miesto istorijos ir architektūros pažinimu ir greičiausiai 

Reformatų skvere neapsilankytų (net jei jis būtų įtrauktas į Vilniaus TIC‘o lankytinų objektų 

sąrašą). Tikslinis užsienio turistų segmentas – vyresnio amžiaus svečiai iš Lenkijos, 

Vokietijos, Kaliningrado srities, turintys sąsajų su Lietuva.  

 Tokiu būdu didžiausia ir svarbiausia tiksline grupe galima laikyti Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojus. Nors geriausiai skvero rekonstrukcijos naudą pajustų senamiesčio ir 

naujamiesčio gyventojai (dėl lengvai įveikiamo atstumo šią erdvę galintys naudoti kasdien), 

kitų seniūnijų gyventojai taip pat jaustų naujų ir modernių viešųjų erdvių pagausėjimo mieste 

naudą. 

Didžiausiam skaičiui tikslinių grupių būtų aktualus Reformatų skvero išnaudojimas 

kultūriniams poreikiams, švietimo ir pažintinio turizmo poreikiai aktualūs dviems tikslinėms 

grupėms, poilsio – vienai. 

 

 

                                                 
1
 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys. 

2
 Prognozė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenys. 
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4. Lentelė. Reikalavimai poreikių atitikimui 

Poreikiai Reikalavimai Infrastruktūros 
sprendimai 

Kiti sprendimai 

Kultūriniai Sąlygos kultūrinei veiklai: 
tinkama išorinė erdvė

3
, tinkama 

vidinė erdvė, veikli 
organizacija 

Sinodo pastato 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas, skvero 
sutvarkymas  

Naujo juridinio vieneto 
įsteigimas 

Švietimo Sąlygos švietimo veiklai: 
tinkama vidinė erdvė, veikli 
organizacija 

Sinodo pastato 
rekonstrukcija ir 
pritaikymas  

Naujo juridinio vieneto 
įsteigimas 

Pažintinio 
turizmo 

Sąlygos pažintinio turizmo 
veiklai: tinkama išorinė erdvė, 
traukos centras (renginiai, 
muziejus ir pan.), pakankama 
informacijos sklaida 

Skvero sutvarkymas Objekto įtraukimas į 
Vilniaus miesto 
lankytinų objektų sąrašą 

Poilsio Sąlygos poilsio veiklai: 
patraukli išorinė erdvė  

Skvero sutvarkymas - 

 

Daugiausia reikalavimų reikia išpildyti norint Reformatų skverą pritaikyti kultūriniams 

ir pažintinio turizmo poreikiams. Mažiausiai – poilsio poreikiams.  

Pylimo g. 7 esančio pastato rekonstrukcija yra būtina siekiant teritoriją išnaudoti 

švietimo bei kultūrinėms reikmėms – būtina susirinkimų vieta, kitos patalpos. Šiuo atveju būtų 

reikalingas ir naujo juridinio vieneto steigimas, kuris prižiūrėtų patalpas, organizuotų 

renginius ir užsiimtu kita veikla. Šiam juridiniam vienetui būtų reikalingos ir administracinės 

patalpos. Kultūrinėms reikmėms būtinas ir sutvarkytas skveras, kuriame būtų sudarytos 

galimybės organizuoti įvairius renginius. Teritorijos išnaudojimas tik poilsio bei pažintinio 

turizmo reikmėms reikalautų mažesnių infrastruktūros sprendimų, užtektų tik teritorijos 

sutvarkymo. Būtinas Reformatų skvero įtraukimas į Vilniaus miesto lankytinų objektų sąrašą, 

turistinių maršrutų koregavimas. 

Rengiant galimybių studiją buvo bendrauta su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodo, 

Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos atstovais, istorikais, architektais, 

kitomis suinteresuotomis pusėmis. Buvo analizuojamas šių pusių požiūris į Reformatų skvero 

funkcijas ir vietą Vilniaus miesto gyvenime. 

Šiuo metu Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia yra skilusi į dvi dalis: Unitas 

Lithuaniae Sinodą ir Sinodo Kolegiją. Pirmoji savo nuomonę yra oficialiai išdėsčiusi 1997 m. 

rugpjūčio mėn. žurnale „Voruta“ publikuotame straipsnyje „Pagerbkime Reformacijos ir 

                                                 
3
 Išorinė erdvė suprantama kaip parkas, vidinė erdvė – Pylimo g. 7 pastatas. 
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lietuviško rašto pradininkus Vilniuje“. Reformatų skvere ir Sinodo pastate siūloma įkurti 

Reformacijos sąjūdžio parką ir istorinį – kultūrinį centrą, kurio veikla apimtų įvairių renginių 

organizavimą, muziejaus įkūrimą ir priežiūrą, parko priežiūrą. Šiai idėjai iš esmės pritaria ir 

istorikai bei architektai. Sinodo Kolegijos atstovų nuomone, kultūros centro idėja nėra pati 

geriausia, jų nuomone tikslingesnis būtų esamo Sinodo pastato panaudojimas švietimo 

reikmėms (privati mokykla, biblioteka ar pan.) bei verslo vystymui (komercinės patalpos, 

viešbutis ar pan.).  

Iš esmės visos pusės sutaria, kad Reformatų skverą ir jo pastatus (Pylimo g. 7, bei 

galbūt kitus, atstatomus) panaudojus vien tik viešosioms reikmėms, būtų susidurta su naujojo 

juridinio vieneto (centro, mokyklos ar pan.) finansavimo šaltinių problema, kadangi tokio tipo 

objektai neturi galimybės išsilaikyti iš už paslaugas gaunamų pajamų, be valstybės ar 

savivaldybės pagalbos. Tokiu būdu pritarta nuominei, kad Reformatų skvere neišvengiama yra 

ir verslo veikla – išnuomojant dalį pastatų verslo subjektams ar pan. 

 

2.2.4. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro steigimo galimybės, jo 

poveikio parko atgaivinimui bei gretimų teritorijų socialiniam ir 

ekonominiams vystymusi įvertinimas 

Reformacija XVI-XVII a. Lietuvoje, kaip ir visoje LDK, buvo Europos, o kartu ir 

atskirų jos tautų kultūrų augimo veiksnys, neaplenkęs ir lietuvių tautos. Sąjūdžio įnašas 

pasireiškė tautos savimonės žadinimu per lietuvių kalbą, raštą, švietimo sistemos kūrimą ir 

plėtojimą. Reformacijos sąjūdžio bei jos atstovų veikla taip pat didino kultų sąveiką Lietuvoje, 

stiprinio Lietuvos valstybingumą, skatino spaustuvių kūrimą visoje LDK ir lietuviškų raštų 

leidybą Lietuvoje bei svetur. Reformacijos laikotarpiu atsirado pirmieji neochlastinės 

teologijos ir visuomenės filosofijos raštai. Reformacija paskatino formuoti visuomenės 

nuostatas, branginančias toleranciją, demokratiją, švietimą, ji buvo sudėtinė humanizmo dalis. 

Reformacijos judėjimas skatino konkurenciją tarp bažnyčių, o konkurencija savo 

ruožtu skatino kultūrinę pažangą. Šiuo laikotarpiu išsivystė supratimas, kad ne žmogaus kilmė, 

o profesija ir darbai užtarnauja pagarbą ir pripažinimą. Reformacijos judėjimas svarbus ir dėl 

aktyvesnės bendruomenių veiklos skatinimo, daugybės kitų dalykų. 

Istorikė I.Lukšaitė Reformacijos raidoje LDK išskiria šiuos periodus: 

 



5. Lentelė. Reformacijos LDK raidos etapai 

Laikotarpis Pavadinimas Aprašymas 

XVI a. 4-5 

dešimtmečiai 

Ankstyvasis 

liuteronybės 

plitimas ir Katalikų 

bažnyčios kritikos 

laikotarpis 

Per šį laiką išryškėjo aktyviausia kultūriniu požiūriu Reformacijos šalininkų grupė, kuri ir kritikavo Katalikų bažnyčios pasyvumą, ir siūlė 

pozityvios veiklos barus; tuo laikotarpiu Reformacijos šalininkai nesuformavo nė vienos krašto bažnyčios, jos struktūros, tačiau jau 

nebepaisė Katalikų bažnyčios ir valdovo draudimų ir pradėjo kurti pirmąsias, neabejotinai evangeliškas institucijas (A. Kulviečio mokykla 

Vilniuje); per visus dešimtmečius Katalikų bažnyčia išlaikė vyraujančią padėtį, o laikotarpį baigė valdovo ir Katalikų bažnyčios viršūnių 

susitarimas patraukti nepaklusniuosius į Katalikų bažnyčios dvasinį teismą, ir tuo privertė Reformacijos šalininkus arba emigruoti iš 

Lietuvos DK arba į ja nebegrįžti iš užsienio. Nors šio periodo Reformacijos šalininkai buvo negausūs, tačiau jų pradėtos kurti kultūrinio 

gyvenimo naujovės išryškino visuomenės poreikių supratimą. 

XVI a. 6-7 

dešimtmečiai 

Staigaus 

Reformacijos 

plitimo ir trijų 

Evangelikų srovių 

formavimosi metas 

Dviejų reformuotų Lietuvos DK krašto bažnyčių (Lietuvos DK Evangelikų Reformatų ir Lietuvos DK arijonų) susiformavimas, tų bažnyčių 

Sinodinės administracijos susidarymas: Sinoduose buvo atstovaujamos Lietuvos DK teritorijoje veikiančios bažnyčios ir bendruomenės; 

Katalikų bažnyčios galios silpimo laikotarpis: Reformacijos šalininkai pradėjo įvesti kultūros naujoves: pradėta kurti gimnazijos tipo 

mokykla, tankintas parapinių mokyklų tinklas, Mikalojaus Radvilos Juodojo iniciatyva ir lėšomis 1553 m buvo. įsteigta spaustuvė 

Brastoje/Breste, pradėtas Evangelikų bažnyčiai reikalingų knygų parengimas ir leidyba Lietuvos DK teritorijoje. Visa tai kartu paėmus kūrė 

situaciją, kai Reformacija, pradėjusi kurti pozityvios kultūrinės veiklos precedentus tapo kultūros modernizacijos veiksniu, o tai savo ruožtu 

tapo akstinu kultūros dinamizmui stiprėti. 

Paskutinis 

XVI a. ketv. 

– XVII a. 1-

asis 

dešimtmetis 

Kultūrinės įtakos ir 

poveikio 

visuomenei tarp 

Evangelikų ir 

Katalikų bažnyčios 

pusiausvyros 

metas. 

Labai aktyvios ir Evangelikų, ir Katalikų bažnyčios kultūrinės veiklos metas, Reformacijai ir Katalikų bažnyčios potridentinei reformai 

atstovaujančiųjų jėgų pusiausvyra. Šiuo laikotarpiu ir Evangelikai, ir Katalikai rodė didžiausią kultūrinės veiklos intensyvumą. Į laikotarpio 

pabaigą, nors Reformacija tebebuvo kultūros modernizacijos tempus diktuojantis veiksnys, palaipsniui Katalikų bažnyčia, palaikoma 

valdovo, pradėjo įgyti persvarą. Ji sugebėjo sukurti kultūrinių institucijų, kurios turėjo didele poveikio galią visuomenei (Vilniaus 

universitetas, sukurta savoji spauda ir kt.), o tai apribojo Reformacijos plitimą ir pradėjo mažinti jos šalininkų gretas. XVII a. 1-ojo 

dešimtmečio pabaigoje suiro Evangelikų ir Katalikų tikėjimus išpažįstančių jėgų pusiausvyra: Zebžydovskio maišto numalšinimas parodė 

opozicinių jėgų silpnumą, davė pretekstą kuriam laikui apriboti stipriausių Reformacijos rėmėjų Biržų ir Dubingių šakos Radvilų valstybinę 

veiklą; Katalikų bažnyčioje atsirado jėgų, sėkmingai veikiančių represiniu būdu. Tai liudijo 1610-1611 m. Vilniaus religiniai sąmyšiai. 1611 

m. buvo sugriauta Vilniaus Evangelikų Reformatų bažnyčia, sudegintas archyvas. 

XVII a. 2-6 

dešimtmečiai 

Nuosmukis Reformacija kaip judėjimas dar buvo veiksnus, tebeturėjo bažnyčių tinklą, nors tolydžio mažėjantį, iš esmės dar išlaikė opozicijos Katalikų 

bažnyčiai vaidmenį, kai kurių didikų ir turtingųjų bajorų  valdose Evangelikų Reformatų tikėjimas įsitvirtino visuose visuomenės 

sluoksniuose. Teisiniu požiūriu, nors visi senieji tolerancijos nuostatas palaikantys aktai galiojo, tačiau stiprėjo  Katalikų dalies palaikomas 

represinis veiklos būdas:  1632 m. uždrausta statyti Evangelikų bažnyčias karališkuose miestuose. 1639-1640 m. Vilniuje įvyko religinis 

sąmyšis, kurio metu sugriauta Reformatų bažnyčia, 1640 m. Vilniaus Evangelikų Reformatų bažnyčia iškelta už miesto sienų, 1658 m. 

priimtas seimo nutarimas išvaryti arijonus iš valstybės. Po to sekė seimų nutarimai, ribojantys kitatikių teises: 1668 m. uždrausta pereiti iš 

Katalikų tikėjimo į kitą tikybą, 1669 m. priimtas seimo sprendimas, kad karaliumi gali būti tik Katalikas. Lietuvos Evangelikų Reformatų 

veikla sklendėsi, siaurėjo. Jos kultūrinės veiklos impulsai visam krašto gyvenimui tiek susilpnėjo, kad XVII a. vidurį galima laikyti 

Reformacijos, kaip religinio, kultūrinio, visuomeninio judėjimo pabaiga. Nuo XVII  a. antrosios pusės Evangelikų Reformatų bažnyčia ir 

Evangelikų Liuteronų bendruomenės veikė jau Lietuvos DK kaip konfesinės mažumos. 

Šaltinis: I.Lukšaitė 



Galimybių studijoje analizuojamas Reformatų skveras įvairiais periodais turėjo 

skirtingą ryšį su Reformacijos judėjimu. Istorikų duomenimis, minėtoje teritorijoje 1557 m. 

jau veikė kapinės, tais pačiais metais sušauktas pirmasis Sinodas (2007 m. bus švenčiamas 450 

m. jubiliejus). 1582 m. Eustachijus Valavičius šiandieninio Reformatų skvero teritorijoje 

esantį sklypą padovanojo Evangelikų Reformatų špitolei ir kapinėms. Evangelikai reformatai 

šioje vietoje įsikūrė 1640 m., kai dėl nesutarimų su Katalikais buvo iškelti už miesto 

gynybinės sienos, kur buvo jų kapinės. Priešais dabartinę Evangelikų Reformatų bažnyčią, 

kitapus Pylimo gatvės, esančią teritoriją 1859 m. aprašo istorikas Adomas Honoris Kirkoras 

knygoje „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“: „(...) erdvus, mūro siena apsuptas 

kvadratinis sklypas su namu, kiemu, daržais, flygeliais gilumoje ir daugybe ūkinių pastatų. 

Tatai kalvinų brolija, kurioje gyvena pastoriai su šeimomis, reformuotos konsistorijos ir 

kanceliarijos pirmininkas bei kai kurie nariai, be to, to paties tikėjimo neturtėliai. Nuo kiemo 

tvora atskirtose kapinėse dar matyti keli antkapių akmenys ir paminklai. Šios kapinės supo dar 

visai neseniai stovėjusią medinę bažnyčią, apleistą, neaukštą, bet gana erdvią, kuri šiandien jau 

bemaž visai baigia sugriūti.“ 1830–1835 m. pastatoma mūrinė vėlyvojo klasicizmo stiliaus 

Evangelikų Reformatų bažnyčia. Apie 1900 m. nustojo veikti kapinės. 1920 m. Sinodas iš 

Vilniaus persikėlė į Biržus. Nugriovus senąją medinę bažnyčią ir medinius ūkinius pastatus, 

Reformatų skvero teritorija nesikeitė iki Antrojo pasaulinio karo. Dar ilgą laiką čia stovėjo 

vertinga vėlyvojo baroko stiliaus Šreterių šeimos koplytėlė-mauzoliejus. 1983 m. statant 

paminklą „Tarybiniams partizanams ir pogrindininkams“, nugriauta šios koplytėlės antžeminė 

dalis, suniokotos senosios kapinės. Evangelikų Reformatų parapija Vilniuje atkurta 1989 m. 

Istoriniai duomenys rodo, jog šiandieninio Reformatų skvero teritorija turėjo labai 

glaudų ryšį su Reformacijos sąjūdžiu. Šiandien visuomenėje vyrauja ano meto sulenkėjusio 

Vilniaus stereotipas, tačiau ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad būtent Vilniuje buvo įkurta 

J.Morkūno spaustuvė, atidaryta A.Kulviečio mokykla, Vilnius buvo kitų svarbių kultūrinių 

įvykių epicentras. Be kita ko, svarbu pabrėžti, jog Reformacija buvo savotiška jungtis tarp 

mažosios ir didžiosios Lietuvos. 

Įvertinus Vilniaus miesto vaidmenį Reformacijos judėjime tenka apgailestauti, kad 

šiuo metu Vilniuje nėra jokios vietos, įamžinančios Reformacijos ir pagrindinių jos veikėjų 

atminimą. Istoriškai pirmoji Reformatų buveinė Vilniuje buvo Volano g., vėliau – Pylimo g. 

Pirmoji yra užstatyta ir ten nėra laisvos erdvės atminimo įamžinimui. Tuo tarpu Reformatų 

skveras yra ne tik gerokai erdvesnis, tačiau šiuo metu neturi aiškių funkcijų Vilniaus miesto 

gyvenime. 
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Visi šie faktai sudaro prielaidas svarstyti Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio 

centro steigimo galimybes. Pastarojo pagrindinis akcentas galėtų būti Reformacijos istorijos 

muziejus, kuriam jau yra surinkta nemažai eksponatų. Šiuo metu sukaupta kolekcija apie 

tūkstančio eksponatų kolekcija laikoma saugykloje, ja rūpinasi Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos Komplektavimo skyriaus vedėjas V.Gocentas. Kolekcija buvo 

eksponuota keletą kartų per įvairius renginius, tačiau nesant nuolatinių patalpų, didžiąją laiko 

dalį ji nėra prieinama plačiajai visuomenei. Nors pati Reformacijos judėjimo koncepcija 

skatino naudoti mažai puošybos elementų, eksponatų sąrašą galima būtų praplėsti vaizdo ir 

garso įrašais, rašytine medžiaga. Nemažai medžiagos turi Lietuvos išeivija, kuriuos muziejaus 

įkūrimas paskatintų pasidalinti turimais eksponatais su visa tauta. 

Be kita ko, Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras galėtų vykdyti švietėjišką 

(edukacinę) veiklą, kuri apimtų vaikų mokymą ir kitas kryptis. 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro steigimas ne tik įamžintų 

Reformacijos judėjimo palikimą Lietuvai, tačiau ir turėtų teigiamą poveikį Reformatų skvero 

atgaivinimui. Įkūrus juridinį vienetą ir įpareigojus jį tvarkyti Sinodo pastatą bei prieigas, būtų 

galima užtikrinti parko priežiūrą. Istoriškai Sinodo pastatas ir parkas buvo neatsiejami, todėl 

tikslinga būtų šį ryšį išlaikyti. Juo labiau, kad patraukli aplinka leistų istoriniam-kultūriniam 

centrui įgyvendinti įvairesnius projektus, tiek patalpose, tiek atviroje erdvėje. 

Patraukliai sutvarkytas Sinodo pastatas bei Reformatų skveras neabejotinai turėtų 

teigiamą poveikį gretimų teritorijų socialiniam ir ekonominiams vystymusi įvertinimui. 

Remiantis „Lietuvos žinių“ žurnalisto P.Ugianskio tyrimu, rekonstravus Pylimo, Šv. Stepono 

ir Raugyklos gatvių sankirtoje įsikūrusio „Senamiesčio dominijos“ kvartalo namus, Šv. 

Stepono gatvės dalyje tarp Kauno ir Pylimo gatvių iš karto padidėjo senesnių butų paklausa ir 

vertė. Nekilnojamojo turto bendrovės „Ober-Haus“ vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovo 

S.Vagonio teigimu, „...jei stoties rajone atsiranda finansiškai patrauklus objektas, kyla ir šalia 

esančio nekilnojamojo turto kainos“. Šis Šv. Stepono, Raugyklos, Pylimo, Bazilijonų, Rasų, 

Subačiaus ir V.Šopeno gatvių kvartalas prie Vilniaus geležinkelio ir autobusų stočių užima 

beveik 40 hektarų. Ši sostinės dalis, vadinama stoties rajonu, garsėjusi nusikaltimais, gausiai 

vykdomų rekonstrukcijų dėka pamažu kratosi blogo vardo.  

Galima daryti prielaidą, jog ir šiuo metu palyginti apleisto ir miestiečiams nelabai 

patrauklaus Reformatų skvero rekonstrukcija padidintų aplinkinių pastatų ir žemės prestižą bei 

rinkos vertę. 
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2.2.5. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro įrengimo, valdymo, 

priežiūros ir finansavimo analizė 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro įrengimui reikalingas investicijų 

poreikis ir potencialūs finansavimo šaltiniai analizuojami tolesnėse šios galimybių studijos 

dalyse.  

2004 m. liepos15 d. LR Kultūros centrų įstatymas Nr. IX-2395 kultūros centrą 

apibrėžia sekančiai – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir šio įstatymo nustatyta tvarka 

pripažintas juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria 

menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės 

kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centrai skirstomi į 

valstybės kultūros centrus, savivaldybių kultūros centrus ir kitus kultūros centrus. Dažniausiai 

praktikoje pasitaikantis kultūros centro juridinis statusas yra biudžetinė įstaiga arba viešoji 

įstaiga. 

 Biudžetinė įstaiga. Remiantis 1995 m. gruodžio 5 d. LR biudžetinių įstaigų įstatymu 

Nr.I-1113, biudžetinė įstaiga apibrėžiama kaip valstybės arba savivaldybės institucija, 

steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip 

įvardyta steigimo akte bei nuostatuose. Biudžetinės įstaigos yra finansuojamos iš valstybės 

biudžeto arba savivaldybių biudžetų, atsižvelgiant į tai, kas yra steigėjas, pagal asignavimų 

valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis LR Finansų ministerijos nustatytų finansavimo 

taisyklių ir iždo procedūrų. Dėl šios priežasties biudžetinės įstaigos teisinė forma 

Reformacijos sąjūdžio istoriniam-kultūriniam centrui tiktų tik tuo atveju, jei vienintelis 

steigėjas būtų arba LR Kultūros ministerija arba Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Kadangi 

minėtu atveju siekiama apjungti pastarųjų institucijų pajėgas bei į valdymą įtraukti ir Lietuvos 

Evangelikų Reformatų bažnyčią, centro steigimui ši teisinė forma netinka. 

 Viešoji įstaiga. Remiantis 1996 m. liepos 3 d. LR Viešųjų įstaigų įstatymu Nr. I-1428, 

viešoji įstaiga – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant 

visuomenei naudingą veiklą. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės 

institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios 

įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. 

Remiantis 2003 m. gegužės 29 d. LR Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-

1593, muziejus apibrėžiamas kaip juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė, viešoji įstaiga ar 

kitos teisinės formos juridinis asmuo, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka, kurio svarbiausia 
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veikla yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines 

kultūros vertybes bei gamtos objektus. Lietuvos Respublikoje muziejai skirstomi į 

nacionalinius, respublikinius, apskričių, savivaldybių, žinybinius ir kitus. Lietuvos 

Respublikoje pagal muziejuose esančių rinkinių rūšį gali veikti archeologijos, etnografijos, 

gamtos, istorijos, literatūros, meno, mokslo, technikos, kraštotyros, memorialiniai ir kitokie 

muziejai. Muziejai finansuojami iš steigėjų ir kitų teisėtai įgytų lėšų. 

Remiantis 2004 m. liepos 15 d. LR Bibliotekų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-

2378, biblioteka apibrėžiama kaip įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, 

veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų 

veiklą, arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūrinis padalinys. 

Lietuvos bibliotekų sistemą sudaro: Lietuvos nacionalinė biblioteka; apskričių viešosios 

bibliotekos; savivaldybių viešosios bibliotekos; mokslo ir studijų institucijų bibliotekos; 

mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekos; specialiosios bibliotekos; kitos bibliotekos. 

Priimtiniausias centro juridinis statusas būtų viešoji įstaiga, kurios dalininkai būtų 

Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, LR Kultūros 

ministerija. Tokiu būdu būtų užtikrintas geresnis įstaigos valdymas, tenkinami įvairesni 

visuomenės poreikiai, maksimaliai efektyviai išnaudojama istorinio-kultūrinio centro 

infrastruktūra.  

Įsteigus viešąją įstaigą „Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras“  visus 

svarbiausius klausimus spręstų visuotinis dalininkų susirinkimas. Centrui vadovautų paskirtas 

viešosios įstaigos vadovas.  

Pagrindines centro išlaidas sudarytų darbuotojų atlyginimai, komunaliniai mokesčiai, 

renginių organizavimo, kiti kaštai. Pagrindinis centro finansavimo šaltinis būtų steigėjų 

asignavimai. Šiek tiek lėšų galėtų būti gaunama iš pagrindinės veiklos – parduotų bilietų, 

surengtų koncertų ir kt. Tačiau nerealu tikėtis, kad šios lėšos galėtų padengti centro išlaikymo 

sąnaudas. Dėl šios priežasties dalį Sinodo pastato patalpų planuojama išnaudoti komerciniams 

tikslams – patalpų nuomai. Detali centro veiklos finansinė prognozė atliekama tolesniuose 

galimybių studijos skyriuose 

 

2.2.6. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro administravimo kaštų ir 

naudos palyginimo analizė ir įvertinimas 

Inicijuojamo projekto (Reformatų skvero rekonstrukcija) naudos-kaštų analizė 

atliekama remiantis oficialiai Europos Komisijos patvirtintu „Investicinių projektų naudos-
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kaštų analizės gidu
4
“. Buvo preliminariai įvertinti centro administravimo kaštai bei jo veiklos 

dėka generuojama ekonominė-socialinė nauda. 

Centro administravimo kaštai: 

 Darbuotojų atlyginimai. Prognozuojama, jog ši išlaidų dalis sudarys vieną didžiausių 

dalį administracinių naujosios įstaigos išlaidų dalių. Centro veiklai reikalingas ne tik 

vadovas, tačiau ir buhalterė, ūkvedys, muziejininkas, galbūt ir kiti etatai. 

 Komunaliniai mokesčiai. Komunaliniai mokesčiai apimtų mokesčius už pastato  

šildymą, elektros energiją, vandentiekį ir kanalizaciją, šiukšlių išvežimą, ryšius. 

 Teritorijos priežiūra. Modernizuoto 1,7 ha ploto parko priežiūrą centras vykdytų 

samdydamas priežiūros paslaugų teikėjus.  

 Išlaidos švietimo ir kultūrinei veiklai. Šios išlaidos apims mokyklos, muziejaus, 

bibliotekos išlaikymą ir aprūpinimą, renginių organizavimą. 

Ekonominė-socialinė nauda: 

 Mokesčiai. Kultūrinė veikla nėra apmokestinama PVM mokesčiu. Nerealu, kad viešoji 

įstaiga generuotų pelną ir būtų mokamas pelno mokestis. Tačiau dėl naujai sukurtų 

darbo vietų būtų sumokami gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai. Tai 

pasireikštų kaip ekonominė-socialinė nauda valstybės atžvilgiu. 

 Nekilnojamojo turto vertė. Patraukliai rekonstravus ir miestiečių reikmėms pritaikius 

Reformatų skverą, turėtų išaugti aplinkinių pastatų bei žemės vertė. Tai galima 

traktuoti kaip ekonominę-socialinę naudą žemės ir pastatų savininkų (valstybės, 

savivaldybės, privačių asmenų) atžvilgiu. 

 Švietimas. Mokyklos, bibliotekos ar kitokio švietimo objekto įkūrimas didintų 

švietimo prieinamumą, plėstų jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Šiuos aspektus galima 

traktuoti kaip ekonominę-socialinę naudą vilniečių atžvilgiu. Ekonominė-socialinė 

nauda atsirastų dėl mokamų ar nemokamų švietimo paslaugų. 

 Kultūra. Ekonominė-socialinė nauda vilniečiams ir miesto svečiams pasireikštų per 

kultūrinių paslaugų prieinamumo ir įvairumo didėjimą, kadangi įkūrus centrą atsirastų 

patraukli erdvė renginiams tiek centro patalpose, tiek po atviru dangumi. Ekonominė-

socialinė nauda atsirastų dėl mokamų ar nemokamų kultūrinių renginių, galimybe 

naudotis muziejaus ir bibliotekos paslaugomis. 

 Turizmas. Ekonominė-socialinė nauda Vilniaus miestui taip pat pasireikštų 

padidėjusiais turistų srautais. Negalima teigti, kad vieno šio objekto sutvarkymas 

                                                 
4
 Guide to cost-benefit analysis of investment projects. 
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ženkliai įtakotų turistų srautus, tačiau, bet kuriuo atveju, būtų didinamas patrauklių ir 

lankytinų vietų skaičius, Vilniaus miestas būtų aktyviai vystomas kaip turizmo traukos 

centras. Augantys turistų srautai generuotų ekonominę-socialinę naudą per viešbučių ir 

restoranų ir kitų sektorių pajamas. 

 Nusikalstamumas. Ekonominė-socialinė nauda miestui pasireikštų per gyventojų 

saugumo didėjimą. Negalima teigti, kad vieno šio objekto sutvarkymas ženkliai 

sumažintų nusikalstamumą (ypač plėšimus), tačiau, bet kuriuo atveju, didinant šiuo 

metu gana nuošalaus Reformatų skvero lankomumą būtų geriau užtikrinamas vilniečių 

saugumas. 

 

Detalus projekto naudos-kaštų vertinimas pateikiamas tolimesnėse galimybių studijos 

dalyse, analizuojama keletas alternatyvų. 

 

2.2.7. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro reprezentacinių funkcijų 

analizė 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro reprezentacinės funkcijos pasireikštų 

dviem aspektais: 

 Reformacijos judėjimo atminimo įamžinimu. Tai būtų pasiekta per paminklo 

pastatymą bei Reformacijos istorijos muziejų, biblioteką. 

 Reformacijos idėjų propagavimu (tolerancijos skatinimas, švietėjiška ir kultūrinė 

veikla). Tai būtų pasiekta per aktyvią ir įvairiapusišką centro veiklą. 

 

1997 m. rugpjūčio mėn. iniciatyvinė grupė
5
 išreiškė Reformacijos ir lietuviško rašto 

pradininkų Vilniuje pagerbimo idėją. Siūloma įamžinti pastatant paminklą Vilniuje, nes: 

 Tautinės bei valstybinės reikšmės sąjūdį, jo asmenis, kultūros veikėjus privalu pagerbti 

LR sostinėje – čia nėra nė vieno skulptūrinio paminklo, įamžinančio šį sąjūdį; 

 Iš Vilniaus apylinkių kilę nemažai asmenybių, kurios prisidėjo prie pirmųjų knygų 

Lietuvių kalba kūrimo; 

 Vilniuje veikė, gyveno, dirbo daug reikšmingų Lietuvos kultūrai asmenybių: 

J.Abramavičius, J.Morkūnas, M.Petkevičius, S.Rapalionis, A.Volanas, J.Zablockis ir 

kt.; 

                                                 
5
 Prof. V.Brėdikis, dr. I.Korsakaitė, prof. S.Kregždė, dr. I.Lukšaitė, prof. A.Piročkinas, dr. M.Purvinas, 

prof. L.Vladimirovas, habil. dr. R.Žaromskis, D.Balčiauskas, V.Gocentas, A.Kasperavičienė. 
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 1593 m. Vilniuje buvo įkurta naujo tipo švietimo institucija – Abraomo Kulviečio 

mokykla, rengusi Lietuvos jaunimą studijoms universitetuose; 

 Vilniaus spaustuvėse XVI a. paskutinį ketvirtį ir XVII a. pradžioje reformatai išleido 

daug reikšmingų knygų; 

 Vilniuje susiformavo Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios centras, buvo Sinodų 

susirinkimo vieta, veikė turtinga senųjų spaudinių biblioteka, archyvas. 

 

Iniciatyvinė grupė iškėlė keturias paminko alternatyvas. 

 

6. Lentelė. Siūlomos paminklo alternatyvos 

Pirmoji alternatyva Antroji alternatyva Trečioji alternatyva Ketvirtoji alternatyva 

Vienas bendras 
paminklas 
Reformacijos 
pradininkams: raštijos 
kūrėjams, knygų 
Lietuvių kalba 
rengėjams, 
žymiausiems Lietuvos 
valstybės ir kultūros 
veikėjams 

Vienas bendras 
paminklas 
„Reformacijos 
pradininkai LDK – 
kultūros 
modernizavimo 
iniciatoriai ir 
vykdytojai“ 

Vienas bendras 
monumentas visiems 
žymiems Reformacijos 
Lietuvoje kultūros 
veikėjams 

Skulptūrų ansamblis su 
vienu centriniu 
akcentu. Ansamblis 
skirtas įamžinti 
asmenybes, 
nusipelniusias Lietuvos 
kultūrai XVI-XVII a., 
bet susijusias su 
Reformacija 

Koncepcija 

    

 

Pagal pačio Reformatų judėjimo koncepciją, paminklai turėtų išsiskirti negausiais 

puošybos elementais. Galimas akcentas yra švietėjiškos veiklos simboliai, amatininkų ženklai, 

simboliniai svarbiausių Reformacijos veikėjų kapai (ypač simbolinis M.Mažvydo kapas). 

Konkrečios paminklų idėjos turėtų būti atrinktos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

organizuoto konkurso metu. 

Istorijos-kultūros centras, o tuo pačiu ir skveras, turėtų būti skirtas ir jaukiam vilniečių 

ir miesto svečių poilsiui, būti atviras įvairioms kultūroms ir renginiams, tada jis įgautų 
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funkcines galimybes pratęsti per 500 m. Reformacijos sąjūdžio puoselėtos tolerancijos, 

švietimo tradicijas mūsų tautiečių sąmonėje. 

 

2.2.8. Pritaikymo vilniečių bei miesto svečių poilsiui ir parko lankymo režimų 

variantų analizė 

LR Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. priimtu nutarimu Nr. 152 „Nekilnojamosios 

kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinis apsaugos reglamentas“ teigiama, kad 

naudojant archeologinę vietą, turi būta išsaugota autentiška jos teritorija, vertingos dalys ir 

sudarytos sąlygos ją eksponuoti. Apibrėžti konkrečių archeologinių vietų naudojimo rėžimai ir 

jų leidžiama naudojimo paskirtis yra nustatyti konkrečios archeologinės vietos apsaugos 

reglamente. 

 

 

6. Pav. Vilniaus senamiesčio III B teritorijos, 94-ojo kvartalo naudojimo režimai 

Šaltinis: Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas 
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Vilniaus senamiesčio naudojimo režimus ir jų leidžiamas naudojimo paskirtis nustato 

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas. Jame nustatyta, kad senamiesčio III B teritorijoje 

(Vingrių priemiestis) išskiriamos dvi naudojimo režimų grupės: 

 Riboto naudojimo – Numato naudojimo paskirčių ir apimčių reglamentavimą taip, kad 

naudojimas nūdienos poreikiams sukeltų kuo mažesnį neigiamą poveikį arba būtų artimas 

autentiškai funkcijai ir apimčiai bei būtų sudarytos tinkamos eksponavimo sąlygos. Režimu 

siekiama išsaugoti ir atkurti autentišką arba jai artimą funkciją, praplėsti, reglamentuojant 

leistino naudojimo paskirtis; 

 Universalaus naudojimo – Tai bet kuriai paskirčiai, dabartiniais pajėgumais leistinas 

archeologinės vietos naudojimas pagal šiuolaikinius reikalavimus, jei tai iš esmės nekeičia 

vertingų autentiškų išplanavimo struktūrų, būdingų kompozicijos priemonių ir savybių, 

nenaikina autentiškos medžiagos. 

Reformatų skvero teritorijai yra nustatytas riboto naudojimo režimas. Galimos 

Reformatų skvero naudojimo paskirtys: visuomeninė bei teritorija bendro naudojimo 

želdynams įrengti. Sinodo namuose, esančiuose Pylimo g. 7, taip pat nustatytas riboto 

naudojimo režimas. Galimos Sinodo namų naudojimo paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė bei 

komercinė ir smulkaus verslo. 

Esant poreikiui, Reformatų skvero bei Sinodo namų, naudojimo sąlygos gali būti 

keičiamos. Naujai nustatyti režimai ir jų leidžiama naudojimo paskirtis turi būti įrašyti 

Vilniaus senamiesčio reglamente. Remiantis LR Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. priimtu 

nutarimu Nr. 152 „Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinis apsaugos 

reglamentas“ archeologinėje vietoje draudžiama: 

 Dirbti žemę, statyti statinius, tiesti kelius, dujotiekį, elektros liniją ir kitas 

komunikacijas, sodinti mišką, statyti hidrotechninius statinius ir įrenginius; 

 Ieškoti naudingųjų iškasenų ir jas kasti; 

 Gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, degiąsias, chemiškai aktyvias, aplinką teršiančias 

medžiagas; 

 Įrengti sąvartynus; 

 Naudoti gamybines stakles, įrengimus ir kitokius mechaninius variklius, darančius 

dinaminį, vibracinį poveikį ir galinčius sukelti esamų vertybių pokyčius bei avarijas. 

Vilniaus miesto savivaldybės priimami teisės aktai, iš jų teritorijų planavimo 

dokumentai, kuriais įteisinama archeologinės vietos naudojimo paskirtis, turi būti derinami 

Kultūros vertybių apsaugos departamente. 
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2.2.9. PVP projektų įdiegimo, struktūrinių bei kitų tarptautinių fondų lėšų 

pritraukimo galimybių analizė 

Potencialūs VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“ steigėjai – 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Reformatų 

Evangelikų bažnyčia – nepajėgios vien savo lėšomis įgyvendinti Reformatų skvero ir Pylimo 

g. 7 pastato sutvarkymo projekto. Šiame skyriuje analizuojamos galimos lėšų pritraukimo 

galimybės iš įvairių alternatyvių finansavimo šaltinių. Išskiriami pagrindiniai, galimi, 

finansavimo šaltiniai: 

 Privataus ir viešojo sektoriaus projektai (PVP); 

 Europos Sąjungos struktūriniai fondai; 

 Kiti finansavimo šaltiniai (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai 

mechanizmai, INTERREG). 

PVP projektai – tai specifinis viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo modelis, 

kuris turi savo struktūrą, sutartinius santykius, ir yra aiškiai apibrėžtas jo taikymas ir laukiama 

nauda. Viešasis sektorius ilgam laikotarpiui deleguotų viešųjų paslaugų, susijusių su didelių 

investicijų į infrastruktūrą poreikiu, teikimą ir kai kurias su tuo susijusias rizikas privačiam 

sektoriui. Šiuo atveju būtų naudojama svarbiausia PVP projektų koncesijos priemonė, 

leidžianti pritraukti tiesioginių privataus sektoriaus investicijų. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, vadovaudamasi LR Seimo 2006 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. I-1510 priimtu 

LR Koncesijų įstatymu, su koncesininku sudarytų ilgalaikę koncesijos sutartį pagal būtų 

pasidalijama rizika tarp savivaldybės ir privataus partnerio. Privačiam partneriui būtų 

deleguoti tam tikri Reformatų skvero infrastruktūros kūrimo ir atstatymo bei paslaugų teikimo 

įsipareigojimai. Privataus sektoriaus partneris taip pat dalyvautų daugelyje Reformatų skvero 

infrastruktūros kūrimo, atstatymo ir paslaugų teikimo etapų. Privataus sektoriaus partnerio 

pajamų šaltinį sudarytų teisė užsiimti atitinkama veikla suteikimas bei pajamos iš tokios 

veiklos. Apibendrinant šio tipo finansavimo galimybę pagrindiniai privalumai būtų: sukuriama 

didesnė pridėtinė vertė; ji nereikalauja jokių arba reikalauja mažų Vilniaus savivaldybės 

investicijų; skatina inovacijas ir geros praktikos sklaidą, kuriant ir atstatant Reformatų skvero 

infrastruktūrą bei teikiant viešąsias paslaugas. Galima išskirti ir pagrindinius šios finansavimo 

galimybės trūkumus: Lietuvoje nėra vykdoma privataus ir viešojo sektorių partnerystės 

politika; pradinis teisinis pagrindas sukurtas, tačiau ne iki galo suderintas su kitais LR 

įstatymais bei teisės aktais; ribota komercinė ir ūkinė veikla Reformatų skvere. 
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Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 2004-2006 m. programavimo periodu, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kaip pareiškėjas galėjo teikti paraišką pagal 

Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 4 priemonės „Viešoji turizmo 

infrastruktūra ir paslaugos“ veiklų grupę „Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, 

įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo 

poreikiams“. Tikėtinas rezultatas gavus ES struktūrinių fondų paramą: atstatytas bei viešojo 

turizmo reikmėms pritaikytas Reformatų skveras. Remiantis 2006 m. gruodžio 31 d. LVPA 

pateikiama statistika apie numatytas paskirstyti ir prašomas paramos, per 2004-2006 m. 

programavimo periodą pagal 3.4 priemonę pateikta 191 paraiška, iš jų 45 gavo finansavimą ir 

net 146 paraiškos buvo atmestos per pirmus du vertinimo etapus. Pagrindinis šios finansavimo 

galimybės trūkumas: didelis atmestų paraiškų skaičius; palyginti didelis pareiškėjo nuosavas 

indėlis (pagal analizuojamą veiklų grupę sudarytų ne mažiau nei 10 proc. nuo tinkamų 

projektų išlaidų). Pagrindinis privalumas: pakankamas paramos dydis (pagal analizuojamą 

veiklų grupę, didžiausias leistinas paramos dydis – 10 mln. Lt).  

Remiantis Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 

projektu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija kaip pareiškėjas galės teikti paraišką 

pagal 3 veiksmų programos „Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“ 1 prioriteto „Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 

uždavinį „Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, išnaudojant gamtos išteklius, kultūros 

paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui“. Reformatų skvero atnaujinimo 

projektas atitinka šį turizmo plėtros uždavinį: gamtiniu ir kultūros paveldo požiūriu 

patraukliausiuose šalies regionuose sukurti turizmo maršrutų sistemą, integruotai vystant 

viešąją turizmo infrastruktūrą ir pritraukiant privačias investicijas. ES skiriama parama leistų 

sukurti Vilniaus miesto turizmo maršrutų sistemą bei įtraukti atnaujintą Reformatų skverą kaip 

vieną iš turizmo sistemos objektų. 

Kiti finansavimo šaltiniai. Remiantis pasibaigusiu EEE ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų kvietimu, Reformotų skvero atnaujinimo projektas atitiko bendrosios EEE ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamos veiklos srities „Europos kultūros paveldo 

išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimas“ Lietuvos išskirtą 

prioritetinę sritį „Kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas kultūros ir kitoms viešoms 

reikmėms, ypač išskiriant Lietuvos dvarus ir pilis, taip pat ir kultūros paveldo restauratorių 

mokymus“. Pagal šią veiklos sritį buvo numatoma paskirstyti 3,628 mln. eurų EEE ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų paramos.  



REFORMATŲ SKVERO REKONSTRUKCIJOS GALIMYBIŲ STUDIJA  

UAB „EIP KAUNAS“  
   

39 

Kaip vieną iš galimų finansavimo šaltinių galima paminėti INTERREG III (A, B, C) 

Bendrijos iniciatyvą.  

INNTERREG III A – pasienio bendradarbiavimas. Šio INTERREG III skyriaus tikslas 

yra kelti ekonominį ir socialinį pasienio centrų lygį diegiant bendrąsias strategijas. Projektas 

„Reformatų skvero rekonstrukcija“ atitinka šios programos prioriteto „Miesto, kaimo ir 

pajūrio plėtra: kultūriniam sektoriui gali būti naudingos priemonės, įgalinančios atnaujinti 

istorinius urbanistinius centrus, remti turistinę ir amatų veiklą, atnaujinti ir plėsti miestelius bei 

išsaugoti kaimo paveldą; garsinti ir prižiūrėti saugomas pasienio erdves“. 

INNTERREG III B – tarptautinis bendradarbiavimas. Šia iniciatyva buvo finansuojami 

projektai, kurių partneriai yra iš ES šalių bei priklauso Baltijos jūros regionui. Projektas 

„Reformatų skvero rekonstrukcija“ atitinka šios programos prioriteto „Aplinkosaugos 

skatinimas, tinkamas kultūros paveldo ir gamtinių išteklių tvarkymas“ remiamą priemonę 

„Bendradarbiavimas kultūros paveldo apsaugos ir kūrybingo panaudojimo srityse“. 

Finansavimo galimybę sumažina tai, kad labiau buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp 

pajūrio ir salų regionų, taip pat bendradarbiavimas tarp nepalankių sąlygų vietovių.  

INNTERREG III C – regionų bendradarbiavimas. Regionų bendradarbiavimo tikslas – 

gerinti regionų plėtros programas ir priemones išsamiai dalijantis informacija bei patirtimi 

(įsitraukiant į tinklus), ypač atsilikusiuose ir pertvarkomuose regionuose. Projektas 

„Reformatų skvero rekonstrukcija“ atitinka šios programos prioriteto „Bendradarbiavimas 

mokslinių tyrimų, technologijų diegimo, informacinės visuomenės, turizmo, kultūros ir 

aplinkosaugos srityse“. 

Finansavimo galimybę sumažina tai, kad labiau buvo skatinama dalyvauti saloms, 

tolimiausiems regionams bei šalims kandidatėms. 

2004-2006 m. periodu INTEREG III B Baltijos jūros regiono kaimynystės programa 

buvo viena sėkmingiausių INTERREG III B programų. Tokiu būdu 2007–2013 metų 

finansiniu Europos Sąjungos laikotarpiu  programa bus tęsiama per Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą ir vadinsis „2007-2013 m. 

Baltijos jūros regiono INTERREG programa”. Projektas „Reformatų skvero rekonstrukcija“ 

atitinka šios programos prioriteto „Skatinti miestų bei regionų patrauklumą ir 

konkurencingumą“. 
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2.3. Teritorijos tvarkymo alternatyvų pasirinkimo prielaidos 

 

94 kvartalo užstatymo išvystymo raida 

XVII-XIX a. dabartinis 94-asis kvartalas priemiestis, kuriame vyrauja didelių istorinių 

valdų, sodų ir daržų teritorijos. Ryškiausi tuo metu teritorijos objektai – XVII a. pabaigoje 

skvero teritorijoje stovėję Evangelikų Reformatų buvę pastatai: bažnyčia, špitolė, mokykla ir 

dvasininkų gyvenamasis namas. 

XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje miestui plečiantis ir vykstant intensyvioms 

statyboms, kvartale vyko gyvenamųjų miestiečių namų statybos. Mišrus užstatymo morfotipas 

– atviras perimetrinis posesijinis ir miesto vilų teritorijos. Miesto viloms piskiriami esami 

pastatai kvartalo pietvakarinėje dalyje sudarantys nekilnojamųjų kultūros vertybių kompleksą 

A.Čagino projektuoti pastatai – Teatro g. 3, 5 J.Basanavičiaus g. 11, 11/1. 

Ryškūs eklektikos laikotarpio statybos pastatai: LR Kultūros ministerijos pastatas 

J.Basanavičiaus g. 5, (buv. pramoninko J.Bunimovičiaus rūmai) ir K.Kalinausko g. 2/5 Pylimo 

gyvenamųjų namų kompleksas bei Teatro g. 9 gyvenamųjų namų kompleksas.  

Po Antrojo Pasaulinio karo kvartale buvo pastatyta keletas visuomeninių objektų. XX 

a. antroje pusėje Kalinausko gatvę papuošė neobarokiniu ekspresyviu frontonu Naujamiesčio 

poliklinikos pastatas (projektavo italų kilmės architektas iš Peterburgo D.Rippa Andžiolet). 

Jau XX a. 9 dešimtmetyje buvo pastatytas banko administracinių pastatų kompleksas 

J.Basanavičiaus g. 7, 9 (aut. A.Majerienė ir G.Baravykas), kurių kompoziciją turėjo užbaigti 

nepastatytas bendrabučio korpusas (dabar tai atskiras neužstatytas automobilių parkavimo 

aikštelės sklypas). 

Kvartalo perimetras ypač buvo sustiprintas dešimtajame XX a. dešimtmetyje. 

K.Kalinausko gatvės išklotinę papildė modernus ir kontekstualus administracinis biurų 

pastatas K.Kalinausko g. 2b (aut. G.Ramunis ir K.Pempė). Teatro gatvės išklotinę „uždarė“ 

Teatro g. 9a, 9b daugiabučiai namai su komercinėmis patalpomis (aut. A.Blotnys). 

 

94 kvartalo užstatymo esama būklė 

Kvartalo urbanistinė struktūra neišbaigta formuoti, į viešą miesto erdvę – skverą išliko 

atsuktos pastatų Pylimo g. 13 ir K.Kalinausko g. 5/2 ugniasienės.  

Automobilių parkingo sklypas J.Basanavičiaus g. 9a – tiesiog neracionalus žemės 

panaudojimas vertingiausioje miesto dalyje. Pagal valstybinės žemės nuomos sutartį sklypas 

išnuomotas ilgalaikei nuomai UAB „Sermeta“. Pagal rengiamą projektinę dokumentaciją – 

projektuojamas komercinės paskirties objektas – viešbutis. Pagal suderintus sklypo išvystymo 
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projektinius pasiūlymus buvo projektuotas sklype ir gyvenamųjų daugiabučių pastatų 

kompleksas.  

Ateityje numatoma restauruoti J.Basanavičiaus g. 7, 9 pastatus, formuojant derančius 

senamiesčio kontekste fasadus ir tūrines kompozicijas. Suderinti projektiniai pasiūlymai 

vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu, numatoma administracinio pastato 

J.Basanavičiaus rekonstrukcija įrengiant viešbutį.  

Šiuo metu nenaudojama požeminė slėptuvė Pylimo g. 5a, (civilinės saugos objektas 

šiuo metu neaktualus), todėl ateityje galimas jo išvystymas į naktinį klubą. Arba įvertinant 

visuomeninius miesto interesus bei prognozuojant inžinerinės transporto infrastruktūros 

senamiestyje gerinimą bei tai kad tokie objektų neleistina įrengti senamiesčio branduolio 

teritorijoje, ateityje galima palikti prielaidą požeminio parkingo statybai.  

 

Reformatų skvero teritorijoje buvusio užstatymo atkūrimo prielaidos 

Skveras kvartale susiformavo tik po Antrojo Pasaulinio karo, istoriškai teritorijoje būta 

keletas atskirų sklypų. 

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą dabartinio skvero teritorijoje stovėjo apie 15 įvairios 

paskirties statinių, kurie neišliko.  

Galima išskirti nugriautų statinių 4 grupes:  

1) Evangelikų Reformatų bendruomenės pastatai prie Pylimo gatvės su vartais į 

skvero gilumą. Apie šiuos vertingus statytus XVIII-XIX a. pastatus yra išlikę istorinės 

medžiagos. Reikėtų papildyti ikonografinę bei archeologinę medžiagą ir inicijuoti visuomenės 

diskusiją apie svarbų Vilniui ir Lietuvai švietėjiško Reformatų bendruomenės centro atkūrimą, 

reprezentuojant kaip vientisą su Sinodo pastatu bei buvusių kapinių kompleksą.   

2) Reformatų bendruomenės nuomojame sklype prie Pylimo g. (apytikriai 

Pylimo g. 7a  dab. gėlių paviljono vietoje) stovėję žemės ūkio mašinų paviljonai. Išliko 

istorinė, ikonografinė ir projektinė statinių dokumentacija (archeologinius tyrinėjimus reikia 

atlikti). Šie grynojo secesijos stiliaus statiniai galėtų būti atkurti ir skirti parodų paviljonams, 

kavinėms, jie deramai papildytų ir atkurtų gatvės išklotinę ir papuoštų miestą. 

3) Prie Pylimo gatvės virš slėptuvės ir požeminio tualeto buvę pastatai ir 

centrinėje skvero dalyje buvę pastatai už buvusių kapinių tvoros. Atkūrimui prielaidų 

nėra, kadangi neatskleista šių buvusių statinių miestui visuomeninė vertė. Remiantis kvartalo 

istorine medžiaga, prieš Antrąjį pasaulinį karą sklypas priklausė Reformatų bendruomenei, 

jame stovėjo gyvenami ir ūkiniai pastatai, kurių atkūrimui nesusidaro pakankamų prielaidų.  
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4) Pietvakarinėje skvero dalyje (tarp esamų laiptų ir Sinodo pastato tvoros) 

stovėję ūkiniai J.Basanavičiaus g. istorinių sklypų korpusai. Buvusių kiemo korpusų 

atkūrimui visuomeninių prielaidų nėra. 

 

Pagal galiojančius teritorinio planavimo dokumentus (Vilniaus senamiesčio 

regeneravimo projektą, Vilniaus senamiesčio specialųjį planą ir Vilniaus senamiesčio 

tvarkymo reglamentą) galima nauja reglamentuota statyba prie K.Kalinausko g. 2/5, Pylimo 

namo ugniasienės bei buvusių koplyčių vietoje. 

Galiojantis centrinei skvero daliai detalusis planas respektuoja buvusios Evangelikų 

Reformatų bendruomenės sklypo Pylimo g. 7 istorinių ribų atkūrimą, bet ne viso pastatų 

komplekso atkūrimą. Buvusių kapinių teritorijos vietoje numatytas koplyčių atkūrimas, o 

riboms nužymėti galimas tvarkymas želdynais (nestatant tvoros). 

Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniuose iki 2015 m. – teritorijai patvirtintas 

bendrojo naudojimo želdynų žemės naudojimo būdas, intensyviam naudojimui įrengiami 

želdynai, kuriuose leistini ir kiti papildomi žemės naudojimo būdai. 

 

Įvertinus teritorijos svarbą, Reformatų skverui siūlomas polifunkcinis zonavimas: 

Evangelikų Reformatų bendruomenės sklypo atkūrimas su paminklu Reformacijos 

pradininkams Lietuvoje, bendro naudojimo želdynas, visuomeniniai komerciniai objektai – 

galerijos, kavinės, viešbučiai atkuriamuose pastatuose ir požeminis parkingas su klubu. 

Šiaurės rytinė skvero dalyje tikslinga numatyti požeminio parkingo galimybę. Atlikus 

visuomeninę apklausą ir papildžius teritorijos tyrimus žvalgomaisiais archeologiniais 

tyrinėjimais būtina numatyti galimybę ateityje projektuoti požeminį parkingą. Artimiausias 

požeminis parkingas buvo numatytas buv. Malkų turguje, tarp Pylimo, Naugarduko ir Vingrių 

gatvių, bet kol kas juridiniai dokumentai šiam parkingui neparengti (neišpirktas ten stovintis 

komercinės paskirties pastatas). 

 

2.4. SSGG analizė 

 

Šioje galimybių studijos dalyje atliekama Reformatų skvero rekonstrukcijos SSGG 

(SWOT: strengths – angl. stiprybės, weaknesses – angl. silpnybės, opportunities – angl. 

galimybės, threads – angl. grėsmės) analizė. Šios analizės dėka, galima kompleksiškai įvertinti 

minėtos teritorijos vidinės aplinkos stiprybes ir silpnybes bei išorinės aplinkos suteikiamas 

galimybės ir jos keliamas grėsmes. 
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7. Lentelė. Reformatų skvero rekonstrukcijos SSGG analizė 

Vidinės stiprybės Vidinės silpnybės 

1. Patraukli geografiniu požiūriu vietovė. 

2. Palyginti retai ir sistemingai užstatyta 

teritorija (pastatai išdėstyti kvartalo 

pakraščiuose, puslankiu). 

3. Skvere vyrauja palyginti seni ir vertingi 

želdiniai. 

1. Neišspręsti teisiniai žemės ir pastato klausimai. 

2. Reformatų bažnyčios skilimas, ko pasekoje 

sudėtinga suformuoti bendrą skvero viziją. 

3. Teritorijos gilumoje suformuoti du privatūs 

sklypai.  

4. Neatlikti buvusių kapinių teritorijos 

archeologiniai tyrimai. 

Aplinkos galimybės Aplinkos grėsmės 

1. Augantys užsienio turistų srautai 

Vilniaus mieste. 

2. Augantis valdžios dėmesys ir 

finansavimas kultūrai bei švietimui. 

3. Vilniaus, kaip 2009 m. Europos 

kultūros sostinės statusas. 

4. Alternatyvių finansavimo šaltinių 

galimybės. 

1. Reformacijos skvero rekonstrukcija nėra 

numatyta jokiose strateginiuose dokumentuose. 

2. Vilniaus tramvajaus projektas, ko pasekoje 

dalis skvero gali būti panaudota šioms reikmėms. 
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3. KELIŲ GALIMŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 

PAVELDOSAUGINIO-ETINIO-KULTŪRINIO-

EKONOMINIO-ORGANIZACINIO-TEISINIO-

FINANSINIO MODELIO VARIANTŲ APIBŪDINIMAS 

(SCENARIJŲ CHARAKTERISTIKOS ĮGYVENDINANT 

SINODO PASTATO (PYLIMO G. 7) PRITAIKYMO 

VARIANTUS) 

 

Siekiant rasti geriausią Reformatų skvero sutvarkymo sprendimą, galimybių studijoje 

analizuojama keletas rekonstrukcijos ir sutvarkymo skvero bei pastatų eksploatavimo 

alternatyvų. Alternatyvos skiriamos pagal šiuos kriterijus: 

 Techninis modelis. Palyginami įvairūs techniniai Reformatų skvero sutvarkymo 

sprendimai – tvarkomos teritorijos plotas, rekonstruojamų ir atstatomų objektų 

skaičius, medžių ir želdinių išdėstymas. Taip pat analizuojamas alternatyvų atitikimas  

paveldosauginiams ir gamtosauginiams reikalavimams. 

 Veiklos modelis. Toliau analizuojamos įvairios galimos naujojo juridinio vieneto 

veiklos (šviečiamoji, kultūrinė, komercinė ir kt.), kurios geriausiai atitiktų atskirų 

tikslinių grupių poreikius (Vilniaus miesto gyventojų, kitų Lietuvos miestų gyventojų, 

užsienio svečių). Šio modelio analizė apima etines, kultūrines ir organizacines 

charakteristikas. 

 Valdymo ir finansavimo modelis. Galiausiai palyginami įvairūs Reformatų skvero ir 

jame esančių pastatų valdymo bei finansavimo variantai: santykis tarp privataus ir 

viešojo sektoriaus, juridinė struktūra ir kt. Šio modelio analizė apima teisines, 

finansines ir ekonomines charakteristikas. 

 

Galima teigti, jog modeliai tarpusavyje nėra tampriai susiję. Pvz. nuo techninio 

modelio pasirinkimo nėra tiesiogiai priklausomas veiklos modelio pasirinkimas. Dėl šios 

priežasties nėra formuojamos baigtinės alternatyvos pagal visus kriterijus, o eilės tvarka 

pasirenkamas geriausias sprendimas pagal kiekvieną kriterijų atskirai. 
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7. Pav. Priimtiniausios alternatyvos atrinkimo seka 

 

3.1. Techninis modelis 

 

Rengiant galimybių studiją, buvo bendrauta su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, 

diskutuota dėl skvero funkcionalumo ir vizijos, analizuota istorinė archyvinė medžiaga. To 

pasekoje techniniu požiūriu buvo suformuotos dvi Reformatų skvero sutvarkymo alternatyvos:  

1) Alternatyva Nr. I – Skvero sutvarkymas ir esamų pastatų rekonstrukcija. 

2) Alternatyva Nr. II – Skvero sutraukymas ir esamų pastatų rekonstrukcija bei 

buvusių pastatų atkūrimas. 

Pirmosios alternatyvos atveju planuojama sutvarkyti skverą, rekonstruoti Sinodo 

pastatą (~1300 kv. m) bei 2 privačius objektus (~380 kv. m), taip pat atkurti koplyčios 

elementus. Skvero ir jo aplinkos sutvarkymas projektuotas vadovaujantis galiojančiu Vilniaus 

senamiesčio regeneravimo projektu (Reg. Nr.1)  ir Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu 

(patvirtintas 2003 m. gruodžio 23 d. LR Kultūros ministrės įsakymu Nr. ĮV –490). 

Antrosios alternatyvos atveju planuojama ne tik sutvarkyti skverą, rekonstruoti 

Sinodo pastatą, tačiau ir atstatyti 5 istoriškai egzistavusius pastatus (~3840 kv.m), taip pat 

atkurti koplyčios elementus.  

Pagal Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto sklypų planą atkuriamos buvusios 

istorinės Reformatų Sinodo sklypo ribos. Rengiama skvero sutvarkymo konceptualioji dalis ir 

Alternatyvos pagal techninį sprendimą 

Nr. I Nr. II Nr.X 

Alternatyvos pagal valdymo ir finansinį modelį 

Alternatyvos pagal veiklos modelį 

Nr. I 

Nr. I 

Nr. II 

Nr. II 

Nr.X 

Nr.X 
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teritorijos detalusis planas, papildantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą bei 

numatantis buvusio teritorijos užstatymo atkūrimą ir pritaikymą komercinėms reikmėms. 

 

8. Lentelė. Techninės alternatyvų charakteristikos 

Rodiklis / alternatyva Pirma 
alternatyva 

Antra 
alternatyva 

Žali plotai (veja) 16780 kv. m 13060 kv. m 

Žali plotai buvusių kapinių teritorijoje. Pirmosios 
alternatyvos atveju intensyviai apželdinti: ilgamečiai gerai 
žiemojantys krūmai, rododendrai, vijokliai, gebenės ir kt. 
Antrosios alternatyvos atveju (intensyviai apželdinti žydinčiais 
augalais, rožynai ir kt.) 

6460 kv. m  4920 kv. m  

Pėsčiųjų takai ir laiptai (esami – rekonstruojami), trinkelių 
arba plytelių danga, betonas su granitinių trinkelių  intrapais 
piešiniui suformuoti  

1710 kv. m 

 

650 kv. m 

Pėsčiųjų takai (projektuojami), trinkelių arba plytelių danga, 
betonas su granitinių trinkelių  intrapais piešiniui suformuoti 

2150 kv. m 4550 kv. m 

Privažiavimas. Pirmosios alternatyvos atveju sutankintas 
gruntas. Antrosios – asfaltas. 

425 kv. m 985 kv. m 

Tvora buvusiai Reformatų Sinodo istorinei valdai 
nužymėti. Pirmosios alternatyvos atveju ažūrinė, metalo 
kaltinė su betono cokoliu. Antrosios alternatyvos atveju žema 
ažūrinė, metalo kaltinė su mūro intarpais 

320 kv. m 230 kv. m 

Požeminis parkingas - 3650 kv. m 

Automobilių vietų skaičius  - viename lygyje 
– 145 vnt., du 
lygiai – 280 vnt. 

Virš parkingo įrengiama paauglių žaidimų aikštelė, 
kalniukai riedučiams ir pan.  

 

- 1680 kv. m 

2 atkuriamų koplyčių tūriai – vadovaujantis istorine 
ikonografine medžiaga bei architekto S.Lasavicko 
apmatavimais atkuriami du 1 aukšto statiniai, (plytų mūras, 
tinkuotos, keraminių čerpių stogai) 

30*6*2=360 
kub. m 

30*6*2=360 
kub. m 

Skulptūrinis akcentas  bronza, granitas, 
metalas 

bronza, granitas, 
metalas 

Dekoratyvinis apšvietimas – žemi ir aukštesni senamiesčio 
aplinkai derantys lauko šviestuvai, 

~ 30 vnt. ~ 30 vnt. 

Suoliukai – medis, metalas ~ 20 vnt. ~ 30 vnt. 

Šiukšlinės – metalo gaminiai ~ 10 vnt. ~ 15 vnt. 

 

 Abiejų alternatyvų planai pateikiami žemiau esančiuose paveiksluose. 



8. Pav. Pirmosios alternatyvos planas 
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9. Pav. Antrosios alternatyvos planas 



3.2. Veiklos modelis 

 

Veiklos požiūriu buvo suformuotos trys Reformacijos istorijos-kultūros centro 

steigimo alternatyvos:  

1) Alternatyva Nr. I – Išskirtinai viešojo intereso tenkinimas. Šios alternatyvos 

atveju Reformatų skvere ir Sinodo pastate siūloma įkurti Reformacijos sąjūdžio parką ir 

istorinį-kultūrinį centrą, kurio veikla apimtų įvairių renginių organizavimą, muziejaus įkūrimą 

ir priežiūrą, parko priežiūrą. Kitos viešosios paslaugos galėtų apimti mokyklos, bibliotekos ir 

kt. paslaugas. 

2) Alternatyva Nr. II – Išskirtinai privačiojo intereso tenkinimas. Šios alternatyvos 

atveju siūloma visą Reformatų skverą ir jame esančius pastatus vienokia ar kitokia forma 

perduoti į privačias rankas. To pasekoje teritorija ir pastatai būtų naudojami išskirtinai 

komercinėms reikmėms: patalpų nuomai, viešbučio veiklai, privačiai mokyklai ir pan.  

Reformatų skvero rekonstrukcijos galimybių studijos užsakovas yra Vilniaus miesto 

savivaldybės administracija, dėl šios priežasties išskirtinai privačiojo intereso tenkinimo 

alternatyva toliau nėra analizuojama, nes tokiu atveju skvero tvarkymas būtų ne savivaldybės 

kompetencijoje. 

3) Alternatyva Nr. III – Viešojo ir privačiojo intereso sanglauda. Šios alternatyvos 

atveju planuojamas Reformacijos sąjūdžio parko ir istorinio-kultūrinio centro įkūrimas, tačiau 

dalį patalpų planuojama panaudoti komercinėms reikmėms. Neoficialių pokalbių metu šiam 

modeliui iš esmės pritarė ir potencialūs centro steigėjai (Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia). Tik šis modelis leistų miestiečiams 

ir miesto svečiams teikti kokybiškas švietimo ir kultūros paslaugas, nereikalaujant palyginti 

didelio finansavimo iš steigėjų. Tą rodo ir atlikti detalūs centro veiklos finansiniai 

skaičiavimai (žr. galimybių studijos 4 dalį).  

 

3.3. Valdymo ir finansavimo modelis 

 

Valdymo ir finansavimo požiūriu buvo suformuotos dvi Reformacijos istorijos-

kultūros centro steigimo alternatyvos:  

1) Alternatyva Nr. I – Reformacijos istorijos-kultūros centras – biudžetinė įstaiga. 

Ši alternatyva dar skaidoma į dvi smulkesnes alternatyvas: 
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 I.2 – centro steigėja Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 

 I.1 – centro steigėja LR Kultūros ministerija. 

2) Alternatyva Nr. II – Reformacijos istorijos-kultūros centras – viešoji įstaiga. 

Biudžetinės įstaigos alternatyvos atveju centro steigėjas galėtų būti tik vienas – arba 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija arba LR Kultūros ministerija. Priimtiniausias 

centro juridinis statusas būtų viešoji įstaiga, kurios dalininkai būtų Lietuvos Evangelikų 

Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, LR Kultūros ministerija. Tokiu 

būdu būtų užtikrintas geresnis įstaigos valdymas, tenkinami įvairesni visuomenės poreikiai, 

maksimaliai efektyviai išnaudojama istorinio-kultūrinio centro infrastruktūra.  

Alternatyvų parinkimas pagal veiklos bei valdymo ir finansavimo kriterijus yra 

pakankamai logiškas ir argumentuotas, todėl tolimesniuose skyriuose jau analizuojamas tik 

Viešosios įstaigos steigimas, o Reformatų skvere ir Sinodo bei kituose pastatuose numatoma 

viešojo ir privačiojo interesų sanglauda. 

Kitoje galimybių studijos dalyje lyginamos tik techninio sprendimo alternatyvos. 
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4. ALTERNATYVIŲ MODELIŲ PALYGINIMAS IR 

GERIAUSIO SPRENDIMO ATRINKIMAS 

 

4.1. Sprendimų palyginimas kultūriniu, etiniu, ekonominiu, 

finansiniu, socialiniu, paveldosauginiu, gamtosauginiu, 

techniniais požiūriais. 

 

4.1.1. Istorinės-kultūrinės ir gamtinės struktūros simbiozė miesto turizmą 

pritaikant pažintiniam turizmui ir miestiečių poreikiams 

Abiejų techninių alternatyvų atvejais numatytas istorinės-kultūrinės atminties 

įamžinimas: istorinio Reformatų sklypo teritoriją žadama aptverti simboline tvorele (arba 

apželdinti gyvatvore), pastatyti paminklą Reformacijos judėjimui bei atstatyti koplyčios 

mauzoliejaus fragmentus (panaudojant ją kaip kolumbariumą archeologinių tyrinėjimų metų 

rastų palaikų perlaidojimui). 

 Abiejų alternatyvų atvejais taip pat numatytas teritorijos pritaikymas miestiečių ir 

miesto svečių poilsiui. Pirmosios alternatyvos atveju planuojamos šios patalpos viešosioms 

miestiečių ir miesto svečių reikmėms: Sinodo pastatas (panaudojimo variantai aptariami 

vėliau), kavinė (vietoje gėlių kiosko), parduotuvė (vietoje viešojo tualeto). Antrosios 

alternatyvos atveju planuojamos šios patalpos viešosioms miestiečių ir miesto svečių 

reikmėms: Sinodo pastatas, kavinės, parduotuvės, meno galerijos. Šios alternatyvos atveju taip 

pat numatytas vaikų žaidimų aikštelės ir požeminės stovėjimo aikštelės įrengimas. 

 

4.1.2. Parko ir istorinio-kultūrinio centro administravimo ir priežiūros modelis 

 

Ankstesniuose galimybių studijos skyriuose buvo pagrįstas VŠĮ „Reformacijos 

sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ steigimas. Abiejų techninių alternatyvų atvejais 

planuojamas vienodas administravimo ir priežiūros modelis. 

 

4.1.3. Poveikis ekonominės veiklos plėtrai ir efektyvumui 

Abiejų techninių alternatyvų atvejais planuojama dalį rekonstruotų/atstatytų patalpų 

panaudoti komercinėms reikmėms.  
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Pirmosios techninės alternatyvos atveju komercinėms reikmėms planuojama skirti pusę 

rekonstruojamų patalpų ploto (650 kv. m iš 1300 kv. m Sinodo pastato patalpų). Antrosios 

techninės alternatyvos atveju viešosioms reikmėms planuojama skirti visą Sinodo pastatą 

(1300 kv. m), komercinėms reikmėms – kitus planuojamus atstatyti pastatus (apie 3840 kv. 

m).  

Tokiu būdu galima teigti, kad antroji alternatyva turės didesnį poveikį ekonominės 

veiklos plėtrai ir efektyvumui, kadangi kvartale galės įsikurti daugiau bendrovių, bus 

teikiamos įvairesnės ir prieinamesnės paslaugos. 

 

4.1.4. Finansavimo struktūros ir šaltinių pagrindimas 

 Pirmosios alternatyvos atveju reikalingos 8,085 mln. Lt, o antrosios 27,015 mln. Lt 

investicijos. Investicijų poreikis nustatytas remiantis 2007 m. balandžio mėn. parengtomis 

skvero rekonstrukcijos darbų sąmatomis, bei pasinaudojant patirtimi įgyvendinant panašius 

projektus, rekomendaciniais įkainiais. Reikalingų investicijų detalizavimas pateikiamas 

žemiau esančiose lentelėse: 

 



10. Investicijų poreikis (I-osios alternatyvos atveju) 

Eil. 

Nr. 

Objektas Investicijų 

poreikis, Lt 

Trumpas darbų aprašymas Kainos pagrindimas 

1. Archeologiniai 

tyrinėjimai 

1.000.000 Buvusių Reformatų kampinių teritorijoje reikalingi išsamūs 

archeologiniai tyrinėjimai. Preliminarus buvusių kapinių ir prieigų 

plotas iki 1 ha. 

Remiantis analogais bei ekspertų nuomone, 1 kv. 

m. tyrinėjimų kaina siekia apie 100 Lt 

2. Projektavimo ir 

inžinerinės 

paslaugos 

524.809 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos apima techninio projekto 

rengimą, techninio projekto ekspertizę, techninę darbų priežiūrą, 

statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kaina 

nustatyta remiantis 2003 m. sausio 13 d. LR 

Aplinkos ministerijos informaciniu pranešimu 

„Dėl statinių projektavimo ir inžinerinių 

paslaugų“. Ji siekia 8 proc. nuo rekonstrukcijos 

darbų vertės 

3. Parko 

rekonstrukcija         

2.104.572      Tvarkant parką bus atliekami žemės darbai, pėsčiųjų takų ir laiptų 

naikinimas ir naujų įrengimas, gėlynų ir gazonų sodinimas, 

privažiavimo įrengimas, koplytėlės atstatymas, parko inventoriaus 

pastatymas. 

Remiantis parengta sąmata 

4. Pylimo g. 7 

rekonstrukcija     

  

3.681.128      Darbai apima griovimo darbus, pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, 

lauko sienų tvarkymą, langų ir durų, stogo, kaminų keitimą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

5. Pylimo g. 7a   

rekonstrukcija                     

71.447          Darbai apima stogo, sienų ir vidaus apdailos darbus. Remiantis parengta sąmata 

6. Pylimo g. 5a    

rekonstrukcija                 

202.971 Darbai apima sienų, grindų, perdangų, laiptų tvarkymą.  Remiantis parengta sąmata 

7. Paminklas  500.000 Ši veikla apima paminklo koncepcijos parengimą, paminklo 

sukūrimą ir pastatymą.   

Remiantis analogais 

VISO  8.084.927 - - 
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11. Investicijų poreikis (II-osios alternatyvos atveju) 

Eil. 

Nr. 

Objektas Investicijų 

poreikis, Lt 

Trumpas darbų aprašymas Kainos pagrindimas 

1. Archeologiniai 

tyrinėjimai 

1.000.000 Buvusių Reformatų kampinių teritorijoje reikalingi išsamūs 

archeologiniai tyrinėjimai. Preliminarus buvusių kapinių ir prieigų 

plotas iki 1 ha. 

Remiantis analogais bei ekspertų nuomone, 1 kv. 

m. tyrinėjimų kaina siekia apie 100 Lt. Buvusių 

kapinių plotas iki 1 ha. 

2. Projektavimo ir 

inžinerinės 

paslaugos 

1.927041.8 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos apima techninio projekto 

rengimą, techninio projekto ekspertizę, techninę darbų priežiūrą, 

statinio projekto vykdymo priežiūrą. 

Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kaina 

nustatyta remiantis 2003 m. sausio 13 d. LR 

Aplinkos ministerijos informaciniu pranešimu 

„Dėl statinių projektavimo ir inžinerinių 

paslaugų“. Ji siekia 8 proc. nuo rekonstrukcijos 

darbų vertės 

3. Parko 

rekonstrukcija         

2.104.572      Tvarkant parką bus atliekami žemės darbai, pėsčiųjų takų ir laiptų 

naikinimas ir naujų įrengimas, gėlynų ir gazonų sodinimas, 

privažiavimo įrengimas, koplytėlės atstatymas, parko inventoriaus 

pastatymas. 

Remiantis parengta sąmata 

4. Pylimo g. 7 

rekonstrukcija     

  

3.681.128      Darbai apima griovimo darbus, pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, 

lauko sienų tvarkymą, langų ir durų, stogo, kaminų keitimą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

5. Parkingo 

įrengimas     

2.803.920       Remiantis parengta sąmata 

6. Jaunimo 

žaidimų 

aikštelė        

229.697     Aikštelės pagrindo įrengimas ir  inventoriaus įsigijimas. Remiantis parengta sąmata 

7. Vaikų Žaidimo 

aikštelė       

28.767      Aikštelės pagrindo įrengimas ir  inventoriaus įsigijimas. Remiantis parengta sąmata 

8. WC                                 368.046     Darbai apima pamatų, grindų, sienų ir pertvarų, langų ir durų, 

stogo tvarkymą, šildymo, elektros, vandentiekio ir 

Remiantis parengta sąmata 
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Eil. 

Nr. 

Objektas Investicijų 

poreikis, Lt 

Trumpas darbų aprašymas Kainos pagrindimas 

nuotekų,vėdinimo sistemų įrengimą. 

9. 890 kv. m 

pastatas               

2.782.668     Darbai apima pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, lauko sienų 

įrengimą, langų ir durų, stogo, kaminų pastatymą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

10. 390 kv. m 

pastatas               

1.654.592      Darbai apima pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, lauko sienų 

įrengimą, langų ir durų, stogo, kaminų pastatymą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

11. 590 kv. m 

pastatas               

2.510.071    Darbai apima pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, lauko sienų 

įrengimą, langų ir durų, stogo, kaminų pastatymą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

12. 620 kv. m 

pastatas               

2.799.903    Darbai apima pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, lauko sienų 

įrengimą, langų ir durų, stogo, kaminų pastatymą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

13. 1350 kv. m 

pastatas             

4.624.658     Darbai apima pamatų, perdangų ir pertvarų, laiptų, lauko sienų 

įrengimą, langų ir durų, stogo, kaminų pastatymą, šildymo, 

elektros, vandentiekio ir nuotekų,vėdinimo, ryšių, gaisrinės ir 

apsauginės sistemų įrengimą. 

Remiantis parengta sąmata 

14. Paminklas  500.000 Ši veikla apima paminklo koncepcijos parengimą, paminklo 

sukūrimą ir pastatymą.   

Remiantis analogais 

VISO  27.015.064 - - 

 

 
 



Atlikus galimų finansavimo šaltinių analizę, visi darbai ir objektai buvo suskirstyti į 

tris kategorijas: 1) Tie, kuriems būtinos savivaldybės ar valstybės investicijos; 2) Tie, kuriems 

realu pritraukti įvairių fondų finansavimą; 3) Tie, kuriems realu pritraukti privatų finansavimą. 

 Pirmajai grupei galima priskirti tas veiklas ir objektus, kurie finansiškai nėra 

patrauklūs ir neremiami iš jokių nagrinėtų finansavimo šaltinių (ES struktūrinių fondų, EEE ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų, INTERREG ir kt.). Šiai grupei galima priskirti 

archeologinius tyrinėjimus, parko rekonstrukciją, paminklo pastatymą, WC, vaikų žaidimo 

aikštelės, jaunimo žaidimo aikštelės, aikštelės įrengimas. Šioms veiklos reikalingas 

projektavimo ir inžinerines paslaugas taip pat reikės skirti iš valstybės ir savivaldybės lėšų. 

 Antrajai grupei galima priskirti išlaidas, susijusias su kultūros paveldo objektų 

pritaikymu viešosioms reikmėms. Ši veikla remiama tiek iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų, tiek iš INTERREG, tiek EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų. Paramos 

intensyvumas siekia 80-100 proc. Pirmosios alternatyvos atveju, tik pusė Pylimo g. 7 pastato 

būtų naudojama kultūros bei švietimo reikmėms, kita pusė – komercinei veiklai. Dėl šios 

priežasties tinkamomis išlaidomis būtų pripažįstama tik pusė pastato rekonstrukcijai reikalingų 

lėšų. Minėti finansiniai mechanizmai remia ir susijusius projektavimo ir inžinerinius darbus. 

 Trečiajai grupei priskiriami visi objektai, kurie gali būti finansiškai patrauklūs. 

Privačiam sektoriui galėtų būti patrauklūs jam nuosavybės teise priklausantys arba ilgam 

laikotarpiui išnuomoti objektai Pylimo g. 5 ir 7 a. bei su jų rekonstrukcija susijusios 

projektavimo ir inžinerinės paslaugos. Antrosios alternatyvos atveju šiai grupei priskiriami 

visi naujai statomi pastatai ir su tuo susijusios projektavimo ir inžinerinės paslaugos. 

  

12. Lentelė. Investicijų poreikis 

Investicijų šaltinis Alternatyva Nr. I Alternatyva Nr. II 

Būtinos savivaldybės 

ar valstybės 

investicijos 

Archeologiniai tyrinėjimai 

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 

(dalinai) 

Parko rekonstrukcija 

Paminklas 

Archeologiniai tyrinėjimai 

Projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos (dalinai) 

Parko rekonstrukcija 

Paminklas 

WC 

Vaikų žaidimo aikštelė 

Jaunimo žaidimo aikštelė 

Parkingo įrengimas          
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Realu pritraukti 

įvairių fondų paramą 

Pylimo g. 7 rekonstrukcija (dalinai) 

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 

(dalinai) 

Pylimo g. 7 rekonstrukcija  

Projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos (dalinai) 

Realu pritraukti 

privačias lėšas 

Pylimo g. 7 rekonstrukcija (dalinai) 

Pylimo g. 7a rekonstrukcija, Pylimo g. 

5a rekonstrukcija    

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 

(dalinai) 

 

890 kv. m pastatas,  

390 kv. m pastatas,                

590 kv. m pastatas,              

620 kv. m pastatas,              

1350 kv. m pastatas     

Projektavimo ir inžinerinės 

paslaugos (dalinai) 

 

4.1.5. Privataus kapitalo, įvairių fondų pritraukimo galimybės 

Privataus ir įvairių fondų kapitalo pritraukimo galimybės suprantamos, kaip galimybė 

iš šių šaltinių finansuoti kuo didesnę  bendrai reikalingų investicijų dalį.  

Galima teigti, kad pirmosios alternatyvos atveju būtų geresnės prielaidos Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų ir kitų fondų pritraukimo 

galimybės. Minėtų finansavimo šaltinių pagalba galima finansuoti kultūros paveldo objektų 

rekonstrukciją ir atstatymą viešosioms reikmėms, bet ne komerciniams tikslams.  

Tokiu būdu pirmosios alternatyvos fondų pagalba atveju būtų galima finansuoti 650 

kv. m iš 1300 kv. m arba 50 proc. visų reikalingų investicijų į patalpas. Antrosios alternatyvos 

atveju šis procentas siektų 25,3 proc. (1300 kv. m iš 5140 kv. m). 

Kalbant apie privataus kapitalo pritraukimo galimybes, geresnės galimybės atsiveria II-

osios alternatyvos atveju, kadangi privačių investicijų ir PVP projektų galimybė didėja augant 

planuojamai finansinei naudai. 
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9. Pav. Finansavimo šaltinių struktūra 
I-osios alternatyvos atveju 

10. Pav. Finansavimo šaltinių struktūra 
II-osios alternatyvos atveju 

2261800.024

; 28%

1968332.449

; 24%

3854794.527

; 48%

Privačios lėšos Fondai Nuosavos lėšos

 

15475814.8; 

57%

3963879.995

; 15%

7575369.205

; 28%

Privačios lėšos Fondai Nuosavos lėšos

 

 

4.1.6. Įtaka socialiniams procesams 

Įtaka socialiniams procesams abiejų techninių alternatyvų atveju būtų praktiškai 

vienoda, kadangi abiem atvejais planuojamas VŠĮ „Reformacijos draugijos istorinio-kultūrinio 

centro“ steigimas. Abiem atvejais planuojama kultūrinė ir švietimo veikla. Platesnis 

ekonominės-socialinės naudos skaičiavimas pateikiamas tolesniuose skyriuose. 

 

4.1.7. Projekto investicinis įgyvendinimo planas 

Preliminarus investicijų poreikis prognozuojamam laikotarpiui detalizuojamas žemiau 

esančiose lentelėse. Abiem atvejais planuojama skvero tvarkymo projekto trukmė – 3 metai. 

Abiem atvejais pirmaisiais metais būtų skiriama lėšų archeologiniams tyrinėjimams ir teisinės 

bazės tvarkymui, antraisiais metais – techninio projekto rengimui, trečiaisiais – rangos 

darbams. Tokiu būdu didžiausios investicijos reikalingos trečiaisiais projekto įgyvendinimo 

metais. 

 

13. Lentelė. Investicinis įgyvendinimo planas I-osios projekto alternatyvos atveju 

Veikla Investicijų poreikis, mln. Lt Metai 

2008 2009 2010 

Nuosavos lėšos 2,3 1 0,2 1,1 

Fondų lėšos 2,0 0 0,15 1,85 

Privačios lėšos 3,9 0 0,15 3,75 

VISO 8,2 1 0,5 6,7 
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14. Lentelė. Investicinis įgyvendinimo planas II-osios projekto alternatyvos atveju 

Veikla Investicijų poreikis, mln. Lt Metai 

2008 2009 2010 

Nuosavos lėšos 7,6 1 0,4 6,2 

Fondų lėšos 4,0 0 0,3 3,7 

Privačios lėšos 15,5 0 1,3 14,2 

VISO 27,1 1 2 24,1 

 

4.1.8. Ilgalaikė ekonominės grąžos prognozė 

 

Atliekant abiejų alternatyvų projekto naudos analizę, preliminariai įvertinti centro 

administravimo kaštai bei jo veiklos dėka generuojama ekonominė-socialinė nauda. 

Finansinė ir ekonominė analizės apima dešimties metų laikotarpį, kurio metu 

skaičiuojama projekto nauda, jų dabartinė vertė. Analizės pradžioje tiek išlaidos, tiek nauda 

apskaičiuojama būsimąja verte. Vėliau, atliekant ekonominį įvertinimą skaičiuojama grynoji 

dabartinė vertė (GDV arba NPV – present value of the net benefit), vidinė grąžos norma (VGN 

arba IRR – internal rate of return) ir naudos/kaštų santykis (N/K), atliekant finansinį 

įvertinimą skaičiuojama tik grynoji dabartinė vertė (GDV arba NPV – present value of the net 

benefit).  

Grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama iš naudos dabartinės vertės atimant išlaidų 

dabartinę vertę. Išlaidas sudaro pradinė investicija, pajamas sudaro būsimoji nauda (tiek 

finansinėje, tiek ekonominėje analizėje). Skaičiavimai atlikti, naudojant 7 proc. diskonto 

normą. Grynosios dabartinės vertės (NPV) skaičiavimo formulė: 

 

tr

Ct

r

C

r

C
CGDV

)1(
...

)1()1( 2

2

1

1
0










 
C0  - investicijos; Ct –  laukiamos įplaukos; r – diskonto norma. 

 

 Vidinė grąžos norma projekto grynąją dabartinę vertę prilygina nuliui, t.y. naudos 

dabartinę vertę ir išlaidų dabartinę vertę sulygina. Šis rodiklis taikomas vertinant projektus 

kartu su grynąja dabartine verte, nes VGN išreiškia turto produktyvumą periodinės grąžos 

terminais (forma), tuo tarpu kai palūkanos (diskonto norma) periodinės grąžos normos forma 

išreiškia turto alternatyviąsias išlaidas (sąnaudas). Jei VGN didesnė už palūkanas, tuomet 
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projektas naudingas. Visada, kai diskonto norma mažesnė už VGN – grynosios naudos būsima 

vertė yra teigiama. Vidinės grąžos normos skaičiavimo formulė: 

 

0
)1(

...
)1()1( 2

2

1

1
0 










tIRR

Ct

IRR

C

IRR

C
CGDV

 
C0  - investicijos; Ct –  laukiamos įplaukos; IRR – vidinė grąžos norma. 

 

Projekto naudos/kaštų santykis (N/K) yra lygus dabartinės naudos vertės ir dabartinės 

kaštų vertės santykiui. Šis rodiklis palygina projekto naudą su projekto kaštais, nagrinėjamu 

10 metų laikotarpiu. Jeigu N/K yra didesnis už 1, reiškia, kad projekto gaunama nauda yra 

didesnė už projekto kaštus. Naudos/kaštų santykio formulė: 

 

GDK

GDN
KN /

 
GDN – dabartinė projekto naudos vertė; GDK – dabartinė projekto kaštų vertė 

 

PASTABA: projekto finansinė ir ekonominė-socialinė nauda skaičiuojama bendrai 

visoms investicijoms, nepriklausomai iš kokių lėšų projektas bus finansuojamas ir kas bus 

naudos gavėjas. Projektas traktuojamas kaip viena visuma. 

 

I-oji alternatyva 

Finansinė nauda 

 Pradinės investicijos. Remiantis 4.1.4 skyriuje atliktais skaičiavimais investicijų 

poreikis šios alternatyvos atveju siekia -8.084.927 Lt. 

 Teritorijos priežiūra. Modernizuoto 2 ha ploto parko priežiūrą centras vykdytų 

samdydamas priežiūros paslaugų teikėjus.  Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos 2005 m. miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo 

programa, atsitiktinių šiukšlių surinkimas šlaituose ir želdiniuose, jų šienavimas ir 

šiukšlių išvežimas vykdomas maždaug 900 ha plote. Išlaidos želdynų priežiūrai ir 

tvarkymui siekė 873 tūkst. Lt. Tokiu būdu vieno ha tvarkymas atsieina apie 1000 Lt 

per metus. Sutvarkyto Reformatų skvero priežiūra kainuotų apie 2000 Lt per metus. 

 Pastatų išlaikymas. Komunaliniai mokesčiai apimtų mokesčius už pastatų šildymą, 

elektros energiją, vandentiekį ir kanalizaciją, šiukšlių išvežimą, ryšius. Vidutinė naujai 

rekonstruotų pastatų išlaikymo kaina siektų apie 4 Lt / kv. m per metus. Bendras 

rekonstruojamo pastato plotas siektų apie 1300 kv. m, tokiu būdu metinės išlaidos 

siektų 62400 Lt per metus. 
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 Centro darbuotojų atlyginimai. Centro veiklai reikalingas ne tik vadovas, tačiau ir 

buhalterė, 2 ūkvedžiai, 2 muziejininkai.  

 

15. Lentelė. Darbuotojų skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui 

Darbuotojas Darbuotojų sk. Atlyginimas 

(bruto), Lt 

Atlyginimas, įvertinus darbdavio įmokas 

Sodrai, Lt 

Direktorius 1 3000 3930 

Buhalterė 1 2500 3275 

Muziejininkas 2 1500 3930 

Ūkvedys 2 1500 3930 

 VISO - - 15065 

 

 Tokiu būdu išlaidos Centro darbuotojų atlyginimams per mėnesį siektų 34680 Lt arba  

180780 Lt per metus. 

 

 Išlaidos švietimo veiklai. Išlaidas mokinių ugdymui iliustruoja nustatytas mokinio 

krepšelis. Į krepšelį įeina sąnaudos mokytojų atlyginimams, vadovėliams ir kt. 

reikmėms. 2006-2007 m. m. mokinio krepšelis siekė apie 2000 Lt. Reformacijos 

sąjūdžio istoriniame-kultūriniame centre planuojama teikti švietimo paslaugas 

dešimčiai vaikų. Tokiu būdu sąnaudos siektų apie 20000 Lt per metus. 

 Išlaidos kultūrinei veiklai. Reformacijos sąjūdžio istoriniame-kultūriniame centre 

planuojama organizuoti įvairius koncertus ir kitus renginius, kurie pritrauktų 

miestiečius bei miesto svečius. Taip pat planuojama įkurti muziejų, biblioteką. 

Planuojama šioms reikmėms skirti apie 20000 Lt per metus. 

 Pajamos iš patalpų nuomos. Rekonstravus 1300 kv. m. ploto Sinodo pastatą, pusę jo 

ploto planuojama išnuomoti kaip komercines patalpas. Remiantis atlikta komercinės 

paskirties nekilnojamojo turto patalpų nuomos rinkos apžvalga, panašių patalpų nuoma 

Vilniaus senamiestyje galėtų kainuoti apie 50 Lt / kv. m. Tokiu būdu bendros pajamos 

siektų 390000 Lt per metus. 

 

16. Lentelė. Finansinės naudos (žalos) dedamųjų skaičiavimas 

Finansinė 

nauda / metai 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 

Investicijos -8084927           
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Teritorijos 
priežiūra 

 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 

Pastatų 

išlaikymas 

 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 -62400 

Centro 

darbuotojų 
atlyginimai 

 -
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

-
180780 

Išlaidos 

švietimo veiklai 

 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 

Išlaidos 

kultūrinei 
veiklai 

 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 

Pajamos iš 
nuomos 

 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 

Bendra 

finansinė 

nauda (žala) 

-8084927 104820 104820 104820 104820 104820 104820 104820 104820 104820 104820 

 

17.  Lentelė. Finansinė nauda (žala) I-osios alternatyvos atveju 

Metai Investicijos (su 

minuso ženklu) 

Finansinė 

nauda (žala) 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuota 

finansinė nauda 

Sukaupta diskontuota 

finansinė nauda 

N -8084927 0 1 -8084927 -8084927 

N+1 0 104820 0.935 97963 -7986964 

N+2 0 104820 0.873 91554 -7895411 

N+3 0 104820 0.816 85564 -7809846 

N+4 0 104820 0.763 79967 -7729880 

N+5 0 104820 0.713 74735 -7655144 

N+6 0 104820 0.666 69846 -7585298 

N+7 0 104820 0.623 65277 -7520022 

N+8 0 104820 0.582 61006 -7459015 

N+9 0 104820 0.544 57015 -7402000 

N+10 0 104820 0.508 53285 -7348715 

 

I-osios alternatyvos atveju projekto generuojama finansinė nauda dešimties metų 

laikotarpyje būtų neigiama ir siektų -7.348.715 Lt.  
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Ekonominė-socialinė nauda: 

 PVM mokestis. Projekto įgyvendinimui reikalingos 8.084.927 Lt investicijos. Į šią 

sumą įeina ir PVM mokestis, kuris būtų sumokamas valstybei. Šis mokestis siektų 

1233294 Lt ir yra traktuojamas kaip ekonominė-socialinė nauda valstybės atžvilgiu. 

 Nekilnojamojo turto vertė. Remiantis patvirtintais nekilnojamojo turto verčių 

žemėlapiais, 1 aro komercinės paskirties žemės kaina Reformatų skvero prieigose 

siekia 100.000-215.000 Lt arba vidutiniškai 157.500 Lt. Patraukliai rekonstravus ir 

miestiečių reikmėms pritaikius Reformatų skverą, turėtų išaugti aplinkinių pastatų bei 

žemės vertė. Prognozuojama, jog šis augimas galėtų siekti apie 2 proc. Daroma 

prielaida, kad skvero sutvarkymas įtakotų pačio skvero (apie 200 a) bei apie 200 a 

aplinkinių žemių kainą. Tokiu būdu ekonominė nauda dėl išaugusios žemės kainos 

siektų 400 a * 157.500 Lt/a * 2 proc. = 1.260.000 Lt. Šią naudą galima traktuoti kaip 

ekonominę-socialinę naudą žemės ir pastatų savininkų (valstybės, savivaldybės, 

privačių asmenų) atžvilgiu N-taisiais projekto įgyvendinimo metais. 

 GPM ir Sodros mokesčiai. Centre sukurtos naujos darbo vietos generuotų naudą 

valstybės atžvilgiu (mokesčių forma).  

 

18. Lentelė. Centro darbuotojų sumokami GPM ir Sodros mokesčiai 

Darbuotojas Darbuotojų 

sk. 

Atlyginimas, 

Lt 

Per 12 mėn. sumokamas 

GPM mokestis, Lt 

Per 12 mėn. sumokamos 

įmokos Sodrai, Lt 

Direktorius 1 3000 8683 12240 

Buhalterė 1 2500 7063 10200 

Muziejininkas 2 1500 7646 12240 

Ūkvedys 2 1500 7646 12240 

VISO - - 31039 46920 

 

 Švietimo paslaugos. Mokyklos, bibliotekos ar kitokio švietimo objekto įkūrimas 

didintų švietimo prieinamumą, plėstų jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Šiuos aspektus 

galima traktuoti kaip ekonominę-socialinę naudą vilniečių atžvilgiu. Metodinėje 

literatūroje rekomenduojama viešųjų paslaugų teikiamą naudą prilyginti šių paslaugų 

teikimo kaštams. Tokiu būdu ekonominė švietimo paslaugų teikiama nauda siektų 

20000 Lt per metus. 

 Kultūros paslaugos. Ekonominė-socialinė nauda vilniečiams ir miesto svečiams 

pasireikštų per muziejaus, bibliotekos, kultūrinių paslaugų prieinamumo ir įvairumo 
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didėjimą, kadangi įkūrus centrą atsirastų patraukli erdvė renginiams tiek centro 

patalpose, tiek po atviru dangumi. Metodinėje literatūroje rekomenduojama viešųjų 

paslaugų teikiamą naudą prilyginti šių paslaugų teikimo kaštams. Tokiu būdu 

ekonominė kultūros paslaugų teikiama nauda siektų 20000 Lt per metus. 

 Išaugęs turistų skaičius. Nors negalima teigti, kad vieno šio objekto sutvarkymas 

ženkliai įtakotų turistų srautus, tačiau, bet kuriuo atveju, būtų didinamas patrauklių ir 

lankytinų vietų skaičius, Vilniaus miestas būtų aktyviai vystomas kaip turizmo traukos 

centras. Augantys turistų srautai generuotų ekonominę-socialinę naudą per viešbučių ir 

restoranų ir kitų sektorių pajamas. 2007 m. Vilniaus mieste oficialiai prognozuojamas 

1.481.200 turistų skaičius. Remiantis Valstybinio turizmo departamento duomenimis, 

vieno užsienio turisto išlaidos Lietuvoje siekia apie 1500 Lt. Daroma prielaida, jog 

Reformatų skvero sutvarkymas pirmosios alternatyvos atveju padidintų turistų skaičių 

0,02 proc. arba 296 turistais. Pastarųjų Lietuvoje išleistus 444000 Lt galima traktuoti 

kaip ekonominę-socialinę naudą. 

 Sumažėjęs nusikalstamumas. Ekonominė-socialinė nauda miestui pasireikštų per 

saugumo didėjimą. Negalima teigti, kad vieno šio objekto sutvarkymas ženkliai 

sumažintų nusikalstamumą, tačiau, bet kuriuo atveju, didinant Reformatų skvero 

lankomumą tokiu būdu būtų geriau užtikrinamas vilniečių saugumas. Remiantis 

Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. Vilniuje užregistruota apie 1500 

vagysčių plėšimų. Daroma prielaida, kad skvero sutvarkymas leis sumažinti šių 

nusikaltimų skaičių 0,01 proc. arba dviem nusikaltimais per metus. 2006 m. vieno 

nuteistojo kalinimas valstybei kainavo apie 1500 Lt per mėnesį. Tokiu būdu 

ekonominei naudai galima priskirti 2 * 18000 Lt = 36000 Lt sumą.  

 

19. Lentelė. Ekonominės-socialinės naudos (žalos) dedamųjų skaičiavimas 

Ekonominė-

socialinė nauda / 

metai 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 

PVM mokestis 1233294           

Nekilnojamojo 

turto vertė 

1260000           

GPM ir Sodros 
mokesčiai 

  77959 77959 77959 77959 77959 77959 77959 77959 77959 77959 

Švietimo 
paslaugos 

  20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Kultūros 

paslaugos 

  20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 
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Išaugės turistų 
skaičius 

  444000 444000 444000 444000 444000 444000 444000 444000 444000 444000 

Sumažėjęs 

nusikalstamumas 

 

  36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 

Bendra 

ekonominė-

socialinė nauda 
(žala) 

2493294 597959 597959 597959 597959 597959 597959 597959 597959 597959 597959 

 

20. Lentelė. Bendra (ekonominė-socialinė ir finansinė nauda (žala)) I-osios alternatyvos 
atveju 

 Būsima vertė Diskonto norma 

7 proc. 

Dabartinė vertė 

Metai Investicijos 

(su minuso 

ženklu) 

Ekonominė 

nauda 

(žala) 

Finansinė 

nauda 

(žala) 

Bendra 

nauda 

Pinigų 

srautai 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuoti 

pinigų 

srautai 

Sukaupti 

diskontuoti 

pinigų srautai 

N -8084927 2493294 0 2493294 -

5591633 

1 -5591633 -5591633 

N+1 0 597959 104820 702779 702779 0.935 656803 -4934830 

N+2 0 597959 104820 702779 702779 0.873 613835 -4320995 

N+3 0 597959 104820 702779 702779 0.816 573677 -3747318 

N+4 0 597959 104820 702779 702779 0.763 536147 -3211171 

N+5 0 597959 104820 702779 702779 0.713 501072 -2710100 

N+6 0 597959 104820 702779 702779 0.666 468291 -2241808 

N+7 0 597959 104820 702779 702779 0.623 437656 -1804153 

N+8 0 597959 104820 702779 702779 0.582 409024 -1395129 

N+9 0 597959 104820 702779 702779 0.544 382265 -1012863 

N+10 0 597959 104820 702779 702779 0.508 357257 -655606 

 

I-osios alternatyvos atveju projekto generuojama bendra (finansinė ir ekonominė-

socialinė) nauda dešimties metų laikotarpyje būtų neigiama ir siektų -655.606 Lt. Vidinė 

grąžos norma siektų 4 proc., naudos ir kaštų santykis – 0,92. 

 

II-oji alternatyva 

Finansinė nauda 

 Pradinės investicijos. Remiantis 4.1.4 skyriuje atliktais skaičiavimais investicijų 

poreikis šios alternatyvos atveju siekia 27.015.064 Lt. 

 Teritorijos priežiūra. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. 
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 Pastatų išlaikymas. Vidutinė naujai rekonstruotų ir naujai pastatytų pastatų išlaikymo 

kaina siektų tiek pat, kiek ir pirmosios alternatyvos atveju. Bendras rekonstruojamų ir 

naujai statomų pastatų plotas siektų apie 5140 kv. m, tokiu būdu metinės išlaidos 

siektų 246.720 Lt per metus. 

 Centro darbuotojų atlyginimai. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. 

 Išlaidos švietimo veiklai. Reformacijos sąjūdžio istoriniame-kultūriniame centre 

planuojama teikti švietimo paslaugas dvidešimčiai vaikų (didesnis šioms reikmėms 

skirtas plotas, nei pirmosios alternatyvos atveju). Tokiu būdu sąnaudos siektų apie 

50000 Lt per metus. 

 Išlaidos kultūrinei veiklai. Šioms reikmėms planuojama skirti apie 50000 Lt per metus 

(didesnis šioms reikmėms skirtas plotas, nei pirmosios alternatyvos atveju). 

 Pajamos iš patalpų nuomos. Pajamos už patalpų nuomą skaičiuojamos taip  pat, kaip 

ir I-osios alternatyvos atveju. Išnuomoti planuojama 3840 kv. m. Tokiu būdu bendros 

pajamos siektų 2.304.000 Lt per metus. 

 

21. Lentelė. Finansinės naudos (žalos) dedamųjų skaičiavimas 

Finansinė 

nauda / 

metai 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 

Investicijos -27015064           

Teritorijos 
priežiūra 

 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 

Pastatų 
išlaikymas 

 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 -246720 

Centro 

darbuotojų 
atlyginimai 

 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 -180780 

Išlaidos 

švietimo 
veiklai 

 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000 

Išlaidos 

kultūrinei 

veiklai 

 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 

Pajamos iš 
nuomos 

 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 2304000 

Bendra 

finansinė 

nauda 

(žala) 

-27015064 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 1784500 
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22.  Lentelė. Finansinė nauda (žala) II-osios alternatyvos atveju 

Metai Investicijos (su 

minuso ženklu) 

Finansinė 

nauda (žala) 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuota 

finansinė nauda 

Sukaupta diskontuota 

finansinė nauda 

N -27015064 0 1 -27015064 -27015064 

N+1 0 1784500 0.935 1667757 -25347307 

N+2 0 1784500 0.873 1558651 -23788656 

N+3 0 1784500 0.816 1456684 -22331972 

N+4 0 1784500 0.763 1361387 -20970586 

N+5 0 1784500 0.713 1272324 -19698262 

N+6 0 1784500 0.666 1189088 -18509174 

N+7 0 1784500 0.623 1111297 -17397877 

N+8 0 1784500 0.582 1038595 -16359282 

N+9 0 1784500 0.544 970650 -15388632 

N+10 0 1784500 0.508 907149 -14481483 

 

II-osios alternatyvos atveju projekto generuojama finansinė nauda dešimties metų 

laikotarpyje būtų neigiama ir siektų -14.481.483 Lt.  

 

Ekonominė-socialinė nauda: 

 PVM mokestis. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. Šios mokestis siektų 

4.120.942 Lt. 

 Nekilnojamojo turto vertė. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju 

Prognozuojama, jog šis augimas galėtų siekti apie 5 proc. (į aplinką investuojama 

daugiau lėšų, todėl nauda santykinai didesnė). 400 a * 157500 Lt/a * 5 proc. = 

3150000 Lt.  

 GPM ir Sodros mokesčiai. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju.  

 Švietimo paslaugos. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. 

 Kultūros paslaugos. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. 

 Išaugęs turistų skaičius. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. Daroma 

prielaida, jog Reformatų skvero sutvarkymas pirmosios alternatyvos atveju padidintų 

turistų skaičių 0,05 proc. arba 740 turistų. Ekonominė-socialinė nauda siektų 1110000 

Lt. 

 Sumažėjęs nusikalstamumas. Analogiškai, kaip ir I-osios alternatyvos atveju. 
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23. Lentelė. Ekonominės-socialinės naudos (žalos) dedamųjų skaičiavimas 

Ekonominė-

socialinė nauda 

/ metai 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 

PVM mokestis 

 

4120942           

Nekilnojamojo 

turto vertė 

3150000           

GPM ir Sodros 

mokesčiai 

 58073 58073 58073 58073 58073 58073 58073 58073 58073 58073 

Švietimo 

paslaugos 

 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

Kultūros 

paslaugos 

 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

Išaugės turistų 

skaičius 

 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 

Sumažėjęs 

nusikalstamumas 

 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 

Bendra 

ekonominė-

socialinė nauda 

(žala) 

7270942 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 1294073 

 

24. Lentelė. Bendra (ekonominė-socialinė ir finansinė nauda (žala)) II-osios alternatyvos 
atveju 

 Būsima vertė Diskonto norma 

7 proc. 

Dabartinė vertė 

Metai Investicijos 

(su minuso 

ženklu) 

Ekonominė 

nauda 

(žala) 

Finansinė 

nauda 

(žala) 

Bendra 

nauda 

Pinigų 

srautai 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuoti 

pinigų 

srautai 

Sukaupti 

diskontuoti 

pinigų srautai 

N -27015064 7270942 0 7270942 -19744122 1 -19744122 -19744122 

N+1 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.935 2877171 -16866951 

N+2 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.873 2688945 -14178006 

N+3 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.816 2513032 -11664974 

N+4 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.763 2348628 -9316346 

N+5 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.713 2194980 -7121366 

N+6 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.666 2051383 -5069983 

N+7 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.623 1917180 -3152802 
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N+8 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.582 1791757 -1361045 

N+9 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.544 1674540 313495 

N+10 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.508 1564990 1878485 

 

II-osios alternatyvos atveju projekto generuojama bendra (finansinė ir ekonominė-

socialinė) nauda dešimties metų laikotarpyje būtų teigiama ir siektų 1.878.485 Lt. Vidinė 

grąžos norma siektų 9 proc., naudos ir kaštų santykis – 1,07. 

 

4.1.9. Atitikimas galiojantiems paminklosauginiams reikalavimams 

Dviejų techninių alternatyvų atvejais planuojami rekonstruoti ir atkurti statiniai: 

Pylimo g. 7 – NKV S770 Sinodo pastatas. Leistini darbai: restauravimas, (atskirų 

statinio dalių konservavimas) ir pritaikymas viešam pažinimui bei naudojimui; esamas plotas 

1044 kv. m, stogo konstrukcija avarinės būklės, todėl restauruojant statinį turės būti pakeista 

nauja identiška, galima įrengti mansardinį aukštą ir padidinti plotą ~100-200 kv. m. 

Tinkamiausios funkcijos: komercinės – fondų atstovybės, meno galerija, viešbutis, 

specializuota vaikų muzikos arba dailės mokykla, muziejus, biblioteka ir pan. 

Atkuriamos koplyčios NKV 929 Šreterių ir Vinholdų;  funkcija – memorialinė. 

Buvę bendruomenės pastatai sklype Pylimo g. 7 gali būti atkuriami tik papildžius 

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą ir patvirtinus naują skvero teritorijos detalųjį planą. 

Tinkamiausios funkcijos – komercinės apjungiant su Sinodo pastatu į vieną kompleksą – 

fondų atstovybės, meno galerija, viešbutis, specializuotos vaikų muzikos arba dailės mokyklos 

korpusai, muziejus, biblioteka ir pan. 

Atkuriami statiniai – komerciniai paviljonai Pylimo g. 7a gėlių parduotuvės vietoje – 

gali būti atkuriami sekant istorine, ikonografine bei archeologine tyrinėjimų medžiaga, tik 

papildžius Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą ir patvirtinus naują teritorijos detalųjį 

planą bei pritarus šiems sprendiniams visuomenei.  

 

Galiojantis teritorijai detalusis planas ir Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas 

skatina realizuoti alternatyvą Nr. I ir atkurti Pylimo g. 7 sklypo istorines ribas, koplyčias, 

atidaryti perspektyvinį vaizdą iš Pylimo gatvės į vertingą istorinį Sinodo pastatą. Todėl 

Reformatų skvero sutvarkymo projektas turi būti rengiamas kompleksiškai su Pylimo g. 7 

Sinodo pastato restauravimo ir pritaikymo projektu. Projektą rengti privalo Kultūros paveldo 

departamento prie LR Kultūros ministerijos atestuoti specialistai. Statinių tvarkymui ir 

rekonstrukcijai galiojančių projektų nėra, bet archyvuose išlikusi vertinga tyrimų medžiaga ir 
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inventorių aprašymai, sudaro galimybes parengti gerus restauracijos, atkūrimo ir pritaikymo 

projektus.   

Alternatyvoje Nr. II pasiūlytas variantas atkuriant komercinių pastatų tūrius, padėtų 

pritraukti lėšas ir požeminio parkingo įrengimui buvusio sodo teritorijoje. 

 

4.1.10. Atitikimas galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams 

Remiantis atlikti dendrologiniu tyrimu, buvo nustatyta Reformatų skvero augalų būklė 

ir vertė. Rengiant parko tvarkymo ir pastatų rekonstrukcijos darbų techninį projektą, bus 

atsižvelgta į šio tyrimo rezultatus. Abiejų alternatyvų atvejais planuojamo darbai neprieštaraus 

LR Aplinkos ministerijos 2002 m. parengtai ir patvirtintai Ilgalaikei želdynų apsaugos, 

tvarkymo ir atkūrimo strategijai. 2005 m. gegužės 12 d. LR Aplinkos ministro įsakymu 

patvirtintas „Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategijos veiksmų ir priemonių planas 

2005–2008 metams“ (patikslintas ir papildytas buvęs veiklos planas 2003–2007 metams). 

 

4.1.11. Reikšmė Vilniaus miesto kultūriniam gyvenimui 

Įtaka Vilniaus miesto kultūriniam gyvenimui abiejų techninių alternatyvų atveju būtų 

praktiškai vienoda, kadangi abiem atvejais planuojamas VŠĮ „Reformacijos draugijos 

istorinio-kultūrinio centro“ steigimas. Abiem atvejais planuojama kultūrinė ir švietimo veikla. 

 

4.1.12. Alternatyvų palyginimas ir geriausios parinkimas 

Lentelėje pateikiamas alternatyvų palyginimas finansiniu ir ekonominiu-socialiniu 

aspektu: 

 

25. Lentelė. Alternatyvų palyginimas  

Rodiklis Pirmoji 

alternatyva 

Antroji 

alternatyva 

Bendras investicijų poreikis, mln. Lt 8,2 27,1 

Iš jų: savivaldybės, valstybės lėšų poreikis, mln. Lt 2,3 7,6 

Finansinė grynoji dabartinė vertė, mln. Lt -7,3 -14,5 

Ekonominė grynoji dabartinė vertė, mln. Lt -0,7 1,9 

Ekonominė vidinė grąžos norma, proc. 4 9 

Naudos/kaštų santykis 0,92 1,07 
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 Dar vienas skirtumas tarp alternatyvų – skirtingas atitikimas paveldosauginiams 

reikalavimams. II-osios alternatyvos atveju atitikimo kriterijams tenkinimas būtų 

sudėtingesnis ir reikalautų nemažai teisinės bazinės tvarkymo. 

 Pagal kitus kriterijus alternatyvos labai panašios: abiem atvejais planuojama panaši 

VŠĮ „Reformacijos draugijos istorinio-kultūrinio centro“ veikla ir kiti niuansai. 
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5. ATRINKTOJO VARIANTO VERTINIMAS 

KULTŪRINIU, ETINIU, EKONOMINIU, FINANSINIU, 

SOCIALINIU, PAVELDOSAUGINIU, 

GAMTOSAUGINIU IR TECHNINIU POŽIŪRIAIS 

 

5.1. Projekto tikslai ir uždaviniai 

 

5.1.1. Projekto poreikio pagrindimas 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ įgyvendinimas yra tikslingas dėl šių 

priežasčių: 

 Patogioje geografinėje vietoje esančio skvero neefektyvus išnaudojimas. 

Reformatų skveras yra patrauklioje geografinėje vietoje, Vilniaus senamiesčio seniūnijoje. 

Greta esanti Pylimo gatvė jungia stoties rajoną su centrine miesto dalimi, kad užtikrina didelį 

judėjimą. Netoliese yra Taurakalnis, Vokiečių gatvė, kitos patrauklios miestiečiams ir 

svečiams zonos. Kaimynystėje įsikūrusios įvairios ministerijos (tame tarpe ir LR Kultūros 

ministerija).  

Šiuo metu Reformatų skveras visuomenės poreikiams išnaudojamas palyginti prastai. 

Skvere nėra suoliukų, šiukšliadėžių, kitų viešosioms erdvėms reikalingų elementų. Teritorijos 

želdiniai prižiūrėti, tačiau išdėstyti chaotiškai, grindinys susidėvėjęs, terasiniai laiptai skvero 

centrinėje dalyje praradę savo funkciją ir patrauklumą. Šiuo metu Reformatų skvere praktiškai 

nėra organizuojami jokie masiniai kultūriniai, sportiniai ar kitokio pobūdžio renginiai. 

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai teritoriją dažniausiai išnaudoja pasivaikščiojimams, 

šunų vedžiojimui ir pan. Reformatų skveras nėra įtrauktas į Vilniaus turizmo informacijos 

centro pateikiamą lankytinų vietų sąrašą, todėl objektas nėra išnaudojamas turizmo reikmėms. 

Įvairūs renginiai po atviru dangumi Vilniaus miesto savivaldybėje organizuojami kituose 

miesto skveruose. Galima teigti, jog Reformatų skveras šiandien neturi savito veido ir nėra 

patrauklus nei miestiečiams, nei miesto svečiams. 

 Nykstantis architektūrinis paveldas. Reformatų skvere esantis Sinodo pastatas 

(Pylimo g. 7) ir Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus lieknos yra įtrauktos į Nekilnojamųjų 

kultūros vertybių registrą. Šių objektų techninė būklė įvertinta kaip bloga arba patenkinama. 

Vertingas kultūriniu ir architektūriniu požiūriu Sinodo pastatas yra avarinės būklės: dalis stogo 

sudegę ir įlūžę, kritiška perdangų ir kitų medinių pastato dalių fizinė būklė. Vakarinė statinio 
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siena – ugniasienė, prie kurios priblokuota medinė laiptinė (taip pat avarinės būklės) 

patekimui į 2 aukšto patalpas. Koplytėlės-mauzoliejaus būklės vertinti neįmanoma, nes kriptos 

mūrai užpilti žemėmis. 

 Nesiimant priemonių Sinodo pastatui ir koplytėlei-mauzoliejui gresia sunykimas, ko 

pasekoje būtų prarasti vertingi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. 

 Nepakankamai įvertinta Reformacijos judėjimo svarba Lietuvos kultūriniam 

gyvenimui. Reformacijos Sąjūdis buvo vienas didžiausių Lietuvos kultūros variklių, tačiau iki 

šiol Lietuvos sostinėje nėra įamžintas jo atminimas ir palikimas. Planuojamo įkurti 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro reprezentacinės funkcijos pasireikštų dviem 

aspektais: Reformacijos judėjimo atminimo įamžinimu (tai būtų pasiekta per paminklo 

pastatymą bei Reformacijos istorijos muziejų), Reformacijos idėjų propagavimu – tolerancijos 

skatinimas, švietėjiška ir kultūrinė veikla (tai būtų pasiekta per aktyvią ir įvairiapusišką centro 

veiklą). Istorijos-kultūros centras, o tuo pačiu ir skveras, turėtų būti skirtas ir jaukiam vilniečių 

poilsiui, būti atviras įvairioms kultūroms ir renginiams, tada jis įgautų funkcines galimybes 

pratęsti per 500 m. Reformacijos sąjūdžio puoselėtos tolerancijos, švietimo tradicijas mūsų 

tautiečių sąmonėje. 

 

5.1.2. Pagrindinės projekto teikimo prielaidos, tikslai, uždaviniai 

Pagrindinės prielaidos (išoriniai veiksniai, nuo kurių priklauso sėkmingas projekto 

įgyvendinimas, ir kurie, tikimasi, kad pasireikš), yra šios: 

 Reikiamų finansavimo šaltinių pritraukimas. Pasirinktosios alternatyvos 

įgyvendinimui reikalingos 27,1 mln. Lt investicijos. Dalį šių lėšų būtų galima gauti iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ar Norvegijos finansinių mechanizmų (nekilnojamojo kultūros 

paveldo išsaugojimas ir pritaikymas viešosioms reikmėms yra remiama veiklos sritis). Tačiau 

projekto metu bus investuojama ir į komercinių patalpų įrengimą, o šios veiklos fondai 

nefinansuoja ir jai teks ieškoti kitų finansavimo šaltinių, greičiausiai nuosavų pareiškėjo 

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, LR Kultūros ministerijos, Lietuvos Evangelikų 

Reformatų bažnyčios) lėšų. Tokiu būdu viena sėkmingo projekto įgyvendinimo prielaidų yra 

reikiami pareiškėjų sprendimai dėl finansavimo bei sėkmė dalyvaujant ES struktūrinių fondų 

ar Norvegijos fondo paramos konkurse. 

 Reikiamos teisinės bazės sutvarkymas. Siekiant įgyvendinti pasirinktąją alternatyvą,  

reikalinga papildyti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą, patvirtinti naują teritorijos 
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detalųjį planą bei gauti pritarimą šiems sprendiniams iš visuomenės. Taip pat reikalinga atlikti 

steigimo darbus įsteigiant VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“. 

 Paslaugų teikėjų kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybė. Ši prielaida svarbi 

siekiant, kad projekto metu sukurti pasiekimai suteiktų tokią naudą, kokios tikimasi 

inicijuojant projektą. Tam, kad paslaugų teikėjų ir darbų rangovų kompetencija ir jų paslaugų 

bei darbų kokybė atitiktų iškeltus poreikius, organizuojant projekte numatytus pirkimus, itin 

didelis dėmesys bus kreipiamas į teikėjų kvalifikaciją. Dėl šios priežasties, tikėtina, kad 

projekto metu bus suteiktos aukštos kokybės paslaugos ir darbai.  

 Susijusių tikslinių grupių motyvacija. Įgyvendinus projektą, jo pasiekimai 

(sutvarkytas skveras, rekonstruoti ir atstatyti pastatai, įkurta VŠĮ) bus prieinami susijusioms 

tikslinėms grupėms: VŠĮ steigėjams (kultūros ir švietimo veiklai vykdyti), verslininkams 

(nuomotis komercines patalpas), visuomenei (naudotis teikiamomis kultūros ir švietimo 

paslaugomis, sutvarkytu parku). Susijusių tikslinių grupių noras ir motyvacija naudotis 

pasiekimais yra svarbi prielaida sėkmingam projekto įgyvendinimui užtikrinti.  

 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ bendrasis tikslas – architektūros paveldo 

objekto bei jo prieigų išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ specifinis tikslas – Reformatų skvero ir 

jame esančių pastatų rekonstrukcija bei VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros 

centras“ įkūrimas. 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ uždaviniai: 

 Rekonstruoti esamus Reformatų skvero pastatus: Pylimo g. 7, Šreterių paminklą-

koplytėlę; 

 Atstatyti istorinius pastatus Reformatų skvere; 

 Sukurti ir pastatyti paminklą Reformacijos judėjimui; 

 Sutvarkyti Reformatų skvero aplinką; 

 Įkurti VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centrą“. 

 

Projekto tikslai atitinka šiuos strateginius dokumentus: 

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 607  

patvirtinto Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginio plano: 

o 1 prioriteto „Vilniaus tarptautinio konkurencingumo didinimas” 1.3 tikslo 

„Pagerinti Vilniaus miesto urbanistinį architektūrinį įvaizdį“ 1.3.3 uždavinį 
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„Formuoti Vilnių – savitos architektūros didmiestį – saugant istorinio miesto 

kraštovaizdį“ bei 1.4 tikslo „Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus kultūrinį ir 

gamtinį savitumą“ 1.4.1 uždavinį „Saugoti Vilniaus istorinio centro savitumą, 

didinti jo patrauklumą gyventi, verslui, kūrybai ir turizmui“; 

o 3 prioriteto „Pažangios visuomenės kūrimas” 3.4 tikslo „Plėtoti socialinę 

infrastruktūrą“ 3.4.1 uždavinį „Plėtoti teritoriškai subalansuotą socialinę 

kultūrinę infrastruktūrą“ bei 3.4.4 uždavinį „Gerinti kultūros, laisvalaikio 

organizavimo ir kūno kultūros infrastruktūrą“. 

 Vilniaus regiono plėtros tarybos 2003 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 25 patvirtinto 

Vilniaus regiono (apskrities) plėtros plano:  

o 1 prioriteto „Stabilios bei palankios verslo plėtrai aplinkos sukūrimas, 

užtikrinant tolygų ekonomikos augimą visame regione“ 7 tikslo „Siekti, kad 

Vilniaus apskritis taptų svarbiausiu turizmo centru regione“ 7.4 uždavinį 

„Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus apskrities kultūrinį savitumą“; 

o 3 prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas vystant socialinę ir ekonominę ūkio 

infrastruktūrą“ 3 tikslo „Plėtoti socialinę infrastruktūrą“ 3.4 uždavinį „Gerinti 

kultūros ir laisvalaikio organizavimo infrastruktūrą“. 

 

 

5.2. Finansinis-ekonominis projekto vertinimas 

 

5.2.1. Investicijų dydis, struktūra bei specifika 

Projekto įgyvendinimui reikalingos 27,015 mln. Lt investicijos. Detalus jų 

skaičiavimas ir pagrindimas pateikiamas 4.1.4. galimybių studijos skyriuje. 

Investicijų struktūra: 28 proc. – savivaldybės arba valstybės lėšos, 15 proc., įvairūs 

fondai, 57 proc. – privačios lėšos. 

Investicijos ypatingos tuo, kad jos nukreiptos į nekilnojamojo kultūros paveldo 

tvarkymą, atkūrimą. Dėl šios priežasties, siekiant išlaikyti šios Vilniaus senamiesčio dalies 

autentiškumą, būtina derinti techninius sprendimus su Kultūros paveldo specialistais. 

 

5.2.2. Finansavimo struktūros bei šaltinių pagrindimas 

Žr. galimybių studijos 4.1.4. skyrių. 
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5.2.3. Projekto įgyvendinimo planas 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ trukmė – 36 mėn. Palyginti ilgas projekto 

įgyvendinimo laikas yra sąlygotas didelio paruošiamųjų darbų poreikio (planavimo ir 

techninių dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų konkursų vykdymo), realūs rekonstrukcijos 

darbai truktų tik apie 12 mėn. 

Projektą planuojama įgyvendinti 3 etapais, kurie išsamiai išdėstyti lentelėje: 

 

26. Lentelė. Projekto veiklos 

Eil. 

Nr. 

Veikla Trumpas aprašymas 

1. Viešosios įstaigos įsteigimas Naujo juridinio vieneto įsteigimas yra pirmoji projekto 

veikla. Projekto pradžioje būtų steigiama VŠĮ „Reformacijos 

draugijos istorijos-kultūros centras“, kurios dalininkai būtų 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, LR Kultūros 

ministerija, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia. 

Viešajai įstaigai turėtų būti suteikti įgaliojimai valdyti žemę 

ir pastatus. 

2. Detaliojo plano rengimas ir 

tvirtinimas 

Kitame etape turi būti rengiama Reformatų skvero 

sutvarkymo konceptualioji dalis ir teritorijos detalusis planas, 

papildantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą bei 

numatantis buvusio teritorijos užstatymo atkūrimą ir 

pritaikymą komercinėms reikmėms. Detaliojo plano rengėjas 

bus atrinktas konkurso būdu. 

2.1. Detaliojo plano rengimo 

sąlygų išdavimas 

2.2. Konkursas detaliojo plano 

rengimui 

2.3. Detaliojo plano rengimas 

2.4. Detaliojo plano tvirtinimas 

3. Archeologų parinkimas ir 

tyrinėjimai 

Ši veikla yra privaloma pagal LR Kultūros ministerijos 

Kultūros vertybių apsaugos departamento reikalavimus. 

Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamente nurodoma, jog 

prieš pradedant žemės judinimo darbus Reformatų skvere yra 

privaloma atlikti archeologinius tyrimus. Iš pradžių bus 

gautas leidimas tyrinėjimams atlikti, tuomet skelbiamas 

viešųjų pirkimų konkursas. Archeologinius tyrinėjimus 

buvusių kapinių vietoje atliks konkurso būdu atrinka įmonė. 

Tyrinėjimų metu rasti palaikai konservuojami ir paruošiami 

būsimam perlaidojimui atstatytoje Šreterių koplytėlėje-

mauzoliejuje. 

3.1. Konkursas archeologų 

parinkimui 

3.2. Archeologiniai tyrinėjimai 

4. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymas ir jo tvirtinimas 

Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas bus papildytas 

detaliojo plano pagrindu, numatant buvusios teritorijos 

užstatymo atkūrimą ir pritaikymą komercinėms reikmėms. 

4.1. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymas 
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4.2. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymo tvirtinimas 

5. Projektavimo sąlygų sąvado 

išdavimas 

Prieš pradedant techninio projekto rengimo etapą, 

išduodamas projektavimo sąlygų sąvadas. 

6. Projektuotojo atrinkimas ir 

projektavimas 

Rengiamas konkursas techninio projekto rengėjams ir 

statinio projekto priežiūros (autorinės priežiūros) 

vykdytojams atrinkti. Ši veikla yra būtina statybos proceso 

dalis ir priklauso projektavimo ir inžinerinių paslaugų grupei.  6.1. Konkursas techninio 

projekto rengimui 

6.2. Techninio projekto rengimas 

6.3. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

7. Techninės ekspertizės 

vykdytojo atrinkimas ir 

ekspertizė 

Projekto ekspertizė yra privaloma ypatingiems statiniams, 

kurie yra visuomeninės paskirties ir skirti daugiau nei 100 

asmenų, o taip pat kultūros paveldo pastatams ir kt., kaip 

išvardinta LR Statybos įstatyme. Ši veikla yra statybos 

proceso dalis ir priklauso projektavimo ir inžinerinių 

paslaugų grupei.  

7.1. Konkursas techninio 

projekto ekspertizei 

7.2. Techninio projekto 

ekspertizė 

8. Rangovų atrinkimas ir 

rangos darbai 

Reformatų skvero rangos darbai apims Pylimo g, 7 

rekonstrukciją, buvusių pastatų atkūrimą, aikštelių įrengimą, 

žemės darbus, želdinių tvarkymą ir gerovės elementų 

diegimą. 8.1. Rangos darbų konkursas 

8.2. Rangos darbai 

8.2.1. Žemės darbai 

8.2.2. Pastatų rekonstrukcija 

8.2.3. Buvusių pastatų atstatymas 

8.2.4. Želdinių tvarkymas ir 

gerbūvio elementų diegimas 

9. Techninės priežiūros 

vykdytojo atrinkimas ir 

techninė priežiūra 

Ši veikla yra statytojo organizuota statinio statybos priežiūra 

(nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 

statomas pagal statinio projektą, tvarkymo darbų rangos 

sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų 

teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimus. Techninę priežiūrą atlieka viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkta techninės 

priežiūros paslaugas teikianti įmonė. 

9.1. Konkursas techninei 

priežiūrai 

9.2. Techninė priežiūra 

10. Skulptoriaus atranka ir 

paminklo bei koplytėlės 

pastatymas 

 

Siekiant įamžinti Reformacijos judėjimo indėlį į Lietuvos 

kultūrą, skelbiamas konkursas paminklo pastatymui ir 

Šreterių koplytėlės-mauzoliejaus atkūrimui. Šias veiklas 

įvykdo konkursą laimėjęs autorius. 
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10.1. Paminklo ir koplytėlės 

sukūrimo konkursas 

10.2. Paminklo ir koplytėlės 

pastatymas 

 

Jei projektas būtų finansuojamas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Norvegijos 

ir EEE finansinių mechanizmų, pareiškėjui reikės atlikti ne tik veiklas, būtinas projekto 

pasiekimams pasiekti, bet ir privalomas pagal Europos Bendrijos reglamentą veiklas: projekto 

administravimą, projekto viešinimą, turto draudimą, teiks tarpines ir galutinę ataskaitą, 

mokėjimo prašymus, atliks projekto finansinį auditą. 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ veiklų grafikas pateikiamas žemiau 

esančioje lentelėje: 



27. Lentelė. Projekto įgyvendinimo planas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdytojas Trukmė 2008 2009 2010 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Viešosios įstaigos įsteigimas Savivaldybės administracija, LR Kultūros 

ministerija, Lietuvos Evangelikų Reformatų 

bažnyčia 

1                         

2. Detaliojo plano rengimas ir 

tvirtinimas 

- 9                         

2.1. Detaliojo plano rengimo 

sąlygų išdavimas 

Savivaldybės administracija  1                         

2.2. Konkursas detaliojo plano 

rengimui 

VŠĮ  2                         

2.3. Detaliojo plano rengimas Konkurso būdu atrinktas paslaugų teikėjas  7                         

2.4. Detaliojo plano tvirtinimas Savivaldybės administracija  1                         

3. Archeologų parinkimas ir 

tyrinėjimai 

- 5                         

3.1. Konkursas archeologų 

parinkimui 

VŠĮ 2                         

3.2. Archeologiniai tyrinėjimai Konkurso būdu atrinktas paslaugų teikėjas 3                         

4. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymas ir jo tvirtinimas 

- 5                         

4.1. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymas 

 

Kultūros vertybių apsaugos departamentas  5                         
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Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdytojas Trukmė 2008 2009 2010 

I II III IV I II III IV I II III IV 

4.2. Vilniaus senamiesčio 

apsaugos reglamento 

papildymo tvirtinimas 

LR Kultūros ministerija  1                         

5. Projektavimo sąlygų sąvado 

išdavimas 

Savivaldybės administracija 1                         

6. Projektuotojo atrinkimas ir 

projektavimas 

- 7                         

6.1. Konkursas techninio 

projekto rengimui 

VŠĮ  2                         

6.2. Techninio projekto rengimas Konkurso būdu atrinktas paslaugų teikėjas  5                         

6.3. Statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

Konkurso būdu atrinktas paslaugų teikėjas 12                         

7. Techninės ekspertizės 

vykdytojo atrinkimas ir 

ekspertizė 

  4                         

7.1. Konkursas techninio 

projekto ekspertizei 

VŠĮ  2                         

7.2. Techninio projekto 

ekspertizė 

Konkurso būdu atrinktas paslaugų teikėjas  2                         

8. Rangovų atrinkimas ir 

rangos darbai 

- 14                         

8.1. Rangos darbų konkursas VŠĮ 2                         

8.2. Rangos darbai Konkurso būdu atrinktas rangovas  12                         
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Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdytojas Trukmė 2008 2009 2010 

I II III IV I II III IV I II III IV 

8.2.1. Žemės darbai Konkurso būdu atrinktas rangovas  6                         

8.2.2. Pastatų rekonstrukcija Konkurso būdu atrinktas rangovas  3                         

8.2.3. Buvusių pastatų atstatymas Konkurso būdu atrinktas rangovas  9                         

8.2.4. Želdinių tvarkymas ir 

gerbūvio elementų diegimas 

Konkurso būdu atrinktas rangovas  6                         

9. Techninės priežiūros 

vykdytojo atrinkimas ir 

techninė priežiūra 

- 14                         

9.1. Konkursas techninei 

priežiūrai 

VŠĮ 2                         

9.2. Techninė priežiūra Konkurso būdu atrinktas rangovas 12                         

10. Skulptoriaus atranka ir 

paminklo bei koplytėlės 

pastatymas 

- 6                         

10.1. Paminklo ir koplytėlės 

sukūrimo konkursas 

VŠĮ  3                         

10.2. Paminklo ir koplytėlės 

pastatymas 

Konkurso būdu atrinktas rangovas  3                         
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5.2.4. Investicijų projektų įgyvendinimo planas 

Žr. galimybių studijos 4.1.7. skyrių. 

 

5.2.5. Paslaugų, darbų ir prekių pirkimų specifika 

Projekto metu planuojama įvykdyti 6 viešuosius pirkimus: 

 Detaliojo plano rengimo paslauga; 

 Archeologinių tyrinėjimų paslauga; 

 Techninio projekto rengimo paslauga; 

 Techninės ekspertizės paslauga; 

 Rangos darbai; 

 Paminklo ir koplytėlės pastatymas. 

 

Konkursų dalyviams bus keliami palyginti aukšti kvalifikaciniai reikalavimai: 

analogiškos veiklos patirtis, atestacijos ir kt. Konkursinę pirkimų dokumentaciją turės ruošti 

VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“ atstovai. Centre neplanuojama įdarbinti 

juristo, konkursinę dokumentaciją turėtų rengti vieno iš steigėjų, greičiausiai Vilniaus miesto 

savivaldybės teisininkai. Tai galėtų atlikti ir konkurso būdu atrinkta panašaus pobūdžio projektų 

administravimo paslaugas teikianti privati įmonė. 

Jei projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Norvegijos ir 

EEE finansinių mechanizmų, parengta pirkimų dokumentacija prieš konkurso paskelbimą turės 

būti derinama su paramą administruojančia agentūra (pvz. Centrine projektų valdymo 

agentūra). 
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5.3. Projekto savininkas ir galutinis naudos gavėjas 

 

5.3.1. Nuosavybės struktūra 

Projekto pradžioje rekomenduojama įsteigti VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-

kultūros centras“, kurios dalininkai lygiomis dalimis būtų Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 

LR Kultūros ministerija, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia. 

Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio Įstatymo ir įstatų 

nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo ir įstatų nustatytas 

dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų 

nustatyta tvarka. 

Viešosios įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises: 

 Dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose; 

 Susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą 

informaciją apie jos veiklą; 

 Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti viešosios įstaigos visuotinio 

dalininkų susirinkimo ir kitų viešosios įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti 

negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja 

imperatyviosioms įstatymų normoms, viešosios įstaigos įstatams arba protingumo ar 

sąžiningumo principams; 

 Kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti viešosios įstaigos valdymo organams 

ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius viešosios įstaigos veiklos tikslams ar 

pažeidžiančius viešosios įstaigos valdymo organo kompetenciją; 

 Kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises. 

 

5.3.2. Pagrindinės valdymo funkcijos, funkcijų atskaitomybės pasiskirstymas 

Steigiant VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“ būtų pasirašyta 

viešosios įstaigos steigimo sutartis bei patvirtinti viešosios įstaigos įstatai, kurie apibrėžtų 

valdymo funkcijas ir funkcijų atsakomybės paskirstymą. 

 Įstatuose bus apibrėžti valdymo organai:  

 Visuotinis dalininkų susirinkimas. Šis organas keičia viešosios įstaigos įstatus; 

nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles; skiria ir 
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atleidžia viešosios įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas; sudaro kolegialius 

organus, jei tokie numatyti viešosios įstaigos įstatuose; tvirtina metinę finansinę atskaitomybę; 

nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie viešosios įstaigos veiklą; priima 

sprendimą dėl viešajai įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, 

nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo; priima sprendimą dėl viešosios įstaigos 

reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; priima sprendimą pertvarkyti viešąją 

įstaigą; priima sprendimą likviduoti viešąją įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą; skiria ir atleidžia 

likvidatorių, kai šio Įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti viešąją įstaigą priima 

visuotinis dalininkų susirinkimas; nustato viešosios įstaigos vidaus kontrolės tvarką; priima 

sprendimą dėl viešosios įstaigos audito ir renka audito įmonę; sprendžia kitus šiame. 

 Viešosios įstaigos vadovas (vienasmenis valdymo organas). Jis organizuoja viešosios 

įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir 

nutraukia darbo sutartis su viešosios įstaigos darbuotojais. Viešosios įstaigos vadovas atsako už 

finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir 

dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius 

esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, viešosios įstaigos dalininkų registravimą, 

informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos 

paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei viešosios įstaigos 

įstatuose. 

 

5.3.3. Pagrindinės veiklos rūšys bei paslaugos 

Planuojama, jog pagrindinė VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“ 

veikla pagal patvirtintą Ekonominės veiklos klasifikatorių galėtų būti: 

 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (kodas 92.5). 

Centras taip pat vykdytų šias veiklas: 

 Švietimas (kodas 80). Į šį skyrių įeina: valstybinis ir privatusis bet kurio lygmens ar bet 

kurios specializacijos švietimas, organizuojamas žodžiu ar raštu, taip pat per radiją ir 

televiziją; valstybinis ir nevalstybinis švietimas įvairių lygmenų nuosekliosios 

(tradicinės) švietimo sistemos, taip pat suaugusiųjų švietimas, neraštingumo likvidavimo 

programos. 
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 Nekilnojamojo turto operacijos (kodas 70). Ši sekcija aprėpia veiklos rūšis, kurios 

daugiausiai koncentruojasi komercinės veiklos sektoriuje. Tačiau daugiau ar mažiau 

visos šioje sekcijoje minimos veiklos rūšys, susijusios su paslaugomis, kurios gali būti 

teikiamos ir privatiems namų ūkiams bei fiziniams asmenims, pvz., asmeninių ir namų 

ūkio daiktų nuoma, veikla susijusi su duomenų bazėmis, teisinė veikla, tyrimų ir 

apsaugos veikla, interjero dekoravimo ar fotografavimo veiklos rūšys. 

 

5.3.4. Struktūrinis projekto įgyvendinimas 

Planuojamas pagrindinis Reformatų skvero rekonstrukcijos projekto pareiškėjas – 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Tačiau projektą būtina išskaidyti į atskiras dalis, 

pagal finansavimo šaltinius. Tai daryti reikėtų tokia seka: 

1) Sulaukus 2007-2013 m. periodo kvietimų teikti paraiškas ES struktūrinių fondų 

finansinei paramai gauti, įvertinti galimybes paramos lėšomis finansuoti projekto 

poreikius. Teikti paraiškas; 

2) Likusių veiklų finansavimui ieškoti privačių investuotojų; 

3) Tas veiklas, kurioms nepavyks pritraukti lėšų iš finansinių instrumentų bei privačių 

investuotojų, įgyvendinti iš savivaldybės ar valstybės lėšų. 

 

5.3.5. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro vieta valdymo struktūrose 

Planuojamas VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ statusas – viešoji 

įstaiga, kurios dalininkai būtų Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba, LR Kultūros ministerija. Tokiu būdu būtų užtikrintas geresnis įstaigos 

valdymas, tenkinami įvairesni visuomenės poreikiai, maksimaliai efektyviai išnaudojama 

istorinio-kultūrinio centro infrastruktūra.  
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5.4. Kokybinis projekto įgyvendinimo vertinimas 

 

5.4.1. Reikalavimai darbams ir paslaugoms 

Visos projekto metu įsigyti paslaugos ir darbai bus perkami viešųjų pirkimų konkurso 

būdu.  

Archeologiniai tyrinėjimai bus atliekami pagal Kultūros paveldo departamento prie LR 

Kultūros ministerijos nustatytą tvarką. Projektavimo procedūros, statybos darbai ir inžinerinės 

paslaugos bus atliekami laikantis galiojančių Statybos techninių reglamentų ir kitų šią veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų. 

Darbai ir paslaugos, be kita ko, turės atitikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų 

finansavimo mechanizmų nustatytus specifinius reikalavimus (pvz. įsigyjama įranga privalo 

būti nauja). Šiuo metu, nesant parengtoms gairėms pareiškėjams ir nesant kvietimų teikti 

paraiškas, šiuos reikalavimus įvertinti sudėtinga. 

 

5.4.2. Darbų ir paslaugų kokybės užtikrinimo priemonės 

Rengiant viešųjų pirkimų dokumentaciją, darbų rangovams ir paslaugų teikėjams bus 

keliami pakankamai aukšti kvalifikacijos, patirties, išteklių bei kiti reikalavimai. Tai leis atrinkti 

tik pakankamai patyrusias ir gebančias tokio masto projektus įgyvendinti įmones.  

Projektavimo darbų kokybę užtikrins techninio projekto ekspertizė, rekonstrukcijos ir 

statybos darbų kokybę – techninė priežiūra bei statinio projekto vykdymo priežiūra. Šias 

veiklas galės atlikti tik atitinkamas atestacijas turinčios įmonės ir jų darbuotojai. 

Darbų ir paslaugų kokybės užtikrinimui didelę reikšmę turės Kultūros paveldo apsaugos 

specialistai. 
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6. REFORMACIJOS SĄJŪDŽIO PARKO IR ISTORINIO-

KULTŪRINIO CENTRO VALDYMAS ĮGYVENDINUS 

PROJEKTĄ 

 

6.1. Veiklos planas projekto įgyvendinimo proceso valdymui 

 

6.1.1. Numatomi pakeitimai teikiamų paslaugų, organizacinės struktūros, 

funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymo požiūriu 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“  įgyvendinimo pradžioje planuojama įkurti 

naują juridinį vienetą – „Reformacijos sąjūdžio istorinį-kultūrinį centrą“. Planuojami jo 

steigėjai: Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, LR Kultūros ministerija. Įgyvendinus projektą, pakeitimų paslaugų, 

organizacinės struktūros, funkcijų ir atsakomybės požiūriais neplanuojama, šis juridinis 

vienetas pilnai rūpintųsi Reformatų skvero parku ir infrastruktūra.  

 

6.1.2. Savarankiško vientiso ansamblio funkcionavimo galimybės akcentuojant 

kultūrinius, ekonominius, socialinius aspektus 

Prielaidas savarankiško vientiso ansamblio funkcionavimui sudaro planuojami VŠĮ 

„Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ steigėjai: Lietuvos Evangelikų Reformatų 

bažnyčia, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, LR Kultūros ministerija. Centras 

turėdamas savo biudžetą rūpinsis pastatų ir parko ansambliu. Keletas įvairių steigėjų sudarys 

prielaidas aktyviai kultūrinei veiklai – steigėjai turėtų noriai naudotis patraukliai sutvarkyta 

aplinka ir infrastruktūra įvairių renginių organizavimui.  

 

6.1.3. Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro vieta dvaro miesto 

želdyno valdyme 

Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. Reformatų skvero želdynai priskiriami 

intensyvaus naudojimo režimui. Skverą valdytų ir tvarkytų naujai įkurtas VŠĮ „Reformacijos 

sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras“.  
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11. Pav. Reformatų skvero vieta miesto želdynų sistemoje 

Šaltinis: Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 m. 
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7. PROJEKTO RIZIKOS IR JAUTRUMO ĮVERTINIMAS 
 

7.1.1. Rizikos, jautrumo analizės rezultatai, jų prielaidos 

Siekiant sumažinti projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ įgyvendinimo riziką, 

būtina numatyti pagrindinius rizikos veiksnius bei iš anksto numatyti priemones šiai rizikai 

neutralizuoti. Identifikuotos rizikos ir jų mažinimo būdai detalizuojami 7.1.3 skyrelyje. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos inicijuojamo projekto ekonominis-

socialinis vertinimas apima ir jautrumo analizę. Bendrą projekto naudą (žalą) sudaro finansinė 

ir ekonominė-socialinė nauda (žala).  

 Finansinė projekto nauda atsiras dėl: pajamų iš patalpų nuomos. 

 Finansinė projekto žala atsiras dėl: išlaidų teritorijos priežiūrai, išlaidų pastatų 

išlaikymui, išlaidų Centro darbuotojų atlyginimams, išlaidų švietimo veiklai, išlaidų 

kultūrinei veiklai.  

 Ekonominė-socialinė nauda pinigine verte pasireikš dėl: sumokėto PVM mokesčio, 

išaugusios nekilnojamojo turto vertės, sumokėtų GPM ir Sodros mokesčių, suteiktų 

švietimo paslaugų, suteiktų kultūros paslaugų, išaugusio turistų skaičiaus, sumažėjusio 

nusikalstamumo.  

 

Atliekant jautrumo analizę, buvo daroma prielaida, jog: finansinė ir ekonominė-

socialinė nauda sumažės 10 proc., o finansinė žala išaugs 10 proc. (pesimistinis scenarijus) bei 

finansinė ir ekonominė-socialinė nauda išaugs 10 proc., o finansinė žala sumažės 10 proc. 

(optimistinis scenarijus). Jautrumo analizės duomenys pateikti žemiau esančioje lentelėje: 

  

28. Lentelė. Jautrumo analizės rezultatai 

Rodiklis / scenarijus Pesimistinis Realistinis Optimistinis 

Pokytis, proc. -10 proc. +0 proc. +10 proc. 

Grynoji dabartinė finansinė vertė, Lt -16464591 -14481483 -12529981 

Grynoji dabartinė ekonominė-socialinė vertė, Lt -1328526 1878485 5053890 

Vidinė grąžos norma, proc. 6% 9% 12% 

Naudos ir kaštų santykis 0.95 1.07 1.19 
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Jautrumo analizė, atlikta 10 metų laikotarpiui, rodo, kad projekto finansinės ir 

ekonominės-socialinės naudos bei finansinės žalos pokytis vidutiniškai įtakoja projekto 

naudingumą. Grynosios dabartinės vertės bei vidinės grąžos normos pokytis, esant skirtingiems 

scenarijams, vaizduojamas žemiau esančiame grafike: 

 

12. Pav. Projekto GDV ir VGN, esant skirtingiems scenarijams 
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Atlikus projekto jautrumo analizę, galima daryti išvadą, jog projektas nėra ypatingai 

jautrus finansinės ir ekonominės-socialinės naudos bei finansinės žalos pokyčiui, kadangi 

projekto generuojama ekonominė-socialinė nauda susideda iš daugelio dedamųjų. 

 

7.1.2. Rizikos ir jautrumo analizės išvados 

Identifikuotos rizikos ir jų mažinimo būdai detalizuojami 7.1.3 skyrelyje. 

Jautrumo analizė parodė, jog projektas „Reformatų skvero rekonstrukcija“ yra 

vidutiniškai jautrus finansinės ir ekonominės-socialinės naudos pokyčiams. 
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7.1.3. Pagrindiniai rizikos tipai, priežastys, priemonės ir būdai rizikai sumažinti 

bei išvengti 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ riziką galima skirstyti į: 

 Finansinę riziką; 

 Technologinę riziką; 

 Aplinkosauginę riziką; 

 Socialinę riziką; 

 Institucinę riziką; 

 Politinę riziką. 

 

 Finansinė projekto rizika apima finansavimo šaltinių klausimą. Jeigu projektas nebus 

finansuojamas arba bus nepilnai finansuojamas, tuomet iškils grėsmė, kad nebus pasiekti visi 

numatomi projekto rezultatai bei pasekmės. Ši rizika yra pati didžiausia, nes šiuo metu nesant 

patvirtintų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Norvegijos ir EEE finansinių mechanizmų bei 

kitų šaltinių gairių pareiškėjams, nėra jokių garantijų dėl galimybės bent dalį projekto 

„Reformatų skvero rekonstrukcija“ išlaidų finansuoti iš minėtų finansinių instrumentų. Taip pat 

kyla grėsmė, jog projektui nepavyks pritraukti privačių investuotojų. 

Šią riziką būtų galima minimizuoti atidžiai sekant informaciją apie įvairių finansinių 

instrumentų finansavimo galimybes bei pristatant projektą potencialiems privatiems 

investuotojams. 

Investicijų vertė, įgyvendinant projektą, dėl įvairių priežasčių gali išaugti. Tai gali sąlygoti 

infliacija, planuojamas euro įvedimas, minimalaus darbo užmokesčio kilimas bei kiti 

makroekonominiai veiksniai. Šios rizikos galima būtų išvengti ieškant alternatyvių projekto 

finansavimo šaltinių bei tiksliai įvertinus investicijas (atlikus tiekėjų apklausas, sudarius tikslias 

sąmatas, sekant kainų augimus – kritimus). 

 Technologinę projekto riziką sudaro rekonstrukcijos darbų sudėtingumas bei atlikimas 

laiku. Norint sumažinti šią riziką, reikia pasirinkti kompetentingus ir aukštos kvalifikacijos 

specialistus šiems darbams atlikti.   

 Aplinkosauginė projekto rizika yra galimas projekto veiklų neigiamas poveikis 

aplinkai. Šiam projektui nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo pagal Lietuvoje 

galiojančius įstatymus. 
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 Socialinę projekto riziką sudaro galimas neigiamas visuomenės požiūris į 

įgyvendinamą projektą. Norint sumažinti šią riziką, reikia tinkamai informuoti visuomenę apie 

vykdomą projektą ir jo teikiamą naudą. Tuo tikslu bus vykdomos įvairios viešinimo veiklos: 

pastatytas viešinimo stendas, kuriame bus skelbiamas projekto pavadinimas, lėšų panaudojimo 

paskirtis ir finansavimo šaltinis, informacija apie projekto eigą bus publikuojama spaudoje, 

internete.  

 Institucinė projekto rizika yra suprantama kaip projekto pasiekimų panaudojimo 

užtikrinimas, įgyvendinus projektą. Tai garantuoja naujas juridinis vienetas – VŠĮ 

„Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras“. Pasibaigus projektui, projekto pasiekimai 

bus toliau valdomi šios įstaigos. Eksploatacinės ir kitos išlaidos bus dengiamos iš įstaigos lėšų. 

Nėra pavojaus, kad keistųsi įstaigos statusas, ko pasekoje gali keistis jos veiklos strategija ir 

nebūtų galimybės išlaikyti projekto metu sukurtų pasiekimų. 

 Politinė projekto rizika yra susijusi su projektą vertinančių institucijų nepalankiais 

sprendimais projekto atžvilgiu. Tai pagrindinė projekto rizika, kuriai mažinti bus siekiama 

tiksliai įvardinti problemas, tikslinių grupių poreikį, projekto atitikimą teisės aktams, atrankos 

kriterijams, parodyti, kaip projekto metu bus sprendžiamos susidariusios problemos bei 

užkertamas kelias kitų problemų atsiradimui, kokie bus pasiekimai, rezultatai bei sukuriama 

pridėtinė vertė. 
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8. PROJEKTO NAUDOS ĮVERTINIMAS 
 

8.1.1. Finansinė nauda 

Finansinė projekto nauda (žala) pasireikš dėl: 

 Išlaidų teritorijos priežiūrai.  

 Išlaidų pastatų išlaikymui.  

 Išlaidų Centro darbuotojų atlyginimams.  

 Išlaidos švietimo veiklai.  

 Išlaidos kultūrinei veiklai.  

 Pajamų iš patalpų nuomos.  

 

Detalūs finansinės naudos skaičiavimai pateikti galimybių studijos 4.1.8. skyriuje.  

 

8.1.2. Ekonominė nauda 

Ekonominė-socialinė nauda pasirėkš dėl: 

 Sumokėto PVM mokesčio. 

 Išaugusios nekilnojamojo turto vertės. 

 Sumokėtų GPM ir Sodros mokesčių. 

 Suteiktų švietimo paslaugų.  

 Suteiktų kultūros paslaugos.  

 Išaugusios turistų skaičiaus.  

 Sumažėjusio nusikalstamumo.  

 

Detalūs ekonominės socialinės naudos skaičiavimai pateikti galimybių studijos 4.1.8. 

skyriuje.  

 

8.1.3. Ilgalaikė ekonominės grąžos prognozė ir analizė 

Detalūs finansinės naudos skaičiavimai pateikti galimybių studijos 4.1.8. skyriuje.  
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29. Lentelė. Finansinė nauda (žala) II-osios alternatyvos atveju 

Metai Investicijos (su 

minuso ženklu) 

Finansinė 

nauda (žala) 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuota 

finansinė nauda 

Sukaupta diskontuota 

finansinė nauda 

N -27015064 0 1 -27015064 -27015064 

N+1 0 1784500 0.935 1667757 -25347307 

N+2 0 1784500 0.873 1558651 -23788656 

N+3 0 1784500 0.816 1456684 -22331972 

N+4 0 1784500 0.763 1361387 -20970586 

N+5 0 1784500 0.713 1272324 -19698262 

N+6 0 1784500 0.666 1189088 -18509174 

N+7 0 1784500 0.623 1111297 -17397877 

N+8 0 1784500 0.582 1038595 -16359282 

N+9 0 1784500 0.544 970650 -15388632 

N+10 0 1784500 0.508 907149 -14481483 

 

Projekto generuojama finansinė nauda dešimties metų laikotarpyje būtų neigiama ir 

siektų -14.481.483 Lt.  

 

Detalūs finansinės naudos skaičiavimai pateikti galimybių studijos 4.1.8. skyriuje.  

 

30. Lentelė. Bendra (ekonominė-socialinė ir finansinė nauda (žala)) II-osios alternatyvos 
atveju 

 Būsima vertė Diskonto norma 

7 proc. 

Dabartinė vertė 

Metai Investicijos 

(su minuso 

ženklu) 

Ekonominė 

nauda 

(žala) 

Finansinė 

nauda 

(žala) 

Bendra 

nauda 

Pinigų 

srautai 

Diskonto 

reikšmė 

Diskontuoti 

pinigų 

srautai 

Sukaupti 

diskontuoti 

pinigų srautai 

N -27015064 7270942 0 7270942 -19744122 1 -19744122 -19744122 

N+1 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.935 2877171 -16866951 

N+2 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.873 2688945 -14178006 

N+3 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.816 2513032 -11664974 
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N+4 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.763 2348628 -9316346 

N+5 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.713 2194980 -7121366 

N+6 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.666 2051383 -5069983 

N+7 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.623 1917180 -3152802 

N+8 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.582 1791757 -1361045 

N+9 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.544 1674540 313495 

N+10 0 1294073 1784500 3078573 3078573 0.508 1564990 1878485 

 

Projekto generuojama bendra (finansinė ir ekonominė-socialinė) nauda dešimties metų 

laikotarpyje būtų teigiama ir siektų 1.878.485 Lt. Vidinė grąžos norma siektų 9 proc., naudos ir 

kaštų santykis – 1,07. 

 

8.1.4. Laukiamų rezultatų, pagristų ES finansuojamų programų reikalavimams 

analizė 

2004-2006 m. Lietuvos bendruoju programavimo dokumente buvo išskirta 3.4 priemonė 

„Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“. Projektas „Reformatų skvero rekonstrukcija“ 

geriausiai atitiktų šią priemonę. Bendrajame programavimo dokumente išskiriami šie priemonė 

pasiekimų, rezultatų ir poveikio rodikliai: 

Pasiekimo rodikliai: 

 Sukurtų naujų/pagerintų buvusiųjų turistų traukos vietų skaičius (80);  

Rezultatų rodikliai: 

 Bendras sukurtų darbo vietų skaičius (2500, vyrų/moterų (proc.): 35/65 proc.); 

 Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo (65 mln. eurų); 

Poveikio rodikliai: 

 Sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (3500, vyrų/moterų (proc.): 35/65 proc.); 

 Lankytojų skaičius paremtuose objektuose padidėjimas per metus (vidutiniškai 4 proc. 

kas metai). 

 

2007-2013 m. „Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje“ išskirta 1.3 priemonė 

„Atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimas, panaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei 

sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui”. Projektas „Reformatų skvero rekonstrukcija“ 
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geriausiai atitiktų šią priemonę. Programoje išskiriami šie pasiekimų, rezultatų ir poveikio 

rodikliai: 

Pasiekimo rodikliai: 

 Paremtų turizmo projektų skaičius (120 vnt.); 

Rezultatų rodikliai: 

 Sukurtų darbo vietų skaičius (167 vnt.); 

 Pritraukta privačių investicijų (57,5 mln. Lt); 

Poveikio rodikliai: 

 Atvykstamojo turizmo pajamų augimas (50 proc.);  

 Atvykstančių turistų vidutinės buvimo trukmės šalyje ilgėjimas (35 proc.). 

 

Projektu „Reformatų skvero rekonstrukcija“ bus pagerinta buvusi turistų traukos vieta, 

nors šio projekto negalima tiesiogiai vadinti turizmo infrastruktūros plėtros projektu, kadangi 

tai nėra pagrindinis jo tikslas. Projektas taip pat prisidės prie rezultatų rodiklių: bus sukuriamos 

naujos darbo vietos bei pritraukiamas privatus kapitalas. Projektas „Reformatų skvero 

rekonstrukcija“ taip pat teigiamai įtakos ir poveikio rodiklį – didės užsienio turistų skaičius. 

 

8.1.5. Paveldosauginė, kultūrinė, gamtosauginė projekto nauda ir įtaka miestui 

Projekto paveldosauginė nauda miestui pasireikš dėl istoriškai vertingo Senamiesčio 

dalies Vingrių priemiesčio 94-ojo kvartalo sutvarkymo ir kultūros paveldo (Sinodo pastato) 

išsaugojimo nuo sunykimo. 

Kultūrinė nauda miestui pasireikš dėl VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio 

centro“ vykdomų veiklų: švietimo, kultūrinių renginių organizavimo, muziejaus įkūrimo ir 

priežiūros.  

Gamtosauginė projekto nauda miestui pasireikš dėl sutvarkytų ir praplėstų Reformatų 

skvero želdinių. 

 

8.1.6. Švietėjiška ir istorinio pažinimo nauda vilniečių kultūrinio-istorinio 

identiteto sutvirtinimui 

Įkurtas VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras“ leis įamžinti 

Reformacijos judėjimo idėjas bei svarbiausių švietėjiškų ir istorinių faktų atminimą – būtent 
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Vilniuje buvo įkurta J.Morkūno spaustuvė, atidaryta A.Kulviečio mokykla, Vilnius buvo kitų 

svarbių kultūrinių įvykių epicentras. Reformacija buvo savotiška jungtis tarp mažosios ir 

didžiosios Lietuvos. Naujai įkurtas Reformacijos istorijos muziejus, leistų visuomenei pažinti 

daugiau kaip tūkstantį eksponatų, paįvairintų vaizdo ir garso įrašais, rašytine medžiaga. Centre 

įkurta mokykla galėtų vykdyti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kuri apimtų vaikų mokymą ir 

kitas kryptis. Švietėjišką veiklą skatins ir įkurta biblioteka. 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro steigimas ne tik įamžintų Reformacijos 

judėjimo palikimą Lietuvai, tačiau ir turėtų teigiamą poveikį vilniečių kultūrinio-istorinio 

identiteto sustiprinimui. Būtų laužomas ano meto sulenkėjusio Vilniaus stereotipas, išaugtų 

vilniečių pasididžiavimas savo miestu, supratimas apie jo svarbą puoselėjant lietuvybę. 

Patraukli aplinka leistų istoriniam-kultūriniam centrui įgyvendinti įvairesnius projektus, tiek 

patalpose, tiek atviroje erdvėje. 

Istorijos-kultūros centras, o tuo pačiu ir skveras, turėtų būti skirtas ir jaukiam vilniečių 

poilsiui, būti atviras įvairioms kultūroms ir renginiams, tada jis įgautų funkcines galimybes 

pratęsti per 500 m. Reformacijos sąjūdžio puoselėtos tolerancijos, švietimo tradicijas mūsų 

tautiečių sąmonėje. 

 

8.1.7. Nauda socialiniu aspektu 

Ekonominė-socialinė nauda pasirėkš dėl: 

 Sumokėto PVM mokesčio; 

 Išaugusios nekilnojamojo turto vertės; 

 Sumokėtų GPM ir Sodros mokesčių; 

 Suteiktų švietimo paslaugų; 

 Suteiktų kultūros paslaugos;  

 Išaugusios turistų skaičiaus;  

 Sumažėjusio nusikalstamumo.  

 

Detalūs ekonominės socialinės naudos skaičiavimai pateikti galimybių studijos 4.1.8. 

skyriuje.  
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8.1.8. Nauda miesto saugumo aspektu 

 

Įvairios policijos suvestinės rodo, jog didžioji dalis plėšimų įvykdoma atokesnėse, 

prastai apšviestose ir menkai žmonių lankomose vietose.  

Šiuo metu Reformatų skverą galima traktuoti kaip pakankamai nuošalią vietą, nes jame 

nevyksta jokie renginiai, skveras dažniausiai naudojamas kaip šunų vedžiojimo vieta. Didelė 

dalis praeivių skverą naudoja kaip kelio sutrumpinimą einant pėsčiomis iš naujamiesčio į 

senamiestį. Šiuo metu Reformatų skveras apšviestas palyginti prastai, šviestuvų skaičius yra per 

mažas, dalis jų nuniokoti ir neveikia. Reformatų skvero medžiai ir krūmai yra pakankamai seni, 

genėti ir tvarkyti senokai. Apleistas Pylimo g. 7 pastatas neretai tampa asocialių asmenų traukos 

centru. 

Po Reformatų skvero rekonstrukcijos bus pagerintas skvero apšvietimas, sutvarkyti 

želdiniai. Įkurtas VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centras“ organizuos skvere 

įvairius renginius, privačioms įmonėms išnuomotos patalpos taip pat pagyvins skvero 

gyvenimą. To pasakoje skveras taps patrauklia, miestiečių mėgstama ir lankoma vieta. Tkėtina, 

jog dėl šios priežasties sumažės galimybės skvere vykdyti plėšimus ir kitus nusikaltimus. Ši 

nauda buvo įvertinta skaičiuojant projekto ekonominę-socialinę naudą. 
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9. PROJEKTO TĘSTINUMAS 
 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ tęstinumas yra numatomas šiais aspektais: 

Instituciniu aspektu. Šį tęstinumą užtikrins planuojamas naujai įsteigto VŠĮ 

„Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ statusas – viešoji įstaiga, kurios dalininkai 

būtų Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, LR 

Kultūros ministerija. Institucinis tęstinumas bus įformintas įstaigos steigimo sutartyje. 

Finansiniu aspektu. Pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų 

finansavimo šaltinių paramai, tęstinumą užtikrins naujai sukurta juridinė struktūra – VŠĮ 

„Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras“. Centro steigėjai bus įsipareigoję skirti lėšų 

Reformatų skvero parko ir pastatų priežiūrai, centro funkcijų vykdymui. Tokiu būdu būtų 

užtikrintas Centro finansavimas po projekto įgyvendinimo. 

Technologiniu aspektu. Naujai rekonstruotų patalpų nereikės remontuoti bent 10 metų, 

taigi aukšta kultūros paslaugų kokybė technologiniu požiūriu pasibaigus projektui bus užtikrinta 

ilgam laikotarpiui. 
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10. PROJEKTO ĮTAKA APLINKAI 
 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ įtaka aplinkai pasireikš per sutvarkytą 

kraštovaizdį – bus tvarkomas Reformatų skvero želdynas bei pastatai.  

Projektas prisidės prie LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1160. „Dėl 

nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“. Dokumente 

išskiriamas pirmosios krypties „Aplinkos kokybė“ srities „Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė” 

ilgalaikis tikslas – išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę šalies įvairovę, gamtos ir kultūros 

paveldo vertybes, skatinti atkurti pažeistus gamtinius elementus, užtikrinti racionalų 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės naudojimą. 

Projektas prisidės prie minėtos strategijos įgyvendinimo. 
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11. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO BŪTINUMAS 
 

Remiantis 2005 m. birželio 21 d. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Nr. X-258) antruoju priedu „Dėl planuojamos ūkinės 

veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“, 

poveikio aplinkai vertinimo procedūra galėtų būti reikalinga šiai veiklai: 

 Urbanistinių objektų, įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų 

parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo 

kompleksus, statyba (kai užimamas didesnis kaip 0,5 ha plotas); 

 

Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ metu planuojamas parkavimo aikštelės ir 

požeminio aikštelės įrengimas, tačiau bendras plotas siektų ne daugiau kaip 0,37 ha. Tokiu 

būdu atranka dėl PAV nėra reikalinga. 

 Kitoms projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ metu planuojamoms veikloms, 

poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl jo būtinybės nėra reikalingi. 
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12. PAGRINDINĖS IŠVADOS 

 

 Reformatų skveras yra Vilniaus miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijoje, kvartale, 

kurį riboja Pylimo, Kalinausko, Teatro ir Trakų gatvės. Remiantis Vilniaus senamiesčio 

reglamentu, kvartalui suteiktas III B senamiesčio zonos 94 numeris. 

 1582 m. Eustachijus Valavičius Evangelikams dovanojo sklypą seniesiems maldos 

namams, špitolei ir kapinėms, tačiau yra duomenų, kad jau 1581 m. Evangelikai buvo laidojami 

už Trakų vartų. Istoriniai šaltiniai įrodo, kad Reformatų bendruomenė skvero teritorijoje iki 

Antrojo Pasaulinio karo valdė 4 sklypus: centriniame sklype su Sinodo namu ir koplyčiomis, 

kurie buvo svarbiausi Reformatų bendruomenės pastatai. Antrasis sklypas buvo nuomojamas 

prie Pylimo gatvės, prekybos paviljonams, trečiajame sklype į šiaurę nuo centrinio sklypo buvo 

sodas, o ketvirtas sklypas buvo nuomojamas už Sinodo pastato, gipso lipdinių dirbtuvei ir 

gyvenamam namui. 

 1998 m. Pylimo g. 7 (Sinodo) pastatas grąžintas Evangelikų Reformatų bendruomenei. 

Prie pastato suformuotas sklypas pagal tuometinį statinių faktinį naudojimą. Šiuo metu Sinodo 

pastato būklė yra avarinė, Reformatų skveras visuomenės poreikiams išnaudojamas palyginti 

prastai. Skvere nėra suoliukų, šiukšliadėžių, kitų viešosioms erdvėms reikalingų elementų. 

Teritorijos želdiniai prižiūrėti, tačiau išdėstyti chaotiškai, grindinys susidėvėjęs, terasiniai 

laiptai skvero centrinėje dalyje praradę savo funkciją ir patrauklumą. 

 Atliktas dendrologinis tyrimas leidžia teigti, jog Reformatų skvero esamas sumedėjusių 

augalų potencialas ir istorinis teritorijos paveldas yra pakankamai aukštas, reikalaujantis ir 

leidžiantis rekonstrukcijos keliu sukurti aukštos meninės vertės ir psichologinės įtaigos objektą. 

 Remiantis Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentu, prieš pradedant žemės judinimo 

darbus, Reformatų skvere yra privaloma atlikti archeologinius tyrimus. 

 Rengiant galimybių studiją buvo bendrauta su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos, Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodo, Lietuvos 

Evangelikų Reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos atstovais, istorikais, architektais, kitomis 

suinteresuotomis pusėmis. Buvo analizuojamas šių pusių požiūris į Reformatų skvero funkcijas 

ir vietą Vilniaus miesto gyvenime. 
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 Buvo identifikuotos šios projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ tikslinės grupės: 

Vilniaus miesto gyventojai, kiti Lietuvos gyventojai, užsienio turistai Vilniaus mieste. Įvertinti 

šių tikslinių grupių poreikiai ir būdai jiems patenkinti. 

 Istoriniai duomenys rodo, jog šiandieninio Reformatų skvero teritorija turėjo labai 

glaudų ryšį su Reformacijos sąjūdžiu. Šiuo metu Vilniuje nėra jokios vietos, įamžinančios 

Reformacijos ir pagrindinių jos veikėjų atminimą. Šie ir kiti faktai sudaro prielaidas svarstyti 

Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro steigimo galimybes. Pastarojo pagrindinis 

akcentas galėtų būti Reformacijos istorijos muziejus, kuriam jau yra surinkta nemažai 

eksponatų. Be kita ko Reformacijos sąjūdžio istorinis-kultūrinis centras galėtų vykdyti 

švietėjišką (edukacinę) veiklą, kuri apimtų vaikų mokymą ir kitas kryptis. 

 Priimtiniausias Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro juridinis statusas būtų 

viešoji įstaiga, kurios dalininkai būtų Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia, Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba, LR Kultūros ministerija.  

 Nerealu tikėtis, kad centro pajamos galėtų padengti sąnaudas. Dėl šios priežasties dalį 

Reformatų skvero pastatų patalpų planuojama išnaudoti komerciniams tikslams – patalpų 

nuomai.   

 1997 m. rugpjūčio mėn. iniciatyvinė grupė išreiškė Reformacijos ir lietuviško rašto 

pradininkų Vilniuje pagerbimo idėją. Buvo iškeltos keturios paminko alternatyvos. 

 Remiantis Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentu, Reformatų skvero teritorijai yra 

nustatytas riboto naudojimo režimas. Galimos Reformatų skvero naudojimo paskirtys: 

visuomeninė bei teritorija bendro naudojimo želdynams įrengti. Sinodo namuose, esančiuose 

Pylimo g. 7, taip pat nustatytas riboto naudojimo režimas. Galimos Sinodo namų naudojimo 

paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė bei komercinė ir smulkaus verslo.Esant poreikiui, 

Reformatų skvero bei Sinodo namų, naudojimo sąlygos gali būti keičiamos.  

 Remiantis atlikta analize, galima teigti, jog kvartalo urbanistinė struktūra neišbaigta 

formuoti. Prieš Antrąjį Pasaulinį karą dabartinio skvero teritorijoje stovėjo apie 15 įvairios 

paskirties statinių, kurie neišliko. Įvertinus turimus istorinius duomenis, pateikti pasiūlymai kai 

kurių pastatų atkūrimui. 

 Reformatų skverui siūlomas polifunkcinis zonavimas: Evangelikų Reformatų 

bendruomenės sklypo atkūrimas su paminklu Reformacijos pradininkams Lietuvoje, bendro 
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naudojimo želdynas, visuomeniniai komerciniai objektai – galerijos, kavinės, viešbučiai 

atkuriamuose pastatuose ir požeminis parkingas su klubu. 

 Siekiant rasti geriausią Reformatų skvero sutvarkymo sprendimą, galimybių studijoje 

analizuojama keletas rekonstrukcijos ir sutvarkymo skvero bei pastatų eksploatavimo 

alternatyvų. Alternatyvos skiriamos pagal šiuos kriterijus: techninis modelis, veiklos modelis, 

valdymo ir finansavimo modelis.  

 Palyginus alternatyvas pagal įvairius kriterijus buvo pasirinkta alternatyva, kurios atveju 

planuojama ne tik sutvarkyti skverą, rekonstruoti Sinodo pastatą, tačiau ir atstatyti 5 istoriškai 

egzistavusius pastatus (~3840 kv. m), taip pat atkurti koplyčios elementus.  

 Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju reikalingos 27,015 mln. Lt investicijos. Atlikus 

galimų finansavimo šaltinių analizę, buvo nustatyta, jog projektui realu pritraukti 57 proc. 

privačių lėšų, 15 proc. lėšų iš įvairių fondų bei 28 proc. reikėtų nuosavų lėšų. 

 Projektas generuotų šią finansinę naudą/žalą: išlaidos teritorijos priežiūrai, pastatų 

išlaikymui, centro darbuotojų atlyginimams, švietimo veiklai, kultūrinei veiklai, pajamos iš 

patalpų nuomos. Projektas generuotų tokią ekonominę-socialinę naudą: valstybei sumokamas 

PVM mokestis, išaugusi nekilnojamojo turto vertė, valstybei sumokami GPM ir Sodros 

mokesčiai, visuomenei suteiktos švietimo ir kultūros paslaugos, išaugęs turistų skaičius, 

sumažėjęs nusikalstamumas. Dešimties metų laikotarpyje generuojama bendra nauda (grynoji 

dabartinė vertė) siektų 1,9 mln. Lt, vidinė grąžos norma – 9 proc., naudos ir kaštų santykis – 

1,07. 

 Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ įgyvendinimas yra tikslingas dėl šių 

priežasčių: a) Patogioje geografinėje vietoje esančio skvero neefektyvus išnaudojimas; b) 

Nykstantis architektūrinis paveldas; c) Nepakankamai įvertinta Reformacijos judėjimo svarba 

Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Pagrindinės projekto prielaidos: a) Reikiamų finansavimo 

šaltinių pritraukimas; b) Reikiamos teisinės bazės sutvarkymas; c) Paslaugų teikėjų 

kompetencija ir teikiamų paslaugų kokybė; d) Susijusių tikslinių grupių motyvacija.  

 Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ bendrasis tikslas – architektūros paveldo 

objekto bei jo prieigų išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams; Specifinis tikslas – 

Reformatų skvero ir jame esančių pastatų rekonstrukcija bei VŠĮ „Reformacijos draugijos 

istorijos-kultūros centras“ įkūrimas; Uždaviniai: a) Rekonstruoti esamus Reformatų skvero 

pastatus: Pylimo g. 7, Šreterių paminklą-koplytėlę; b) Atstatyti istorinius pastatus Reformatų 
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skvere; c) Sukurti ir pastatyti paminklą Reformacijos judėjimui; d) Sutvarkyti Reformatų 

skvero aplinką; e) Įkurti VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centrą“. 

 Projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ trukmė – 36 mėn. Palyginti ilgas projekto 

įgyvendinimo laikas yra sąlygotas didelio paruošiamųjų darbų poreikio (planavimo ir techninių 

dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų konkursų vykdymo), realūs rekonstrukcijos darbai truktų 

tik apie 12 mėn. Projektą planuojama įgyvendinti 3 etapais. 

 Galimybių studijoje buvo įvertinta projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ rizika 

(finansinė, technologinė, aplinkosauginė, socialinė, institucinė, politinė) ir jos mažinimo 

priemonės. Studijoje įvertintas projekto tęstinumas šiais aspektais: instituciniu, finansiniu, 

technologiniu. 

 Pagal galiojančius teisės aktus projektui „Reformatų skvero rekonstrukcija“ poveikio 

aplinkai vertinimas ar atranka dėl jo nėra reikalingi. 

 Įvertinus projekto „Reformatų skvero rekonstrukcija“ svarbą ir naudą Vilniaus miestui, 

rekomenduojama jį įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti pasirinktąją alternatyvą,  reikalinga 

papildyti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą, patvirtinti naują teritorijos detalųjį planą 

bei gauti pritarimą šiems sprendiniams iš visuomenės. Taip pat reikalinga atlikti steigimo 

darbus įsteigiant VŠĮ „Reformacijos draugijos istorijos-kultūros centras“. 
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13. SAVIVALDYBĖS KOMPETENCIJAI 

PRIKLAUSANČIŲ DARBŲ PLANAS REZULTATUI 

PASIEKTI 

 

Įgyvendinant projektą, savivaldybei reikėtų atlikti šiuos darbus: 

 Sutvarkyti teisinę bazę, kuri leistų Reformatų skvere vykdyti norimus darbus. Teisinės 

bazės sutvarkymas apimtų detaliojo plano rengimą, Vilniaus senamiesčio apsaugos 

reglamento papildymą. Šioms veikloms reikėtų numatyti finansavimą ir konkurso būdu 

atrinkti paslaugų teikėjus.  

 Inicijuoti VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ steigimą drauge su 

LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčia. 

 Ieškoti Reformatų skvero rekonstrukcijos finansavimo šaltinių: 

o Pristatyti projektą verslo sektoriui, aptarti bendradarbiavimo galimybes. 

o Analizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų finansinių instrumentų 

paramos kryptis bei, esant kvietimui, teikti paraišką. 

o Drauge su kitais VŠĮ steigėjais sukaupti lėšų toms investicijoms, kurių 

neįmanoma finansuoti iš privačių lėšų bei fondų. 

 Vykdyti visų numatytų veiklų (archeologinių tyrinėjimų, techninio projektavimo, 

rangos, paminklo pastatymo ir kt.) vykdytojų atranką. 

 Kontroliuoti minėtų veiklų vykdymą ir darbų kokybę. 

 Užtikrinti nuolatinį VŠĮ „Reformacijos sąjūdžio istorinio-kultūrinio centro“ finansavimą 

bei įtraukti jį į miesto gyvenimą: reklamuoti turizmo informacijos centre, numatyti 

įvairius renginius ir kt. 
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