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Architektūrinė – urbanistinė Kėdainių tilto koncepcija 

 

Architektūrinė tilto idėja sumodeliuota taip, kad vertinant itin raiškią, aukštos architektūrinės vertės (Kauno 

senamiestis) urbanistinę aplinką, ji tarsi įrėmintų ir pabrėžtų žaliuosius Nemuno šlaitus, tačiau tuo pačiu 

numatant lengvas konstrukcijas su jai nekonkuruotų. Tiltas bendrame Kauno miesto kraštovaizdyje primintu 

lengvą į dangų besistiebiančių burių imitaciją.  

 

Planuojamo tilto vieta itin reikšminga senamiesčio apžvalgai, nes yra apytiksliai kilometro atstumu nuo jo, 

kas leistu pilnavertiškai suvokti ir atskirti net pavienius miestovaizdžio elementus. Tolstant nuo senamiesčio 

tokia apžvalgos galimybė mažėja, nes  didėjant objekto suvokimo atstumui, galiausiai bendras miesto 

vaizdas susilieja.  

 

To pasėkoje tilto centrinėje dalyje numatoma Kauno senamiesčio apžvalgos aikštelė. 

 

 

  

 

 

1 pav. Architektūrinė – urbanistinė Kėdainių tilto koncepcija 
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Tilto reikšmė urbanistinės plėtros kontekste 

Įvertinus Kauno miesto paskutiniųjų dešimtmečių raidą ir iškylančias problemas dėl gyventojų mažėjimo ir 

pasitraukimo į periferiją, būtina kurti palankią ir patrauklią gyvenamąją ir darbo aplinką centrinėje miesto 

dalyje. Vilijampolė miesto bendrajame plane numatyta kaip mišraus užstatymo teritorija atliekanti centro 

funkcijas su intensyvaus užstatymo gyvenamosios statybos plėtra Nemuno pakrantėse. Toliau sistemingai 

plėtojant tokio masto ir intensyvumo teritorijas Kėdainių tiltas kaip šią miesto dalį aptarnaujantis transporto 

mazgas yra ne tik, kad neišvengiamas, bet būtinas. Numatant gyventojų augimą centrinėje dalyje yra itin 

svarbus urbanistinės struktūros rišlumas, susiekimo sistemos paprastumas, kuo mažesnis gatvių apkrovimas. 

Teritorijos turi būti kuo greičiau pasiekiamos. Kuo mažesni atstumai tarp tiltų (transporto mazgų), tuo 

lengviau sprendžiamas eismo valdymas.  

 

 

 

 

 

 

2 pav. Dešiniajame Nemuno upės krante ateityje numatoma intensyvi urbanizacija 
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Susisiekimas 

Kauno miesto susisiekimo sistema apima daugiarūšį transporto tinklą, apimantį kelių, geležinkelių, oro 

transporto, vandens transporto ir bemotorio transporto susisiekimo sistemas. Planuojamas Kėdainių tiltas yra 

struktūriškai svarbioje vietoje – Neries ir Nemuno santakoje. Objektas planuojamas siekiant užtikrinti miesto 

urbanistinės struktūros rišlumą, sukurti alternatyvią senamiesčio apvažiavimo galimybę, sumažinti transporto 

srautus tenkančius gretimiems tiltams.    

Remiantis Kauno miesto teritorijos bendruoju planu naujai projektuojamo tilto kategorija numatoma B1. 

Tiltas įsijungia į esamas B1 kategorijos gatves – Užnemunės g. ir Brastos g. atkarpą. 

 

3 pav. Esamos ir planuojamos gatvių kategorijos 
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Kėdainių tilto kaip itin svarbaus infrastruktūros objekto būtinybė pasimato įvertinus viešojo transporto 

maršrutus. Susisiekimas  tarp Vilijampolės ir Aleksoto šiuo metu galimas tik važiuojant Vakarinių aplinkkeliu 

arba senamiesčio rytine puse, tad Vilijampolėje esantys pramoniniai rajonai pasiekiami sunkiai, sugaištama 

neadekvačiai daug laiko. Kėdainių tilto atsiradimas smarkai supaprastintų susisiekimą tarp šių miesto dalių, 

tarp esamų gyvenamųjų rajonų ir esamų ir potencialiai plėtojamų darbo vietų. 

Pastačius tiltą būtina suplanuoti viešojo transporto maršrutus Brastos gatve, bei šios gatvės junginyje su 

Užnemunės gatve. Abipus tilto planuojamos viešojo transporto sustojimo vietos.   

 

 

 

4 pav. Esami ir planuojami visuomeninio transporto maršrutai bei sustojimo vietos 
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Pietrytinėje tilto pusėje numatomas magistralinis dviračių takas, kuris sujungs Užnemunės g. ir Brastos g. 

atkarpoje bei Jurbarko g. taip pat numatytas magistralines dviračių takų atkarpas.  Kėdainių tiltu einantis 

dviračių takas taip pat susijungs su jau esamu palei Brastos g. rajoniniu dviračių taku. Dviračių transporto 

naudojimosi skatinimui siūloma tilto prieigose įrengti dviračių laikymo sistemas tokias kaip „Bike & Ride“ 

(palik dviratį ir važiuok viešuoju transportu), taip pat trumpalaikės dviračių nuomos punktus - terminalus 

(„Bike share“). 

 

 

 

 

5 pav. Esami ir planuojami dviračių takai 
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Planuojamo Kėdainių tilto prieigose, tiek dešiniajame, tiek kairiajame Nemuno upės krantuose yra esama ir 

numatoma keleivinės prieplaukos. Sėkmingai vystant vandens kelių infrastruktūrą abi prieplaukos su 

tinkamai įrengta aukštos kokybės aptarnavimo infrastruktūra bei puikiai suplanuotu susisiekimu su Kėdainių 

tiltu, veiks ne tik kaip specializuoti traukos taškai su senamiesčio apžvalgos galimybe, bet ir kaip lokalūs 

rekreaciniai traukos objektai.   

 

 

 

 

6 pav. Esamos ir planuojamos prieplaukos 
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Tiltas 

Pagrindinis uždavinys– tilto architektūros, estetinio suvokimo ir utilitarių veiksnių – laivybai būtinų gabaritų, 

inžinerinių bei transporto sprendinių, statybos kaštų (biudžeto) optimalus suderinimas. 

Prioritetai – minimali konstruktyvo invazija upės vagoje, minimalus tilto perdangos storis bei optimalus biudžetas. 

Pateikiama konstrukcinė tilto schema, užtikrina prioritetų įgyvendinimą –leidžia išlaikyti minimalų atramų skaičių, 

ganėtinai nedidelį tilto sijos aukštį ( apie 3,5 – 4,0 m) bei minimalius pilonų gabaritus. 

 

Tilto konstrukcinė schema: 

Siūlomas vantinis tiltas su žemais pilonais (extra dosed tipo). Tilto perdanga – dėžinio profilio sijų, vantais įtvirtinta 

į pilonus ir laisvai atremta į atramas. Perdangos sijos – įtempto gelžbetonio su skersinėmis diafragmomis. Atramos 

ir pilonai – gelžbetoniniai, pamatai – poliniai. 

Tilto ilgis (perdangos ilgis)                        400 m (gatvės ašyje); 

Tilto plotis                      24 m (33,5 m viduryje); 

Tilto tarpatramių ilgiai)   30,00 + 90,00 + 190,00 + 90,00 m (gatvės ašyje); 

Tilto skersinio profilio parametrai: 

eismo juostos (važiuojamosios dalies plotis) 4 × 3,75 m                     15,0 m; 

atitvarai 2 × 1,00 m                         2,0 m; 

dviračių takas                          3,0 m; 

pėsčiųjų takai 2,5 + 1,5                        4,0 m; 

apžvalgos aikštelės plotas               1065 kv.m; 

pilonų aukštis virš tilto dangos           apie  20,0 m. 
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Mažosios formos 

Apžvalgos aikštelė rekomenduojama įrengti suolelius. 

Analogai 

  
 

Dekoratyvinis tilto apšvietimas koncentruojamas į konstruktyvinių elementų – vantų išryškinimą naudojant siauro 

šviesos pluošto prožektorius, įrengiant juos saugiame aukštyje. 

Analogai 

 

 

 
 


