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Misionierių sodų sutvarkymo projektinis pasiūlymas 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

IDĖJA. Istorinis pagrindas. Filosofija. Aplinka. Poreikiai ir galimybės. Kompozicinė idėja.  

Idėjos pagrindas – kuriamas istorinės teritorijos (apie 8,9 ha ploto) ţeldynas, pritaikytas gyventojų ir 

miesto svečių poilsiui bei istorinių miesto sodų tradicijų paţinimui. 

1. Kompozicinė idėja remiama istorine, gamtine ir urbanistine 

Misionierių sodų teritorijos analize.  Pagrindiniai faktoriai, kurie turi įtakos sodo kompozicinei idėjai ir 

konkretiems siūlomiems sprendiniams:  

      1.1.Esamas, dar išlikęs istorinis ir gamtinis pagrindas yra pakankamas Misionierių sodų parko sukūrimui. 

Teritorijoje yra reikšmingi urbanistiniai dariniai, kurie ne tik gadina bendrą senojo miesto vaizdą, bet ir 

komplikuoja kokybiškų parko erdvių sukūrimą, tinkamų rekreacijai sąlygų sudarymą, gerą pėsčiųjų ryšių 

uţtikrinimą. Tai sklypą dalijanti į dvi dalis gatvė, pernelyg vizualiai aktyvūs parkingai, tvarkytini ţeldiniai, 

apleisti prieigose esantys pastatai (ypatingai apleista Misionierių baţnyčia ir buv. vienuolyno (ligoninės) pastatai), 

labai prastos kokybės chaotiškas uţstatymas susiformavęs tarp Paupio gatvės ir planuojamos sodo teritorijos.  

     1.2.Misionierių vienuolyno pastatų ansamblį  supantys dideli darţai ir sodai buvo aptverti tvoromis ir labai 

gerai tvarkomi. Savo valdose vienuoliai buvo įsirengę du vaisinius darţus, kuriuose derėjo beveik 300 

vaismedţių, o 5 tvenkiniuose plaukiojo karpiai ir karosai; pasivaikščiojimams misionieriai turėjo nedidelį 

anglišką sodą, per kurį vinguriavo du šaltiniai, o jaukų pavėsį teikė devynių rūšių medţiai. 

     1.3.Būtinybė kuo greičiau sutvarkyti labai svarbią Vilniaus Senamiesčio dalies aplinką, pagerinti vietinių 

gyventojų gyvenimo kokybę, sudaryti geresnes istorinių miesto vertybių paţinimo galimybes. Misionieriai 

aktyviai dalyvavo kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje, globojo neįgaliuosius... Šios misijos atkūrimas ir 

pratęsimas labai svarbus miesto įvaizdţio pagerinimui. 

2. Funkcinių ir vizualinių ryšių atkūrimo tarp Maironio gatve 

atskirtų dviejų teritorijų siūlymai. Siekiant teritorijos vizualinio ir funkcinio vientisumo siūlome įrengti 

išplatintą 40-50 metrų pločio viaduką, kurio viršuje būtų įrengta augalų ekspozicija, o po viaduku 

įrengiamos nedidelės prekybinės ir techninės patalpos. Vizualinių ryšių atkūrimui ir sustiprinimui 

atliekami landšaftiniai kirtimai, medţių lajų formavimas, o viršutinėje terasėje įrengiamas papildomas 

takas.  

3. Apibendrinta teritorijos sutvarkymo koncepcija. Įdomi idėja 

buvo pateikta anksčiau Vilniaus „Architektūros parko“ autorių. Tai sostinės Savivaldybės inicijuotas 

vienas ambicingiausių pastarojo meto projektų, kurio viena grandţių – Misijonierių sodai. 

Šios koncepcijos esmė - funkcinių, gamtinių, vizualinių, estetinių, istorinių bei kultūrinių sąsajų su 

visuomeniniu poţiūriu svarbiomis Misionierių sodų gretimybėmis sukūrimas. Uţtikrinamas geras 

vizualinis ryšys su Barbakanu, Bokšto gatve, Vilnelės upe, Misijonierių baţnyčia. Pagerinami vizualiniai 

ryšiai su nuostabiais Senamiesčio vaizdais, Trijų kryţių kalnu iš apţvalgos aikštelių viršutinėje terasėje 

(Misijonierių g. ir kt.). Planuojamos tokios pagrindinės funkcinės zonos: misijonierių (vienuolynų) sodų 

kultūrinė - edukacinė zona, tvenkinių zona, rekreacinė parkinė zona su vaikų ţaidimų aikštelėmis. Sode 

suformuojama keliolika skirtingų mikro erdvių ramiam pasisėdėjimui, meditavimui. 

 

4. Ţeldyno erdvių sistema kuriama maksimaliai panaudojant 

esamus gamtinius, kultūrinius ir infrastruktūrinius išteklius, numatant apţvalgos aikšteles, ramaus poilsio 

zonas, tikslingų veiklų bei lankytojų aptarnavimo vietas. Aktyvi rekreacinė veikla teritorijoje 

neplanauojama, išskyrus galimybę organizuoti sode vietinių gyventojų senjorų rytines mankštas, 

bėgiojimą takeliais. Erdvės formuojamos išnaudojant reljefo formas, esamus ţeldinius ir sodinant naujas 

augalų grupes. Istorinių vienuolynų sodų ekspozicija kuriama formuojant maţas erdves gyvatvorėmis. 

Kuriamos septynios maţos erdvės – ţaliosios auditorijos, kuriose atspindimi atskiri vienuolynų sodų 

stiliai, tipai. Pietiniuose ir rytiniuose šlaituose įveisiamos ţolinių augalų, lauko gėlių kiliminės 

ekspozicijos, išskiriama zona, kurioje įveisiamas vaismedţių sodelis.  

5. Pėsčiųjų takų sistema. Numatomi 4 pagrindiniai ir keletas lokalių 



šalutinių įėjimų atsiţvelgiant į pėsčiųjų srautus, automobilių ir dviračių parkavimo galimybes, . 

Takų danga iš 3-5 mm skaldelės. Paviršius sutvirtinamas specialia medţiaga. Numatomi 4 įėjimai, kurie 

nakties metu uţdaromi. Keletas lokalių įėjimų gali būti įrengta norintiems patekti iš Paupio g. gyvenamųjų 

pastatų teritorijų. Sodo teritorija nakties metu saugoma. Parko dalyje ties barbakano statiniu lankymas 

laisvas ištisą parą. Pagrindiniai takai 2,5-3,0 m pločio, pritaikyti neįgaliųjų judėjimui. Rytinėje dalyje 

įrengiamas keltuvas neįgaliųjų veţimėliams. 

6. Esamų tvenkinių ir šaltinių bei jų aplinkos sutvarkymo ir 

pritaikymo bendrai sodo idėjai sprendiniai. Tvenkiniai sutvarkomi diferencijuojant juos pagal specifinę 

paskirtį: 1- ekologinis paţintinis (vandens augalų ekspozicija) , 2- dekoratyvinis (dekoratyvinis akcentas 

fontanas „šv. Petro laivas“, 3- rekreacinis (irstymasis maţomis valtelėmis). Ţiemos metu tvenkiniai gali 

būti paverčiami natūraliomis čiuoţyklomis. Šaltiniai paţymimi dekoratyviniais akcentais. Pateikiama 

informacija lankytojams apie jų istoriją, senojo Vilniaus aprūpinimą geriamuoju vandeniu. Šaltinių 

vandens tekėjimas organizuojamas įrengiant medinių vamzdţių fragmentus. 

7. Esamų ţeldinių sutvarkymo ir naujų sodinimo sprendiniai. 
Projektuojamų augalų rūšių parinkimo motyvacija. Parengiamas esamų ţeldinių dendroplanas. Atliekami 

landšaftiniai kirtimai, menkaverčių medţių ir krūmų pašalinimas. Sodinamos naujos augalų rūšys 

formuojant jaukias erdves, o vienuolynų sodų ekspozicijos dalyje formuojamas nedidelis angliško stiliaus 

sodelis meditacijai (9 medţių rūšys).  

Takas šiaurinėje dalyje apţeldinamas vynuogėmis sudarant natūralią uţdangą nuo Paupio gatvės 

menkaverčio uţstatymo. 

8. Parko architektūrinių elementų stilistika. Maksimaliai 

naudojama senųjų formų moderni interpretacija. Uţtikrinama stilistinė vienovė, formų paprastumas, ramus 

saikingas koloritas. Lauko baldų formos paprastos, bet ergonomiškos, patogios ir estetiškai graţios. 

9. Teritorijos apšvietimo poreikis, sprendinių motyvacija. 

Įrengiamas funkcinis ir dekoratyvinis apšvietimas. Prioritetas teikiamas dujiniams šviestuvams. 

Motyvacija: lankytojų ir ekspozicijų saugumas bei geras estetinis emocinis poveikis. Gali būti naudojami 

tipiniai šviestuvai būdingi senamiesčiui, bet su individualiais dizaino ţenklais. 

10. Galimų veiklų ir paslaugų scenarijus, formuojamas skatinant 

Misionierių sodų tikslingą lankymą įvairiais metų laikais, sudarant sąlygas gamtos ir istorijos paţinimui 

įvairaus amţiaus ţmonėms, šeimoms. Prioritetas -  paţintinė ir edukacinė veikla, ramus poilsis (rytinė 

mankšta, pasivaikščiojimai, meditacija,...)  ţaidimai istorine tematika. 

Apytikslė projekto įgyvendinimo numatomų darbų kaina. 

Pirmas etapas. Vienuolynų sodų ekspozicijos įrengimas, tvenkinių sutvarkymas, lietaus vandenų 

reguliavimo sistemos įrengimas, takų įrengimas, ţeldinių formavimas ir naujų įveisimas, teritorijos 

aptvėrimas, paslaugų pastatų statyba, apšvietimo, apsaugos, kanalizacijos, vandentiekio sistemų 

įrengimas, apţvalgos aikštelių sutvarkymas, lauko baldai, dekoratyvinių akcentų ir lauko skulptūrų 

sukūrimas, neįgaliųjų judėjimo uţtikrinimas, informacinių stendų ir edukacinių priemonių įrengimas bei 

kiti darbai. Tvarkomos teritorijos plotas apie 8,9 ha. Edukacinės zonos apie 0,84 ha, tvenkinių zonos – 

2,04 ha, rekreacinės zonos – 2,98 ha. Orientacinė darbų kaina – 7 mln.lt. 

Antras etapas. Ryšio tarp parko dalių esančių abipus Maironio gatvės įrengimas: 

1) viadukas – kiliminė ţolinių augalų ekspozicija  – 2 - 3 mln. lt.  

2) pėsčiųjų tiltas rytinėje dalyje   – 0,7 mln.lt. 

3) vaikų ţaidimų aikštelių įrengimas    – 0,3 mln. lt.  

PRIEDAI 

1. Misionierių sodų funkcinių, vizualinių ryšių analizę schemoje M1:10000; 

2. teritorijos sutvarkymo koncepcijos pagrindimą vadovaujantis istorine, urbanistine, gamtine analize 

plane M1:5000; 

3. Misionierių sodų projektinius sprendinius plane M1:1000; 

4. charakteringus teritorijos pjūvius, įvertinant reljefą ir vandens telkinių vietą; 

5. Vaizdinės perspektyvos atskleidžiančios Misionierių sodų sutvarkymo idėją, bei kitą grafinę medžiagą, 

iliustruojančią esmines projekto detales; 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


