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DĖL REFORMATŲ SODO 

  

 

   

Išanalizavome jūsų rašte keliamus klausimus ir atsižvelgiant į Valstybinės kultūros paveldo 

komisijos  2018 m. rugpjūčio 27 d. protokolą V17-13(6.1.), Lietuvos Respublikos Aplinkos 

ministerijos 2018 rugsėjo 14 d. raštą A50-29488/18 nuspręsta tęsti Reformatų sodo Pylimo g. 

Vilniuje tvarkymo projektą. 

Taip pat atsižvelgiant į diskusijas Reformatų bažnyčioje, susitikimus su bendruomenėmis, 

išgirdus RE:FORMATŲ festivalyje susibūrusios visuomenės grupės nuomonę, pateiktus 

pasiūlymus rugpjūčio 13–19 vykusioje savivaldybės interneto svetainėje vykdytoje apklausoje, 

pritarimus su pasiūlymais projektui tobulinti, gautus iš Lietuvos reformacijos ir kultūros draugijos, 

Vilniaus evangelikų reformatų draugijos, Lietuvos evangelikų reformatų konsistorijos, kaimyninių 

daugiabučių namų bendrijų bei rekomendacijas, pateiktas Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos, Reformatų sodo tvarkymo sprendiniai bus koreguojami.  

 Pakoreguotas Reformatų sodo projektas visuomenei bus pristatytas atlikus archeologinius 

tyrimus. 

 Informuojame, kad apie projekto viešinimą, projekto pakeitimus, atsižvelgiant į gautus 

pasiūlymus, bei paskutinius susitikimus su visuomene ir kitus Jums rūpimus klausimus išsamiai 

atsakėme 2018 m. rugsėjo 25 d. raštu A51-82327/18. 

Dėkojame už Jūsų išsakytas mintis. 
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