
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai 

Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui 

LR Aplinkos ministerijai 

 

REIKALAVIMAS  

SUSTABDYTI REFORMATŲ PARKO PROJEKTO DARBUS 

2018-08-13 

Vilnius 

 

Atsižvelgdami į tai, kad nebuvo sudarytos tinkamos, Orhuso konvencijos (ratifikuotos 2001 

m.) nuostatų atitinkančios sąlygos suinteresuotoms gyventojų grupėms bei specialistams įsitraukti į 

Reformatų parko projekto užduočių formavimą ir projekto rengimo eigą, taip pat į tai, kad apie 

numatomą pasaulio paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro reikšmingos vietos esminės kaitos 

projektą Lietuva iš anksto neinformavo UNESCO pasaulio paveldo centro, kaip nustatyta UNESCO 

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių, reikalaujame 

stabdyti neteisėto projekto vykdymą ir sudaryti sąlygas užsakovui tinkamai suformuluoti užduotį ir 

išgryninti projekto užmojus - diskutuojant viešai su įvairių sričių specialistais, bendruomenėmis 

(reformatais ir vietos gyventojais) bei suinteresuotais visuomenės atstovais. 

Suinteresuotos visuomenės atstovai ir specialistai nebuvo įtraukti į projektinių užduočių 

išgryninimą. Tokiu būdu užsakovui nesudarytos sąlygos iškelti tinkamai suformuluotą užduotį 

daugelio vilniečių vertinamos ir Vilniaus istorijai ypatingai svarbios erdvės atnaujinimo projektui. 

Projektas buvo tinkamai pristatytas tik pasirašius sutartį su rangovu. Tai apribojo įvairių sričių 

specialistų ir bendruomenių atstovų galimybę išsakyti konstruktyvią projekto prielaidų ir sprendinių 

kritiką bei pasiūlymus. Todėl projekto autorė negalėjo konstruktyviai reaguoti į specialistų bei 

bendruomenių pastabas ir negalėjo koreguoti projekto. Pavėluoto viešinimo metu išsakyta 

specialistų bei bendruomenių atstovų kritika sudaro pagrindą atsigręžti į projekto rengimo prielaidas 

bei skirtingų kartų Vilniaus gyventojų poreikius ir pradėti projektavimo procesą, užtikrinantį projekto 

kokybę. 

Šį raštą adresuojame ne tik projekto užsakovui, bet ir viešąjį interesą atstovaujančioms ir 

išvadas dėl architektūrinių projektų kokybės teikiančioms institucijoms bei visuomeninėms 

komisijoms: Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Vilniaus regioninei architektūros tarybai, 

Visuomeninei Miesto planavimo komisijai, Visuomeninei Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 

komisijai, Želdynų planavimo visuomeninei komisijai. 

 

Asociacija „Išsaugokime Vilniaus medžius“ (vadovas Pranas Gudaitis) 
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