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projektinių pasiūlymų konkursas
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Vaikų žaidimų aikštelė Žaidimų ir susirinkimų aikštė

 misionierių sodai vilniuje turėtų tarnauti miestiečiams, kaip gamtiško pobūdžio 

poilsio vieta, kurioje vyrautų miškeliai, pievos ir vandenys, be stilistinių įmantrybių ir praeities stilius 

imituojančių įtaisinių. 

 sprendžiant konkurso sąlygose keliamą uždavinį suvienyti abu gatvės perskirtus plotus, 

šiame projekte siūloma įtaisyti požeminę perėją po maironio gatve, kuri įgalins sodų lankytojus

iš senamiesčio saugiai nueiti į užupį. Šis abi sodų dalis jungiantis takas yra  pagrindinė projektuojamo 

želdyno kompozicijos ašis.

parko takai pasivaikščiojimams iškylų vieta

misionierių soDų lankytojų Veiklos sChema

parko želdiniai

aikštė - turgus
ramaus poilsio vieta
aktyvaus poilsio vieta
iškylų vieta
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Ištrauka iš 1808 m. miesto plano Ištrauka iš 1941 m. miesto planoIštrauka iš 1840 m. miesto planoXIX a. graviūra. Už vienuolyno vaizduojami sodai

Misionierių sodų projektinių 
pasiūlymų paaiškinimai

 Projektuojama Misionierių sodų teritorija pi-

etuose prasideda nuo XVII a. pastatytos Marijos 

žengimo į dangų bažnyčios ir Misionierių vien-

uolyno tvoros ir leidžiasi Vilnios slėnio šlaitais iki 

jos kairiojo kranto. Vakariniame sodų pakraštyje 

glaudžiasi miesto gynybinių sienų liekanos ir Bastėja 

– originalus XVII a. vidurio renesanso epochos 

gynybinės architektūros pavyzdys. Rytinį pakraštį 

juosia Paupio gatvė su pastatais ir jų kiemais. 

 Bažnyčia su vienuolynu stovi 130 m abs. a. 

terasoje, o Vilnios vandens paviršius yra 95 m 

abs. a. Žiupronių šaltiniai šlaituose trykšta 105 

m abs. a., o trijų tvenkinių paviršiai žemėja kas 

1 metras. Žemutinio tvenkinio vandens paviršius 

yra apie 102 m abs. a. Šaltinių maitinami tven-

kiniai yra didžiausia Misionierių sodų vertybė. 

 Misionierių sodai su tvenkiniais nuo 

XVII a. priklausė vienuolynui ir buvo naudoja-

mi daržininkystei ir vaismedžių sodininkystei.

 XIX–XX a. įstrižai Vilnios slėnio šlaito nutie-

sus dabartinę Maironio gatvę, Misionierių sodų 

teritorija buvo padalinta į du panaudos požiūriu 

nelygiaverčius plotus. Trikampis sklypas šalia vi-

enuolyno ir Senamiesčio yra statokas ir gali būti 

panaudotas tik pasivaikščiojimui, sėdėjimui ant 

vejos, o žiemą – slidinėti ir rogutėmis važinėti. 

Vilnios paupio dalis yra erdvesnė, čia didesnė 

gamtos įvairovė, yra vietos žaidimams, maudy-

muisi, pasivaikščiojimams ir pasigerėjimui seno-

jo Vilniaus vaizdais. Iš dabar esančios apžvalgos 

aikštelės Maironio–Subačiaus gatvėse gerai matyti 

sodų tvenkiniai, Vilniaus aukštutinės pilies bokštas 

ir Neries dešiniojo kranto aukštieji pastatai. 

 Sprendžiant konkurso sąlygose keliamą 

uždavinį suvienyti abu gatvės perskirtus plotus, 

šiame projekte siūloma įtaisyti požeminę perėją 

po Maironio gatve, kuri įgalins sodų lankyto-

jus iš Senamiesčio saugiai nueiti į Užupį. Šis 

abi sodų dalis jungiantis takas yra  pagrindinė 

pavėsinės siūloma išlyginti paviršių ir sukurti 

veją tinkamą žaidimams, įvairiems visuomenės 

susibūrimams. Greta numatyta krūmų juos-

tomis izoliuota mažų vaikų žaidimo aikštelė. 

 Misionierių soduose auga gražių paprastųjų 

klevų, pavienių ąžuolų, tačiau yra daug ir 

menkaverčių uosialapių klevų, tuopų, ku-

riuos siūloma iškirsti. Projekte siūloma 

sodinti augalų rūšis, kurios šioje vietoje 

gerai auga: paprastuosius ąžuolus, paprastuo-

sius klevus, vienapiestes gudobeles, papras-

tuosius lazdynus, kalninius serbentus, pavien-

ius baltuosius gluosnius, juodalksnius ir kitus. 

 Misionierių sodai Vilniuje turėtų tar-

nauti miestiečiams, kaip gamtiško pobūdžio 

poilsio vieta, kurioje vyrautų miškeliai, 

pievos ir vandenys, be stilistinių įmantrybių 

ir praeities stilius imituojančių įtaisinių.

 Šio Misionierių sodų (9 ha ploto) projekto 

apytikslė įgyvendinimo darbų kainą įskaitant ir 

pėsčiųjų perėją po Maironio gatve yra 9 mln. litų. 

projektuojamo želdyno kompozicijos ašis. 

 Tymo turgaus aikštė su projektuojamais 

paviljonais, automobilių stovėjimo aikštelė ir 

greta projektuojama kavinė, sudarys svarbų 

Misionierių sodų lankytojų aptarnavimo centrą.

 Maironio gatvė yra triukšmo ir taršos šaltinis, 

todėl jos pakraščiais sodinamos apsauginės 

želdinių juostos, naudojant ne vien medžius, 

bet ir krūmus, kad neuždengtų reginių nuo 

Senamiesčio į tvenkinių pusę ir atvirkščiai. 

 Status Vilnios slėnio šlaitas pietryčių kampe 

prie apžvalgos aikštelės ištisai apsodinamas 

vidutinio aukščio krūmais, kad nereikėtų ve-

jos pjauti ir gerai matytųsi Vilniaus panorama.

 Didesnę sodų erdvės dalį užima tven-

kiniai, kuriuos bus malonu apžvelgti einant 

ratu parko takais. Aukštutiniame tvenkinyje 

siūloma išbandyti maudymosi galimumus, o 

žemesniojo aplinkumą palikti natūralioje būklėje 

ir sudaryti sąlygas vandens paukščiams gyventi. 

 Rytinėje parko dalyje šalia projektuojamos 

Pastatai

Gatvės

Upė, kūdros

SUTARTINIAI ŽENKLAI Miesto želdynai

Senamiesčio orientyrai

Naujai nutiestos gatvės

Apžvalgos vietos ir kryptys
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