būstas

Mūsų būstas Darni plėtra Interjeras/Eksterjeras Praktinė statybų duona Šimtmečio architektūra

DELFI būstas  Darni plėtra

Vilniečiai pasiekė savo: kaip po atnaujinimo atrodys
Reformatų skveras (18)
www.DELFI.lt
2018 m. rugpjūčio 27 d. 18:48













aA 
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,
rašoma pranešime žiniasklaidai.

Reformatų sodas
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SUSIJĘ STRAIPSNIAI:

• Išsiskyrė savivaldybės ir visuomenės nuomonės dėl Reformatų skvero
atnaujinimo (33)

• Pusvelčiui parduodamos sodybos lietuvių jau nebedomina (367)
VEIDAI

Kultūrinį–istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio sodo
projektas 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,
susitikimuose su bendruomenėmis, išgirdus RE:FORMATŲ
festivalyje susibūrusios visuomenės grupės nuomonę.

Andriaus ir Monikos Šedžių akistata
teisme: nesutarimai kyla ne tik dėl
vaiko globos (21)

Rasta tinkamiausia vieta paminklui Reformacijai
Istorinės sąsajos ir jų išsaugojimas Reformatų sode labai svarbus
dabartiniams reformatų išpažinimo tikintiesiems. 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 Pylimo gatvės
pusės perkelti arčiau Reformatų bažnyčios pastato, išryškinant

BŪSTAS

Kokį būstą geriau pasirinkti: naujos ar
senos statybos?

bažnyčios ir Sinodo vizualinį kontaktą bei šių pastatų ašyje ir parko
pagrindinių takų susikirtimo vietoje nedidelėje aikštelėje
įkomponuojant paminklą.
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, Vilniaus
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

BŪSTAS

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

išsaugojimą.
Nors Sinodo pastatas yra perleistas į privačias rankas ir jo prieigos
negali būti 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 rekonstravimo sąlygas.
BŪSTAS

Stato butus kaip kotedžus ir giriasi, kad
šildymas beveik nieko nekainuos

Partnerio turinys
DELFI

Kolegijos Kryme direktorė apie kruviną
išpuolį: žudė visus iš eilės (1096)
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Ekspertų nuomonė – pritariama medžių tvarkymui
Po rugpjūčio 9 d. įvykusio Reformatų sodo tvarkymo projekto
pristatymo kraštovaizdžio architektams, savivaldybė sulaukė
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) ekspertinės
nuomonės, kuria pritariama Reformatų sodo projektui, išryškinami
jo privalumai bei išsakytos pastabos, kaip projektą būtų galima

VIDEO

Tiesiogiai iš MO muziejaus: architekto
Danielio Libeskindo paskaita

patobulinti.
Kraštovaizdžio ekspertai išsakė pasitikėjimą projekto autorių
profesionalumu ir pritarė numatytam medžių tvarkymui (dalies jų
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.

BŪSTAS

Įgyvendinat Reformatų sodo projektą bus maksimaliai išsaugomi
vertingiausi medžiai. Šiandien sode auga 264 medžiai.
Projektuojant sodą buvo rekomenduojama šalinti 67 medžius

Kadaise nusikaltėlių pamėgta gatvė
keičia įvaizdį: dabar tai viena
patraukliausių vietų pirkti būstą

(pagrindinės šalinimo priežastys: bloga medžio dendrologinė
būklė). Praėjusią savaitę Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos
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,

BŪSTAS

Ekspertai grindis rinktis siūlo
atsižvelgiant į savo gyvenimo būdą

tačiau jau dabar aišku, kad šalinamų medžių skaičius tikrai
sumažės, o esama ekosistema bus siūloma pildyti pavėsį
toleruojančiomis augalų rūšimis.
Sodas bus atviras visą parą
Atnaujinto Reformatų sodo neplanuojama aptverti ar užrakinti
VIDEO

nakčiai. Nors I darbų etape jokia tvora ir nebuvo suplanuota,
reaguodami į pasiūlymus dėl aptvėrimo, projekto autoriai atsisakys
tvoros II projekto etape.

Tiesiogiai iš MO muziejaus: Edmundo
Jakilaičio pokalbis su Vytautu
Landsbergiu

Įsiklausius į sodo lankytojų pasiūlymus, Reformatų sodo takų
sistema bus koreguojama – numatoma kieta danga pagrindiniuose
tranzitiniuose takuose.

STILIUS

Ką ir už kiek siūlo lietuviškos mados
išpardavime: drabužius iš čia neša
glėbiais
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Išgirstas vilniečių siūlymas nesegmentuoti skvero, o siekti

VERSLAS

Kitų metų biudžeto projektas teikiamas
Seimui

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
pagrindinių takų, gerokai padidėjo pievos plotas, kurioje miestiečiai
galės laisvai rinktis savo veiklos scenarijų, o kitoje kapinių pusėje
numatyta tik vaikų žaidimų zona. Likusi teritorija liks visiškai
universali įvairioms veikloms.

VERSLAS

Šapoka pristatys 2019 metų Lietuvos
biudžeto projektą

Dalis vilniečių siūlė eksponuoti ir 1983 m. metų projekto betoninių
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
savivaldybei nesaugoti Tarybinio laikotarpio laiptų fragmento.
Apie 10 metų – tiek praėjo nuo pirmųjų tyrimų ir studijų ruošiantis
atnaujinti Reformatų sodą. Šiuo metu sodo atnaujinimo projektas
yra praėjęs visas reikalingas teisines procedūras, turi finansavimą ir
padarius nedidelius pakeitimus bus pagaliau įgyvendintas –

AGRO

Lietuvių augintojus prispaudė kinai ir
ukrainiečiai (47)

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.
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Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse,
žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei
sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.

Registruota (2)

VERSLAS

„Lidl“ atidaro parduotuves dar trijuose
Lietuvos miestuose

Anoniminė (16)

Parašykite savo nuomonę
Prisijunkite su:

arba diskutuokite anonimiškai čia

Jūsų nuomonė
PILIETIS

Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis

Skelbti

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

Rodyti diskusiją

AGRO

Išaiškintas nelegalios paukštienos
gamybos cechas – kaip tai atrodo (1)

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

Susiję straipsniai
BŪSTAS

Išsiskyrė savivaldybės ir visuomenės
nuomonės dėl Reformatų skvero
atnaujinimo (33)
Vilniaus miesto savivaldybei paskelbus apie
pasirašytą sutartį su viešą konkursą laimėjusia...

VIDEO

Viena įspūdingiausių sengirių Lietuvoje:
įžengti čia leidžiama toli gražu ne
visiems

BŪSTAS



Pusvelčiui parduodamos sodybos
lietuvių jau nebedomina (367)  144
Tik vasarą galima pamatyti, kaip staigiai ištuštėja
miestai atėjus savaitgaliui. Dalis žmonių...

BŪSTAS

GRYNAS

