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Idėja. Miesto takas jungiantis du krantus ir salą, susidedantis iš dviejų atskirų tiltų bei takų sistemos jų 
prieigose, betarpiškai jungiantis esamus bei ateityje numatomus svarbius miesto objektus ir traukos taškus. 
Minimalistinė ir be vertikalių dominančių tiltų konstrukcija, įsiliejanti į miestovaizdį ir nedominuojanti 
panoramose. 

Architektūra ir pagrindinės jungtys. Jungtis 
susideda iš atskirų komponentų, kurie tarpusavyje 
formuoja pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros ryšį 
tarp centrinės miesto dalies ir Aleksoto. Jungtis 
susideda iš Karaliaus Mindaugo pr. prieigų mazgo 
su nauja požemine pėsčiųjų perėja (1), 50 m. ilgio 
tilto virš kanalo tarp prospekto ir Nemuno salos (2), 
tako, jungiančio abu projektuojamus tiltus saloje 
(3), 229 m. ilgio tilto per Nemuno vagą (4) su 
apžvalgos aikštele (5) ir tilto prieigų mazgo 
Aleksoto krantinės zonoje bei H. ir O. Minkovskių 
gatvės prieigose (6). Abiejuose tiltuose numatomas 
3,5 m pločio pėsčiųjų takas ir 2,5 m pločio dvipusis 
dviračių takas. Tiltais yra galimybė važiuoti 
aptarnaujančiam transportui. Tiltai, siekiant 
išvengti papildomų dominančių miestovaizdžio 
panoramose, numatomi be iškylančių atraminių 
stulpų. Tiltas nuo prospekto į salą numatomas be 
laikančių atramų vandenyje, jo takų viršaus aukštis 
tapatus prospekto šaligatvio aukščiui, pagrindines 
jungtis formuojant požeminėje pakrantės dalyje. 
Siekiama kad ši jungtis būtų kaip prospekto 
šaligatvio tęsinys, takas į salą, papildomai 
neiškylantis nuo gatvės lygio ir atskleidžiantis 
betarpišką vizualinę jungtį su salos kraštovaizdžiu. 
Saloje abu tiltus esamus šaligatvius jungia takai. 
Antrasis tiltas per Nemuno vagą pakeliamas, kad 
tenkintų laivybos reikalavimus (daugiau nei 8,5m 
pagrindiniame tarpatramyje), statomas ant keturių 
atramų vandenyje, tačiau minimaliai dominuoja 
miesto panoramose. Tilto viduryje įrengiama 
apžvalgos aikštelė vakarų pusėje. Aleksoto 
krantinės dalyje tilto prieigos sujungiamos su 
esamais ir planuojamais takais lenktu dviračių ir 
žmonių su negalia pandusu bei laiptais. Tiltų apdaila 
numatoma iš plieninių lakštų ištisinės apdailos 
matinės sidabrinės spalvos, apšvietimo stulpai ant 
tiltų neprojektuojami (naudojamas į turėklų 
porankius integruotas apšvietimas). 

Konstrukcija. Tiltas per kanalą iš gelžbetonio plokštės ant išilginių metalinių sijų, inkaruojamų abiejuose 
krantuose į pamatines konstrukcijas, apdailai naudojant plieno lakštus. Papildomos atramos vandenyje 
neprojektuojamos, kanalo vagoje nenumatomos ledų sangrūdos, kurios būtų pavojingos tilto konstrukcijoms. 
Tiltas per Nemuno vagą iš dėžinio skerspjūvio plieninių sijų, aptaisytų plieno lakštų apdaila. Abiejų tiltų 
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konstrukcijos pritaikytos specialiojo transporto apkrovoms. Plieninių sijų viršuje betonuojama gelžbetoninė 
plokštė, ant kurios įrengiama takų gumuota asfaltbetonio danga. Tilto konstrukcija atremiama ant 4 
gelžbetoninių atramų ir krantuose pylimuose numatomų pamatų. Atramos ant polinių pamatų. Plieninės 
konstrukcijos remiasi ant monolitinių atramų per paslankius sferinius šarnyrus, leidžiančius poslinkius išilgai 
konstrukcijos, su kranto pylimais jungiama per deformacinius pjūvius. Apžvalgos aikštelė įrengiama ant 
santvarinių konsolinių konstrukcijų, tvirtinamų prie pagrindinės tilto konstrukcijos iš šono. Nemuno vagos tilte 
prieiga prie pagrindinės sijos vidaus konstrukcijų bei inžinerinių sistemų (viduje numatomi tiesti lietaus 
surinkimo, apšvietimo, kiti reikalingi inžineriniai tinklai) numatoma sijos vidinėje konstrukcijoje.  

Mažoji architektūra. K. Mindaugo pr. prieigose formuojamas mazgas su papildomomis terasomis prospekto 
šlaite apžvalgai. Ant tilto per Nemuno vagą vakarinėje pusėje formuojama apžvalgos aikštelė su terasomis su 
vaizdu į senamiestį. Tilto atitvarai yra integruojami į bendros apdailos konstrukcijos kraštines briaunas, iš išorės 
siekiant minimalizuoti tilto profilį. Ties tiltų galais, prie papildomų jungčių įsikirtimu (apžvalgos aikštelės 
mazgas, ovalaus panduso jungtis, tilte nuo prospekto į salą) integruotas turėklas pereina į ažūrinės 
konstrukcijos turėklą iš minimalaus skerspjūvio nerūdijančio plieno porankio su pasvirais statramsčiais. 
Aleksoto krantinės pusėje pėsčiųjų jungtimis – laiptais nuo tilto į krantinę ir apskritu dviračių bei žmonių su 
negalia pandusu – tilto srautai sujungiami su numatoma krantinės zona bei planuojamų koncertų rūmų 
prieigomis. Naktinis apšvietimas, atšvaitai yra integruojami atitvarose, porankių zonose. Slystančia šviesa yra 
apšviečiama tako danga - toks sprendimas neišleidžia šviesos į išorę, leidžia atsisakyti stovinčių apšvietimo 
atramų, ir tamsiu paros metu mažina vizualinį triukšmą tilto profilyje jį apžvelgiant iš aplinkos. Tiltų apačia 
apšviečiama prožektoriais nuo tilto atramų viršutinės dalies, išryškinant tilto kaip linijos idėją. Takų zona (tarp 
abiejų tiltų, prie Minkovskių g.) apšviečiama pastatomais šviestuvais pagal tų zonų koncepciją. 

Susisiekimo infrastruktūra. Aleksoto krantinėje, sklypuose Minkovskių g. 41b ir 41c siūloma įrengti antžeminę 
automobilių stovėjimo aikštelę, kuri tarnautų Aleksoto pusės transporto infrastruktūrai kartu su šalia 
planuojama įrengti aikštele M. K. Čiurlionio koncertų rūmams. Per Nemuno vagos tiltą gali važiuoti specialusis 
transportas į salą, iš kurios Karaliaus Mindaugo pr. siūloma pasiekti per jau čia esančius tiltus prie arenos. K. 
Mindaugo pr. mazgą ties Nemuno ir Kanto g. siūlomą rekonstruoti įrengiant naują požeminę pėsčiųjų perėją, 
per kurią būtų užtikrinamas nepertraukiamas pėsčiųjų ir dviratininkų patekimas ant tilto į salą iš centrinės 
miesto dalies. Senosios perėjos požeminę jungtį butų galima eliminuoti, o panaudoti tik šios perėjos šiaurinę 
įeigą, jos vietoje formuojant pandusą į naują perėjos trasą. Kanalo pusėje siūloma įrengti maršrutinio 
transporto stotelę, iš kurios būtų patogus patekimas į saloje planuojamą Mokslo ir inovacijų centrą. Kanto g. 
pusėje formuojami laiptai pėstiesiems į požeminę pėsčiųjų perėją, Nemuno g. pusėje – pandusas 
dviratininkams ir žmonėms su negalia. Nuo kanalo krantinės pėstieji ir dviratininkai turi galimybę patekti ant 
tilto per pandusų ir laiptų mazgą. Aleksoto krantinės pusėje pėstieji turi galimybę laiptais nuo tilto tiesiai 
nusileisti į krantinės zoną, dviratininkai į tą pačią zoną nuvažiuoti pandusu. Šioje vietoje siūloma integruoti ir 
išnaudoti Minkovskių g. 41a sklypo vakarinę dalį, siekiant plačiau ir glaudžiau išnaudoti planuojamas jungtis 
bei tilto prieigas. 41a ir 41c sklypų dalį tektų panaudoti ir planuojamai tilto tąsai iki Minkovskių g.    

Žmonių su negalia judėjimas. Projektuojami pėsčiųjų takai ir aplinkinių tvarkomų teritorijų elementai 
planuojami taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms. Iš K. Mindaugo pr. ant tilto patenkama pro 
požeminę perėją, norminio nuolydžio pandusu patenkant ant tilto ir į salą. Iš salos per Nemuno vagos tiltą 
patenkama tilto trasa, su galimybe Aleksoto krantinės pusėje nuvažiuoti pandusu į pakrantės taką arba judant 
tiesiai patekti prie H. ir O. Minkovskių g. 

Laivyba. Sprendiniuose įvertintos laivybos sąlygos tilto per Nemuno vagą zonoje – aukštis dalyje tarp 
pagrindinių tarpatramių, įrėminančių laivakelį (90m tarp atramų) nuo aukščiausio vandens lygio laivybos 
sezono metu (22.75 balandžio – lapkričio mėn) iki žemiausių tilto konstrukcijų – ne mažesnis nei 8,5 m. 


