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PROBLEMA IR UŽDUOTYS 

Problema – fizinių ryšių trūkumas tarp dviejų miesto dalių. Užduotis - šio projekto pagrindinės 

užduotys yra sujungti du Neries upės krantus jungtimi, kuri iš esmės stiprintų fizinius ryšius tarp 

skirtingų rajonų. Leistų laisviau formuotis ir plėtotis Vilniaus pocentriui dešiniajame Neries krante; 

apjungtų pėsčiųjų ir dviračių takų sistemas; sudaryti sąlygas renginių Vingio parke metu naudotis 

Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ automobilių stovėjimo aikštelėmis, o Vingio parko 

infrastruktūrą panaudoti renginių Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ metu. Taip pat svarbu, 

kad naujasis objektas taptų išraiškingu elementu praturtinančių Vilniaus miestovaizdį. 

Projektuojant tiltą yra svarbu atsižvelgti ir į skirtingas Neries upės krantinių altitudes (skirtumas iki 15-

18m) bei pasiūlyti sprendinį, kuris neparibotų laivybos Neries upe.  

VIZIJA 

Tiltas – fizinė jungtis suformuota iš konstrukcinių elementų, kuri sujungia 

tašką A su tašku B per įvairius gamtos ar žmogaus sukurtus barjerus, 

tokius kaip slėniai, upės, geležinkelio bėgiai, keliai ar pan.  Į visą tai 

žvelgiant tiesmukiškai, tai yra tik iš technologinės pusės, jis turėtų būti 

kuo efektyvesniu,  ekonomiškesniu ir lengvesniu keliu, reikalingu pereiti 

atsiradusias kliūtis.  

Tačiau šiame , iš pirmo žvilgsnio, techniniame projekte galima įžvelgti 

daug daugiau poezijos elementų nei esame pratę. Visų pirma, tiltas, tai 

jungtis, kuri įgyvendina troškimus žengti toliau, atrasti ir kitą pasaulio 

pusę. Kas kart pastačius tiltą iki tol egzistavusi kliūtis pranyksta ir gimsta 

nauja galimybė. 

Mes negalėtume sugalvoti geresnės metaforos, žmogaus gyvenimui, 

kuris visą savo gyvenimą siekia kurti, atrasti, sujungti („statyti tiltus“), 

užmegzti naujus fizinius ir emocinius ryšius, kurie suteikia galimybę 

pasiekti trokštamą būseną – gyvenimo pilnatvę. Tiltas yra puikus 

smalsumo, idėjų ir nuotykių troškulio įgyvendinimas. Tad kliūties 

įveikimas ir iš to gimstantis pilnatvės jausmas yra turtingas 

visokeriopomis prasmėmis. Kuomet pereinamas tiltas, visi pojūčiai, 

intelektiniai sugebėjimai, dėmesio sukaupimas ir emocijos pasireiškia 

maksimaliai stipriai, nes yra atrandamos naujos iki tol nematytos ir 

nesuprastos erdvės ar emociniai bei fiziniai ryšiai.  

Mes tikime tuo, kad patirtis, einant tiltu, ir jos suteikiami pojūčiai yra 

tokie stiprūs, kad negalime to paversti trumpu ir greitu atsiradusiu 

išgyvenimu, o kaip tik atvirkščiai, skatiname tai būti įmantriu, jaudinančiu 

ir daug žadančiu potyriu. Šį potyrį stipriname ne tik elementariu, 

nuvalkiotu tilto praėjimu, tačiau ir suteikiant galimybę jame prisėsti, 

apsidairyti aplink, pasigrožėti ir pasimėgauti iš viso to kylančiomis 

emocijomis bei naujomis patirtimis. Tuo pačiu kuriamas ir tvirtinamas 

socialinis ryšys su kitais žmonėmis, judančiais tuo pačiu keliu – ta pačia ar 

priešinga kryptimis bei ieškančiais naujų potyrių, galimybių, ir nesvarbu 

ar visa tai vyksta mažose ar didelėse žmonių grupėse. Tilto kirtimas yra 

galinga, besitransformuojanti patirtis, kurią ne tik verta akcentuoti, bet 

kuri ir prašosi būti pasidalinama su kitais. Tai objektas skirtas ne tik 

pav. 1 Idėjinis autoriaus eskizas 

pav. 2 Idėjinis autoriaus eskizas 

pav. 3 Idėjinis autoriaus eskizas 
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patekti iš taško A į tašką B, bet stabtelti nuo kasdieninio bėgimo, prisėsti, bendrauti su aplinkiniais kol 

esant apsupti unikalios gamtos.   

KONCEPCIJA 

Analizuojant esamą situaciją: urbanizuotas ir rekreacines teritorijas, 

viešųjų erdvių sistemą, pagrindinius esamus ir būsimus traukos 

objektus, kitus gamtinius elementus mieste, kelių, dviračių, pėsčiųjų 

takų sistemą, ieškant įvairių galimų tilto scenarijų bei tinkamiausios 

jungties vietos gimė vingiuota, plastiška tilto forma. Į ją pažvelgus 

planiškai jos vingiai primena „S“ formos raidę.  

Toks sprendimas priimtas neatsitiktinai: daug dėmesio skirta ne tik 

tilto estetinei pusei, tačiau į visą tai buvo pažvelgta ir iš praktinės 

pusės. Nors „S“ formos tiltas šiek tiek prailginą judėjimo laiką juo, bet 

dėl skirtingų krantinių aukščių (~+93,00m ir ~105,00m) „S“ forma 

suteikia nuoseklesnį, patogesnį lengvesnį nuolydį, kuris nevargina 

einančio ar važiuojančio dviračiu žmogaus. 

Tuo pačiu, dinamiška, besikeičianti judėjimo kryptis, tiek pėsčiajam 

(vidutinis judėjimo greitis 5km/val.), tiek dviratininkui (vid. judėjimo 

greitis 20 km/val.) suteikia galimybę grožėtis ir mėgautis ne tik 

urbanizuotu kraštovaizdžiu, bet ir kinematografiškais gamtos 

elementais, kurie nuolat kinta. Su kiekvienu pasisukimu atsiveria vis 

kita panorama: matomi pramoninio Vilniaus miesto likučiai, parodų 

rūmai Litexpo, naujai formuojamas Vilniaus pocentris, nuostabūs 

Neries upės vingiai, šlaitai, krantinės, natūraliai susiformavę ir iki šių 

dienų išlikę želdynų masyvai, parkai ir kiti gamtos elementai.  

Formuojamame tilto vingyje, virš Neries upės, jo plotis išplečiamas. 

Dviračių ir pėsčiųjų takai atskiriami vienas nuo kito ir praslenkami 

vertikalioje ir horizontalioje projekcijose. Atsiradusi erdvė 

laiptuojama. Sukuriamas nedidelis, jaukus amfiteatras, kuris 

suteikia visur skubančiam žmogui progą sustoti, prisėsti ir 

pasigrožėti užburiančia Vingio parko, Karoliniškių draustinio ir kitų 

gamtos elementų panorama. Neįprastoje vietoje, kuriamoje 

urbanistinėje viešojoje erdvėje numatoma galimybė ir nedidėliai 

žmonių grupei organizuoti įvairius renginius – koncertus, gatvės artistų pasirodymus, kurti menines 

instaliacijas. Projektuojamas tilto plotis visą tai leidžia daryti nesutrukdant ir normalaus pėsčiųjų ar 

dviračių eismo. 

TILTO VIETA  

Pasirinkta tilto vieta sklandžiai įsilieja į esamą urbanizuotą kraštovaizdį. Gamtos elementų apsuptyje 

nekuriamos naujos nereikalingos vertikalės, kurios dažnu atveju tampa tik vizualiniu triukšmu.  

Tiltas nuosekliai įsilieja į egzistuojančius pėsčiųjų ir dviračių takų sistemas, jas papildo ir sujungia. Tiltas 

pradeda kilti nuo vakarinės dalies (dešinysis Neries upės krantas). Tilto pradžios altitudė 

projektuojama +93,00m. Besidriekiantys tilto vingiai su žemės lygyje esamais ir naujai projektuojamais 

dviračių ir pėsčiųjų takais sausumos dalyje sujungiami vertikaliais ryšiais – laiptais, rampomis, liftais. 

Tiltas per visą savo ilgį nuosekliai (neviršydamas 5%) kyla iki kairiojo Neries upės kranto (alt. 

pav. 4 Idėjinis autoriaus eskizas 

pav. 5 Idėjinis autoriaus eskizas 

pav. 6 Idėjinis autoriaus eskizas 
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+105,00m), kuriame projektuojami tilto takai esamame lygyje įsilieja į esamą Vingio parko takų ir kelių 

sistemą.  

ATITIKIMAS LAIVYBAI KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS 

Tiltas projektuojamas taip, kad netrukdytų laivybai keliamiems reikalavimams. Tilto tarpatramiai tarp 

kolonų centrų projektuojami nuo 40m, 50m, 60m. Vandenyje esančios kolonos išdėstomo kiek 

įmanoma arčiau upės krantų (tarpatramis 60m.) Tilto horizontaliosios konstrukcijų dalies žemiausia 

altitudė yra virš 5m nuo patvinusio Neries upės vandens lygio, kuris siekia +88.00m.  

Visa tai atitinka projekto techninėje užduotyje iškeltiems saugios laivybos reikalavimas preliminariais 

duomenimis, saugios laivybos užtikrinimui Neries farvateryje išlaikyti 30m pločio ir 5m aukščio 

gabaritą virš +88,0m absoliutinės altitiudės.  

GENPLANO SPRENDINIAI 

Neries upės dešiniajame krante 

planuojamas gyvenamųjų namų 

kvartalas. Jis ribojamas 

pateiktomis preliminariomis 

sklypo ribomis, šalia esamu 

užstatymu, antžemine Litexpo 

automobilių aikštele, Neries 

upės apsaugos zona, kitais 

gamtos elementais ir naujai 

projektuojamu tiltu, kuris kerta 

planuojamą urbanizuoti 

teritoriją.  

Siūlomas naujas perimetrinis – 

reguliarus užstatymo tipas. 

Teritorija dalinama į mažesnius 

pozonius. Projektuojami trijų 

aukštų pailgi statinių 

kompleksai, kurių forma įvairi – 

nuo tiesių iki lenktų korpusų. 

Pastatai orientuojami trumpąją 

namo siena į vandenį, 

neblokuojant gyventojų 

patekimo prie upės. Tuo pačiu 

upės krantinė nėra uždaroma ir 

taip sukuriama jauki urbanistinė 

erdvė.  

Pastatų išdėstymas kvartale 

leidžia sukurti vidinę 

urbanistinių erdvių sistemą – 

žaliąją zoną, kuri apjungia visą 

kvartalą. Projektuojant 

stengiamasi sukurti saugią, atvirą, bendraujančią tarpusavyje kaimynystę kurioje būtų daug žalių zonų 

darniai sujungtų tarpusavyje. 

pav. 7 Situacijos planas. Projektiniai pasiūlymai 
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Patekimas į kvartalą planuojamas išplečiant esamą kelių tinklą į pietus. Siūlomas antžeminis 

automobilių statymas prie pastatų, išvengiant brangių, atsparumo vandeniui reikalingų požeminių 

automobilių saugyklų.  

ŽELDYNŲ TVARKYMAS 

Visoje aplinkinėje teritorijoje tvarkomi esami želdynai. Paliekami visi natūraliai susiformavę medžių 

masyvai, kurie netrukdo naujai projektuojamam tiltui.  

Sprendimais siekiama kuo mažesnio medžių kirtimo. Kertami tik pavojingai augantys, išdžiūvę ir 

invaziniai medžiai bei krūmai.  

Visi naujai projektuojami takai integruojami taip, kad kuo mažiau įsiterptų į esamų medžių masyvus, 

tačiau, kuriamoms ar tvarkomoms žaliosioms erdvėms pritaikomos miestų žaliosioms erdvėms 

būdinga infrastruktūra. Formuojami skverai ir(ar) parkeliai. Pietinėje dalyje, prie upės esantys medžiai 

apgenami iki 3-4m aukščio. Sukuriama vizualinė jungtis –  regykla tarp upės ir kranto. 

Nuostabūs, Vilniaus mieste, esantys išlikę gamtos elementai – medžiai, žaliosios zonos ir toliau privalo 

žaliuoti, toliau formuodami Neries upės slėnio charakterį bei  suteikdami galimybe ir mieste turėti 

progą kvėpuoti  švariu deguonimi prisotintu oru.   

TILTO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINYS 

Tilto konstrukciniai sprendiniai parenkami tokie, kad sukurtų 

racionalią konstrukcijų ir architektūros sintezę. Tilto 

konstrukcija parengta pagal optimalią statinę schemą (masės 

ir tarpatramio santykio), įgyvendinanti šiuolaikines statybos 

technologijas (greitis, draugiškumas aplinkai, ekonominė 

nauda užsakovui), laivybos gabarito užtikrinimą pagrindinėje 

Nėries upės vagoje, minimalų esamo reljefo keitimą tiltų 

prieigose. 

Tilto konstrukcija yra daugiaatramė nekarpyta plieno betono 

(kompozitinė) perdanga, kuri įrengiama šarnyriškai ant 

elipsinių kolonų, o galai remiasi į krantinės atramas. Jos Ilgis 

tarp krantinių atramų 450 metrų, plotis svyruoja nuo 9,5m tilto 

galuose iki 13,7m plačiausioje vietoje. Tarpatramiai tarp 40m ir 

60m. Siūlomi tilto geometriniai matmenys atitinka techninėje 

užduotyje numatytus reikalavimus. Patiltė užtikrina 

reikalaujamą laivybos gabaritą (l=30m, h=5m) visu laivybos 

navigacijos periodu (vandens altitudė +84,00 – +85,00m). 

Perdangos atraminės dalys sukomponuotos aukščiau 1 % 

tikimybės potvynio lygio (vandens altitudė 

~88,00m).  

Tiltas yra suprojektuotas kaip pėsčiųjų tako tąsa, sklandžiai 

įsiliejanti į kraštovaizdį, užtikrint laivybos gabaritą, ant tilto 

perdangos suformuojamas  2%-3% išilginis ir skersinis 

nuolydžiai, tenkinantys pėsčiųjų ir žmonių su negalia 

keliamiems normatyviniams reikalavimams.  

 

pav. 8 Principinės konstrukcinės schemos 

pav. 9 Skersinis pjūvis 
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Tilte numatytas 4-5m einamosios dalies plotis, kuris išilgai tilto viduryje atskiriamas terasomis 

(įrengiamomis ant plieninių konstrukcijų). Terasos atriboja eismo srautus ir sukuria erdvę vizualinei 

panorama.  

Parinktos tilto konstrukcijos, kelių pločiai pritaikyti specialiųjų tarnybų – greitosios, policijos eismui. 

Tilto statyba didelio poveikio aplinkai nedaro, nes krantinės ir tarpinės atramos yra lokalios, apribotos 

koncentruotuose plotuose.  

Perdangos statyba vykdoma iš atskirų segmentų sujungiant juos tarpusavyje. Vidurinioji tilto dalis 

montuojama iš mobilių platformų nuo upės užkeliant per bokštelius į projektinę padėtį. Tilto statyboje 

panaudojamos laikinos atramos (po statybos demontuojamos) skirtos perdangos stabilumui užtikrinti. 

Aplink tarpines atramas upėje yra įrengiama plieninė spraustasienė, skirta ledo poveikiui atlaikyti. 

ATITIKIMAS PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAMS IR TILTO POVEIKIS KRAŠTOVAIZDŽIUI 

Planuojamas tiltas veda į kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 30663) – Vingio parko teritoriją. 

Tilto trasa ir jungtis su pagrindiniu Vingio parko pėsčiųjų taku į kultūros paveldo objekto teritoriją 

nepatenka. Parenkant tilto architektūrinius bei konstrukXcinius sprendinius įvertintas jo poveikis 

parko apžvalgai paveldosauginiu požiūriu. Tilto konstrukcijos užsibaigia ties eksploatuojamu tilto 

paviršiumi ir tuo būdu nuo Lazdynų tilto bei kito Neries kranto jo vizualinė įtaka maksimaliai 

minimalizuojama.  

Naujas tiltas esamam kraštovaizdžiui ne tik, kad neigiamo poveikio nesukuria, o kaip tik suteikia 

galimybę atrasti naujas urbanizuoto krašto ir gamtos elementų dermės mieste panoramas. 

 

 

 

 

 

pav. 10 Projekto vizualizacija 


