
MISIONIERIŲ VIENUOLYNO KOMPLEKSO 
TVARKYBA IR PRITAIKYMAS „ĄŽUOLIUKO“ 
CHORUI, MUZIKOS MOKYKLAI BEI VYTĖS 

NEMUNĖLIO PRADINEI MOKYKLAI



MISIONIERIŲ VIENUOLYNO ISTORINĖ CHRONOLOGIJA

• 1640 – 1650 m. Vilniaus vyskupijos sufraganas Jeronimas Sanguška ant Išganytojo 
kalno pastatė rūmus, ir suplanavo reprezentacinį parką su centrine parterine dalimi ir 
sodais bei tvenkiniais.

• 1686 m. misionieriai atvyko į Lietuvą, 1687 m. misionierių vienuoliai įsikūrė 
Subačiaus priemiestyje. Kotryna Radvilienė, Vilniaus vaivados žmona, dovanojo 
misionieriams "Sanguškų rūmus arba mūrinį namą" ir sklypą su namais, sodais ir 
tvenkiniais nuo Subačiaus gatvės  beveik iki Vilnelės. 

• 1695m. pradėta statyti baroko stiliaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia (baigta 
1730.06.18).

• 1739 - 1751m. etapais buvo statomi vienuolyno pastatai, oficina ir ūkiniai pastatai.



MISIONIERIŲ VIENUOLYNO ISTORINĖ CHRONOLOGIJA

• 1745 m. Misionieriai įsteigė beturčių špitolę (ligoninę), 1773 - 1832 m. veikė Vyskupijos 
kunigų seminarija.

• 1787 – 1791 m. pastatyti Vaikelio Jėzaus prieglaudos namai (arch. Augustas 
Kosakauskas), 1803 - 1832 m. veikė parapinė mokykla, 1810 m. įkurtas auklėjamasis 
institutas kurčnebyliams, 1799-1832 m. veikė vyskupijos spaustuvė.

• 1844 m. caro nurodymu vienuolynas uždaromas, sodas sunyksta. 
• 1920 m. vienuolynas grąžinamas misionieriams, remontuojamas.
• 1948 m. vienuolynas uždaromas, pastatai pritaikomi kitoms veikloms.
• 1952 m. pratiesiama Maironio gatvė, kuri sodų ir parko teritoriją padalina į dvi dalis.



TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas: 

� Restauruoti Vilniaus misionierių pastatų ansamblį – buvusį vienuolyną bei
Misionierių (Viešpaties dangun žengimo) bažnyčią - bei atkurti istorinius sodus,
pritaikant kompleksą visuomenės kultūrinėms, socialinėms ir ekonominėms
reikmėms.

Uždaviniai: 

� sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinei
edukacijai ir saviraiškai, pradiniam ir neformaliajam ugdymui bei istorinio paveldo
bei kraštovaizdžio pažinimui;

� didinti viešųjų paslaugų kompleksiškumą, prieinamumą visuomenės ir vietos
bendruomenės poreikiams, pasinaudojus šv. Kotrynos bažnyčios bei Bernardinų
sodų pritaikymo patirtimi;

� sudaryti sąlygas naujos apimties kultūros produkto, skirto skirtingoms amžiaus
vartotojų grupėms, kūrimui, kompleksiškai naudojant pastatus bei erdves, taikant
modernius edukacinius metodus;

� aktualizuoti apleistą, bendruomenėms reikalingą, turistams ir piligrimams patrauklų
sakralinio kultūros paveldo objektą - Vilniaus misionierių vienuolyno kompleksą.



� Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblis su nustatyta teritorija yra
valstybės saugomas XVII-XVIII II p. baroko architektūros paminklas, įrašytas į
Kultūros vertybių registrą, jam suteiktas unikalus objekto kodas 761;

� Vilniaus miesto tarybos 2013-07-10 sprendimu Vilniaus misionierių vienuolyno
statinių ansamblis ir sodas patenka į Vilniaus miesto tikslinę kompleksinės
plėtros Pietinę teritoriją;

� Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-28 sprendimu patvirtintas
Misionierių bažnyčios ir vienuolyno panaudos 25-iems metams sutarties tarp
Vilniaus arkivyskupijos ir Vilniaus miesto savivaldybės projektas. Šiuo metu
vyksta sutarties pasirašymas.

� Atlikta eilė specialiųjų paveldosauginių tyrimų – žvalgomieji archeologiniai,
architektūros bei interjerų polichromijos tyrimai, stogo konstrukcijų tyrimai.
Tyrimų duomenimis remiantis baigiami rengti statinių ansamblio tvarkomųjų
statybos darbų projektiniai pasiūlymai bei Misionierių sodų tvarkybos darbų
projektiniai pasiūlymai;

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIELAIDOS



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIELAIDOS

� 2011 m. Vilniaus savivaldybė surengė Misionierių sodų projektinių pasiūlymų
konkursą, kuriam pateikta 11 konkursinių darbų. Laimėtojas išrinktas dalyvaujant
ekspertams ir vietos bendruomenei;

� Vilniaus savivaldybė jau investavo lėšas į sodų teritorijos tvarkymą – iškirsti
menkaverčiai želdynai sode ir Vilnios pakrantėse, išvalytos kūdros, sutvarkyta
šaltinio vaga. Sodo priežiūra perduota VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ - kasmet
sodų priežiūrai savivaldybė turės skirti apie 0,5 mln. Lt.

� 2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba Salomėjos Nėries gimnazijos
pradinių klasių pagrindu įsteigė Vytės Nemunėlio pradinę mokyklą, kuri šiuo
metu veikia 1964 m. pastatyto lopšelio-darželio patalpose Vokiečių g. 13A,
nepritaikytose pradiniam ugdymui.

� Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla bei berniukų ir jaunuolių choras
„Ąžuoliukas“ šiuo metu įsikūrę patalpose Gedimino pr. 15A ir Vilniaus g. 39,
neatitinkančiose kokybiškų ugdymo paslaugų poreikių.



MISIONIERIŲ VIENUOLYNO 
STATINIŲ ANSAMBLIO TVARKYBA 



• Bažnyčios erdvėje įrengiama didžioji koncertų
ir repeticijų salė, turinti apie 240 žiūrovų vietų;

• Oficina pritaikoma koncertų salės prieigoms –
bilietų kasai, rūbinėms, sanmazgams;

• Pradinė mokykla įrengiama pirmajame
vienuolyno aukšte ir dalyje cokolinio aukšto bei
buvusiame ūkiniame pastate, kieme įrengiama
sporto ir žaidimų aikštelė;

• „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos ir choro
poreikiams pritaikomi antras, trečias bei
pastoginis vienuolyno aukštai.

• Valgyklos patalpomis, konferencijų bei
repeticijų salėmis galės naudotis abi mokyklos
skirtingomis darbo valandomis;

• Visos komplekso dalys galės funkcionuoti
nepriklausomai viena nuo kitos.

MISIONIERIŲ VIENUOLYNO 
PATALPŲ PRITAIKYMO KONCEPCIJA 



• Misionierių sodų atkūrimo tikslas -
sukūrus tinkamą tvarkymo ir įveiklinimo
priemonių rinkinį suteikti Misionierių
kompleksui naują įvaizdį senamiesčio
kontekste, išryškinant istorinį, kultūrinį
ir edukacinį-estetinį aspektą;

• Ypatingai svarbi miesto apžvalgai
teritorija, papildyta vertingu kultūriniu
objektu, bus integruota į kuriamą
viešųjų erdvių sistemą ir sugrąžinta
aktyviam kultūriniam ir visuomeniniam
gyvenimui;

• Sodų veiklos scenarijus atspindės
misionierių dvasines tradicijas bei
papildydamas jas šiuolaikiškomis
ekologinėmis ūkininkavimo tradicijomis
(žuvų auginimas, ekologinis turgus,
daržininkystė).

MISIONIERIŲ SODŲ 
ATKŪRIMO KONCEPCIJA 



MISIONIERIŲ VIENUOLYNO KOMPLEKSO 
TVARKYMO KONCEPCIJA

Planuojama projekto vertė – 33 mln. Lt vienuolyno sutvarkymui ir 11 mln.Lt sodų atkūrimui.
Statybos darbų ir parko įrengimo sąmata bus patikslinta parengus techninius projektus. 



� Atnaujintas valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (~7000 kv.m ploto), tinkamai
įveiklintas ir integruotas į naują viešąją erdvę, sukurs aplinkinėms teritorijoms didelę
ekonominę pridėtinę vertę. Sinergijos dėka paspartės Paupio ir gretimų teritorijų
tvarkymas privačiomis lėšomis;

� Bus sudarytos tinkamos sąlygos vaikų bei jaunimo mokymui ir ugdymui – pradinėje
mokykloje galės mokytis iki 280 mokinių, muzikos mokykloje - 360 mokinių. Mokyklose
šiuo metu dirba 73 mokytojai.

� Choras „Ąžuoliukas“ turės puikią koncertinę erdvę, pritaikytą įvairiems kameriniams
renginiams. Ji galės veikti pagal šv. Kotrynos bažnyčios modelį. Šv. Kotrynos bažnyčią
administruoja Vilniaus mokytojų namai, joje per metus surengiama apie 160 renginių;

� Perkėlus Vytės Nemunėlio pradinę mokyklą į naujas patalpas bus sudarytos sąlygos
Didžiosios žydų sinagogos memorialo projektui vykdyti Vokiečių g.;

� Bus efektyviai panaudota ES parama kooperuojant lėšas iš Kultūros ministerijos,
Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vidaus reikalų ministerijos asignavimų.

PROJEKTO VEIKLŲ SOCIALINIS, 
EKONOMINIS EFEKTAS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


