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Reformatų sodas bus atkurtas pagal vilniečių ir architektų
kartu ištobulintą planą (12)
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Reformatų sodas bus sutvarkytas pagal vilniečius: išsaugota žymiai
daugiau medžių, atsisakyta sodo aptvėrimo, rasta tinkamiausia vieta
paminklui, pakoreguota tranzitinių takų sistema, jiems parenkama kieta danga,
praneša Vilniaus savivaldybė.

Reformatų sodas

Kultūrinį-istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio sodo
projektas esą kito atidžiai įsiklausius į vilniečių paskutiniame etape
prieš pat statybas pateiktus pasiūlymus rugpjūčio 13–19 vykusioje
internetinėje apklausoje Vilnius.lt, savivaldybės organizuotose
ekskursijose po sodą, diskusijose Reformatų bažnyčioje,

© Saulius Žiūra

susitikimuose su bendruomenėmis, išgirdus RE:FORMATŲ
festivalyje susibūrusios visuomenės grupės nuomonę.
Rasta tinkamiausia vieta paminklui Reformacijai
Praėjusią savaitę Miesto plėtros departamentui surengus projekto
autorių ir būsimo paminklo Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos
raštijos pradininkų atminimui kūrėjų susitikimą, tinkamiausia vieta
paminklui buvo rasta savivaldybei pasiūlius pagrindinį taką į sodą iš

MAISTAS

Saldumynas iš moliūgų, kuris gali
atsidurti ant vaišių stalo

Pylimo gatvės pusės perkelti arčiau Reformatų bažnyčios pastato,
išryškinant bažnyčios ir Sinodo vizualinį kontaktą bei šių pastatų
ašyje ir parko pagrindinių takų susikirtimo vietoje nedidelėje
aikštelėje įkomponuojant paminklą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI:

• Šimašius džiaugiasi Vilniaus proveržiu, opozicija įžvelgia stagnaciją (73)
„Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, Vilniaus

DELFI

Naujas Puteikio taikinys: interpeliacija
grasina dar vienam ministrui

evangelikų reformatų parapijos atsiųstuose laiškuose savivaldybei
sveikinamas Vilniaus miesto savivaldybės ryžtas pagaliau
sutvarkyti miesto skverą, sutampantį su istorine reformatų
bendruomenės erdve, išsakoma tvirta nuomonė prieš betoninių
laiptuotų konstrukcijų išsaugojimą ir pasisakoma už sveikų medžių
išsaugojimą.
VERSLAS

Nors Sinodo pastatas yra
perleistas į privačias rankas ir
jo prieigos negali būti

Kitų metų biudžeto projektas teikiamas
Seimui

tvarkomos viešomis lėšomis,
sutarta, kad projekte bus
numatytos kraštovaizdžio
tvarkymo sprendinių gairės ir
šiam sklypui. Pagal pasiūlytas
gaires savivaldybė išduos
Sinodo pastato ir jo aplinkos
DELFI

rekonstravimo sąlygas“, –
rašoma Vilniaus savivaldybės pranešime žiniasklaidai.

Sureagavo VTEK nariai: įvertino
Pranckiečio ir Urbšio elgesį

Ekspertų nuomonė – pritariama medžių tvarkymui
Po rugpjūčio 9 d. įvykusio Reformatų sodo tvarkymo projekto
pristatymo kraštovaizdžio architektams, savivaldybė sako
sulaukusi Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS)
ekspertinės nuomonės, kuria pritariama Reformatų sodo projektui,
išryškinami jo privalumai bei išsakytos pastabos, kaip projektą būtų
VERSLAS

galima patobulinti.
„Kraštovaizdžio ekspertai išsakė pasitikėjimą projekto autorių

Vilniaus savivaldybė paskelbė naujo
atliekų vežėjo paslaugų pirkimo

profesionalumu ir pritarė numatytam medžių tvarkymui (dalies jų

projektą

kirtimui). Projekto autoriai atsižvelgė į konstruktyvias pastabas ir
numatė medžių tvarkymo priemones bei šalinamų medžių skaičių
pakoreguoti pagal pastabas ir įgyvendinimo etapus, didžioji dalis
projekto gyvatvorių nebus genimos“, – teigiama savivaldybės
pranešime.
„Įgyvendinat Reformatų sodo projektą bus maksimaliai išsaugomi
vertingiausi medžiai. Šiandien sode auga 264 medžiai.

GRYNAS

Projektuojant sodą buvo rekomenduojama šalinti 67 medžius
(pagrindinės šalinimo priežastys: bloga medžio dendrologinė
būklė). Praėjusią savaitę Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos

Šis žavus gyvūnas patinka ne visiems:
gyvenantys nuošaliau skaičiuoja
nuostolius (15)

ir priežiūros komisija, kurią sudaro nepriklausomi ekspertai,
visuomenininkai, dar kartą apžiūrėjo kiekvieną sodo medį ir pateikė
savo rekomendacijas. Koreguojant takų tinklą ir kitus sprendinius,
bus stengiamasi maksimaliai atsižvelgti į minėtos komisijos
siūlymus ir maksimaliai sumažinti šalinamų brandžių medžių
skaičių, išsaugoti vertingą ekosistemą. Tikslus šalinamų medžių
skaičius paaiškės po sisteminio viso projekto sprendinių (takų
sistemos, apšvietimo išdėstymo ir kt.) peržiūrėjimo ir įvertinimo,
tačiau jau dabar aišku, kad šalinamų medžių skaičius tikrai
sumažės, o esama ekosistema bus siūloma pildyti pavėsį
toleruojančiomis augalų rūšimis“, – rašoma.

PILIETIS

Lietuvaičiai investuoja į nekilnojamą
turtą Ispanijoje, o ten gyvenanti
verslininkė – į medžius Lietuvoje

Sodas bus atviras visą parą
Atnaujinto Reformatų sodo neplanuojama aptverti ar užrakinti
nakčiai. Nors pirmajame darbų etape jokia tvora ir nebuvo
suplanuota, reaguodami į pasiūlymus dėl aptvėrimo, projekto
autoriai atsisakys tvoros antrajame projekto etape.
Įsiklausius į sodo lankytojų
pasiūlymus, Reformatų sodo
takų sistema bus koreguojama
– numatoma kieta danga

VIDEO

DELFI Diena. Ar Urbšys su Pranckiečiu
sulauks apkaltos už galbūt darytą
spaudimą VTEK nariams ir kodėl
Vilniaus meru siekia tapti
Uspaskichas?

pagrindiniuose tranzitiniuose

←

takuose.
Išgirstas vilniečių siūlymas
nesegmentuoti skvero, o siekti
universalumo: nuspręsta, jog
Vilniaus evangelikų reformatų
sinodo pastato komplekso teritorija su sakralia zona, kurioje 1982
–1983 m. brutaliai išgriautos kapinės, bus įamžinta ir išskirta
kraštovaizdinėmis priemonėmis, tačiau likusių sodo erdvių
funkcijos iš esmės nebus diktuojamos – perkėlus vieną iš

AGRO

Lietuvių augintojus prispaudė kinai ir
ukrainiečiai (47)

Privalumai:
- Palūkanos nuo 4.9%

pagrindinių takų, gerokai padidėjo pievos plotas, kurioje miestiečiai

- Nereikia įkeisti automobilio

galės laisvai rinktis savo veiklos scenarijų, o kitoje kapinių pusėje

- Nereikia KASKO ir pradinio

numatyta tik vaikų žaidimų zona. Likusi teritorija liks visiškai
universali įvairioms veikloms.

Paskolos suma: 4500 EUR

Dalis vilniečių siūlė eksponuoti ir 1983 m. metų projekto betoninių

500 EUR

laiptų fragmentą atnaujintame sode, šalia eksponuoti informaciją
apie tarybinių ir Nepriklausomybės laikų įamžinimo ženklų ir reljefo
transformacijos istoriją. Tačiau Valstybinė kultūros paveldo
komisija rugpjūčio 27 d. vykusiame svarstyme rekomendavo

AUTO

Perspėjo važiuojančius pro Panevėžį:
teks apsišarvuoti kantrybe

Trukmė: 60 mėn.
12 mėn.

Mėnesio įmoka 107.21 EUR

savivaldybei nesaugoti Tarybinio laikotarpio laiptų fragmento.
Apie 10 metų – tiek praėjo nuo

Gauti pasiūlym

pirmųjų tyrimų ir studijų
ruošiantis atnaujinti Reformatų
sodą. Šiuo metu sodo
atnaujinimo projektas yra
praėjęs visas reikalingas
Prabanga unikaliame SPA

teisines procedūras, turi

Patirkite prabangą ir pasimėgaukite poilsiu
unikaliame SPA

finansavimą ir padarius

Esperanza Resort & SPA

Apsilankyti

nedidelius pakeitimus bus
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Karo mediką papirkti bandęs jaunuolis
atleistas nuo bausmės

Pavyzdžiui, skolinantis 10000 €, kai sutar

pagaliau įgyvendintas – miestiečiai džiaugsis sutvarkyta vieša
erdve jau po metų. Atnaujintas Reformatų sodas neabejotinai taps
nauju traukos centru Vilniuje, viena populiariausių ir jaukiausių vietų
vilniečių ir miesto svečių laisvalaikiui.
VERSLAS
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Šapoka pristatys 2019 metų Lietuvos
biudžeto projektą

VIDEO

Registruota (0)

Dariaus ir Girėno stadiono konkursas
klampina Kauno savivaldybę

Anoniminė (12)

Parašykite savo nuomonę
Prisijunkite su:

arba diskutuokite anonimiškai čia

Jūsų nuomonė

DELFI
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis

Skelbti
Rodyti diskusiją

Į Vilniaus merus kandidatuojantis
Uspaskichas žada nemokamą viešąjį
transportą

BŪSTAS

DELFI socialiniuose tinkluose:
Būkite įvykių sūkuryje ir svarbiausias naujienas sužinokite pirmi!
Sekite DELFI naujienas Facebook, Twitter, LinkedIn ir Instagram!

Romoje dirbanti architektė pasidalino
įžvalgomis apie Vilnių: įsigyti būstą
centre yra elito privilegija

Susiję straipsniai
LIETUVOJE

Šimašius džiaugiasi Vilniaus proveržiu,
opozicija įžvelgia stagnaciją (73)
Vilniaus meras liberalas Remigijus Šimašius ,
trečiadienį pristatydamas pastarųjų metų...
MULTIMEDIJA

Klaipėda užsimojo aplenkti Vilnių:
ruošiasi pirmoji Lietuvoje paleisti

Top naujienos
IŠSKIRTINĖ DELFI MEDŽIAGA



LIETUVOJE

Ramanausko-Vanago brolis Albinas: kai
mane paleido, iškart supratau, kodėl
(319)
Ilgi metai miškuose, tamsiuose, šaltuose ir
ankštuose bunkeriuose, sveiku protu

VERSLAS

tramvajų

