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įvadas 
Misionierių sodai mena net XVIIa., kai sode žydėjo vaismedžiai, tvenkiniuose augo žuvys ir  
parkas turėjo net savo sodininką. Vėliau tapęs miestiečių poilsio vieta, šis parkas išlaikė savo 
pirminę funkciją net iki šių dienų, tik XXa. vaizdas smarkiai pakito, želdiniai nunyko, Maironio g. 
padalijo parką į dvi dalis, kurių viena beveik visiškai apleista ir apaugus beverčiais krūmais.  
 
parko įvaizdis 
Įkurtas ant aukštų Vilniaus šlaitų, Misionierių parkas  lankytojams suteikia puikius panoraminius 
vaizdus į Senamiestį, o iš Senamiesčio – į ant kalvos viršaus stovinčią Misionierių bažnyčią, 
Vilniaus bastėją. Panoraminiai vaizdai yra vienas iš svarbiausių traukos taškų, todėl viršutinė 
parko terasa yra populiari pasisėdėjimų vieta. Senamiesčio panoramos, reljefas, Tymo turgus, 
Vienuolyno ansamblis ir Bastėja, taip pat senieji tvenkiniai formuoja Misionierių sodų įvaizdį. 
 
nematomų privalumų išryškinimas 
Misionierių parkas įdomus savo išnykusių vienuolyno sodų istorija, kuri galėtų atgimti nauju būdu, 
o pats vienuolynas galėtų būti matomas iš daugiau parko vietų. Būdamas Vilniaus senamiesčio 
pašonėje parkas turi galimybę pritraukti daugiau lankytojų savo didelėmis žaliosiomis erdvėmis. 
 
prieinamas, matomas ir įdomus parkas 
Mūsų tikslas – sukurti žaliąją erdvę visiems žmonėms ir jiems suteikti daug pasirinkimo laisvės 
poilsiui, pramogoms ir susitikimams. Išvalius krūmus ir beverčius medžius, nupjovus žolę, atsivers 
nauji vaizdai iš ir į patį parką (iš Subačiaus regyklos, Maironio g.), bus atkurtas ryšys su 
aplinkinėmis teritorijomis (Užupiu, Paplauja, Senamiesčiu), o parkas taps labiau kviečiantis 
apsilankyti ir būti. Mes siūlome parką suaktyvinti ne drastiškais pakeitimais, o strategišku naujų 
elementų išdėstymu, kuris suteiks naujų ir įvairesnių parko pažinimo ir poilsio galimybių. 
 
vanduo – svarbus parko elementas 
Šaltiniai, tvenkiniai ir Vilnelė nuo seniai buvo neatskiriama Misionierių parko dalis. Mūsų projekte 
jiems skiriamas ypatingas dėmesys – tvenkinių krantai pritaikomi sėdėti arti vandens, įrengiama 
vandens surinkimo ir valymo sistema, nauji lieptai su suoliukais ir terasomis ant vandens. Vanduo 
bus matomas, švarus ir lengvai prieinamas. 
 
parkas – vaizdinga kasdienio kelio dalis 
Ateityje išplėtojus Paplaujos teritoriją, per Misionierių sodus suintensyvės žmonių judėjimas tarp 
Senamiesčio, Užupio ir Paplaujos. Taigi dabartinė nenaudojama ir krūmais apaugusi parko dalis 
taps naujuoju įėjimu. Paplaujos gyventojams parkas bus vartai į Senamiestį ir arčiausia miesto 
žalioji erdvė. Mūsų projekte ši kryptis aktyvuojama potyrių taku, kur lankytojai galės  mėgautis 
visais parko privalumais. 
 
daugiasluoksnis parkas 
Mes parko struktūros formavime išskyrėme penkis svarbiausius sluoksnius. Kaip pagrindas visam 
dizainui yra šlaitas su žole ir medžiais. Ant jo į bendrą visumą susijungia naujieji teritoriją 
aktyvuosiantys elementai, vandens ir takų sistema, taip pat iš ir į parką atsiveriantys vaizdai ir 
perspektyvos. 
 
potyrių takas 
Nauji parko elementai leis žmonėms aplankyti ir pasimėgauti visais jo privalumais – reljefu, 
vienuolyno ansamblio ir panoraminiais vaizdais, miškeliu, atviromis erdvėmis bei tvenkiniais. 
Tilteliai ir terasos bus sujungti su pagrindine takų sistema, ir suteiks alternatyvų ir neskubrų kelią 
per parką. 
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Vienuolyno sodų terasos apsups kalno viršūnę ratu ir atraminėmis sienutėmis pabrėš šlaito 
statumą. Tai neįpareigojanti vieta, kur galima sėdėti tiek ant sienučių, tiek ant žolės. tiek pavėsyje 
po medžiais. Įvairūs vaismedžiai – obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios -  pavasarį spalvingai žydės, o 
rudenį teiks vaisius. 
 
Apžvalgos suoliukas regykloje leis patogiai mėgautis miesto panoramomis. Šis elementas bus 
pakankamai didelis ir galės tarnauti kaip stalas ar suolas tiek grupei žmonių, tiek pavieniams 
lankytojams. 
 
Miško tiltas yra pakeltas nuo žemės net iki 4m., todėl leidžia patogiai pereiti statų šlaitą ir 
mėgautis medžių lajų artumu, o iš jo gale esančioje apžvalgos aikštelės atsiveria puiki Vilniaus 
panorama. 
 
Vandens laiptai yra vandens valymo sistemos dalis kartu su vandens valymo tilteliu. Nuo šlaitų 
tekantis lietaus vanduo surenkamas į kanalą šalia laiptų ir čiurlendamas teka žemyn iki vandens 
surinkimo tvenkinio, kur augalų pagalba vanduo išvalomas ir po tilteliu krisdamas žemyn patenka į 
pirmąjį tvekinį, o vėliau kaskadomis ir į kitus du tvenkinius. 
 
Žvejų lieptas jungia visus tris tvenkinius. Juo lankytojas galo patekti į vidurį tvekinio, nusileisti į 
žemesnes terasėles arti vandens žvejoti arba pasėdėti.  
 
Parko terasa – gyvenimas parke. Tai leis suformuoti aiškią ir naudojamą parko ribą, o žmonėms 
suteiks ypatingą galimybę gyventi šalia parko ir turėti jį kaip savo sodą.  
 
žvyro takai pasivaikščiojimams, o mediniai tiltai - pasisėdėjimams 
Parko vientisumui svarbu, kad medžiagos būtų  vienodos visoje teritorijoje. Todėl visi takai 
įrengiami tamsaus žvyro dangos (kaip esamo tako prie regyklos), o nauji parko elementai – 
tilteliai, terasa, suoliukas – iš medžio, ant kurio patogu ir jauku sėdėti. Laiptai, tvora ir šlaito 
sutvirtinimai daromi iš šviesaus poliruoto betono elementų.  
 
apšvietimas 
Pagrindiniai parko takai apšviečiami bendruoju apšvietimu, garantuojančiu parko saugumą naktį, o 
naujieji projektuojami elementai turėtų atskirą vietinį atmosferinį apšvietimą, integruotą į pačius 
elementus. 
 
parkas žmonėms 
Mums svarbu suprojektuoti tokį parką, kokio reikia žmonėms ir miestui. Todėl projekto eigoje bus 
nuolat bendraujama su užsakovu, taip pat organizuojamos kūrybinės dirbtuvės vietos gyventojų 
nuomonei išklaustyti. Pagal jų pastabas ir norus projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas.  
 
parkas kuriamas per laiką 
Atsižvelgiant į sudėtingą ir nuolat besikeičiančią ekonominę situaciją, mūsų projektuojamas parkas 
gali būti įrengiamas etapais. Pirmiausia parke iškertami nevertingi medžiai ir krūmai, nupjaunama 
žolė, išvalomi tvenkiniai, sodinami nauji medžiai. Vėliau sutvarkomi esami takai, nutiesiami nauji. 
Parko elementai (kalno sodų terasos ir kt.) įrengiami po vieną, eilės tvarka nesvarbi. Kai tvarkomi 
tvenkiniai, įrengiami liepteliai ir vandens valymo sistema. 
 
koncepcinio projekto kaina 
Apytikslė projekto įgyvendinimo kaina pagal koncepcinį sprendimą: 10.500.000 Lt 
Projekto kaina gali kisti techninio projekto metu patikslinus dirvožemio, inžinerinių tinklų ir kitų 
faktorių būklę, taip pat keičiantis statybos darbų kainoms, detalizuojant sprendinius. 


