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PAVELDOSAUGINĖ CHARAKTERISTIKA.  
ISTORINĖ KRAŠTOVAIZDŽIO IR GAMTINĖ ANALIZĖS 
Miestų paveldas –istorinis kraštovaizdis, sukurtas žmogaus ir gamtos. Vienas iš šio paveldo objektų 

yra Misionierių vienuolyno teritorija XVII-XVIII a. sodo-parkų reliktas. Šios teritorijos ankstyviausias 
pažymėjimas Vilniaus miesto plane yra žinomas nuo XVIII a. Vilniaus miesto 1737 m. plane, 
vadinamam Fiurstenhofo, Nr. 34 pažymėtas Dangun žengimo bažnyčios ir misionierių vienuolyno 
ansamblis prie Subačiaus gatvės.  

Senamiesčio nagrinėjama teritorija yra Misionierių vienuolyno komplekso [unikalus kultūros 
vertybės kodas 761 (G360K)] sudėtinė dalis. Rengiant Misionierių sodo-parko tvarkybos darbų 
projektinius pasiūlymus buvo nagrinėjama istorinė, gamtinė, urbanistinė želdyno raida ir žaliųjų plotų 
tradicijų perėmimo galimybės. Sodų tradicijų atkūrimas buvo atskaitos taškas rengiant projekte. Buvo 
įvertintas gamtinis ir istorinis gretimybių kontekstas. Svarbi šios vietovės paveldo dalis yra 
archeologinis paveldas, kurį būtina ištirti ir įvertinti prieš pradedant teritorijos tvarkybos darbus. 2002-
2003 m. Kūdrų g., apatinėje Misionierių teritorijos terasoje, vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai 
fiksavo XVI-XIX a. kultūrinį sluoksnį. Kita sodo teritorija nėra tirta. Taip pat rekomenduojama atlikti 
analizę Krokuvos istorijos archyvuose esančios Misionierių vienuolyno rašytinės ir ikonografinės 
medžiagos. Šie tyrimai neabejotinai praturtintų tvarkybos darbų sprendinius. 

Skelbti Vilniaus miesto istorijos šaltiniai turi mažai duomenų apie miesto organizuotų želdynų raidą 
ligi XVIII amžiaus pradžios. Išlikusi XVIII ir XIX amžiaus Vilniaus ikonografinė medžiaga ir 
aprašymai leidžia susidaryti tikslų vaizdą apie jų vystymąsi nuo XVIII a. iki XX a. vidurio. Vilniaus 
miesto 1737, 1798, 1837, 1845, 1859, 1862 m. planuose šalia Aukštaičių gatvė - drobių balinimo sodai; 
į rytus nuo Misionierių - Subačiaus g., buvusi Lipskių Šveicariško sodo vieta, į pietus – garsus 
Pliaterių-Čepskų parkas, Rojaus sodas bei Vizitiečių vienuolyno sodai. Šių sodų-parkų aprašymai 
atskleidžia ilgametę sodų tvarkymo kultūrą. Čia minimi ne tik augmenija bet ir šlaitų tvarkymo būdas – 
nuo aukštumos palaipsniui besileidžiančios terasos. Visiems šio priemiesčio sodams ir parkams būdingi 
ir tvenkiniai ir fontanai, įvairūs takai ir laiptai bei tvoros. 

 
ISTORINĖ CHRONOLOGIJA IR VIETOVĘ CHARAKTERIZUOJANTYS ISTORINIAI FAKTAI 
1640 – 1650 m. Vilniaus vyskupijos sufraganas Jeronimas Sanguška pastatė rūmus, ir suplanavo 

reprezentacinį parką su centrine parterine dalimi ir sodais su tvenkiniais. 
1686 m. Misionieriai atvyko į Lietuvą, pakviesti Vilniaus vyskupo Aleksandro Katavičiaus. 

Vilniaus vienuolynas tapo pagrindiniu misionierių centru buv. Rusijos imperijoje. MISIONIERIAI 
(Congregatio missionis s. Vincentia Paulo: cm) Katalikų vienuolių kunigų ordinas, įkurtas 1625m. 
Paryžiuje šv. Vincento Pauliečio. Ši misijų kongregacija susideda iš kunigų ir pasauliečių brolių.  

1687 m. misionierių vienuoliai įsikūrė Subačiaus priemiestyje. 
1687.05.01. Kotryna Radvilienė, Vilniaus vaivados žmona, dovanojo misionieriams "Sanguškų 

rūmus arba mūrinį namą" ir sklypą Sklypas su namais, sodais ir tvenkiniais nuo Subačiaus gatvės 
beveik iki Vilnelės. Vieta, kurioje iškilo bažnyčia su vienuolynu, misionierių buvo pavadinta 
Išganytojo kalnu. 

1695m. pradėta statyti baroko stiliaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia (baigta 1730.06.18).  
1739 - 1751m. etapais buvo statomi vienuolyno pastatai, oficina ir ūkiniai pastatai.  
1745 m. misionieriai įsteigė beturčių špitolę (ligoninę). 
1773 1832 m. vyskupijos kunigų seminarija.  
1787 – 1791 m. pastatyti Vaikelio Jėzaus prieglaudos namai (arch. Augusto Kosakausko).  
1803 -1832 m. veikė parapinė mokykla.  
1810 m. įkurtas auklėjamasis institutas kurčnebyliams. 
1799-1832 m. veikė vyskupijos spaustuvė. 
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1832 m. uždaromas vienuolynas. 1838-1844 metų laikotarpiu, uždarius vienuolyną ir bažnyčią, 
sodas sunyksta. 

1844 m. sudaromas vienuolyno teritorijos priklausomybių smulkus aprašas. 
1952 m. pratiesiama Maironio gatvė, kuri sodų ir parko teritoriją padalina į dvi dalis. 
 
SODŲ TERITORIJOS RAIDOS ISTORINĖ ANALIZĖ 
 
Iš visų pusių aplink vienuolyną augo 4 dideli sodai ir daržai. Smulkus vienuolyno ir jo sodų 

aprašymas buvo sudarytas 1844 m. Aprašymuose minimi 4 sodai: bendrasis didysis, laikytinas parku, 
pirmasis ir antrasis vaisiniai ir vidinis prie vienuolyno.  

Remiantis chronologine želdyno eiga pirmiausiai aprašysime vidinį rūmų ir vienuolyno sodą, nes jis 
yra seniausiai užveistas ir minimas jau su J.Sanguškos rūmais, tai yra XVII am. vid.. Remiantis 
ikonografine medžiaga ir 1737 m. planu galime teigti, kad šioje vietoje buvo suplanuotas 
reprezentacinis rūmų barokinis sodas – parkas nusidriekęs per dvi terasa. Viršutinė sodo dalis buvo 
aukštumoje į rytus nuo rūmų, išilgai Subačiaus gatvės ir apatinė dalis Vilnelės slėnio terasoje. Aiškios 
vizualinės ašys ir nusileidimo takai jungė viršutinę rūmų sodo dalį su apatine dalim bei joje buvusiais 
žuvingais tvenkiniais. Viršutis sodo išplanavimas buvo griežtai taisyklingas su beveik vienodo dydžio 
kvadratinės formos žolynais. Centrinę alėją kirto trys skersiniai takai. Viduriniame susikirtime buvo 
įrengta apvali aikštelė, bei ant šlaito briaunos apžvalgos aikštelė. Iš sodo viršutinės terasos buvo matyti 
puiki miesto ir tvenkinių panorama. Tvenkiniai suplanuoti geometrinių formų. 

Išskirtinis savo dydžiu želdyno sistemoje yra bendrasis misionierių sodas – parkas suplanuotas 
dalyje buvusio barokinio parko. Jis buvo aptvertas iš 5 pusių tvora. Tvoros buvo įvairios nuo medinių 
su grotelėm iki mūrinių su arkų nišomis ir čerpių stogais. Didžiojo sodo aprašyme minimas priešais 
vienuolyną buvęs nedidelis angliškas sodas pasivaikščiojimams. Iš angliško sodo vedė takas į apatinę 
terasoje ir palivarką. Taip pat šiame sode buvo daržai, žuvų pilni tvenkiniai ir du šaltiniai. Minima 
medinė pašiūrė – vaško lydykla. Misionierių sodo aprašyme paminimos 9 rūšys ten augusių medžių: 
klevai, liepos, dviejų rūšių tuopos, beržai, drebulės, gluosniai, šermukšniai ir alyvos. Taip pažymima 
kad palei tvoras augo 3 eilės agrastų.  

Pirmame ir antrame vaisiniuose soduose augo obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios bei įvairių rūšių 
vaiskrūmiai. Sode buvo 115 obelų, 125 kriaušių, 22 slyvos ir 13 vyšnių. Tarp medžių buvo auginamos 
daržovės. Jame taip pat augo dviejų rūšių tuopos, kleviniai medžiai, Sibiro žirnių krūmai.  

Šie sodai buvo aptverti įvairiomis tvoromis, bei jų teritorijose buvo daug įvairios paskirties ūkinių 
statinių. Antrasis vaismedžių sodas ribojosi su vizitiečių sodais ir buvo atitvertas mūrine tvora. 
Amžininkai rašė, kad misionierių sodai patys gražiausi Vilniaus mieste.  

Vandens sistemos ir hidrotechninių įrengimų istorinių žinių yra mažai. Apie teritorijoje esančius 
Župronių šaltinius pirmą kartą užsimenama rašytiniuose šaltiniuose 1534-1534 m. Iš istorinių planų 
galime spręsti apie tvenkinių persipylimo sistemą, o iš rašytinių šaltinių žinome kad XIX a. tai buvo 
didžiausi tvenkiniai žuvims veisti. Yra žinoma, kad Misionieriai valdė vandens šaltinius, kuriuos buvo 
pritaikę savo ir kuriuos išnuomodavo miesto reikmėms. Istorinėje rašytinėje medžiagoje minima buvus 
sodo teritorijoje 9 skirtingus šulinius. 

PAGRINDINĖS PROJEKTAVIMO DARBŲ GAIRĖS IR SPRENDINIAI  
Projekto atlikimo eiga.  

• Atliktos analizės: istorinė, urbanistinė, želdinių dendrologinė, esamos padėties; 
• Metodikų nusistatymas, kuriomis remiantis vykdomi projektavimo darbai. Svarbiausių išlikusių 
istorinių elementų nustatymas ir jų eksponavimo principų pasirinkimas; 
• Nustatytos sodo - parko teritorijos ribos ir pagrindiniai įėjimai; 
• Nustatyti vertingi želdiniai ir jų grupės;  
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PAVELDOSAUGINIS ASPEKTAS Tvarkymo sąlygos 
III D 1 senamiesčio zona. „Subačiaus Paplaujos priemiesčiai“. 67 – 68 kvartalai. Numatytas 
restauravimo –atkūrimo rėžimas. Tikslas išsaugant vertingus elementus ir atkuriant prarastas dalis, 
suformuoti vieningą elementų ir formų visumą, atspindinčią sunykusios vertybės požymius, bei 
pritaikymą nūdienos poreikiams. Želdinių tvarkymo sąlygos: restauravimas, rekuperavimas, želdinių 
šalinimas, apželdinimas. 
NAUDOJIMO SĄLYGOS. Riboto naudojimo rėžimas, kad naudojimas nūdienos poreikiams sukeltų kuo 
mažesnį neigiamą poveikį arba būtų artimas autentiškai funkcijai. Rėžimu siekiama išsaugoti ir atkurti 
autentišką arba jai artimą funkciją. 
FUNKCINĖS PASKIRTYS. Rekreacinės paskirties bendramiestinis parkas; Edukacinė pažintinė; 
Kultūrinių kamerinių renginių; Istorinės pažintinės vertės didinimas;  
FUNKCINIS ZONAVIMAS. Zonos nustatytos remiantis istorinių elementų restauravimo ir funkcijų 
atkūrimo programą. Išanalizavus istorinę medžiagą projektuojama teritorija pagal naudojimo paskirtį ir 
tvarkymo pobūdį suskirstyta į 4 sodų zonas suvokiam kaip vieną nedalomą istorinį želdyną. 

• Vienuolyno ir rūmų vidinis reprezentacinis kiemo sodas; 
• I vaismedžių sodas; 
• II vaismedžių sodas; 
• Bendras didysis sodas – parkas su tvenkiniais ir daržu; 
• Vilnelės krantinės teritorija; 

PRAEITIES INTERPRETAVIMAS. Atkūrimo procesas prasideda nuo teritorijos istorinio charakterio ir 
savybių, botaninės svarbos ir kraštovaizdžio gamtinės vertės nustatymo. Siekiama išlikusius kultūrinės 
ir gamtinės vertės elementus teisingai integruoti, interpretacijos priemonėmis sukurti visumą atrandant 
naują vietovėje istorinį identitetą. Sodo -parko sutvarkymo projektas, tai kelias nuo jo praeities į ateitį 
per dabartį, tai sutvarkymo priemonių rinkinys kurių pagalba vietovė įgytų naują istorinę prasmę 
senamiesčio kontekste, atverti ją visuomenės kokybiškam kasdieniam poilsiui, suteikiant prioritetą 
istorinio, botaninio ir estetinio aspektų išsaugojimui. 
Egzistuojantys elementai, kuriuos reikia restauruoti ar atstatyti bei atkurti jų vaidmenį sodo – 
parko struktūroje.  

• Atkurti sodų sistemą, bei vizualinius ir funkcinius ryšius tarp jų (XVIII a. per.); 
• Reljefo restauravimas apatinėje bendrojo sodo terasoje (XIX a, pab.) 
• Viršutinėje terasoje esančio supiltinio apžvalgos kalnelio, kuris užgožia barbakano apžvalgą, 

įvertinus esamus medžius, maksimalus sužeminimas, atkuriant buvusį reljefą (XIX a, pab.); 
• I vaismedžių sodo šlaito terasų atkūrimas (XVIII a. pab.); 
• Tvenkinių sistemos restauravimas (XVII a. pradžia.) 
• Šaltinių trasų restauravimas, suteikiant jiems gyvybingumo; 
• I vaismedžių sodo mūrinės tvoros fragmento restauravimas ir atlikus archeologiją didesnio 

fragmento atstatymas (XVIII a. pab.); 
• Atkurti II vaismedžių sodą priešais bažnyčios ir vienuolyno kompleksą (šalia Subačiaus g.) 
• Vaismedžių ir vaiskrūmių vaidmens atkūrimas sodų želdyne; 
• Bendro sodo - parko želdyno restauracija; 
• Siekiant atkurti teritorijos vientisumą Aukštaičių, Maironio ir Subačiaus gatvių važiuojamosios 

dalies susiaurinimas iš 12.00m iki 7m. ( tuo pačiu šiomis priemonėmis mažinant transporto 
srautą į senamiestį, bei apribojant greitį);  

• Želdyno rekuperavimo darbai; 
Nauji elementai: 
• Edukacinės paskirties simbolinis vienuolyno daržas; 
• Skulptūrų kolekcija - stilizuotų šulinių tematika; 
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• Viršutinėje šlaito terasoje apžvalgos zonos išplėtimas; 
• Krūmų ir daugiamečių gėlių kolekcijos terasėlių šlaituose; 
• Suprojektuotas dviračių takas 3m pločio palei Subačiaus gatvę; 
• Vandens valymo funkciją atliekančių vandens augalų kolekcijos tvenkinių krantinėse; 
• Sezoninių lauko kavinių 3 vietos: viršutinėje terasoje (šalia vienuolyno pastatų), apatinėje 

terasoje šalia centrinės aikštelės ir Vilnelės krantinės terasoje; 
• Medinės terasos: viršutinėje apžvalgos aikštelėje, prie tvenkinių ir Vilnelės krantinėje; 
• Sodininko namelis (apatinėje sodo dalyje, buvusioje vaško liejyklos pastato vietoje) kuriame 

yra įrengiamas ir WC patalpos 
• Stoginės 3 vnt. 
• Tvoros istoriškai buvusių tvorų vietose; 
• Vaikų žaidimo aikštelės (buvusio tvenkinio vietoje) ir žaidimo pieva; 
• Parkavimo aikštelės įrengimas Aukštaičių gatvėje; 
• Tymo turgaus lauko grindinio įrengimas; 
• Lauko baldai, šviestuvai ir mažosios architektūros elementai; Išlikę tik tvorų aprašai ir 

fotografijos, kurios leidžia įsivaizduoti apie buvusią jų išvaizdą. Istoriniai aprašai leidžia teigti, 
kad šioje teritorijoje nebuvo parkinio tipo lauko baldų. Todėl siūloma įrenginėti minimalistinius 
bet modernius medinius lauko baldus: terasas, suoliukus, dviračių stovus ir šiukšlių dėžes; 

ŽELDINIŲ TVARKYMO DALIS  
Dominuojanti medžių rūšis yra paprastieji klevai (Acer platanoides). Antra pagal gausumą medžių 
rūšis – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.). Tvenkinių terasoje gausu drėgmę mėgstančių medžių 
rūšių. Visų pirma tai gluosnių šeimos atstovai– trapusis gluosnis (Salix fragilis L.), baltasis gluosnis 
(Salix alba L.), blindės (Salix capred), krantiniai gluosniai (Salix viminalis). 
Istoriniai šaltiniai liudija šioje teritorijoje buvus kelių rūšių tuopas. Šiandieniniame želdyne jos taip 
pat užima svarbią vietą. Taip aptinkamos savaiminės jų rūšies drebulės (Populus tremula L.). Sodo 
teritorijoje auga baltosios tuopos (Populus alba L.), pilkosios tuopos (Populus x canescens). Šalia 
apžvalgos aikštelės auga puikios baltažiedės robinijos (Robinija pseudoacacija L.).Viršutinėje dalyje 
atlaikę guobų marą aptinkamos sienmedžiai kalninės guobos (Ulmus Montana). Šalia tvenkinio auga 
guobinių giminės vinkšnų (Ulmus laevis Pall). Sodo apatinėje dalyje gausiau seno sodo liudytojų 
vaismedžių: kriaušės (Pirus comunis L.), obelys (Malus domestika), kaukazinės (skėstašakės) slyvos 
(Prunus cerasifera), vyšnios (Cerasus vulgaris) ir trešnės (Cerasus avium). Taip pat aptinkami 
vaiskrūmių likučiai: agrastų (Grossularia reclinata), raudonųjų (Ribes rubrum L.), juodųjų (Ribes 
nigrum) ir kalninių (Ribes alpinum L.) serbentų. Šlaituose aptinkamos vienuolynų apželdinime 
naudoti juodauogių ir raudonuogių šeivamedžių krūmai (Sambukus nigra L. ir Sambukus racemosa 
L.). Taip pat aptinkami keli egzemplioriai paprastojo šermukšnio (Sorbus aucuparia L.). Taip pat 
sodo teritorijoje yra aptinkamos istoriniuose šaltiniuose minimi paprastųjų alyvų krūmai (Syringa 
vulgaris L.). 

Teritorijos želdyno restauravimui parinktos medžių, vaismedžių, krūmų ir vaiskrūmių rūšys remiantis 
nusistovėjusiomis vietovės želdinimo istorine tradicija. Iš aukščiau paminėtų, vietovėje augančių 
želdinių rūšių sudaromos naujos kompozicijos ar papildomos esamos. Siūloma papildomai įvesti beržų 
grupeles. Krūmų kolekcija turėtų būti papildoma senų parkų tradicija naudotais krūmais: ligustras 
(Ligustrus vulgare L.), putinas (Viburnum lantana), sedula (Cornus Alba L.), sausmedžiais (Lonicera 
tatarica L.), ožekšniu (Euonymus europalus L.), vengrinėmis alyvomis (Syringa), lanksvomis (Spiraea ), 
darželinių jazminų (Philadelphus coronarius L.).  

Teritorijoje neaptinkami spygliuočiai, taigi juos įvesti siūloma labai saikingai, nesuteikiant jiems 
pagrindinių akcentų vaidmens. 

Tiek apatinėje tiek viršutinėje siūloma atkurti vaismedžių sodus, jų istorinėse vietose. Vaiskrūmedžiu 
parenkant remiantis nusistovėjusia vietovės tradicija.  
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MISIONIERIŲ SODO – PARKO KOMUNIKACIJOS PROJEKTAS 

KOMUNIKACIJOS TIKSLAI Vienas iš pagrindinių tikslų – keisti visuomenės požiūrį, elgesį ir santykį 
su miesto istorinėm žaliom erdvėm. Sekantis ne mažiau svarbus tikslas yra sukurti galimybes ir 
formas bendruomenės bendravimui, išnaudojant esamą teritorijos potencialą. Per tiesioginį kontaktą 
su žaliu objektu naikinti „svetimumo“ jausmą šios rūšies paveldui. Pasitelkiant neformalias 
(kultūriniai renginiai) ir formalias (paskaitų ciklai) edukacijos priemones abejingumą paversti 
susidomėjimu, o nežinojimą pažinimu. Rezultatas šių veiksmų ir priemonių –  bendruomenės 
geresnė socializacija, geresnė parkų ir paveldo apsauga ir Laimingas miestietis.  
Sodo – parko gyvenimo scenarijaus prasmė turi atspindėti ir sietis su šioje vietovėje vienuolyno 
vystytos veiklos dvasine tradicija. Tai yra svarbiausiomis misionierių veiklos sritimis — 
GAILESTINGUMAS, LABDARA IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA.  
Istorinio kraštovaizdžio įprasminimas per šios teritorijos istorines tradicines funkcijas, tuo pačiu kuriant 
aktualų ateities miesto produktyvų ekologinį kraštovaizdį. Praeities sodas – ateities sodas  
Priemonės įgyvendinti komunikacijos programas tikslus yra šios: 

Renginiai skatinantys bendruomenės bendravimą ir gerinantys socialine situaciją, bei prpoguojantys 
lėtesnio gyvenimo ir sveikesnio maitinimosi kultūrą.:  

1. Žuvų užveisimo tvenkiniuose šventė (vietos tradicinė veikla);  
2. Pavasario sodinukų mainai ir labdaringas aukcionas;  
3. Vasaros gražiausios puokštės konkursas;  
4. Rudens gėrybių mugė ir labdaros rinkimas našlaičių namams; 
5.  Žiemos želdinių meninio apšvietimo paroda ; 
Meno (tapybos, fotografijos, sodininkystė), istorijos ir gamtos pažinimo ir ugdymo programa. 
Šviečiant vaikus ir jaunimą, įtraukiant juos į praktines veiklas sode, populiarindami sodininko 
profesija ir gamtos mokslai; 
1. Jaunųjų sodininkų klubas (nuo 6-12 metų vaikams skirtos teorinės paskaitos apie sodų istoriją, 

gamtos ir botanikos mokslus bei jų istoriją; praktiniai užsiėmimai „žaliose klasėse‘ sklypas su 
lysvėmis) 

2. Daržininkystės mokykla (istoriniai ir šiandieniniai sodai - teorija ir praktika) 
3. Vaistažolių daržų mokykla (istoriniai ir šiandieniniai sodai - teorija ir praktika) 
4. Plenerinės tapybos klubas (peizažinės tapybos pamokos ir teorinės paskaitos apie šios rūšies 

tapybą) 
5. Fotografų klubas (peizažų fotografavimo pamokos); 
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