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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektiniai sprendiniai: 
 
Idėja. Pagrindinė teritorijos sutvarkymo idėja paremta istoriniu misionierių parko veidu. 

Projektiniais sprendiniais siekta išlaikyti kraštovaizdžio charakterį („genius loci“) ir vyraujančią augaliją, 
sąmoningai kuriami istoriniai-pažintiniai takai Bastėjos kalnui suteikia įvadinę funkciją – supažindina su 
istorija, sudomina netikėtais momentais, įtraukia į judėjimo (erdvių) scenarijų. Kūdrų parko sutvarkymo 
koncepcija paremta traukos objektų ir intensyvumo zonų kaita. Visa tai suformuoja gyvybingo, 
patrauklaus parko veidą. Kiekviena intensyvumo zona turi savitus veiklos taškus, kuriuos lankytojas 
atranda netikėtai judėdamas pagrindiniais ir šalutiniais parko infrastruktūros takais. Projekto tikslas- 
apjungti teritorijas, padaryti patrauklią teritoriją poilsiui, aktyviai ir pasyviai veiklai. Padidinti viešos 
erdvės trauką, suformuojant naujus traukos taškus. 
Misionierių parko teritorija suskirstoma zonomis (žr. grafinę dalį): Istorinė zona - Misionierių kalno 
teritorija; aktyvi parko zona - esamo Tymo turgaus teritorija, su šiaurinio tvenkinio prieigų teritorija. 
Vidutinio aktyvumo zona - vakarinio tvenkinio prieigų teritorija. Pasyvaus poilsio zona – pietinio  
tvenkinio prieigų teritorija, su regeneruojamu idėjiškai rytiniu tvenkiniu ir likusia teritorijos dalimi.  
Pasyvioje parko zonoje sąmoningai  kuriamas kitokio pobūdžio teritorijos įspūdis – tai rami, patraukli,  
poilsiui ir ilgesniems  pasivaikščiojimams skirta teritorija.  
Misionierių kūdrų parko pagrindinis takas projektuojamas su išėjimu į Aukštaičių gatvę.  Tako danga- 
medinė, projektuojamos poilsio salelės („kišenės“) take, su mediniais suoliukais ir apšvietimu. Taip pat 
numatomas išėjimas pietrytinėje teritorijos pusėje, projektuojama natūrali jungtis su Subačiaus 
apžvalgos aikštele. Prie apžvalgos aikštelės paliekama natūrali veja, vietomis formuojant saleles 
atsisėdimui ir ramiam poilsiui. Šalutinis takas projektuojamas palei šiaurės rytų teritorijos ribą ir artėjant 
prie vaikų žaidimo aikštelės susijungia su pagrindiniu taku. Jo danga - skalda.  

 
Misionierių kalne išlaikomas natūraliai susiformavusio šlaito reljefas. Stengiamasi maksimaliai 

išsaugoti esamus vertingus želdinius. Rekonstruojamas esamas takas, esama trinkelių danga keičiama į 
natūralesnę, medinių lentelių ir projektuojama nauja atšaka nusileidimui į Misionierių kūdrų pusę. 
Dabartinės esamos grįstos akmenimis salelės naikinamos, o jų vietoje atsiranda samaninis, natūralus 
paklotas, tokiu būdu suvienodinamos dangos, šlaitas formuojamas natūralesniais principais. Misionierių 
kalno parko dalis atlieka pažintinę - istorinę funkciją. Šalia tako projektuojami nedideli skulptūriški 
tūriai, kurie tarnauja kaip informaciniai – švietėjiški stendai.  Pagrindinė tūrių grupė projektuojama  prie 
įėjimo, šlaito viršuje. Likusieji tūriai dėstomi per visą šlaitą. Kuriamas netikėtumo įspūdis. Lankytojas 
eidamas taku randa istoriją, su ja susipažįsta ir eina ieškoti toliau.             
Takas nusileidžia į apatinę parko terasą ir toliau veda, kaip vienas pagrindinių judėjimo kanalų. 
Aktyviausiam parko taške takas tarsi „atplyšta“ nuo žemės ir laužyta linija pereina į tiltą. Kuriamos 
skirtingos emocinės zonos. Kulminaciniame teritorijos taške projektuojamas didžiausias antropogeninių 
elementų kiekis. Ežerų susijungimo vietos įrėminamos atraminėmis sienutėmis, formuojamos dirbtinės 
vandens terasos, numatoma biri akmenų danga.  

 
Apželdinimas. Pasyvaus poilsio teritorijos zonoje paliekamos natūralios žydinčios esamos pievos 

(vietomis aukšta žolė), tik prie vaikų žaidimo aikštelės sėjama natūrali veja. Kai kur išsaugomos natūralios 
smilgos, jų tūris įtakoja gamtinės erdvės charakterį  ir  pėsčiųjų judėjimo kryptis. Keičiami augalai, 
vešintys palei pagrindinį taką, sodinamos viksvinės žolės, papildomai sodinami medžiai – tuopos ir liepos, 
atsižvelgiant į istoriškai čia augusias medžių rūšis. Palei Maironio gatvę retinami nevertingi medžiai ir 
krūmai, atveriant svarbius vizualinius taškus (žr. grafinę dalį).  

 
Vaikų žaidimo aikštelė projektuojama menamo rytinio tvenkinio (kūdros) buvusioje istorinėje 

vietoje (pgl. istorinius šaltinius). Vaikų žaidimo aikštelės danga - smėlis, kuris palengva pereina į veją, 
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siekiama išvengti skirtingos dangos sandūros kontūro akcentavimo. Prie jos ant kalvelės projektuojamos 
atsisėdimo vietos , kurios formuojamos amfiteatro principu, akcentuojant  buvusio rytinio tvenkinio ribas. 
Vaikų žaidimo aikštelės zona susijungia su pietiniu tvenkiniu (kūdra) medinėmis terasomis, kurios 
tvenkinio pusėje pereina į tiltelius ir lieptelius. Šaltinio, esančio prie vaikų žaidimo aikštelės, šlaitai 
suformuojami iš smulkių akmenukų. 

 
Aktyvioje parko zonoje projektuojami nauji Paviljonai dabartinėje Tymo turgaus teritorijoje, 

patraukiant juos nuo Aukštaičių gatvės į sklypo gilumą, buvusioje senojoje Vilnelės senvagėje, numatant 
ekologiško turgaus išlikimo galimybę. Paviljonai gali būti aktyviai naudojami ir vykstant koncertams, 
mugėms, kitokių renginių metu. Jei renginiai nevyksta, paviljonai gali būti naudojami kaip pasisėdėjimo 
vietos,išryškėja jų daugiafunkciškumas. Paviljonų stogas- apželdintas daugiametėmis gėlėmis, kurios žydi 
mėlynai ( rugiagėlės, linai), simbolizuoja vandens stichiją, žr. grafinę dalį. Paviljonų forma –stilizuota, 
laužyta,  primena tekančios upės ( buv. Neries intako) siluetą.  
Aktyvioje parko zonoje, buvusioje Tymo turgaus teritorijoje, projektuojama nauja aikštė, kurios danga –
skaldyto akmens plokštės, jų sudalinimas primena senąją Misionierių sodų geometrinę kompoziciją.  

 
Terasos prie upės atsiranda kaip aikštės tąsa, beieškant jungties tarp upės šlaitų ir Tymo turgaus 

teritorijos. Projektuojant terasas siekiama vieningos architektūrinės stilistikos su Tymo turgaus 
paviljonais. Ieškant architektūrinių jungčių Tymo turgaus teritorijos su aukščiau esančia teritorija ant 
Misionierių bažnyčios kalno buvo atsižvelgta į  išlikusią istorinę medžiagą (1808 m. Karolio Grunerto 
užfiksuotas išlikęs Misionierių sodų fragmentas) , kurios pagrindu projektuojamos naujos neaukštos 
keturkampės formos gyvatvorės senojoje Misionierių sodų vietoje, panašių keturkampių formų tinklo 
sudalinimo struktūra taikoma Tymo turgaus aikštėje.  

 
Projektuojama nauja kavinė prie šiaurinio tvenkinio, kurios plotas nesiekia 80 kv.m, joje vienu 

metu gali būti 27 lankytojai žiemos metu , o vasaros periodu -166 lankytojai . Didžioji dalis kavinės tūrio 
slepiasi po žeme, nuo Aukštaičių gatvės ji turėtų būti visiškai nepastebima. Kavinės planinėje struktūroje 
dominuoja terasos. Jos jungiasi tarpusavyje  laipteliais, dauguma terasų turi tiesioginį priėjimą prie 
vandens. Pagrindinis įėjimas į kavinę  taip pat projektuojamas iš viršutinės terasos , kurios grindų lygis 
beveik sutampa su pagrindinio tako per teritoriją lygiu. Kavinė priklauso aktyviajai parko zonai, vasaros 
sezono metu tai galėtų būti nemažas traukos centras tiek turistams, tiek kitiems poilsiautojams, 
pasirinkusiems Misionierių parką. Kavinės prieigose gali būti įrengiami valčių elingai, vandens dviračių 
laikymo vietos ir t.t. Pati kavinės interjero stilistika minimali, primenanti misionierišką kuklų būdą ir  
nuostatas. Virtuvės patiekalai gaminami remiantis sveikos gyvensenos principais , pati virtuvė nuosaiki ir 
ekologiška. Kavinė turi tris patekimus būdus, vienas iš jų yra tarnybinis, kitas - evakuacinis ir trečias - 
pagrindinis. Suformuotas patogus įvažiavimas palaipsniui besileidžiančiu pandusu į kavinę iš Aukštaičių 
gatvės pusės. Projektuojama uždara stoginė tarnybiniam mikroautobusui , kuri vasaros metu bus 
apželdinama vijokliniais augalais.  
Šalia kavinės projektuojami gėlynai ir dekoratyviniai mažaūgiai krūmai (žr. grafinę dalį). Prieš  tvorą, 
skiriančią nuo kaimyninių sklypų  yra sodinama aukšta gyvatvorė, kuri turėtų visiškai uždengti 
neestetiškus ūkinius pastatus, esančius teritorijos šiaurės rytinėje dalyje. Kavinė sudarytų natūralų barjerą 
nuo jų. 
Apytikslė projekto įgyvendinimo numatomų darbų kaina -      2    612 000    Lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


