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1. ĮŽANGA

Pėsčiųjų tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 
teritorijos prezentacija.

Pagrindiniai projekto tikslai:

Į vieną sistemą sujungti Vilniaus vakarinės ir centrinės dalies vystymui ir plėtojimui svarbius 
objektus: Naujamiestį, Savanorių prospektą, Vingio parką, Lietuvos parodų ir kongresų centrą 
„Litexpo“ ir plėtojamą Vilniaus pocentrį dešiniajame Neries krante;

Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius tarp abiejų Neries krantų, vakarinėje miesto daly-
je išsidėsčiusių gyvenamųjų rajono ir Žvėryno, miesto centro ir taip padidinti šių miesto dalių 
patrauklumą;

Sudaryti sąlygas renginių Vingio parke metu naudotis Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litex-
po“ automobilių stovėjimo aikštelėmis, o Vingio parko infrastruktūrą panaudoti renginių Lietuvos 
parodų ir kongresų centre „Litexpo“ metu;

Paskatinti naujo miesto pocentrio dešiniajame Neries krante susiformavimą;
Nauju išraiškingu objektu praturtinti Vilniaus miestovaizdį.
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2. ARCHITEKTŪRINĖ URBANISTINĖ IDĖJA

Modernus ir šiuolaikiškas tiltas šioje svarbioje Vilniaus dalyje taptu nauju miesto traukos objek-
tu.
Minimalistinis / Industrinis tilto dizainas atspindės netolimą Naujamiesčio,Vingio parko ir vaka-
rinės Vilniaus dalies vystimosi raidą, pagrindinė koncepto idėja kilo būtent iš šių įžvalgų.

Tilto urbanistinėje-architektūrinėje idėjoje siekta išreikšti vietinių krašto statinių medžiagiškumo, 
statybos principų ir modernaus, šiuolaikinio miesto globalių plėtros tendencijų sąsają, tuo pačiu 
propoguojant vizualinę aplinkos kokybę, kokybišką dizainą ir architektūrą.

Tiltas yra suprojektuotas su atvira platforma, be vertikalių akcentų, ar kitokių konstrukcinių 
elementų esančių aukščiau akių lygio, tai leidžia mėgautis atviromis miesto erdvėmis ir tiltą su-
pančia naturalia gamta neužgožiant esamų upės šlaitų.
Tiltą supanti aplinka ir jos perorganizavimas leis sukurti visiškai naują , modernią miesto dalį.

Gyvenamosios ir komercinės paskirties teritorijų vystymas bei naujų parkų/žaliūjų erdvių forma-
vimas gretimoje aplinkoje su Tiltu yra skatinamas, siūloma esamus didelio mąstelio parkingus 
greta Litexpo rūmų naikinti, keisti sklypų paskirtį arčiau upės į gyvenamają.
Mažinti automobilių kiekį artėjant prie upės.
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3. ARCHITEKTŪRINIAI KONSTRUKTYVINIAI SPRENDIMAI

Tilto aukštingumas atitinka saugios laivybos reikalavimus.

Tilto takų altitudė upės vaga išlaikyta vieno lygio.

Prieigos nuo Litexpo rūmų reikalauja naujai suformuoto šlaito, yra galimybė neformuojant šlaito 
pratesti tilto konstrukcijas, priklausomai nuo biudžeto ir kitų aplinkybių šis projekto alternatyvus 
sprendinys gali būti svarstomas vėlesniame etape.

Vingio parko krantinės pusėje, išnaudojamas esamas reljefas sumažinant lygio pakitimus iki 
minimumo, esamas projektinis pasiūlymas nuo Litexpo rūmų iki Vingio parko krantinės atitinka 
neįgaliūjų patekimo reikalavimus, palydovo pagalba bus reikalinga pasiekti naujai formuojamas 
krantines ir esama Vingio Parko kelią, papildomi neįgaliūjų takai/esamų takų modifikavimas gali-
mas vėlesniame etape.

Tilto medžiagiškumas - apsiribota kuo paprastesnėmis medžiagomis, atviromis betoninėmis kon-
strukcijomis ir COR-TEN metalo paneliais.
Tilto Turėklai (vidinė pusė) - medžio apdaila su integruotu apšvietimu.
Gelžbetoninė Tilto perdanga padengta specialiomis pėsčiūjų ir dviratininkų dangomis.

Tilto konstrukcinis pagrindas - Gelžbetoninės Tilto U formos sijos* (girderiai)
naudojamas specialus elastingas ultra aukštos kokybės betono mišinys
*galimybė keisti betoninius Girderius į Metalinius svarstoma tech. projekto metu.

Remiantis racionaliu požiuriu ir neviršyjant projekto reikalavimu Tilto konstrukcija patenkina vi- 
sus funkcinius, stabilumo ir kitus eksploatacinius reikalavimus, numatant paprastą, veiksmingą, 
koordinuotą, tvirtą ir ekonomiškai veiksmingą struktūrą.

Projektuojant Tiltą buvo atsižvelgta i vietinius statybos reglamentus. 
Visi konstrukciniai skaičiavimai preliminarūs.

Tilto struktūriniai sprendiniai gali buti apibendrinti taip:
- Polinio tipo pamatai (gylis tvirtinamas techninio projekto metu)
- Gelžbetoninė platforma virš pamatų
- Gelžbetoninės Tilto atraminės konstrukcijos
- Gelžbetoninės Tilto U formos sijos* (girderiai)
  naudojamas specialus elastingas ultra aukštos kokybės betono mišinys
  *galimybė keisti betoninius Girderius į Metalinius svarstoma tech. projekto metu.
- Tilto Turėklai formuojami iš COR-TEN panelių tvirtinamų ant kronšteinų.
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Bendrieji rodikliai: 

Tilto ilgis tarp betoninių atramų krantinėse – 103metrai.

Tilto plotis:
- Dviračių takas 4metrai
- Pėsčiūjų takas 3metrai
- Skiriamosios/apsauginės juostos 1.5metro
- Turėklų išplatėjimas 0.6metro
- Bendras plotis 9.1metro

Horizontaliosios dalies gylis, įskaitant turėklus – 3.3metro.

Tilto aukštis virš +88,0m absoliutinės altitiudės –5.25metro.

Preliminarus Tilto statybos biudžetas neviršys 5.0m eurų, aplinkos tvarkymo ir krantinių įrengi-
mo biudžetas turėtų būti skaičiuojamas atskirai, skelbiami atskiri aplinkos tvarkymo konkursai.

4. BENDRIEJI RODIKLIAI
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