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01 - Antra pusė

Pirma pusė:  

 Per  daugiau nei  500 metų neatskir iama šiandieninio Vi lniaus miesto 
dal is  – Vingio parkas – išgyveno daugybę transformacijų.  Iš  laukinio slėnio 
vir to Radvi lų medžioklės plotais.  Vėl iau parkas tapo pirmąja jėzuitų buveine 
mieste.  Keičiantis laikams parke suformuotas botanikos sodas,  pastatyt i 
įvairūs bunkeriai ,  ar  net  siauras geležinkel is ,  neišl ikęs ik i  š ių dienų. 
Parko istor i joje yra svarbūs 1965- iej i  metai ,  kai  įgyvendinus rekonstrukci ją , 
j is  buvo pr itaikytas masiniams renginiams ir  poi lsiui .  Nuo tada visus metus 
i r  k iaurą parą pasiekiama gamta mieste vis labiau popul iarėja i r  įgi ja naujų 
funkci jų.  Be to ,  kad parkas vi lniečiams tarnauja kaip aktyvaus poi lsio i r 
pramogų taškas,  augančio i r  besiplečiančio Vi lniaus miesto kontekste 162 
hektarų žal ioj i  ter i tor i ja vis dažniau yra naudojama kaip tranzit inė erdvė 
pasiekti  miesto centrą iš  gyvenamųjų rajonų.  Popul iarėjant alternatyvioms 
transporto pr iemonėms,  dviračiams,  paspir tukams,   v i lniečiai  kerta parką vis 
dažniau i r  tokiu būdu atskleidžia jo universalumą. Vingio parkas miestiečiui 
tampa ne t ik  Dainų šventės,  ar  aktyvaus poi lsio vieta,  bet  i r  reikšminga 
kasdienio judėj imo mieste dal imi.

Antra pusė:

 Vakarinėje Vi lniaus dalyje ,  k itoje Neries pusėje stovi  Lazdynai  i r 
Karol iniškės.  Du masyvus „miegamiej i“  rajonai  su miesto centru sujungti 
plačiosiomis į  automobil ius or iantuotomis Laisvės prospekto i r  Narbuto 
gatvėmis.  Lazdynų papėdėje taip pat įs ikūręs pagrindinis Lietuvos parodų ir 
konferenci jų centras „Litexpo“ ,  sulyg kiekviena paroda patraukiantis Vi lniaus 
kultūr inį  centrą į  k itą Neries pusę.  Ši  Vi lniaus dal is pastatyta su mintimi 
suteikt i  gyventojams visiškai  naują švaraus i r  modernaus miesto patir t į  galop 
paseno.  O Senamiesčio i r  Naujamiesčio trauka su visomis savo pramogomis, 
kultūra i r  darbo vietomis pavertė Vakarinius Vi lniaus rajonus iš t iesų 
„Miegamaisiais“.  Tik pastaraisiais metais savivaldybės indėl is į   a lternatyvias 
transporto jungtis įgal ina vakarinių rajonų gyventojus aktyviau džiaugtis savo 
miestu,  judėti  aktyviai  i r  kartu tausoti  apl inką renkantis alternatyvų,  „žal iąj į “ 
t ransportą.
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 Numatoma ter itor i ja skir ta t i l tui  per  Nerį  labai  sudėtinga dėl  gamtinių 
ypatybių.  Upės lanksto suformuoti  š laitai  padiktuoja dvi  skir t ingas gamtines 
terpes:  lygią i r  kalvotą.  Patvinstanti  upė i r  žmonių veikla dešiniajame Neries 
krante,  dabart inėje Miškinių gatvės pusėje ,  nulemia plyną i r  lygų gamtinį 
rel jefą ,  kai  tuo tarpu kair iajame Neries krante esantis Vingio parkas yra 
kalvotas i r  pertekęs medžių.

„Litexpo“ Neris

Šlaitas Miškinių gatvės 
pusėje yra vos 4–5 
metrai  aukščiau vandens 
lygio.  Dažniausiai  š is 
šlaitas potvinio metu yra 

Prie upės yra susidariusio 
kel ios kūdros.  Piečiau – 
smėlingas paplūdimys.

Miškinių gatvės pusės 
pakrantė apaugusi 
mažaverčiais medžiais , 
drebulėmis.  Kiek 
atokiau nuo kranto auga 
vaismedžiai .  „Litexpo“ i r 
pakrantę skir ia  dirbt inai 
susodinta spygl iuočių 
alėja.

Šlaitas Vingio parko pusėje 
iški lęs 18-20m aukščiau 
vandens lygio

Į  upę suteka keletas 
natūral ių šalt inių.  Vienas jų 
-  saugomas,  pr ie botanikos 
sodo

Šlaitas Vingio parko 
pusėje apaugęs krūmynais , 
aukštais medžiais 
lapuočiais:  ąžuolais , 
l iepomis.  Lygumoje auga 
i lgaamžės pušys,  kurios 
sudaro didžiąją dal į  miško.

Vingio parkas

02 - Aplinka
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04 - Upė ir tiltai

 Vi lnius yra upės miestas.  Neris i lgą laiką teturėjusi  v ieną t i l tą dal ino 
miesto į  dvi  dal is:  Centrą i r  i r  pr iemiesčius.  Šiuolaikinis Vi lnius seniai  perkopė 
upės vagas i r  išsiplėtė už jų r ibų.  Dažnas Vi lniet is bent du kartus per dieną 
kertą vieną ar  kitą upes.  Būtent t i l tai  padėjo miestui  plėtot is už upės r ibų. 
Pirmasis Vi lniaus pr iemiestis kitapus upės -   Šnipiškės kūrėsi  būtent t i l to dėka 
i r  aktyvaus prekybos kel io dėka.

 Šiandien   t i l tas reikal ingas tam, kad Vi lniečiai  galėtų džiaugtis savo 
miestu i r  judėti  jame nepriklausomi nuo automobil io.   Visi  miesto t i l tai  yra 
labai  skir t ingi  i r  tur i  savo charakter ius.   Dauguma sovietmečiu statytų t i l tų: 
Lazdynų,  Valakampių,  Žirmūnų yra or ientuoti  į  automobil ių transportą.  Didžioj i 
t i l to dal is skir iama automobil iams kelkraščiuose pal iekant neadekvačiai  mažus 
tarpus pėsčiųjų eismui.   Tik pr iartėjus arčiau senamiesčio t i l tai  įgauna kur kas 
žmogiškesnį  mastel į .  Arkinis Mindaugo t i l tas gebantis sutalpint i  i r  dviračių 
juos tas i r  pėsčiųjų yra kur kas draugiškesnis apl inkai  nei  anksčiau minėtų 
t i l tų grupė.   Baltasis t i l tas -  mini  pozityvizmo laikotarpį  i r  naujosio smiesto 
centr inės dal ies koncepci jos igyvendinimo laikus.    Vingio t i l tas pastatytas 
buvusio lenkų kariuomenės  t i l to vietoje yra bene vienintelė jungtis  le idžianti 
vakarinių miesto rajonų gyventojams nukel iauti  į  Vi lniaus centrą aplenkiant 
stabiasias automobil ių arter i jas.  Gal iausiai  sutinkame Bukčių pėsčiųjų t i l tą , 
kur is stovi  uždarytas i r  be aiškios ateit ies vizi jos.

 Ti l to jungtis tarp Lazdynų ir  Vingio parko įgal intų beveik 70 000 
gyventojų (Karol iniškės,  Lazdynai ,  Bukčiai)  r inkt is alternatyvų transportą i r 
kur  kas greičiau pasiekti  miesto centreą nei  renkantis vienintelę šiandieninę 
alternatyvą -  Lazdynų t i l tą.
 
 Upė kadaise skyrusi  miestą dabar yra traukos objektas,  kuriam skir iama 
vis daugiau dėmesio.  Ten kur atsiranda t i l tai  apl ink juos pradeda kurt is aktyvi 
v isuomenės veiklą.  Geriausias to pavyzdys yra Baltojo t i l to fenomenas,  kuris 
le idžia žmonėms netrukdomai pasiekti  centrą ,  o vasaros metu džiaugtis greta 
esančia Pieva.
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Vilniaus t i l tų si luetai
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05 - Susisiekimas

Vilniaus savivaldybės dviračių takų schema ir 

būsima t i l to jungtis

Dviračiai :

 Būsimasis t i l tas apjungs naujaj į  Lazdynų dviračių žiedą su Vingio parku 
i r  le is sutaupyti  beveik 3km kel iaujantiems tarp Lazdynų ir  centr inės miesto 
dal ies.  Anksčiau norėdami įveikt i  tokį  patį  atstumą dvirat ininkai  turėdavo 
važiuoti  palei  Laisvės Pr.  besidr iekiančių šal igatviu i r  k irst i  Lazdynų t i l tą , 
kur io kelkraščio plot is neleidžia prasi lenkti  net  dviems pėstiesiems. Būsimojo 
t i l to dėka dvirat ininkai  ne t ik  galės važinėti  į  miestą išvengdami automobil ių 
spūsčių bet taip pat turės pasir inkimą kur kas mažiau laiko praleist i  ieškant 
stovėj imo vietos pr ie „Litexpo“ parodų centro.

Pėstiej i : 

Pėsčiūjų judėj imas tarp lazdynų ir  Vingio parko vyksta per lazdynų t i l tą. 
Ti l tas nepritaikytas konfort iškam pėsčiųju judėj imui  dėl  to dauguma renkasi 
pakeist i  alternatyvų kel ia -  v iešaj į  t ransportą.  Pėsčiųjų jungties stygius 
akivaizdžiausias 
„Litexpo“ vykstančių 
renginių metu. 

Lazdynai

Miškiniai

Karoliniškės

Vingio parkas

Žvėrynas

Naujamiestis

Vilkpėdė
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Neris

Apyl inkės schema
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06 - Esamas ir būsimas urbanistinis audinys

 Dešiniajame Neries krante arčiausiai  upės yra susiformavęs sodybinis 
užstatymas.  Ateityje numatoma tęsti  mažaaukštę ter itor i jos plėtrą.  Kiek tol iau 
nuo „Litexpo“ ,  Parodų gatvės i r  Laisvės prospekto suformuotame kvartale bus 
vystoma aktyvi  plėtra ,  numatoma statyt i  mult i fukcinius pastatus or ientuotus į 
v isuomeninę funkci ją ,  biurus i r  paslaugų centrus. 
 Kair iajame Neries krante būsimos urbanist inės struktūros taps traukos 
tašku,  todėl  svarbu,  jog t i l tas darniai  įs i l ietų į  formuojamą urbanist inę apl inką 
-  būtų akcentuojama t i l to ašis ,  kur iamomis dominantėmis,  t i l to pr ieigos turėtų 
erdvinę tąsą.
 Buvusioje Velgos gamyklos ter itor i jos pr ieigose numatomos mišr ių 
funkci jų urbanist inės struktūros kurs lokalų miesto centrą bei  dviračių, 
pėsčiųjų takų infrastruktūrą.  Atsiradus nauj iems srautams ir  t raukos 
objektams,  t i l tas taps svarbia miesto erdvių jungtimi. 
 Gamyklos ter itor i joje plėtoj imo gal imybėmis numatoma 2-3 aukštų 
st i lobatų i r  7-9 vert ikal ių tūr ių urbanist inė kompozici ja.  Taip pat bus 
formuojamas lokalus miesto centras buvusioje UAB , ,Velga” ter itor i joje 
kair iajame Neries krante bei  Laisvės prospekto dešinėje pusėje ,  žemutinėje 
Neries slėnio terasoje.  Komercinių i r  gyvenamųjų namų ter itor i ja kurs nuolat inį 
žmonių srautą,  taip pat i r  susisiekimo įvairovės poreikį . 
 Pagal  Aukštybinių pastatų išdėstymo specialųj į  planą ter itor i joje gal i 
būti  formuojamos vert ikal ios dominantės,  kurios netaptų bendramiestėmis. 
Parinkta t i l to ašis galėtų tapti  lokal ių dominančių ašimi būsimoje urbanist inėje 
struktūroje. 
 Kair iajame Neries krante šiuo metu aiškios urbanist inių  v iešųjų erdvių 
sistemos nėra.  Ti l tas galėtų tapti  atskaitos tašku,  formuojant erdves Neries 
krantinėje bei  būsimų gyvenamųjų kvartalų erdvinę sąrangą.  Slėnis šal ia t i l to 
galėtų tapti  akcentuota poi lsio -  gamtos vieta,  kur i  turėtų erdvinę tąsą ( jungtį) 
su formuojamu lokal iu centru.



TILTO KONCEPCIJA
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07 - Koncepcija

Tilto idėja – Architektūrinėmis 
formomis pr isitaikyt i  pr ie judėj imo 
mieste poreikių i r  akcentuojant 
apl inkinius gamtinius traukos 
taškus sukurt i  naują,  mažą 
viešają erdvę skir ta džiaugtis 
Vingio Parku.  Konstrukciniais t i l to 
sprendiniai  susiel ieja su apl inka 
i r  nekontrastuoja su parku,  upe,  o 
atvirkščiai  -  išryškina gamtos svarbą 
miestui .
 Ti l tu siekiama sukurt i 
glaudesnį  i r  mobi lesnį  miestą. 
Ši  mintis atsispindi  i r  s iūlomose 
architektūrinėse formose.  Iš lenkti 
takai  pr isitaiko pr ie natūral ių 
pėsčiųjų i r  dvirat ininkų judėj imo 
trajektori jų i r  skatiną greitą judėj imą 
tarp atskirų miesto dal ių.
 Vingio parko pusėje 
suformuojama vingio apžvalgos 
aikštelė apjungta su t i l to 
konstrukci ja.  Aikštelė nukreipta į 
upės vingį  t ies Vi lniaus universiteto 
botanikos sodu.
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08 - Teritorijos vystymas

Esamas krantinių aukštis 
yra per didel is t i l tui .  Todėl 
Vingio parko dalyje reikal inga 
performuoti  š laitą nukasant 2 
metrus paviršinio sluoksnio. 
Litexpo pusėje rel jefas yra 
lengvai  apsemiamoje zonoje. 
Siūloma sukelt i  rel jefą 3 
metrais.

Šlaituose į rengiami pamatai . 
Sujungiama naujoj i  t i l to 
infrastruktūra su esama Vingio 
parko infrastruktūra.  Taip pat 
nutiesiama dviračių i r  pėsčiųjų 
tako atkarpa iki  Lazdynų.

Įrengiamas t i l tas sujungiantis 
aktyviausią Vi lniaus rekreacinę 
zoną -  Vingio parką i r  Lazdynų, 
Karol iniškių ,  bukčių rajonus. 
Teritor i ja apsodinama medžiais. 
Išplečiamas paplūdimys.
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Kazimiero Jelskio g.

Parodų g.

M
iškinių g.

M. K. Čiurlionio g.

Neris

Neris

01
P

P

LITEXPO

PP

P

P

02

VN

A-A

PN

03

B-B

C-C

VINGIO PARKAS

 Ti l to i r  dviračių tako trasa dr iekiasi  per  Vi lniaus savivaldybės 
nurodytą koridorių tarp dviejų sklypų.  Ti l to sprendiniai  nereikalauja 
keist i  esamų apl inkinių sklypų r ibų.  Dviračių i r  pėsčiųjų takai  Vingio 
parko ter itor i joje jungiasi  su jau esamais rekreaciniais takais i r  kertą 
M. K.  Čiur l ionio gatvės suformuojamą pėsčiųjų perėją.  Ti l to jungtis su 
Kazimiero Jelskio gatve numatoma atskir iant dviračių taką nuo pėsčiųjų 
tako.  Dviračių takas sujungiamas su projektuojama Laisvės prospekto 
dviračių tako jungtimi.  Upės pakrantėje esantys pėsčiųjų takai  į jungiami į 
naują dviračių trasą suformuojant tankų rekreacinių takų t inklą ,  le idžiantį 
t i l tui  aptarnauti  i r  v iet ines kaiminystes.

09 - Jungtys su miestu

Sklypo planas
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Parodų g.

M. K. Čiurlionio g.
Pėsčiųjų/dviračių takas

Dviračių takas Kazimiero Jelskio g.
Parodų g.

01 Sankryžos sprendimas
Parodų ir  Kazimiero Jelskio g.  sankryža su naujuoju dviračių taku. 
Suformuojami nauj i  įvažiavimai į  L itexpo stovėj imo aikšteles.  Dviračių 
takas projektuojamas greta kel io su atskira perėja
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Parodų g.

M. K. Čiurlionio g.
Pėsčiųjų/dviračių takas

Dviračių takas Kazimiero Jelskio g.

Parodų g.

02 Sankryžos sprendimas
Dviračių tako i r  M. K.  Čiur l ionio g.  sankryža.  Ti l to takai  pr i jungiami 
pr ie esamos rekreacinės infrastruktūros.  Suformuojama pėsčiųjų 
perėja.  Dviračių takas i r  pėsčiųjų takas atskir iami spalviniu sprendiniu 
leidžiančiu nesimaišyti  dviems skir t ingiems srautams
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Parodų g.

M. K. Čiurlionio g.
Pėsčiųjų/dviračių takas

Dviračių takas Kazimiero Jelskio g.

Parodų g.

03 Sankryžos sprendimas
Dviračių i r  pėsčiųjų takai  sujungiami su jau esamais takais palei  upės 
vagą.  Sukuriama takų sistema,  le idžianti  vaikščiot i  palei  upę potvynių i r 
atoslūgių metu.
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Kazimiero Jelskio g.

Parodų g.

M
iškinių g.

M. K. Čiurlionio g.

Neris

Neris

01
P

P

LITEXPO

PP

P

P

02

VN

A-A

PN

03

B-B

C-C

VINGIO PARKAS

 Į  š iaurę nuo t i l to esanti  ter i tor i ja jau dabar vasaros metu at l ieka 
paplūdimio funkci ją.  Į  pietus nuo t i l to esanti  krantinė su žemesniu 
šlaitu i r  smėlėta danga taip pat tampa lokal iu paplūdimiu.  Siūloma 
šias terotori jas plėtot i  į rengiant nfrastruktūrą:  terasas,  takus i r  lauko 
apšviet imą.

Paplūdimio vieta

10 - Rekreacinė plėtra
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11 - Tilto architektūra

 Ti l to architektūrą formuoja sprendimas suteikt i  didžiausią 
patogumą dvirat ininkams ir  pėstiesiems. Ti l to važiuojamoji/einamoji 
dal is  iš lenkiama pagal  dviračių tako poreikį .  Suapval inami kampai le idžia 
pervažiuoti  t i l tą didesniu greičiu.  Lenkta forma geriau deta pr ie esamos 
upės vingių.  Taip pat suformuojamos pėstiesiems skir tos apžvalgos 
aikštelės skir tos apžvelgt i  upės tėkmę ir  Vi lniaus universiteto botanikos 
sodą.  Aikštelė formuojama ant atramos paslepia t i l to konstrukci ją i r 
suteikia t i l tui  unikal ią formą.
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11 - Tilto architektūra

 Apžvalgos aikštelė į rengiama virš vienos iš t i l to atramų,  taip 
paslepiant konstrukcinius elementus.  Terasos laiptavimas nukreipiamas į 
VU botanikos sodus leidžia t i l tu naudotis kaip poi lsio vieta.  Suformuotos 
trys terasos yra skir tos sėdėti .  Nuo dviračių takų jos atskir iamos 
stulpel iais su apšviet imu,  informuojančiais apie r ibas.  
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 Ti l to paviršius dengiamas kvarciniu ki l imu atskir iančiu pėsčiųjų 
i r  dvirat ininkų takus.  Dviračių takas iš abiejų pusių ženkl inamas 
atšvaitais ,  padedančiais nenukrypti  nuo tako r ibų.  Ti l to turėklai 
gaminami iš  nerūdi jančio pl ieno tarpusavyje sujungiami lynais i r  t inklu. 
Tinklo sprendinys pasirenkamas dėl  ypatingo lengvumo ir  nesudėtingos 
pr iežiūros. 
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+98.0 +97.0

+89.0

+96.5

5.2m

5.2m

1.2m

1.4m

1.2m

4.2m

Tilto pjūvis B-B

Ti lto pjūvis A-A
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Tilto pjūvis C-C
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12 - Tilto konstrukcijos

 Ti l to konstrukci ją sudaro metal inė arka formuojama iš atskirų 
segmentų.  Segmentus sudaro metal inių si jų i r  sąramų t inklas.  Šis t inklas 
uždengiamas lakštiniu metalu.  Arka į tvir t inama į  pamatus abejose upės 
pusėse.  Į rengiamas nerūdi jančio pl ieno turėklų t inklas atkartojantis t i l to 
formą. 

Ti l to konstrukci jų aksonometr i ja
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 Ti l tas į rengiamas kel iais etapais.  Pirma formuojami pamatai . 
Pr iklausomai nuo geologinių sąlygų į rengiami gręžtiniai  arba kalt iniai 
pol iniai  pamatai  su rostverku.  Tuomet konstruojamos pagrindinės 
atramos. Ti l to dalys surenkamos vietoje į  v ientisą t i l to tūr į .  

Ti l to statybos etapų schema
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13 - Tilto medžiagiškumas

 Tilto danga  skir ta dviračių judėj imui  dažoma raudona spalva 
derinantis pr ie Vi lniaus savivaldybės dviračių takų spalvinio sprendinio. 
Takas konstruojamas iš nesl idžios kvarcinio ki l imo dangos,  kuomet 
dažyto smėlio i r  k itų granul ių mikstūra yra pr ikl i juojama prie t i l to dangos. 
Medžiaga yra lengvai  pr ižūrima ir  pakeičiama.

 Tilto turėklai  Konstruojami iš  nerūdi jančio pl ieno statramsčių 
sujungtų metal iniu ranktūriu.  Rankstūrio profi l io forma -  horizontalus 
stačiakampis.  Tarp statramsčių į tempiamas metal inis ,  k i lpinis t inklas. 

Ti l to dviračių dangos dangos analogas Ti lto turėklų analogas
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Tilto fasado analogas Ti lto terasos/apžvalgos aikštelės danga

 Ti l to fasadai  dengiami dažytais metalo lakštais.  Metalas dažomas 
lauko poveikiui  atspariais dažais.  Spalva i r  matiškumas derinamas 
taip ,  kad atspindėtų vandens i r  apl inkinės augal i jos spalvas – t i l tas 
susitapatintų su apl inka.  Metalo lakštai  v ir inami tarpusavyje taip 
išvengiant sujungimo siūl ių.

 Terasa dengiama i lgalaike medžio i r  plastiko kompozicine medžiaga. 
Medžiaga skir ta naudoti  lauko sąlygomis yra ypatingai  atspari  drėgmei 
i r  k itų medžiagų poveikiams. Dėl  medžiagoje naudotų medžio skaidulų j i 
iš l ieka natūral ios spalvos i r  pojūčio.
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Tilto techniniai  rodikl iai

Ti l to i lgis 240m

Tilto i lgis tarp atramų 139m

Tilto plot is  5.3m ir  11m (t ies terasa)

Ti l to aukštis nuo upės 11m

Terasos ant t i l to plotas 168m 2

Turėklų i lgis 411m

Tilto įkalnė 2%

14 - Bendrieji tilto techniniai rodikliai
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