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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.Esama Situacija. Projekto vieta – Misionierių sodų rekreacinė zona Vilniuje, keturių istorinių miesto 
erdvių susikirtimo vietoje. Vakaruose ribojasi su Senamiesčiu, šiaurinėje dalyje – Užupiu, rytinėje 
Paplaujos kvartalu, pietrytinėje, Subačiumi. Senamiesčio dalis bene labiausiai išvystyta socialinio 
aktyvumo prasme, suteikia galimybę „maitinti“ Misionierių parką pėsčiųjų srautais, Paupio – Paplaujos 
dalis bene, labiausiai apleista, tačiau įgyvendinus teritorijos konversijos projektus, tikimasi socialinio 
atsigavimo ženklų. Šiaurinėje teritorijos dalyje esamas turistinių autobusų parkingas, gali suteikti 
papildomą pėsčiųjų srautą į parko teritoriją, turint omeny, patrauklius miesto panoraminius vaizdus, 
atsiveriančius nuo viršutinių parko terasų. 

2.Istorinis kontekstas. Misionierių vienuolyno ansamblis pradėtas statyti dar XVII.Netrukus šalia jo 
atsirado ir parkas – sodai. Šaltiniuose minima, jog tai buvo didelis, apie 300 vaismedžių sodas, su 
penkiais tvenkiniais, bei angliško tipo parku, jame esančiais šaltiniais. Įvairiais istoriniais laikotarpiais 
keitėsi teritorijos urbanistinė struktūra ir funkcija. Dar iki XIX vid. Vilnelė turėjo atšaką kuri tekejo 
dabartine kūdrų gatve ir formavo atskirą gyvenamąjį kvartalą. Ilgainiui (jau XIX pab.) kanalas buvo 
užpiltas ir jo vietoje atsirado gatvė. XIX – XX amžių sandūroje dabartiniame Tymo turguje veikė žuvų 
turgus. Urbanistinė struktūra labiausia pakito tarybiniais metais, kuomet buvo nutiesta Maironio gatvė. 
Šis žingsnis neabejotinai sujaukė funkcinę, erdvinę teritorijos struktūrą. Vientisa teritoja buvo dirbtinai 
perskelta naujai nutiesto plento, visiškai nebūdingo nei senamiesčiui, nei kitiems gretimiems istoriniams 
priemiesčiams.  

3.Projekto Idėja. Pagrindinė  esama didžiosios Misionierių sodų dalies problema – Socialinė teritorijos 
degeneracija. Tam didžiausią įtaką turi nepalanki urbanistinė terpė – apleistos gretimos teritorijos 
(„skaiteksas“, Misionierių vienuolyno ansamblis) bei nesama pėsčiųjų takų infrastruktūra.  Jei pridėtume 
Apleistus parkų želdynus – susidarytume vaizdingą reginį: neaktyvi, uždara, apaugusi „urbanistinė 
kišenė“. Tartum „užpelkėjęs“ žaliasis lopinėlis pačiame miesto centre. Mes siūlome „įlieti“ dinamiškų, 
takių formų į „Kūdrų“ parką, siekiant pastarąjį išjudinti, išlaisvinti iš socialinio, urbanistinio „liūno“. Taki 
takų plastika sujungtų du kraštinius parko taškus – Tymo turgų ir apžvalgos aikštelę su kavine ant kalno 
Subačiaus gatvėje, tokiu būdu suteikdama potencialo pėsčiųjų srautui – intelektualinei tėkmei. 

4. Projektiniai Sprendiniai.Viena iš parko atgaivinimo priemonių: funkcinių – vizualinių ryšių 
gerinimas. Svarstant optimistinį variantą ir tolimą alternatyvą į ateitį siūlytume siaurinti Maironio gatvę 
iki 2 juostų kelio (arba išvis ją naikinant), ir naikinti Aukštaičių gatvės atkarpą prie Tymo turgaus. Šis 
variantas svarstytinas tik atsižvelgus į stambesnio mastelio teritorijos perspektyvą – transporto ryšius tarp 
keturių besiribojančių mikrorajonų, atliekant galimybių studiją. Tačiau šiandieniniam projektui 
pasirenkame labiau realų kelią. Vizualinių ryšių gerinimą - tvarkant želdynų zoną lygiagrečią Maironio 
gatvei, genint juos. Taip pat vienodos mažosios architektūros parinkimą abiejuose sodų pusėse, gerinant 
dirbtinio apšvietimo struktūrą. Funkcinių ryšių gerinimas – sukuriama papildoma takų sistema, 
„sukabinanti“ abejas teritorijas išskirtas Maironio gatvės, taip pat įrengiant reikiamą pėsčiųjų perėjų 
skaičių. Teritorijos Erdvinė struktūra. Maksimaliai panaudojame esamus želdinius, siūlome juos 
sutvarkyti, pritaikyti miestiečių rekreacijai. Valant krūmynus, genint medžius, atsirenkant vertingus 
želdinius,  formuojančius parko erdvę, juos pabrėžiančius, bet ne ją tramdančius. Šiuo metu erdvinė 
sistema sukuria uždaros, padrikos erdvės įspūdį. Kertant krūmynus formuojame jaukią, lengvai 
suvokiamą tereno ir želdynų kuriamą erdvę. Parke esantys prūdai diktuoja takų sistemą. Pagrindinis parko 
„Kūdrų“ dalies takas, jungiantis Tymo turgų ir kavinę prie apžvalgos aikštelės Subačiaus gatvėje. Šis 
takas įprasmina pagrindinę projekto idėją – parkas atveriamas natūraliai socialinei – intelektualinei 
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„tėkmei“, panaikinant dabartinį urbanistinį „užpelkėjimą“. Laisva takų sistema ir palankūs nauji 
patekimai į parką sukurtų palankią terpę jaunoms šeimoms ateisiantiems su mažais vaikais (Sereikiškių 
parko pavyzdys). Parko „Barbakano“ dalyje paliekamas esamas takas, kurį mes laikome puikiai 
pasiteisinusiu ir naudojame kaip atskaitos tašką naujai kuriamiems parko takams, stilistiniu ir funkciniu 
požiūriu. Pėsčiųjų takų rengimui vadovavomės šiais pagrindiniasi principais: takai turi natūraliai įsilieti į 
esamo tereno struktūrą, atsižvelgėme į kuo patogesnį takų susisiekimą su gretimomis teritorijomis ir 
atveriame  takus dviratininkams, kas šiuo metu yra neįgyvendinta, į parką dviračiais tegalima patekti vos 
poroje vietų ir nesama takų sistema trukdo jais laisvai naudotis. Takų medžiagiškumas.  Pagrindinis takas 
smulki akmens skalda, šviesi, šalutinių takų – tamsi skalda, tokiu būdu išryškiname pagrindinę „tėkmės 
idėją“. Šviesus pagrindinis takas grakščiai vingiuoja Misionierių sodų teritorijomis. Taip pat siūlome 
betono trinkelėmis išgristi dviračių taką prie Tymo turgaus ir sukuriant dviračių perėja, takų tąsą prie 
vilnelės, išsprendžiant šiuo metu labai nepalankų dviratininkams  eismo mazgą. Numatomos trys 
pagrindinės apžvalgos aikštelės: dvi esamos - Subačiaus gatvėje ir prie „Barbakano“ bei nauja, tarpinė 
tarp šių dviejų, prie naujai sukurto tako. Projekte numatome aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas. 
„Barbakano“ dalyje dabar egzistuojanti piknikų pieva, skirta ramiam poilsiui, kuri labai sėkmingai 
naudojama ir oro balionų entuziastų. „Kūdrų“ dalyje numatomos trys pagrindinės ramaus poilsio zonos, 
pieva prie liepų alėjos, taip pat parko dalis tarp prūdų (labiausiai urbanizuota), su geriausiomis apžvalgos 
vietomis, bei gausiu suoliukų skaičiumi ir „Šaltinių zona“, su laisvai augančia augalų sistema. Aktyviam 
poilsiui numatoma zona rytinėje parko dalyje: pieva skirta sportui ar kitai aktyviai veiklai (aitvarų 
leidimui ar dar viena palanki vieta oro balionų startui). Ant plynaukštės sukuriama zona su šienaujama 
pieva, puikiai tiktų futbolui (ar kitam pievos sportui), galėtų tapti alternatyva dabar egzistuojančiam „stalo 
kalno“ laukui Kalnų parke, turint omenyje palankų reljefą. Suoliukų sistema ir apžvalgos galimybės nuo 
viršutinės terasos, masintų praeivius stebėti pievos veiklą. Lankytojų aptarnavimui numatyta lauko kavinė 
šalia Tymo turgaus, su puikiu vaizdu į Užupį ir Barbakano kalną. Žiemą numatoma galimybė įrengti 
pavilioną su pačiūžų nuoma, atsižvelgaint į perspektyvą čiuožinėti ant užšalusių kūdrų, tokiu būdu parkas 
taptų aktyvus ir žiemos sezono metu. Taip pat siūlome užstatymą Aukštaičių gatvės dalyje, sukuriant 
papildomą komercinę – visuomeninę paslaugų funkciją. Želdynų sprendiniai. Daugiausia dėmesio 
skiriame dabartiniams teritorijos želdiniams. Siūlome atsirinkti vertingus želdinius,erdvę pabrėžiančius 
želdinius, juos nugenėti, pritaikyti gyventojų rekreacijai. Pravalyti didžiojoje teritorijos dalyje 
įsivyravusius krūmynus, pakeičiant juos į veją ar šienaujamas pievas. Numatome naujus ir esamus 
tvenkinių želdinius (Viksvos, Monažolės, Gaurės). Naujai sodinamiems krūmams ir medžiams siūlome 
natūraliai Lietuvoje augančias dekoratyvines rūšis (Darželinis Jazminas, Tunbergo bei Paprastasis 
Raugerškis, Gražiažiedė Veigėle, Platanalapis Klevas). Naujų augalų žydėjimas ir lapų spalvos kitimas 
turetų suteikti papildomo patrauklumo parkui skirtingais metų laikais. Mažosios architektūros parinkimas. 
Siūlome minimalistinio stiliaus tradicinės formos interpretacijos suoliukus bei šviestuvus, tokiu būdu 
mažoji architektūra antrintų istoriniam teritorijos kontekstui tačiau neprieštarautų laikmečio 
ženkliškumui. Siekiama darnos tarp tradicininio-istorinio konteksto  ir modernaus laikmečio fonų. 

5. Paskaičiuota Apytikslė projekto įgyvendinimo kaina. Viso ~ 1.616.000 LT. Į apskaičiuotą sąmatą 
įeina: Teritorijos paruošiamieji darbai (51.189,44 LT), Griovimo darbai (37.869,65 LT), Žemės darbai 
(98.227,80 LT), Elektros darbai (279.933,50 LT), Vandentiekis ir nuotekos (51.510,64 LT), Lauko dangų 
įrengimas (401.590,19 LT), Kiti antžeminiai darbai - suoliukai šiukšliadežės ir t.t.( 81.917,00 LT), 
Aplinkos apželdinimas (356.865,30 LT), Projektavimo ir Inžinierinės paslaugos (95.138,00 LT), Kitos 
išlaidos (14.542,00 LT), Rezervas (146.879,00 LT). 


