
Tradicinis baroko sodas: Versalio rūmų sodas Prancūzijoje

Projekte į parką pažvelgta iš šiuolaikinės 
ekologinės perspektyvos, tuo pačiu semiantis 
įkvėpimo iš baroko stiliaus laikotarpio, kuriuo 
buvo įkurta Misionierių bažnyčia, vienuolynas 
bei sodas.

Esminis baroko sodų priežiūros tikslas buvo 
iš laikyt i  sukurtą ornamentalų vaizdą, 
neleidžiant kisti augalų formoms bei išbujoti 
nepageidaujamoms rūšims. Šiais laikais, 
priešingai, ekologai skatina bioįvairovę, ir 
įžvelgia didelę vertę savaime užžėlusiose 
teritorijose.

Misionierių sodų sprendinyje suvienijamos dvi 
skirtingos perspektyvos. Geometrizuotos, 
nuolat prižiūrimos kruopščiai atrinktų augalų 
erdvės, primenančios istorinę sodų tradiciją, 
derinamos su idėja išsaugoti egzistuojančią 
turtingą ekosistemą. Pagrindinė projekto idėja - 
kontrastas tarp geometrizuotos struktūros ir 
”laukinio” charakterio želdynų, kurie skirti 
pionierinių rūšių, sudarančių genetinę 
duomenų bazę darniam ateities miesto 
vystymuisi, išsaugojimui.

Gilles Clement „Trečiojo kraštovaizdžio“ teoriją 
iliustruojantis parkas Nantes, Prancūzijoje

Misionierių sodai: 
prijaukintos dilgėlės

Koncepcija

„Trečiasis kraštovaizdis 
apima visas erdves, 

paliktas natūraliai 
gamtos evoliucijai. 
<...> Rūšių skaičius 

prižiūrimuose laukuose 
ar miškuose yra žymiai 

mažesnis nei apleistose 
vietose. Šiuo požiūriu 

Trečiasis kraštovaizdis 
yra planetos genetinis 

rezervuaras, erdvė 
ateičiai.“ 

Gilles Clement

 Aromatinių žolelių
 sodo pjūvis

Vilnelės krantinės pjūvis 
ties Tymo turgumi

Esami turistų maršrutai

Esami turistų maršrutai

Žalieji koridoriai

Žalios erdvės mieste

Svarbiausi pėsčiųjų srautai

Pagrindiniai įėjimai

Kiti įėjimai

Miesto bokštai, matomi iš parko

Siūlomas pėsčiųjų takų pratęsimas parko teritorijoje

Misionierių sodai miesto kontekste     M 1:10 000

Esami/siūlomi turistų maršrutaiŽaliosios erdvės mieste Svarbiausi pėsčiųjų srautai

Senamiestis

Rasos

Užupis

Markučiai

Parko struktūros koncepcija M 1:5 000

Esama situacija M 1:5 000

Pjūvis A-A M 1:1 000

Parko teritorija turtinga 
laukiniais daugiamečiais 
žydinčiais žoliniais 
augalais, kurie suteikia 
prieglobstį daugeliui 
drugelių bei kitų vabzdžių 
rūšių.

Projekte esama laukinė 
pieva išlaikoma, 
padarant ją 
patrauklesnę, saugesnę ir 
lengviau prieinamą parko 
lankytojams. 80% esamų 
krūmynų iškertami, 
paliekant likusius smulkiai 
parko gyvūnijai.
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nuosėdos turi būti 
išvalomos kas 10 metų 
ir gali būti 
naudojamos tręšimui
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Tvenkiniai: vandens valymo sistema
Pirmas valymo etapas Antras valymo etapas

žemesnio lygio tvenkinių 
vanduo tinkamas gyventi 
žuvims bei maudymuisi

Apšvietimo koncepcija
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7. gatvės 
apšvietimas

a Geometrinių formų 
erdvių “iškirtimas” 
esamoje neprižiūrėtoje, 
apžėlusioje parko 
erdvėje.

b Geometrizuoto „tinklelio“ 
perdengimas  su  esama 
chaotiška parko struktūra. 

c Esamo reljefo 
išryškinimas, jį 
geometrizuojant.

Nepakankamai 
išnaudotas šlaitas 
su apžvalgos 
aikštele

Turgaus erdvė, 
atkirsta nuo parko ir 
upės gatvėmis

Neišnaudota upės 
krantinė

Neprižiūrėta žalia 
erdvė su vandens 
telkiniais ir turtinga 
ekosistema

 Sunkiai pasiekiama, bet gerai 
matoma erdvė tarp dviejų gatvių

1|Misionierių sodų perspektyva iš gėlyno, kurioje matomi tvenkiniai, tiltas virš Maironio g., arbatos namelis bei sodai
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 Tiltas per Maironio g.

Misionierių bažnyčia

 Arbatos namelisSodai

 Vaismedžių sodas

Apžvalgos bokštasKavinė



plan 1:1000

Geometr in ių formų erdvių 
“ i š k i r t i m a s ”  e s a m o j e  
neprižiūrėtoje, apžėlusioje parko 
erdvėje, kurie sudarytų ryškų 
kontrastą juos supančiai laukinei 
gamtai.

Geomet r i zuoto  „ t ink le l io“  
p e r d e n g i m a s  s u  e s a m a  
chaotiška parko struktūra. 
Standartinis linijinis vaismedžių 
sodas primintų parko – sodo 
funkciją bei suteiktų erdvei 
tvarkos pojūtį.

Esamo reljefo išryškinimas, jį 
geometrizuojant. Misionierių 
k a l n o  š l a i t u i  s u t e i k i a m a s  
urbanistinis, reprezentacinis 
charakteris.

Tvenkiniai tampa vandens 
valymo sistemos dalimi; tai leis 
naudot i  juos maudynėms,  
žvejybai, sodų laistymui.

Šaltiniai išryškinami, paverčiant 
juos svarbiais  urbanist inės 
aplinkos elementais.

Tymo turgaus erdvė praplečiama 
l ink Vi ln ios upės;  krant inė 
tvarkoma ir paverčiama malonia 
susitikimų vieta.
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Misionierių sodų planas M 1:1 000
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Pievos

Lolium perenne

Agrostis stolonifera

Anthemis nobilis Saxifraga caesia

Muscari armeniacum
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Dryas octopetala

Portulaca grandiflora

Aster novi-belgii

Zauschneria 
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Lavandula x 
intermedia

Malus baccata
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3|Pliažo vaizdas su tiltu, apžvalgos bokštu ir vaismedžių sodu perspektyvoje2|Tymo turgaus aikštė su aromatinių žolelių sodu perspektyvoje
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