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Projektų sandara



Ambicija:
Atverti upę miestui, leisti miestiečiams ją jausti, 
matyti ir aktyviai ja nadotis. Suformuoti aiškią 
socialinės, ekonominės ir erdvinės programos 
konfigūraciją, kuri kurtų naują dinamiką, ne tik šalia 
upės, bet ir viso miesto masteliu. Aiškios vizijos 
pagrindu vykdyti prasmingą ir tikslingą pakrančių 
transformaciją stiprinant vietos charakterius ir 
identitetą.



Vizijos sluoskniai
1. Kraštovaizdis ir ekologija (miestas – gamta)  
“Daugiau gamtos mieste ir miesto gamtoje”
2. Miestas, jo dalių charakteriai (pasyvu - aktyvu) 
“Visi žino, kas yra kas”
3. Funkcijos ir traukos taškai (stabilu - laikina)  
“Savu laiku ir savo vietoje”
4. Viešoji erdvė (apibrėžta - laisva)  
“Jokių dviprasmybių” 
5. Transportas ir pasiekiamumas (greita - lėta)   
“Festina lente” (“Lėtai, bet užtikrintai”) 





Projekto dalyvių  
identifikavimas



Dirbtuvės



9 puslapis

<1
GĖLIŲ
PIEVA

REIKŠMĖ:
Gėlynai gali būti ne tik formalūs. Pasėjus pievoje ilgamečių gėlių, pavasarį jų kilimas padengs vos prasikalusią žolę ir džiugins praeivius puošdamas aplinką.

€ 4.000

<1

PIKNIKO STALAS

REIKŠMĖ:
algyti priešpiečius galima ne tik namie ar darbe. auke tai daryti netgi smagiau. Pikniko stalas lauke praverčia ne tik greitiems pietums  čia galima prisėsti puodeliui kavos, pasidalinti gimtadienio tortą, su kolega aptarti laukiančius darbus ar tiesiog paskaityti.

€ 4.000

1-3

E A

REIKŠMĖ:

ena, skirta lauke 
vykstantiems renginiams gali 

būti neįprasta ir įdomi. oje 

gali tilpti ne tik tradi iniai 
kon ertai, bet ir lmų 

peržiūros, šokių vakarai bei 

festivaliai. i gali tapti traukos 

tašku net ir nevykstant 
renginiams gyventojai, prisėdę 

ant jos krašto gali piknikauti, 

šnekučiuotis ar tiesiog būti.

€ 30.000

1-3

VIEŠ
I

A
VA

E

REIKŠMĖ:

akvynė ant vandens, 

miesto entre  alternatyva 

tradi iniams viešbučiams.

aip ir kita programa ant 

vandens, viešbutis ant 

vandens gali veikti visus 

metus arba būti iškeltas 

peržiemoti ant kranto.

€
30.000



TIKSLAI

daugiau žmonių

Pritraukti miestiečius, 
kuriant vietas 

iniciatyvoms ir 

laisvalaikiui

StipruS vietoS 
charakteris

stiPrinti skirtingų 
miesto dalių charakterį 

ir identitetą, 
išnaudojant esamus 

traukos taškus 

aktyvias zonas ir vietos 

iniciatyvas

eKoLogiJa

stiprinti vietos 

ekosistemą numatant 
vietas naujiems 

želdynams

Geras

paSieKiamumaS

stiprinti ryšius su 

transPorto taškais, 
gerinti Pasiekiamumą 

dviračiais ir 
visuomeniniu transportu

AKTYVUMAS 
VISĄ PARĄ

derinti skirtingas 

funkcijas siekiant didinti 

nuolatinį teritorijos 
gyvybingumą visais metų 

laikais

SAUGUMAS

didinti saugumo jausmą 
įrengiant stebėjimo 
sistemas, gerinant 

apšvietimą ir didinant 
vietos kontrolę

PATRAUKLUMAS

gerinti estetinį vaizdą, 
investuojant į aukštos 

kokybės aplinką: 
elementų dizainą ir 

įrengimą

LANKSTUMAS

kurti vietas, kurias 

galima pritaikyti 

skirtingoms funkcijoms 
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25 puslapis 17 puslapis





Socialiniai tinklai



Susitikimai



Techninis projektas 



Traukos taškai



Esamos jungtys



Miesto kvartalai



Viešosios erdvės
charakteriai



Viešųjų erdvių ryšiai



Traukos taškai



Funkcijos krantinėje



Projekto ribos



Baltojo tilto pieva



Teritorija šiandien



Teritorijoje	yra	daug	
prastai	organizuoto	

ploto



Aikštelės	niekaip	neišnaudoja	upės	ir	
net	nuo	 jos	nusigręžia



Daug	funkcijų,	 tačiau	
nėra	aiškio	ribos



Nauja struktūra ir ašys



Ašys organizuoja erdves



Hamakų	parkas

Medžių	alėjos,	suoleliai

Terasuotas šlaitas

Krepšinis

Skate - parkas

Tinklinis

Lauko	gimnastika

Stalo	tenisas

Vaikų	žaidimo	aikštės

Kavinė

Galimos	foodtruck vietos

Apžvalgos	dirižablis

Laivybos	pontonas

Koncertai	/	renginiai

Saulės	zona

Rezervinės	zonos	įvairioms	veikloms

Neįgaliesiems	pritaikyti	pandusai

Rampa	(pėstiesiems	ir	transportui)
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Funkcijos aikštynuose



Vaikų žaidimo aikštelė

Baltojo tilto kavinės

Terasa ir pantonas

Skate parkas 

Krepšinio aikštelės

Lanksti zona

Lauko gimnastika

Paplūdimio tinklinis

Paplūdimio tinklinis

Lanksčios aikštelės ant smėlio
Stalo tenisas

Sporto aikštynai



Terasa



Technikos ir energetikos 
muziejaus terasa



















Terasa Amfiteatras



TerasaTerasa



Senųjų žydų kapinių 
teritorija



Teritorijos ribos



Esami ryšiai



Naujas pandusas



Aiškio ribos



Atsiveriantys 
vaizdai



Visa teritorija





Aiškios ribos



Miesto panorama



Memorialas



LTOK terasa



LTOK terasa



Gretimybės



Daug gyventojų, tačiau mažai 
naudojama



Smarkiai nusidėvėję elementai



Ryšiai



Siauras dviračių takas



Daugiau vietos pėstiesiems ir 
dviratininkams

SiūlomaEsama



Naujos funkcijos



Vietos pakeitimai



Bendras teritorijos vaizdas



Žalias charakteris



Aktyvi vieta vendens pramogoms



Augalai ir želdynai



Pakrantė - žalioji arterija



Želdynai pagal vietos 
charakterius

Natūrali gamta, miškas 
paupys

Nauji medžiai - lietuviški  
šlaitų augalai

Dekoratyvu, sezoniška

Krūmų kilimas

Pieva, gėlės

Pavėsis poilsis

Pavėsis poilsis

Smėlynų augalai atitinkantys 
antakalnio charajkterį 



Antakalnis,	Tuskulėnai	– natūrali	gamta,	miškas,	paupys

Žirmūnų	 tiltas	– Mindaugo	 tiltas	– nauji	medžiai,	 lietuviški	šlaitų	augalai



Žaliųjų erdvių 
charakteriai



Mindaugo	 tiltas	– Žaliasis	tiltas	– dekoratyvu,	 sezoniška,	persipinantis	krūmų	kilimas

Baltojo	tilto	pieva	– gėlės,	medžiai	pievoje,	pavėsis,	poilsis

Žvėrynas	– smėlynų	augalai,	pušynai,	pabrėžtas	vietos	charakteris



Bendri sprendiniai



16 Esamų rekonstruojamų ir 
renovuijamų nusileidimų



16 Naujų nusileidimų



Srautai pasiskirsto ties tiltais



Dažnai trūksta nusilaidimų



Šlaitas “įpjaunamas”



Formuojama atrama



Įrengiamas pandusas





Laiptų įrengimas - paprastesnis



“Kerpamas” šlaitas



Atramos + plokštumos



Laiptai



Šlaitų ransformacija



Nuoardoma viršutinė plokštė



Užsodinama augalais



Žalias šlaitų charakteris



Neries Krantinė 2020 


