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Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Vilniaus miesto savivaldybei
SĮ „Bendrasis planas“
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Vilniaus arkivyskupijai
Dėl Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono nuo Šopeno g. iki Geležinkelio ir Algirdo g. sankryžos

rekonstravimo Projektinių pasiūlymų
2020-03-05

Mums kelia didelį susirūpinimą Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono nuo Šopeno g. iki
Geležinkelio ir Algirdo g. sankryžos rekonstravimo Projektinių pasiūlymų, parengtų SĮ „Bendrasis
planas“ sprendiniai.
Restauratorių sąjungos nariai aktyviai dalyvavo Projektinių pasiūlymų aptarime,
tačiau nesame tikri ar mūsų pastabos buvo išgirstos. Norime dar kartą atkreipti Jūsų dėmesį į
svarbiausius aspektus rekonstruojant šią išskirtinę Vilniaus miesto vietą.
Esminiai dalykai, susiję su Nacionalinės reikšmės paminklu (beje, kaip ir Zapyškio bažnyčios prieigų
projekte) yra tiesiog neįvardinti projektinių pasiūlymų UŽDUOTYJE.
Užduotis Projektiniams pasiūlymams bei Projektiniai pasiūlymai Šv. Stepono
bažnyčios aplinkoje (Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribose) buvo paruošti,
neparengus Nacionalinės reikšmės paminklo apsaugos reglamento. Tai prieštarauja galiojantiems
įstatymams. Į daugelį esminių pastabų gavome autorių atsakymą, kad „tai nenumatyta Projektinių
pasiūlymų Užduotyje“. Manome, kad būtina sulaukti paminklo apsaugos reglamento duomenų ir
iš naujo parengti Projektinių pasiūlymų Užduotį bei koreguoti projektinius pasiūlymus.
Po 150 metų Šv. Stepono bažnyčios, kapinių, istorinio priemiesčio naikinimo ir
niekinimo, turime galimybę atgauti orumą, ištirti ir sutvarkyti šią teritoriją neužmirštant istorijos ir
kultūrinio pamato.
Projektinių pasiūlymų trūkumai:
1. Pagrindinis projekto trūkumas - neatsižvelgta į Nacionalinės reikšmės paminklo (u.k.1042)
vertingąsias savybes, nesuvokta, kad svarbiausia šioje teritorijoje yra Šv. Stepono bažnyčia
ir jos istorinė aplinka nuo1600 iki 1864 m.
2. Skveras projektuojamas lyg eilinėje tuščioje vietoje, neturinčioje istorinės praeities (na,
nebent sovietmečio gamyklos istoriją);
3. Bažnyčios aplinka kaip buvo užpilta gamyklos statybinėmis atliekomis, taip ir paliekama.
Autoriai projektiniais sprendiniais įteisina per pastaruosius 150 m. šios vietos naikinimo
laikotarpyje suformuotą siaurą duobę aplink Šv. Stepono bažnyčią.
4. Kapinių gyvavimas nuo 1600 iki 1864 m., čia palaidotų istorinių asmenybių atmintis, projekte
ignoruojama;
5. Sovietmečio gamyklos statiniai (statybinis kranas, kaminas, ...), pasirinkti kaip skvero idėjiniai
tūriniai akcentai, yra brutalūs ir vizualiai nustelbia paminklą – Šv. Stepono bažnyčią.

