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„Misionierių sodai“ – gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele 
Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje“  
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Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS, UAB „Misionierių namai“ pateiktais pastato 

statybos projektavimo reikalavimais,  UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ parengta 

paveldotvarkos koncepcija, Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais, sklypo topografine 

medžiaga, galiojančiais statybos techniniais reglamentais. 

KONCEPCIJA 

Planuojamo daugiabučių komplekso vieta yra rytinėje Vilniaus senamiesčio dalyje, už istorinės 

miesto gynybinės sienos. Naujai projektuojamas kompleksas yra tarp buvusio misionierių 

vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios rytuose, bei buvusio „Vaikelio Jėzaus vaikų 

namų“ prieglaudos ir gynybininės bastėjos vakaruose. Remiantis paveldotvarkos projektu, 

numatoma atstatyti artimiausią bažnyčios kompleksui vienaukštį pastatą ir prieglaudos šiaurinį 

korpusą, o pietuose esančią  jo nevertingą pastato dalį nugriauti, siekiant istorinio tikslumo. Taip pat 

siūlome nugriauti ir buvusios ligoninės korpusą.  

Nagrinėjant senamiesčio struktūrą, morfologinę jo sandarą siekėme ją atspindėti ir naujai 

planuojamuose statyti pastatuose. Daugiabučių kompleksas sudarytas iš kelių korpusų, kurie drauge 

su „Vaikelio Jėzaus vaikų namų“ prieglaudos pastatu sudaro dviejų kiemų, kuriuos skiria vienas 

pastato korpusas, sistemą, būdingą senamiesčio gyvenamiesiems pastatams. Minėtas korpusas 

neturi pirmojo aukšto, todėl kiemai nominaliai susijungia į vieną.  

 

 Misionierių bažnyčia ir vienuolynas – viena svarbiausių Vilniaus senamiesčio tūrinių - erdvinių 

dominančių, todėl projektuojamas kompleksas „reaguoja“ į šią struktūrą. Šiaurinis naujasis 

daugiabučių korpusas nukreiptas link  bažnyčios komplekso, todėl atsiradusi nauja kryptis ne tik 

pagerina pastato orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, bet įneša į naująją struktūrą senamiesčio 



užstatymo „netvarkingumo“ ir netokio griežtumo įspūdį. Tarp prieglaudos pastato ir naujojo 

komplekso paliekamas praėjimas ir stiprinamas ryšys su nuo kalno atsiveriančia panorama. Įėjus į 

vidinį kiemą yra galimybė pažvelgti į atsiveriančią Vilniaus panoramą neįėjus į savo butą. Šiuo 

atsitraukimu iš abiejų prieglaudos pusių siekiama stipriai nekonkuruoti su istoriniu pastatu. Todėl ir 

komplekso išoriniai fasadai projektuojami derinant juos prie istorinių pastatų tiek medžiagiškumu, 

tiek langų proporcijomis. Siekiant atskirti seną nuo naujo, vidinio kiemo fasadai skiriasi nuo 

išorinių. Čerpės naudojamos stogo denginiui, taip pat dengia ir vidinio kiemo sienas.  

Paminklotvarkos projekte numatytas atstatyti vieno aukšto namelis pietrytinėje sklypo dalyje, 

siekiant atkurti Subačiaus gatvės išklotinę, taip pat atitraukimas nuo naujai projektuojamų pastatų, 

išlaikomas jautrus atsitraukimas. 

Palei Subačiaus gatvę einančioje tvoroje išgriaunamos angos pagal vidines arkines nišas, siekiant 

padidinti šviesos srautą pirmajam naujo korpuso aukštui. Angos apželdinamos vijokliais. 

Kiekvienas pirmajame aukšte butą turintis savininkas turės nedidelę terasėlę. Vieną nuo kitos 

terasos planuojama atskirti taip pat vijoklinėmis tvorelėmis.  

Remiantis „Vilniaus plano“ projektu, atkuriame ryšį tarp misionierių sodų ir prieglaudos pastato – 

paliekame praėjimą gyventojams, taip pat išlaikomas ryšys ir paliekamas praėjimas tarp 

daugiabučių ir bažnyčios komplekso.  

FUNKCIJA 

Buvusio „Vaikelio Jėzaus vaikų namų“ prieglaudos pastate įrengiami butai, o rūsyje ir pietrytinėje 

pastato dalyje komercinės patalpos: antikvariatas, vyninė ir kt. Projektuojant istoriniame pastate 

butus, atsižvelgta į jo vidinę struktūrą, sienose esamas angas, siekta ją išlaikyti ir tik būtinybei esant 

koreguota. Atkuriamoje šiaurinėje pastato dalyje vidinė struktūra ir fasadai bus tikslinami atlikus 

archeologinius, architektūrologinius tyrimus. Istoriniame pastate įrengiamos trys laiptinės: viena 

patekimui į rūsį (komercijai) ir dviems butams, kitos dvi aptarnauja kiekviename aukšte po tris, 

keturis butus. Pietvakarinėje dalyje įrengiami du butai per du aukštus. Į beveik visas istorinio ir 

naujų pasatų laiptines patenkama pro stiklinį tambūrą išsikišusį iš bendro pastato tūrio. 

Naujieji daugiabučių korpusai  suplanuoti taip, kad kiekvienas butas turėtų  geros orientacijos 

kambarius pasaulio šalių atžvilgiu. Butai esantis šiaurės vakaruose, pro kurio langus atsiveria 

įspūdinga Vilniaus senamiesčio panorama turi ir kambarių į vidinio kiemo pusę pietuose. Patekimas 

į naujuosius butus suplanuotas iš vidinio kiemo pusės. Šiauriniame ir vakariniuose korpusuose yra 



penkios laiptinės, kurios aptarnauja po du, tris arba keturis butus. Šiuose korpusuose suprojektuoti 

ir trylika butų per du aukštus, t.y. turinčių patalpas mansardoje. 

Rytinis ir pietinis korpusai turi po vieną laiptinę. Pirmajame aukšte pietiniame korpuse laiptinė 

aptarnauja penkis butus, antrajame aštuonis butus, o trečiajame aukšte esantys aštuoni butai yra per 

du aukštus. Rytiniame korpuse pirmo aukšto nėra, patenkama laiptine į antrąjį aukštą. Laiptinė 

aptarnauja keturis butus. Trečiajame aukšte esantys butai turi patalpas mansardiniame aukšte, jų yra 

taip pat keturi. Butų, kurie yra didesni nei 100 m2, planą bus galima koreguoti derinant su būsimu 

buto savininku. 

Vienaukštis namas pietvakarinėje sklypo dalyje prie Subačiaus gatvės, bus atkuriamas atlikus 

išsamius archeologinius ir architektūrologinius tyrimus. Jame suplanuota įrengti komercinės 

paskirties patalpas, pvz. kepyklėlę, biurą.  

Požeminėje automobilių aikštėje suplanuotos 85 automobilių stovėjimui vietos, taip pat šiame 

aukšte  numatomos įrengti techninės patalpos, dviračių saugyklos, sandėliukai butų gyventojams. 

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Vyraujanti pastatų konstrukcija naudojama  pastatuose - sieninė, o požeminė automobilių stovėjimo 

aikštelėje – karkasinė sistema (kolonų tinklas). 

MEDŽIAGIŠKUMAS 

Daugiabučių kompleksui naudojamos trys medžiagos: tinkas, čerpės, stiklas. Naudojame šias 

medžiagas atsižvelgiant į paveldotvarkos projektą ir norint sukurti vieningą visumą. Naudojamos 

medžiagos yra bendros visam gyvenamųjų pastatų kompleksui. Naujojo komplekso kiemas 

išskiriamas nuo istoriškai vertingo buvusio Vaikelio Jėzaus vaikų namų pastato. Stogą dengiančios 

keramikinės čerpės užeina ir ant vidinio kiemelio sienų, taip atsikiriama, kas sena ir nauja. 

Naudojamos keramikinės čerpės yra rusvai oranžinės, sodrios spalvos. Kiemą dalinantis į dvi dalis 

tūris taip pat kitoniškas: fasadas „žiūrintis“ į istorinį pastatą yra nuosaikus, sienų apdailai 

naudojamas tinkas. Išoriniai fasadai iš gatvės pusės, šiauriniai, vakariniai irgi nuosaikūs, naudojama 

tapati sienų apdaila. Ugniasienės, nukreiptos link esamų ir atkuriamų istorinių pastatų yra tamsenio 

tinko, pabrėžiant istorinių pastatų svarbą. 

TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

Pagrindinis dėmesys skiriamas vidiniams kiemams. Sukuriamos kalvelės, apželdinamos žole, 

įvairiais augalais, pasodinama keli medeliai, krūmai. Šalia montuojami suoliukai poilsiui. Kiti 

kupsteliai pritaikyti vaikų žaidimams: jie yra iš guminės dangos, todėl griūnant skaudžiai 



nesusižeidžiama, o ant dangos galima piešti kreidelėmis. Šios struktūros nesudaro didelių kliūčių 

žmonių judėjimui. Žaliosios kalvelės – tai aliuzija į už daugiabučių planuojamus misionierių parkus, 

sodus. Kiemus dalijantis tūris yra pakibęs ir neturi pirmojo aukšto, po dalimi jo planuojama įrengti 

antžeminę autotomobilių stovėjimo aikštelę. 

Abu kiemai grįsti trinkelėmis, tamsesnės trinkelės naudojamos paryškinti jautrius atsitraukimus nuo 

istorinių pastatų, ir taip kurti nominalumą, tariamą jungtį tarp pastatų. 

TRANSPORTAS 

Įvažiavimas į sklypą numatytas pro saugomus istorinius vartus  iš vakarinės sklypo pusės. Į 

požeminę stovėjimo aikštelę patenkama šalia atstatomojo vienaukščio namo, pandusu. Požeminėje 

aikštelėje, šalia laiptinių įrengiamos dviračių saugyklos. Po sklypo viduryje esančiu kabančiu 

pastatu numatomas gyventojams skirtas antžeminis parkingas. Kita antžeminė aikštelė, skirta 

komercijos paslaugomis naudojantiems vartotojams, numatoma šalia įstaigų, t.y. sklypo pietuose, 

tarpe tarp istorinio ir naujai projektuojamo pastatų. Pietuose atkuriamo vienaukščio namo biuro 

darbuotojų ir klientų parkingas numatomas už sklypo ribų esančioje parkavimo aikštelėje palei 

Subačiaus gatvę. 

VERTIKALŪS RYŠIAI, EVAKUACIJA 

Projektuojamo pastato vidaus erdves formuojamos atsižvelgiant į evakuacinius reikalavimus. 

Pastate įrengtos evakuacinės laiptinės, visos skirtos ir bendram naudojimui. Evakuacinės laiptinės ir 

liftai naudojami patekti į visus  pastatų aukštus apart mansardinius aukštus. 

NEĮGALIŲJŲ POREIKIAI 

Pastatas maksimaliai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Angų pločiai, koridoriai, privažiavimai 

suprojektuoti atsižvelgiant į žmones su negalia. Numatomi liftai kiekvienoje iš laiptinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKLYPO RODIKLIAI: 

 

Sklypo užstatymo plotas – 3262,6 m2 

Sklypo plotas – 10292,3 m2 

Sklypo užstatymo tankis – 32% 

Sklypo užstatymo intensyvumas – 0,96 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Bendrasis pastato plotas – 14343,8 m2 

Naudingasis pastato plotas – 10181,1 m2 

Visas pastato statybinis tūris – 35888,6 m2 

Aukštų skaičius:  

• Istorinio pastato: 2 aukštai ir mansarda 

• Naujųjų pastatų: 3 aukštai ir mansarda 

Aukščiausia numatomo pastatų komplekso altitudė – 143.50 
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