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1. Projekto kontekstas 

1.1 Socialinė-ekonominė aplinka 

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas – istorinę, architektūrinę ir archeologinę 

vertę turintis objektas, kuriame susitelkę kultūros paminklo statusą turintys objektai (skliausteliuose 

įrašomas unikalus objekto kodas su nuoroda į kultūros vertybių registrą): 

 Kompleksinis paminklas – Piliakalnis su papiliais (664), kurį sudaro:  

o Piliakalnis vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų Kryžių kalnu (30357); 

o I Papilys – vad. Bekešo kalnu (30358); 

o II Papilys – vad. Stalo kalnu (781); 

o III Papilys – vad. Gedimino Kapo kalnu (4514); 

o Gyvenvietė – vad. Dainų Slėniu (34913). 

Trijų Kryžių kalnas yra integrali UNESCO pasaulio paveldo kultūros vertybės Vilniaus 

senamiesčio seniausios dalies – pilių teritorijos dalis. Objektas yra 20 m aukštesnis už Vilniaus 

simbolį - Gedimino kalną. Jo viršūnė yra aukščiausias ne tik pilių teritorijos, bet ir Vilniaus 

senamiesčio gerai matomas iš jį supančių miesto dalių taškas. Ši kalno savybė buvo optimaliai 

išnaudota tiek viduramžiais Vilniaus pilių gynybai (čia iki 1390 m. stovėjo gynybinė medinė Kreivoji 

pilis), vėliau piliakalnis tapo miesto gynybinių įtvirtinimų dalimi, tiek pirmojo pasaulinio karo metu, 

kai Lietuva buvo išlaisvinta iš carinės Rusijos. Tuomet virš miesto iškilo, jo neatskiriama 

panoramos dalimi tapęs Trijų Kryžių paminklas. 

Rezervato teritorijos  kraštovaizdžio ir urbanistinės situacijos analizė 

Reljefo ypatumai 

Vilniaus miesto gamtos, istorijos, kultūros ir architektūros tyrinėtojai vienbalsiai pripažįsta, 

kad svarbiausias sostinės bruožas yra reljefas: ,,Vilniui yra būdinga ypatinga gamtinė aplinka. 

Miesto gamtinį pagrindą sudaro Neries ir Vilnios upių slėniai, šių slėnių šlaitai, nuo šių upių 

santakos besidriekiančių Pilies, Trijų  Kryžių, Bekešo kalnų virtinė...“1; ,,Gamtinė aplinka – tai 

pagrindinis Vilniaus savitumo bruožas ir pagrindinė saugotina vertybė“2 ; ,,Lietuvoje vietų, kur 

susidurtų daugiau žemėvaizdžių ir sudarytų turtingą įvairovę labai reta. Viena vienintelė tokia vieta 

ir yra Neries ir Vilnios susiėjimo apylinkėse, ir kaip tik čia yra įsikūręs mūsų Vilnius“3 .  

Vilniaus pilių kalvos – tai aukštoji Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija, 

apimanti Sapieginės–Rokantiškių erozinio kalvyno fragmentą. Trijų  Kryžių (vad., Plikuoju arba 

Kreivuoju), Bekešo, Stalo, Piliakalnio, Gedimino kapo ir Altanos kalnai – tai priešpaskutinio ledyno 

sudaryto reljefo reliktai, išgyvenę paskutinio ledyno laikmetį ir išlikę tankiai gilių griovų ir raguvų 

suraižytame senojo kalvyno paviršiuje. Trijų Kryžių kalnas – žymiausias akcentas senamiestį 

supančiame kraštovaizdyje. 

Urbanistinė miestovaizdinė analizė 

Rezervato teritorijoje, dešiniajame Vilnios krante, yra Kalnų parkas, kuris iki šiol tvarkytas 

be koncepcijos, pagal atsitiktinius projektus, dažniausiai neįvertinus paminklosauginio aspekto. 

                                                        
1
 A. Mačiulis, ,,Vilniaus miesto savitumas: gamtos ir architektūros darna“, Vilniaus miesto savitumai, Vilnius, 2006 

2
 A. Brėdikis, ,,Vilniaus miesto panoramos ir jų kaita“, Vilniaus miesto savitumai, sudarytojas A. Mačiulis, Vilnius, 2006 

3
 Č. Kudaba, ,,Gamta yra visų“, Literatūra ir menas, Nr. 47, 1983 

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=664
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=30357
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=30358
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=781
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=4514
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Želdiniai visai neformuoti arba formuoti chaotiškai, nesilaikant jokio istoriškumo principo. Viena iš 

priežasčių – nepakankamai turėta žinių apie šią išskirtinę vietą. Kadangi piliakalniai, dar XIX a. 

pradžioje buvę pliki, šiuo metu apaugę sodintais ir savaiminiais medžiais bei krūmais, jų pirminės 

gynybinės paskirties vizualiai nebesijaučia. 

Kalnų parko kalvose XIII-XIV a. buvo senoji Vilniaus gyvenvietė, vad. Kreivuoju miestu. 

Trijų Kryžių kalne stovėjo medinė pilis, vad. Kreivaja pilimi. Istorinių aspektu ši vieta labai svarbi 

istorinei Vilniaus miesto raidai ir kraštovaizdžiui. Vėliau kalno gynybiniai įtvirtinimai tapo bendros 

Vilniaus miesto gynybinės sistemos dalimi. 

Turizmas 

Kalnų parko lankomiausias objektas – Trijų Kryžių kalnas. Tai ne tik Vilniaus senamiesčio 

panoramos apžvalgos vieta, bet ir žymi atstatytu Trijų Kryžių paminklu, kuris yra kaip 

pasipriešinimo okupantams simbolis.  

Bendros turizmo tendencijos gerėjo 2006-2015 metais. Per šį laikotarpį turistų skaičius 

Vilniaus mieste išaugo 74%, nors augimas nebuvo pastovus visą periodą (žr. paveikslas 1.1). 

Blogiausiais gali būti laikomi 2009 metai, kai turistų srautas Vilniuje sumažėjo 21%. Nepaisant to, 

vidutinis augimas nuo 2006 m. iki 2015 m. buvo 7,25%, tuo tarpu vidutinis augimas Lietuvoje per tą 

patį periodą buvo 6,15% (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).  

Paveikslas 1.1. Turistų skaičius ir jų pokytis Vilniuje (2006-2015). 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

Vilniaus valstybinio kultūrinio rezervato atliktų skaičiavimų duomenimis, Kalnų parką 

sezono metu (t. y. gegužės – rugsėjo mėnesiais) vidutiniškai aplanko 120-150 lankytojų/turistų per 

dieną, o ne sezono metu (t. y. spalio – balandžio mėnesiais) vidutiniškai per dieną aplanko 40-60 

lankytojų/turistų. Tai sudaro apie 31.000 lankytojų per metus (šaltinis: Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato direkcijos parengtas Kalnų parko rinkodaros planas). Lyginant su aplinkinių 

lankytinų objektų srautais, tai yra labai mažas skaičius. Šio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 

90%  lankytojų yra miesto svečiai (regioniniai, nacionaliniai ir užsienio lankytojai), o pagrindinės 

mažo lankomumo priežastys: nesaugumo jausmas tamsiu paros metu, nepatraukli kultūros objekto 

išvaizda, nepritaikymas neįgaliesiems ir/ar senyvo amžiaus žmonėms.  

Norėdama pritraukti daugiau lankytojų, supažindinti su vietovės raida, istorija Vilniaus 

pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija čia organizuoja renginius, veda ekskursijas. 

Mažiausiai kartą metuose vykdomos talkos (pvz. „DAROM 2016”), kai prašoma žmonių pagalbos 

renkant šiukšles kalno teritorijoje. Dalyvavusiems talkoje žmonėms pravedama ekskursija po Kalnų 
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parko teritoriją, kurios metu daugiau dėmesio skiriama Trijų Kryžių kalno istorijai. Čia taip pat 

vyksta moksleivių, studentų ekskursijos, kurias veda miesto gidai, čia lankosi organizuotos 

užsienio turistų ir piligrimų grupės.  

Pagrindinis lankomas objektas ant Kreivosios pilies piliakalnio yra Trijų Kryžių paminklas. 

Minėtina, jog šių ekskursijų metu, pakeliui į šį objektą, einama aplink piliakalnį, pro kalnų parko 

estradą ir pasakojama apie Kreivąją pilį ir jos piliakalnį, tačiau po pačią piliakalnio teritoriją 

nevaikščiojama, nes: 

 Visas piliakalnis slepiasi po vešlia augalija ir sunku suvokti piliakalnį kaip gynybinį 

objektą;   

 Nėra informacinių stendų, kurie atskleistų Piliakalnio atsiradimo istoriją, jo reikšmę 

Vilniaus miesto ir Lietuvos vystymosi istorijai, raidai; 

 Vietos gyventojai čia užsuka trumpam, tik pasigėrėti atsiveriančia panorama, tačiau 

retas kuris miesto gyventojas žino šio Piliakalnio istoriją.  

2014-2017 metų Vilniaus miesto turizmo plėtros studijoje4 identifikuota, kad Pilių 

rezervato teritorija ir joje esantis Kreivosios pilies piliakalnis turi didelį potencialą:  

„Pilių rezervato teritorija pasirinkta dėl savo istorinės svarbos, lokacijos, rekreacinių ir 

kultūrinių išteklių, turistinių traukos objektų gretimybės, investicijų ir turistų susidomėjimo 

lankytinais objektais. Siekiant išryškinti vietovės istorinę svarbą ir turistinį patrauklumą, turizmo 

plėtra turėtų apimti šiuos aspektus: 

 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos vystymas (. . . susipažinimo su 

Kreivojo miesto gynybine sistema ir Trijų Kryžių apžvalgos aikštelės pažintinių 

maršrutų infrastruktūros plėtojimas; buvusio „Kreivojo miesto“ bei gynybinių įrengimų 

išryškinimas. . . ).  

 Lankytinus objektus pritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms (Trijų Kryžių 

apžvalgos aikštelė . . .).  

 Inicijuoti teatralizuotus pasirodymus [ant Kreivosios pilies piliakalnio], kurie pagyvintų 

turistų pamėgtas ir gausiai lankomas teritorijas (. . . viduramžių šventė ar pan. . . ).“ 

Potencialas 

Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programoje (toliau Programa) nurodyta, 

jog 2013 m. €obarometer atliktas tyrimas „Kultūros prieinamumas ir dalyvavimas“ atskleidė, kad 

kultūros paslaugų vartojimas ir aktyvumas kūrybinėse veiklose mažėja daugelyje ES šalių narių. 

Tačiau kai kurie Lietuvos rodikliai gerokai atsilieka nuo ES vidurkio. Tai ypač aktualu kalbant apie 

dalyvavimą kūrybinėse veiklose. Net 71% Lietuvos gyventojų identifikuoja nedalyvaujantys jokiose 

individualiose ar grupinėse kūrybinėse veiklose, kai tuo tarpu ES nedalyvaujančiųjų vidurkis yra 

62%. Palyginimui, kaimyninėje Latvijoje jokiose kūrybinėse veiklose nedalyvaujančių gyventojų 

skaičius siekia tik 58%, o Estijoje – 50%5 Tyrimai taip pat rodo, kad tik 49% Lietuvos gyventojų 

domisi savo šalies menais ir kultūra, kai tuo tarpu ES vidurkis yra 69%6. Ši statistika iliustruoja 

netinkamo kultūros paslaugų panaudojimo, pasenusios infrastruktūros bei menkos kultūros įstaigų 

paslaugų kokybės pasekmes. 

Vilniaus turizmo plėtros studijos 2014-2017 m. duomenimis, Kreivosios pilies kalnas yra 

vienas tinkamiausių objektų plėtoti Vilniaus turizmo konkurencingumą. Šis objektas įrašytas 

                                                        
4
 Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studija. Parengė UAB „Ernst & Young Baltic” bei VšĮ „Turizmo plėtros 

institutas“ (http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900.) 
5
 €obarometer, Cultural Access and Participation, 2013. 

6
 €obarometer, €opean Cultural Values, 2007. 

http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900
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priemonių plano pirmo tikslo pirmu numeriu (dėl savo potencialo ir vietos). Kaip teigiama tyrime, 

siekiant išryškinti vietovės istorinę svarbą ir turistinį patrauklumą, turizmo plėtra turėtų apimti šiuos 

aspektus: „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos turistinio patrauklumo didinimas 

(Trijų Kryžių kalno apžvalgos aikštelės infrastruktūros plėtra, pažintinių takų įrengimas, buvusio 

„Kreivojo miesto“ vietos išryškinimas, želdynų ir Vilnios pakrančių sutvarkymas. . . , lankytinų 

objektų pritaikymas judėjimo negalią turintiems žmonėms  . . . )“.7 

Šis tyrimas atskleidžia, kad objektas turi didelį potencialą ir paklausą. Paslaugų paklausa 

pagal tikslines grupes: 

 Užsienio lankytojai – šiai grupei reikalingas lankytinas istorinis, kultūrinis objektas 

supažindinantis su vietovės istorija, įtaka Vilniaus miesto raidai ir Lietuvos istorijai; 

 Vilniaus miesto gyventojai (vietiniai lankytojai) – grupei reikalinga kultūrinė/istorinė vieta, 

kur lankytojai informacinių stendų pagalba galėtų sužinoti apie Vilniaus miesto ir Lietuvos 

istoriją ir akivaizdžiai pamatyti kaip atrodė viduramžių piliakalnis; 

 Regioniniai ir nacionaliniai lankytojai – grupei reikalingas objektas, kuris supažindintų su 

Lietuvos ir Vilniaus istorija, miesto ištakomis, leistų pajusti pasididžiavimą savo šalimi; 

 Studentai, moksleiviai – grupei suteikiama vieta kur jie galėtų gyvai gauti reikalingų 

istorinių, archeologinių žinių ne tik iš istorijos vadovėlių, ugdytų pilietinį požiūrį į valstybę. 

Trijų Kryžių (Kreivosios pilies) kalnas svarbus ne tik kaip potencialus lankytinas objektas 

tačiau ir kaip Vilniaus senamiesčio dalis, todėl projekto metu sutvarkytas objektas būtų 

svarbus ir bendram miesto įvaizdžiui. “Vilniaus senamiestis – vaizdingos gamtos apsuptyje 

išsidėstęs miestas, todėl labai svarbu sutvarkyti gamtinę aplinką ir vystyti rekreacines 

zonas šalia pagrindinių kultūrinio turizmo traukos objektų: Kalnų parkas, išryškinant 

Kreivosios pilies vietą, Trijų Kryžių aplinka, Žemutinės pilies aplinkos želdynai (Vilnios 

pakrantė)”.  

Paslaugos 

Kreivosios pilies kalnas, dar vadinamas Trijų Kryžių kalnu, nupasakoja laikus, apie 

kuriuos šiuo metu nėra pateikiama informacijos nei viename Vilniaus muziejuje ar lankytiname 

objekte. Tai sukuria paslaugų poreikį, kuris galėtų būti patenkintas pritaikius objektą kultūrinių 

paslaugų teikimui, kurių metu būtų nupasakota objekto svarba ir laikotarpiai. Siekiant teikti šias 

paslaugas objekto infrastruktūra turi būti pritaikyta lankymui ir paslaugų teikimui 

Sutvarkius objektą atsiras galimybė lankytojams sužinoti apie Vilniaus istorijos laikotarpį, 

apie kurį neįmanoma sužinoti jokiame kitame Vilniaus objekte. Ši kultūrinė paslauga apimtų 

vizualiai sutvarkytą piliakalnį, atskleidžiant kaip jis atrodė viduramžiais. Taip pat apimtų 

informacinius stendus, kurių pagalba lankytojai būtų informuojami apie Kreivąją pilį, jos istoriją, 

sugriovimą, okupaciniu laikotarpiu stovėjusią tvirtovę bei lietuvių pasiaukojimą statant Trijų Kryžių 

paminklą (plačiau apie tai 1 priede). 

Šiuo metu yra teikiamos tik 2 paslaugos, kurios yra susijusios su projekte aptariamu 

objektu: 

 Ekskursijos, kurių metu praeinama šalia objekto ir trumpai supažindinama su jo 

istorija; 

 Laisva prieiga prie objekto, kurio metu lankytojai netrukdomai vaikšto po objektą. 

                                                        
7
 Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studija. Parengė UAB „Ernst & Young Baltic” bei VšĮ „Turizmo plėtros 

institutas“ (http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900.) 

http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900
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Įgyvendinus projektą bus tobulinamos esamos su objektu susijusios paslaugos ir bus 

sukurta keletas naujų paslaugų: 

 Įrengus edukacinį-pažintinį maršrutą „Istorijos takai“, ekskursijų trukmė ženkliai 

pailgės. Ekskursantai susipažins su piliakalnio istorija, jiems bus atskleidžiamas 

objekto masyvumas ir aptariama jo svarba Vilniaus bei Lietuvos formavimuisi; 

 Informaciniai stendai suteiks galimybę susipažinti su piliakalnio istorija: juose bus 

aprašyta pilies ir Kreivojo miesto istorija, objekto įtaka    sostinės vystymuisi;  

 Istorijos pamokos moksleiviams apie Lietuvos istorijos laikotarpį, kai stovėjo Kreivoji 

pilis ir pradėjo kurtis Vilniaus miestas (esant poreikiui galima vesti ir ne tik 

moksleiviams); 

 Įvairūs istoriniai ir kultūriniai renginiai (pvz. riterių kovos) (dalis renginių galėtų būti 

perkeliami iš Stalo kalno, nes Kreivosios pilies kalnas bus pritaikytas kameriniams 

renginiams, labiau išplėtota infrastruktūra, bei objekte yra natūralus amfiteatras, 

kuriame visas vyktų). 

Maršrutas piliakalnyje (Trijų Kryžių kalne) „Istorijos takai“ pateikiamas atskirais etapais – 

interaktyviais stendais. Stenduose pateikiamas žemėlapis su maršrutu, vieno etapo istorinis 

aprašymas su nuotraukomis, planais ar piešiniais, QR kodai su vertimais į kitas užsienio kalbas bei 

su nuoroda į direkcijos internetinį puslapį (plačiau apie planuojamus maršrutus rasite projekto 1 

priede). 

 

Paveikslas 1.2. Edukacinio –pažintinio maršruto „Istorijos takai“ sustojimų išsidėstymas objekte. 

1. Kalvos papėdėje, tako į Trijų Kryžių kalną pradžioje, stende (Nr. 1) pateikti informaciją 

apie Vilniaus miesto įkūrimą bei Geležinio vilko legendą, kuri tampriai susijusi su Trijų 

Kryžių kalnu. 

2. Pakilus laiptais į kalną bus įrengta antroji pažintinio tako poilsio aikštelė su suolais, 

šiukšlių dėže ir stendu Nr. 2 skirtu seniausiems laikams - pagonybei ir Kreivojo miesto 

pagoniško laikotarpio raida iki 1390 m. 

3. Trečioji maršruto poilsio zona su apžvalgos aikštele su suolais, šiukšlių dėže bei 

stendu Nr. 3 skirta Kreivosios pilies vaidmeniui viduramžių Vilniaus miesto raidai XV -  

XVII a. laikotarpiu. 

4. Stendas Nr. 4 lankytoją informuos apie Trijų Kryžių kalne vykdytų archeologinių tyrimų 

istoriją, radinius, mokslines hipotezes. 
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5. Kreivosios pilies menamų gynybinių įtvirtinimų vidurį stovės stendas Nr. 5 skirtas 

Lietuvos senajai karybai. Čia įrengiama nedidelė aikštelė kameriniams renginiams, o 

pietrytiniame šlaite įrengiami suolai žiūrovams. 

6. Stendas Nr. 6 poilsio ir apžvalgos aikštelėje su suolais, šiukšlių dėže, žiūronais. Čia 

atsiveria panorama į Bernardinų sodą (buvusi pilių teritorijos dalis, kurioje nuo XVIII a. 

pabaigos plėtėsi Vilniaus universiteto botanikos sodas) skirtas Vilniaus XVIII –XIX a. 

raidai. 

7. Šiaurinėje kalno pusėje įrengtoje poilsio aikštelėje su suolais, šiukšlių dėže ir su 

atsiveriančiu vaizdu į Dainų slėnio estradą, bus įkomponuotas stendas Nr. 7 

pasakojantis apie kalne XIX a.  buvusius carinės Rusijos tvirtovės įtvirtinimus bei 

skirtas XVIII – XIX a. sukilimams. 

8. Paskutinė maršruto stotelė su joje įrengtu stendu Nr. 8 skirtu Trijų Kryžių paminklui 

nuo legendos apie pranciškonų vienuolių nužudymą iki Trijų Kryžių paminklo atkūrimo 

sąjūdžio laikais. Aikštelėje įrengiami suolai su šiukšliadėže. 

Kai kurie stendai, norint padidinti patrauklumą, gali būti su garsine įranga. Priėjus 

žmogui prie stendo su legendomis (Nr. 1) – užstaugs vilkas, prie stendo Nr. 2 – sutartinės 

fragmentas, prie stendo su gynybos sistemos pristatymu (Nr. 3) – ginklų žvangėjimas, prie stendo 

Nr. 6 – valso garsai, prie stendo Nr. 7 – pabūklų griaudėjimas, o prie stendo Nr. 8 – Grigališkojo 

choralo giesmių fragmentas. 

Dėl sutvarkytos infrastruktūros taip pat numatoma, kad vieta taps patraukli ir 

vienkartiniams renginiams, tokiems kaip: 

 Kino seansai po atviru dangumi. Ši vieta būtų patraukli ne tik dėl rodomų filmų, tačiau 

ir dėl naktinių miesto vaizdų.  

 Dėl gražių vaizdų šis objektas būtų tinkamas plenerų organizavimui. Direkcija 

numato, kad tai galėtų tapti populiariu renginiu tarp menininkų, dailės studentų. 

Dalyvaujant planuojamoje kultūros paveldo aktualizavimo ir išsaugojimo 2015-2020 m. 

programoje (patvirtinta KM 2015-03-04 ĮV-153), kurioje kartu su LDM įgyvendinamas skaitmeninių 

paslaugų sukūrimo projektas „Virtualus muziejus“, yra numatoma parengti audiogido paslaugas, 

kurių pagalba lankytojas ne tik stenduose perskaitytų informaciją apie Trijų Kryžių kalno istorija ir jo 

raidą, bet audiogido pagalba gautų išsamesnę informacija apie Trijų kalno raidos etapus, su tuo 

susijusias istorines asmenybes. Stenduose glausta informacija QR kodų pagalba bus pateikta 10 

užsienio kalbų bei prieiga prie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos internetinio 

puslapio, kuriame galės sužinoti ir apie kitus Rezervate esančius paveldo objektus. Tai iš dalies 

papildys vizualią Trijų Kryžių kalne pateiktą informaciją apie Kreivąją pilį, kuri bus įvairiomis 

priemonėmis pateikta IP projekto rėmuose. 

Objekto populiarumas augs ne tik dėl naujai teikiamų paslaugų, tačiau ir dėl objekte 

augančio saugumo jausmo. Tvarkomoje teritorijoje apšvietimo ar saugumo kamerų šiuo metu nėra, 

todėl sutvarkius apšvietimą, įrengus apsaugos sistemą ši vietovė taps saugesnė lankytojams ir 

turistams, todėl tikimasi, jog lankytojai praleis daugiau laiko ir lankysis vėlesniu paros laiku. 

Reikalinga infrastruktūra 

Siekiant užtikrinti kuriamų paslaugų įgyvendinimą, objekte būtina sutvarkyti infrastruktūrą 

ir ją pritaikyti paslaugų teikimui. Reikalinga infrastruktūra, užtikrinanti, kad bus galima teikti 

planuojamas teikti paslaugas: 
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 Piliakalnis, nuo kurio pašalinti želdiniai ir augmenija (tai leis atskleisti gynybinę 

objekto funkciją, lankytojams bus parodyta, kaip jis atrodė viduramžiais. Bus sukurtos 

sąlygos padidinti saugesnį patekimą ant piliakalnio); 

 Takai (įrengiama trasa, kurioje stendų pagalba bus išdėstytas edukacinis-pažintinis 

maršrutas „Istorijos takai“. Takai taip pat reikalingi lankytojų srautams reguliuoti. 

Įrengti takai sumažins lankytojų savavališką vaikščiojimą šlaitais ir taip pat 

sumažinama žala daroma kalnui); 

 Informaciniai stendai, kurie padės vizualizuoti ekskursijų metu pateikiamą informaciją 

(kaip atrodė pilis, kokie objektai kur stovėjo ir kt.), suteiks istorinių žinių apie tam tikrą 

piliakalnio raidos laikotarpį, bus pateikti istoriniai planai, nuotraukos, QR kodų 

pagalba informacija bus pateikta kitomis kalbomis, bet ir pateiks nuorodą į Rezervato 

internetinį puslapį; 

 Apžvalgos aikštelės; 

 Apšvietimas ir vaizdo kameros (kadangi teritorija nėra stebima ir kurios didelė dalis 

yra neapšviesta, lankytojų saugumui užtikrinti būtina įrengti apšvietimą ir vaizdo 

kameras. Tai taip pat turės įtakos lankytojų srautui tamsiu paros metu, nes sukurs 

saugumo jausmą). 

Lankytojų srautai 

Objekte būsimos kultūrinės paslaugos galėtų būti sugretinamos tik su vienu objektu 

Vilniuje - Gedimino pilies kalnu. Daugiau Vilniuje nėra objektų kurie teiktų panašias paslaugas. 

Kadangi Gedimino kalnas yra vienas lankomiausių Vilniaus objektų (remiantis Lietuvos turizmo 

portalų pateikiama informacija8), tai galima teigti, kad yra didelis tokių paslaugų poreikis. Remiantis 

pateikta informacija daroma išvada, kad kuriamos paslaugos yra aktualios Vilniaus kontekste.  

Kadangi objekto paskirtis yra labai artima Gedimino kalnui, tai numatoma, kad lankysis 

tos pačios žmonių grupės (dėl objektų panašumo taip pat sutampa jų tikslinės grupės). Daroma 

prielaida, kad žmonės, lankantys Gedimino kalną, lankysis ir Kreivosios pilies kalne (vidutiniškai 

Gedimino kalne per metus apsilanko 240 000 lankytojų).  

1.2 Teisinė aplinka 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau Direkcija) yra biudžetinė 

įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, kuri organizuoja veiklą Vilniaus 

pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį. 

Direkcijos savininkas – Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija) 9.  

Direkcija patikėjimo teise valdo Trijų Kryžių kalną, kurio techninės savybės bus pagerintos 

projekto įgyvendinimo metu. 

Direkcijai pavesti uždaviniai, susiję su Trijų Kryžių kalno veikla: 

 Organizuoti Kultūrinio rezervato priežiūros, regeneravimo, pritaikymo lankymui ir 

naudojimo darbus; 

 Rengti Kultūrinio rezervato tvarkymo, priežiūros ir naudojimo programas; 

 Vykdyti organizatoriaus funkcijas rengiant teritorijų planavimo dokumentus Kultūrinio 

rezervato teritorijos apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo klausimais; 

                                                        
8
 http://www.vilnius-tourism.lt/ka-pamatyti/top-20/; http://www.ivilnius.lt/lankytinos-vietos/ 

9
 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 

rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3059). 

http://www.vilnius-tourism.lt/ka-pamatyti/top-20/
http://www.ivilnius.lt/lankytinos-vietos/
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 Pagal kompetenciją kontroliuoti fizinių bei juridinių asmenų ūkinę ir kitą veiklą visoje 

Kultūrinio rezervato teritorijoje ir jo apsaugos zonose; 

 Vykdyti Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, 

priežiūros ir tvarkymo darbus; 

 Propaguoti Kultūrinio rezervato teritorijos ir apsaugos zonų kultūros ir gamtos 

vertybes; 

 Organizuoti ir vesti ekskursijas po Kultūrinio rezervato teritoriją ir jo apsaugos zonas; 

 Rengti ir įgyvendinti moksleivių ugdymo programas; 

 Organizuoti kultūrinius renginius. 

Investicijų projektas bus teikiamas ES investicijų fondų finansinei paramai gauti pagal 

2014–2020 metų €opos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 

05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.  

Šio teikiamo projekto įgyvendinimo galimybes, projekto veiklas, rezultatų, finansinio 

tęstinumo aspektus reglamentuos šios priemonės finansavimo sąlygų aprašo reikalavimai10. Taip 

pat per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas 

nustatyta tvarka. 

Dėl objekto specifiškumo, projektinė veikla bus vykdoma atsižvelgiant į „Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą“, „Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymą“ ir kitais su jais susijusiais teisės aktais. Visi darbai bus atliekami remiantis 

galiojančiais įstatymais.  

Objektas nėra įtrauktas į Natūra 2000 saugomų teritorijų sąrašą. 

1.3 Sprendžiamos problemos 

Kultūros paveldo objektų programoje siūloma pritaikyti kultūros paveldo objektus 

šiuolaikiniams visuomenės ir (arba) vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp 

kultūros paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo11. 

Numatomos kultūrinės veiklos Trijų Kryžių kalne apims laikotarpius ir objektus, apie kuriuos šiuo 

metu nėra galimybės susipažinti niekur kitur Vilniuje. Kultūrinių paslaugų metu lankytojai bus 

supažindinami su Kreivąja pilimi, jos struktūra, Kreivojo miesto istorija, supažindinami su 

okupaciniu laikotarpiu objekte stovėjusia tvirtove, bei Trijų Kryžių monumento statyba ir jo svarba 

Lietuvos istorijai. 

Šiuo metu objektas nėra pritaikytas jokioms kultūrinėms veikloms. Trijų Kryžių kalne nėra 

tinkamos infrastruktūros, kuri patenkintų lankytojų kultūrinius poreikius, t.y. dabartinė infrastruktūra 

negalėtų patenkinti nei vienos iš keturių 1.4. skyriuje identifikuotų grupių poreikių. Piliakalnis, vad. 

Trijų Kryžių kalnu  – išskirtinę istorinę ir archeologinę vertę turintis objektas, tai Nekilnojamojo 

kultūros paveldo paminklas, UNESCO paveldo objektas – Vilniaus senamiesčio aukščiausias 

taškas. Remiantis Vilniaus turizmo plėtros studijos išvadomis12, turistiniu požiūriu šis objektas turi 

                                                        
10

 2014–2020 metų €opos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti 
kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 
2016 m. vasario 10  d. įsakymu Nr. ĮV-99. 
11

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 8 d. Nr. ĮV-373  įsakymas „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 
2014-2020 metų programos, patvirtintos kultūros ministro 2014 m. 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų 
aktualizavimo 2014- 2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo. 
12

 Vilniaus miesto turizmo plėtros 2014-2017 metų studija. Parengė UAB „Ernst & Young Baltic” bei VšĮ „Turizmo plėtros 

institutas“ (http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900.) 

http://www.vilnius.lt/lit/Projektas_vilniaus_miesto_turizmo_pletro/5878900
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itin didelį potencialą, tačiau šiuo metu objekto lankymas yra minimalus, ir jis ne tik nekuria jokios 

pridėtinės vertės, tačiau ir menkina miesto įvaizdį bei veidą, o nesutvarkyto ir nepritaikyto lankytojų 

poreikiams objekto lankymas, nereguliuojant lankytojų srautų, niokoja paveldo objektą. Pašalinus 

želdinius, lankytojai naujai suvoks istorinės vietos aplinką. 

Siekiant pavienių lankytojų srauto augimo, didesnės ekskursijų paklausos, ekskursijų ne 

sezono metu ir siekiant vesti pamokas moksleiviams (kurių metu būtų mokoma vietos istorijos ir 

svarbos miesto raidai bei būtų supažindinama su viduramžių istorija) būtina sutvarkyti objektą ir 

sukurti reikalingą infrastruktūrą. Piliakalnis tokiems ir panašaus pobūdžio renginiams būtų patraukli 

vieta dėl savo istorinės svarbos ir, sutvarkius aplinką, atsiveriančių miesto vaizdų. 

Projekto metu numatoma atlikti tokius darbus: 

 Atlikti archeologinius tyrimus; 

 Atskleisti piliakalnį miesto kraštovaizdyje šalinant želdynus ir sutvarkant šlaitus; 

 Įrengti ir rekonstruoti esamas lankytojų srautų sureguliavimo priemones (takus), 

apsaugant piliakalnio šlaitus nuo erozijos; 

 Įrengti apžvalgos, poilsio ir renginių aikšteles Kreivosios pilies vietoje; 

 Užtikrinti lankytojų saugumą – įdiegti vaizdo kameras ir įrengti apšvietimą. 

 Įrengti šiuolaikinius informacinius stendus, reikalingus edukaciniam-pažintiniam 

maršrutui „Istorijos takai“. 

Trijų Kryžių kalnas bus tinkamai aktualizuotas šiuolaikiniams vartotojų poreikiams 

pašalinant augmeniją, sutvarkant pėsčiųjų takus, aikšteles, įrengiant apšvietimą, įrengiant vaizdo 

kameras. Tokiu būdu bus sukuriamas dar vienas lankytinas kultūrinis objektas, skirtas ne tik 

miesto gyventojams, tačiau ir miesto svečiams iš visos šalies bei užsienio. Įrengus takus ir 

mažosios architektūros objektus (stendus, suoliukus su šiukšliadėžėmis) bei apžvalgos aikšteles, 

lankytojai galės turiningai praleisti laiką objekte: edukacinio – istorinio maršruto „Istorijos takais“ 

informacinių stendų pagalba susipažinti su Kreivosios pilies istorija (Visa informacija apie 

informacinius stendus pateikiama investicijų projekto priede Nr. 1).  

Siekiant Trijų Kryžių kalne organizuoti kamerinius renginius, kino seansų peržiūras bus 

įrengtos aikštelės Kreivosios pilies kontūro viduje. Būtina sutvarkyti Kreivosios pilies vietą taip, kad 

renginiams būtų erdvės, bet neužgožtų istorinių ženklų. Archeologiniai tyrimai patikslintų 

Kreivosios pilies vietą ir dydį. Priklausomai nuo radinių pobūdžio bus organizuojamas Kreivosios 

pilies nužymėjimas natūroje ir pasirinktos tam tinkamos priemonės (ar mūro liekanų ženklai, ar 

augalais pažymėti pilies kontūrai, ar keli rekonstruotų gynybinės sienos fragmentai).  

1.4 Tikslinių grupių poreikiai 

Rinkodaros plano rengimo metu buvo išskirtos kelios tikslinės grupės, kurios būtų 

paliestos aktualizavimo projekto rezultatais. Įvertinant projekto metu tobulinamus aspektus, 

identifikuojamos agreguotos, 

apibendrintos tikslinės vartotojų grupės. 

Investiciniame projekte siaurinamos 

tikslinės grupės ir išskiriami šie 

pagrindiniai segmentai (ne prioriteto 

tvarka): 

Tikslinės grupės: 

 Užsienio lankytojai; 
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 Vilniaus miesto gyventojai (vietiniai lankytojai); 

 Regioniniai ir nacionaliniai lankytojai; 

 Studentai, moksleiviai. 

Užsienio lankytojai 

Šiuolaikiniai turistai keliaudami, kiekvienoje valstybėje ieško unikalumo ir būdų susipažinti 

su vietos istorija bei kultūra. Todėl jiems reikalinga aplinka, kuri atskleistų Lietuvos savitumą, grožį 

bei artumą su gamta ir nupasakotų Lietuvos istoriją. Tokiu būdu užsienio lankytojams būtų 

suteikiama tai, ko jie atvyksta į Lietuvą – mūsų istorijos ir kultūros pažinimas bei artumas su gamta. 

Siekiant patenkinti lankytojų iš užsienio kultūrinius poreikius, norint juos supažindinti juos 

su vietos istorija, atskleisti kaip istoriškai atrodė kalnas, kai ant jo stovėjo pilis ir šalia kūrėsi 

miestas būtina pritaikyti objekto infrastruktūra. Siekiant lankytojus supažindinti su mažai žinoma 

Lietuvos istorijos dalimi (su kuria jie neturi galimybės susipažinti niekur kitur), jos kunigaikščiais ir 

kova dėl išgyvenimo bei vėlesniais amžiais – ten stovėjusia tvirtove ir Trijų Kryžių paminklo svarba 

Lietuvos istorijai okupaciniu laikotarpiu būtina pritaikyti objektą lankymui, įrengti takus, apžvalgos 

aikšteles, informacinius stendus, pašalinti augaliją, įrengti apšvietimą bei saugumo kameras. Šiuo 

metu patekimas į objektą negalimas. 

Vilniaus miesto gyventojai (vietiniai lankytojai) 

Vilniaus miesto gyventojai šį objektą vertina kaip svarbią Lietuvos istorijos dalį, tačiau 

lankosi nedažnai, lyginant su kitais istoriniais Vilniaus objektais dėl kultūrinių paslaugų stygiaus. 

Vilniaus miesto gyventojai (vietiniai lankytojai), asocijuoja įvairius kultūrinius objektus, tokius kaip 

Gedimino bokštas ir jo kalnas, su savo tautiškumu. Tautinės savivokos ir istorijos objektu galėtų 

tapti ir Kreivosios pilies piliakalnis, jei jame būtų teikiamos kultūrinės paslaugos, kurių metu ši 

lankytojų grupė būtų supažindinama su informacija, kuri nėra prieinama niekur kitur. 

Norint teikti šiai grupei reikalingas kultūrines paslaugas, paskatinti jų  susidomėjimą 

istorija, siekiant juos supažindinti su laikais, kai Vilnius kūrėsi, turi būti atskleista piliakalnio didybė 

ir masyvumas, kurie šiuo metu slepiasi po tankia augmenija. Norint miesto gyventojams suteikti 

galimybę sužinoti apie objektą ir jo istoriją būtina pašalinti augmeniją nuo objekto ir įrengti takus 

bei apžvalgos aikšteles.  

Regioniniai ir nacionaliniai lankytojai 

Lankytojams iš Lietuvos ši vieta patraukli, kaip viena iš  aukščiausių Vilniaus senamiesčio 

vietų, nes kaip ir Gedimino bokštas, šis objektas matomas iš daugelio senamiesčio vietų bei slepia 

savyje istorijos dalį, su kuria nėra galimybės susipažinti niekur kitur. Šis objektas galėtų tapti vienu 

iš svarbiausių regioniniams ir nacionaliniams turistams, nes patenkintų jų kultūrinius poreikius 

supažindinant juos su Lietuvos ir Vilniaus istorija bei leidžiant jiems pamatyti Vilniaus senamiesčio 

grožį ir istoriją iš aukštai. Tokiu būdu taip pat būtų ugdoma jų tautinė savimonė.  

Siekiant patenkinti regioninių ir nacionalinių lankytojų poreikius, juos supažindinti su 

Vilniaus istorija, parodyti miestą, kaip jis atrodė jo kūrimosi laikotarpiu, reikia pašalinti nuo objekto 

želdinius, nes tik tokiu būdu įmanoma išryškinti piliakalnio kontūrus, atsiskleisti kalno masyvumą ir 

lankytojams parodyti jį kaip buvusį gynybinį objektą. Piliakalnis taps iš toli matoma ir atpažįstama 

Vilniaus dalimi, nes šiuo metu slepiasi po tankiais želdynais. Norint patenkinti lankytojų norą 

sužinoti daugiau apie lankomą objektą, miesto bei valstybės istoriją bus įmanoma tik įrengus takus, 

suoliukus, ant kalno pastačius informacinius punktus. 

Studentai, moksleiviai 

Paveikslas 1.3. Panorama nuo Trijų Kryžių kalno 



UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 
J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius LT- 03163, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt 

 
12 

 

Paveikslas 1.4. Trijų  Kryžių paminklas 

Studentai ir moksleiviai dažniausiai šiame 

objekte lankosi ekskursijų metu atvykdami autobusu. 

Dėl kultūrinės veiklos trūkumo šis objektas yra retai 

lankomas lyginant su kitais Vilniaus objektais. Mažam 

lankomumui taip pat įtakos daro nesaugi aplinka. Trijų 

Kryžių paminklo aplinkoje trūksta saugumo tvorelių, 

todėl vaikai gali nukristi ir susižeisti.  

Šiai lankytojų grupei labiausiai aktuali ir 

reikalinga paslauga, kuri šiuo metu nėra teikiama, tai 

yra mokomieji istoriniai užsiėmimai skirti juos 

supažindinti su ankstyvąja Vilniaus kūrimosi stadija, 

kai dar stovėjo Kreivoji pilis ir tik pradėjo kurtis 

dabartinė Lietuvos sostinė. Šios paslaugos metu moksleiviai galėtų gyvai susipažinti su tuo 

istorijos laikotarpiu gyvai, ne tik iš knygų. Šios paslaugos aktualizavimui būtina infrastruktūra 

objekte. Norint parodyti kaip tuometiniai piliakalniai atrodė yra reikalinga pašalinti želdinius nuo 

Kreivosios pilies kalno (ant piliakalnių nestovėjo medžiai). Norint užtikrinti jų patekimą į objektą 

nepriklausomai nuo oro ar metų laiko, bei galimybę apžvelgti gyvąją istoriją – Vilniaus miesto 

senamiestį, reikalingi takai ir apžvalgos aikštelės (nes šiuo metu nėra galimybės patekti į patį 

objektą). Siekiant vizualizuoti objekte stovėjusius pastatus reikalingi stendai, ant kurių būtų 

pateikiama ši informacija. Atlikus šiuos darbus vaikai galėtų laiką leisti gamtoje ir mokytis Lietuvos 

istorijos. Esant poreikiui pamokos galėtų būti vedamos ir suaugusiems, tačiau iš pradžių būtų 

taikomasi į istorijos pamokas moksleiviams.  

1.5 Konteksto apibendrinimas 

Apibendrinant projekto kontekstą, galima įžvelgti, kad objektas turi didelę istorinę 

archeologinę bei kultūrinę reikšmę užsienio turistams ir Lietuvos gyventojams. Taip pat pastebima, 

kad kultūros objektų lankytojų poreikiai yra labai specifiniai priklausomai nuo tikslinės grupės. 

Tyrimai atskleidžia, kad objekto potencialas nėra atskleistas ir atlikus aktualizavimą, darytų didelę 

įtaką tikslinėms grupėms. Projekto metu didžiausias dėmesys yra skiriamas šioms tikslinėms 

grupėms: 

 Užsienio lankytojams; 

 Vilniaus miesto gyventojams; 

 Regioniniams ir nacionaliniams lankytojams; 

 Studentams, moksleiviams. 

Tinkamas prisitaikymas prie jų poreikių teigiamai prisidės prie Direkcijos ir Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos ilgalaikių tikslų, identifikuotų Kultūros objektų aktualizavimo 2014-

2020 m. programoje. 

2. Projekto turinys 

2.1 Projekto tikslas 

Projekto tikslas – Pritaikyti Trijų Kryžių kalną kultūros paslaugų plėtrai. Projekto siekiamas 

rezultatas bei projekto veikla įgalins pasiekti 2014–2020 m. €opos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 uždavinį – padidinti kultūros ir gamtos paveldo 

aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią 

aplinką, nes kompleksiškai restauruotas ir pritaikytas lankytojų kultūrinėms reikmėms kultūros 
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paveldo objektas taps žinomesnis ir aktualesnis visuomenės tarpe, dėka projekto metu sukurtų 

paslaugų (istorinių maršrutų, edukacinių renginių ir pan.). 

Projektas atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius projektų atrankos 

kriterijus, nes projekto veiklos įgyvendins Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-

711 „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo” (su Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-373 patvirtintais pakeitimais), IV 

skyriaus 20-22 p. nuostatas bei visus 5 bendruosius (23.1. – 23.5.p.) ir visus 5 specialiuosius 

reikalavimus (24.1.-24.5. p.).  

Taip pat projekto vykdytojas – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 

– bei numatomas tvarkyti objektas – Kalnų parko objektai, Vilnius – yra objekto prioriteto eilės 

tvarka nurodyti šios programos 1 priede. 

Projekto įgyvendinimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 

d. nutarimu Nr. 904 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos patvirtinimo“ 

patvirtintos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos I priedo „Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015–2020 metų planas“ 

nuostatas (Svarbiausių Vilniaus kalnų parko teritorijos tvarkybos darbų atlikimas ir jos pritaikymas 

lankymui numatytas 2018 m.). 

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2016 m. vasario 10  d. įsakymu Nr. ĮV-99, projektams yra keliami produkto 

stebėsenos rodikliai: 

 „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir 

teritorijos“, kodas P.S.335; 

 „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei 

turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“, kodas P.B.209. 

Projekto metu yra prisidedama prie abiejų stebėsenos rodiklių įgyvendinimo. Projekto 

metu bus sutvarkytas kultūros objektas ir numatomas lankytojų srauto padidėjimas - 240.000 

papildomų lankytojų. 

2.2 Projekto sąsajos su kitais projektais 

Projektas siejamas su šiais projektais ir planais: 

 Skaitmeninio kultūros paveldo aktualizavimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų 

programoje, (patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-03-04 

įsakymu Nr.ĮV-153) Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 

integruota kaip partneris Lietuvos dailės muziejaus programoje „Virtualus 

muziejus“. Numatoma parengti audio turą, kurio metu lankytojai „ragelio“ pagalba 

galės patys susipažinti su Vilniaus pilių rezervato kultūros paveldu, įskaitant Trijų 

Kryžių kalną, kur bus pateikta svarbiausia informacija apie Trijų Kryžių kalno 

istoriją ir su juo susijusias istorines asmenybes. Dar numatoma parengti video 

turą, kurį galima bus matyti kompiuteryje ir kt. išmaniuose įrenginiuose. Taip pat 

numatomi stendai visoje Kalnų parko teritorijoje su QR kodais, tame tarpe ir Trijų 

Kryžių kalne, kur informacija glaustai bus pateikta 10 užsienio kalbų. Audiogido 

informacija ir stendai skirti visai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, tame 

tarpe ir Trijų Kryžių kalnui. Investicinio projekto metu parengta speciali informacinė 
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sistema išsamiai supažindins su Trijų Kryžių kalno raidos etapais, įvykiais ir 

padariniais. 

 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija taip pat įtraukta į numatomų 

finansuoti iš Aplinkos ministerijos administruojamos 2014-2020 metų €opos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 

05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, 

pritaikymas lankymui“ projektų sąrašą. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

prie AM vykdomas projektas numatytų atlikti Altanos kalno ir Gedimino kapo 

papilio, Didžiosios griovos tvarkybos ir pritaikymo lankymui darbus: įrengti takus ir 

apžvalgos aikšteles, kabantį tiltą per Didžiąją griovą, kuri sujungs Altanos ir Stalo 

kalnus.13. Šio projekto dėka ne tik Trijų Kryžių kalnas, bet ir didesnioji Kalnų parko 

teritorijos dalis bus pritaikyta lankytojams. 

 Tolimesnių projektų metu Kalnų parke planuojama taip pat įrengti lankytojų centrą, 

kuriame lankytojai bus supažindinanti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 

rezervato ir ypač su Kreivojo miesto istorija bei siūlomais maršrutais, taip pat 

supažindinti su Kalnų parke esančiais objektais, galės įsigyti informacinę 

literatūra. Lankytojų patogumui bus teikiamos ir kitos paslaugos (tualetai, kavos ir 

gaiviųjų gėrimų automatai ir pan.). Lankytojų centras stovės Trijų Kryžių kalno 

prieigose, netoli planuojamo stendo Nr.1.  

2.3 Projekto ribos 

Kalnų parko aktualizavimo projekto metu projektas apibrėžiamas projekto geografine 

aplinka. Projekto identifikuojamos ribos: 

 Projekto geografinė aplinka: Projektas įgyvendinamas Lietuvos valstybiniame 

kultūriniame rezervate, Kalnų parko teritorijoje, žemėlapyje pažymėtoje teritorijoje 

skaičiumi 1 (žr. priedas Nr. 3). Trijų Kryžių kalno (piliakalnio) aukštutinėje dalyje 

bus atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu bus patikslintos Kreivosios pilies 

kontūrai ir pagrindiniai elementai (pvz., vartai). Reikės papildomai įrengti takus, 

kurie apeitų pilies perimetru, apžvalgos ir poilsio aikšteles Kreivosios pilies viduje. 

Prie aikštelių numatomi informaciniai taškai (apie 8 vnt. - stendai ar portalai) su 

išsamia informacija. 

Projekto metu vykdomų veiklų apimtis: 

Veikla Apibūdinimas Apimtis 

Kultūros paveldo tyrimas Archeologiniai tyrimai. 180 m2  

Statybos techninės veiklos 
darbai 

Trijų Kryžių kalno kompleksinio sutvarkymo 
techninis projektas. 

1 vnt. 

Želdinių ir šlaitų sutvarkymas Dalinis Trijų Kryžių kalno šlaitų sutvarkymas. 32975 m2 

Takai Takai skirti suvaldyti ir nukreipti lankytojų srautus. 1.437 m2 (ilgis 
– 972,6 m). 

Aikštelės Apžvalgos ir poilsio aikštelių įrengimas. 554,60 m2. 

Lauko elektros tinklai Šviestuvų įrengimas. 38 vnt. 

Apsaugos sistemos Apsaugos kamerų įrengimas. 14 vnt. 

Informaciniai stendai Informacinių stendų pastatymas. 8 vnt. 

                                                        
13

 LR aplinkos ministerijos raštas „dėl Vilniaus Kalnų parko sutvarkymo“ (2015-12-18, Nr. (15-1)-D8-9513) 
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Šio projekto teritorija artimai siejasi su šių projektų teritorijomis ir veiklomis: 

 Skaitmeninimo projektas atliekamas kartu su Dailės muziejumi. Projekte 

numatomos audiogido paslaugos, kurios apims visą rezervato teritoriją (kartu ir 

Trijų Kryžių kalną). Lankytojai audiogidų pagalba savarankiškai lankysis Kalnų 

parke ir Trijų Kryžių kalne, kur gaus papildomą vizualią informaciją apie piliakalnį, 

vad. Trijų Kryžių kalnu ir sužinos jo istoriją ir svarbą. 

 Aplinkos ministerijos administruojamos 2014-2020 metų €opos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 

„Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas 

lankymui“ projekto metu bus atliekami tvarkybos darbai teritorijose, kurios artimai 

siejasi su Trijų Kryžių kalnu. Bus vykdomas eroduojančių šlaitų sutvarkymas, takų 

ir kabančio tilto tarp Stalo ir Gedimino kapo kalnais įrengimas (virš didžiosios 

griovos), apžvalgos aikštelių Altanos ir Bekešo kalne įrengimas ir kt.). Įrengus 

pėsčiųjų tiltą per didžiąją griovą atsirastų tiesioginis ryšys tarp Užupio ir 

Senamiesčio per Kalnų parką. Lankytojai turės galimybę nuo Užupio lengvai 

pasiekti visus Kalnų parko objektus, tame tarpe ir Trijų Kryžių kalną. Taip pat bus 

įrengtas takas Vilnios pakrante, kuriuo lankytojai galės ne tik mėgautis 

pasivaikščiojimu prie vandens, bet ir lengvai pasiekti Trijų Kryžių, Bekešo ar 

Altanos kalnus. Sutvarkius visus šiuo objektus, didėtų lankytojų skaičius Kalnų 

parke, tuo pačiu ir Trijų Kryžių kalne. 

2.4 Projekto tikslinės grupės 

Siekiant užtikrinti projekto aktualumą ir užtikrinti atitikimą tikslinių grupių poreikiams, 

detalizuojami konkretūs poreikiai, nustatomi projekto naudos elementai ir argumentuojama 

projekto nauda tikslinėms grupėms. Kaip identifikuota investicinio projekto 1.4 skyriuje, projektui 

aktualios apibendrintos tikslinės grupės yra šios: 

 Užsienio lankytojai; 

 Vilniaus miesto gyventojai (vietiniai lankytojai); 

 Regioniniai ir nacionaliniai lankytojai; 

 Studentai, moksleiviai. 

Identifikuoti skirtingų projekto tikslinių grupių poreikiai, projekto įtaka tikslinei grupei ir 

tikslinės grupės suinteresuotumas projektu pateikiami apibendrintoje lentelėje. 

Lentelė 2.1. Projekto įtaka tikslinėms grupėms ir jų suinteresuotumas 

Projekto 
tikslinė grupė 

Projekto įtaka tikslinei grupei Tikslinės grupės suinteresuotumas 

Užsienio 
lankytojai 

Atvykdami į šį objektą šios tikslinės 

grupės atstovai siekia susipažinti 

su objekto istorija, jo svarba ir 

sužinoti kažką naujo. Kaip ir 

lipdami į Gedimino bokšto kalną, 

šie lankytojai taip pat siekia 

apžvelgti miestą unikaliu kampu. 

Šiuo metu vienintelė vieta ant 

Šios lankytojų grupės poreikiai bus 

tenkinami pastatant informacinius 

stendus, bei vedant ekskursijas, kurių 

metu jie bus supažindinami su objekto 

istorija, svarba ir unikalumu. 
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Kreivosios pilies piliakalnio, kur 

galima prieiti takais, yra Trijų Kryžių 

paminklas, todėl tinkamai sutvarkyti 

takai ir apžvalgos aikštelės skatins  

daugiau užsienio turistų keliauti ant 

Trijų Kryžių kalno. Sutvarkius ant 

piliakalnio esančius želdinius ir 

įrengus takus bei apžvalgos 

aikšteles, bus taip pat įrengiami 

pažintiniai stendai, kurie leis 

turistams susipažinti su Kreivosios 

pilies, jos piliakalnio ir Vilniaus 

istorija ir pažinti viduramžių 

Lietuvos kultūrą. 

Parengti kultūriniai maršrutai 

informacinių stendų pagalba 

atskleis lankytojams kalno, kaip 

didelės istorinės, bei archeologinės 

svarbos objekto grožį, taip 

skatindamas lankytojus čia leisti 

laiką. 

Vilniaus miesto 
gyventojai 
(vietiniai 
lankytojai) 

Vietinių lankytojų tikslinė grupė 

atvykdama į objektą siekia 

sužadinti savo tautiškumą ir 

sužinoti apie viduramžių Lietuvos 

didybę, bei pasidžiaugti 

šiandieninio Vilniaus vaizdais. 

Siekiant sėkmingai teikti kultūrines 

paslaugas reikia sutvarkyti 

infrastuktūrą ir želdinius. Tai leistų 

susipažinti su ankstyvąja miesto 

istorija, primintų apie LDK laikus, 

bei sužadintų jų tautiškumą, bei 

didžiavimąsi savo istorija.  

Šios lankytojų grupės poreikiai bus 

tenkinami pastatant informacinius 

stendus bei vedant ekskursijas, tokiu 

būdu patenkinant jų kultūrinius 

poreikius. Jie bus supažindinami su 

unikalia objekto istorija, bus 

sužadinamas jų tautiškumas ir 

didžiavimasis savo valstybe. 

Regioniniai ir 
Nacionaliniai 
lankytojai 

Šie lankytojai atvykdami į objektą 

siekia sužadinti savo tautiškumą ir 

sužinoti apie viduramžių Lietuvos 

didybe, bei pasidžiaugti 

šiandieninio Vilniaus, kaip 

valstybės sostinės, vaizdais. 

Projekto vykdymo metu sukurtos 

kultūrinės paslaugos ir naujai 

įrengta infrastruktūra skatins 

regioninius ir nacionalinius 

lankytojus leisti laiką susipažįstant 

su Lietuvos ir Vilniaus istorija, 

ugdys jų tautiškumą ir mokys 

Regioniniai ir nacionaliniai turistai 

atvykę į Vilnių ieško naujų kultūros 

objektų, kuriuos galėtų aplankyti.  

Sukurta nauja lankytina vieta teikdama 

naujas kultūrines paslaugas trauktų 

regioninius ir nacionalinius turistus 

lankytis istorinėse ir kultūrinėse vietose, 

turinčiuose didelę istorinę vertę. 

Šios lankytojų grupės poreikiai bus 

tenkinami pastatant informacinius 

stendus bei vedant ekskursijas, tokiu 

būdu patenkinant jų kultūrinius 
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didžiuotis savo valstybės istorija. poreikius. 

Studentai, 
moksleiviai 

Projekto vykdymo metu sukurtos 

kultūrinės paslaugos, teikiamos 

pamokos leis studentams ir 

moksleiviams išsamiau (ir gyvai) 

susipažinti su Lietuvos istorija, 

Vilniaus miesto  ištakomis, 

vaikštant po Kreivosios pilies 

piliakalnio teritoriją. Rengiamų 

pamokų metu bus gyvai mokoma 

apie piliakalnį, jo svarbą ir istorinė 

reikšmę.  Tokiu būdu būtų 

skatinamas mokinių susidomėjimas 

savo istorija, bei skatinamas jų 

tautiškumas.  

Bendrojo lavinimo mokyklos yra 

suinteresuotos motyvuoti ir įtraukti 

moksleivius, išplėsti mokymosi 

procesą, geriau supažindinti su kultūros 

istorijos objektais. 

Aukštųjų mokyklų studentai yra 

suinteresuoti susipažinti su kultūrinę, 

istorinę ir archeologinę vertę turinčiais 

objektais, kurie praturtintų studijų 

procesą.  

Šios lankytojų grupės poreikiai bus 

tenkinami pastatant informacinius 

stendus bei vedant ekskursijas, tokiu 

būdu patenkinant jų kultūrinius 

poreikius. 

 
Siekiant tikslingai įvertinti lankytojų sukuriamą naudą, tikslines grupes reikia perskirstyti į 

vietinius, nacionalinius, regioninius ir užsienio lankytojus. Remiantis statistikos departamento 

duomenimis14, 2016 metų I ketvirtį 76,5% Vilniaus miesto lankytojų buvo užsieniečiai. Darant 

prielaidą, kad toks lankytojų pasiskirstymas bus ir ant Trijų Kryžių kalno, galima nuspėti, kaip 

pasiskirstys lankytojai pagal tikslines grupes. Kadangi šioje statistikoje nėra įvertinti vietiniai 

lankytojai (Vilniaus gyventojai), tai daroma prielaida, kad objekto lankytojų srautą sudarys 70% 

užsieniečiai. Perskirsčius šias tikslinių lankytojų grupes į vietinius, regioninius, nacionalinius ir 

užsienio lankytojus gaunama, kad: 

Lentelė 2.2. Lankytojų pasiskirstymas 

Lankytojų 
grupės 

Dalis visų 
lankytojų 

Vietiniai 6% 

Nacionaliniai 12% 

Regioniniai 12% 

Užsienio 70% 

 

Projekto tikslinės grupės, pagal atstumą ir praleidžiamą laiką objekte: 

 Užsienio lankytojai. Numatoma, kad 60% šios lankytojų grupės atstovų praleis daugiau 

nei 1 valandą ant Trijų Kryžių kalno. Ši prielaida daroma dėl šios grupės tikslų objekte. Ši 

lankytojų grupė ateina į objektą susipažinti su istorija, o tai reiškia, kad daugelis apeis visus 

stendus, perskaitys juose pateikiamą informaciją bei susipažins su vizualizacijomis. Tai 

lemia, kad nemaža dalis (60%) praleis daug laiko objekte. 

 Vietiniai lankytojai. Šią lankytojų grupę sudarys Vilniaus miesto gyventojai ir moksleiviai. 

Kaip ir užsieniečiai, šie lankytojai atvyks į objektą susipažinti su vietos istorija, tačiau jie taip 

pat atvyks ir pabūti gamtoje bei pasivaikščioti visoje kalnų parko teritorijoje. Taip pat 

vietiniai moksleiviai praleis daugiau laiko, nei regioniniai ar nacionaliniai, nes Trijų Kryžių 

                                                        
14

 http://www.vilnius-tourism.lt/media/turizmo-statistika/miesto-turizmo-statistika/ 
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kalnas jiems yra lengvai pasiekiamas viešuoju transportu, priešingai, nei nacionaliniams ar 

regioniniams moksleiviams. Dėl šios priežasties daroma prielaida, kad 75% vietinių 

lankytojų (Vilniaus gyventojų ir vietinių moksleivių) praleis daugiau nei 1 valandą objekte. 

 Regioniniai/nacionaliniai. Šios lankytojų grupės  yra panašios pagal tikslus ir 

praleidžiamą laiką objekte, todėl yra analizuojamos bendrai. Šias grupes sudaro regioniniai 

ir nacionaliniai lankytojai, bei moksleiviai. Statistikos departamento duomenimis, 72% 

vietinių lankytojų yra vienadieniai. Tai reiškia kad daugelis nacionalinių ir regioninių 

lankytojų turi nedaug laiko Vilniuje. Remiantis šia informacija daroma prielaida, kad 40% 

nacionalinių ir regioninių lankytojų praleis daugiau nei 1 valandą ant objekto. 

Lankytojų informavimas 

Po projekto įgyvendinimo numatoma supažindinti lankytojus su aktualizuotu kultūros 

paveldo objektu ir jo svarba naudojant keletą pagrindinių informacinių kanalų: 

 Įvairaus tipo publikacijos. Šias publikacijas, dalį kurių rengia pilių direkcija, 
planuojama rengti ir platinti siekiant supažindinti (potencialius) lankytojus su objekto 
svarba ir istorine reikšme. Ši veikla vykdoma ir šiuo metu, tačiau su visa informacija 
apie piliakalnį sunku supažindinti, kai neįmanoma pamatyti pačio objekto (dėl tankios 
augmenijos neįmanoma pamatyti, kad tai piliakalnis). 

 Turizmo informaciniai centrai. Planuojama, kad aktualizavus Trijų Kryžių kalną, 
lankytojų augimas bus skatinamas per turizmo informacinius centrus, t. y. įtraukiant 
naują kultūros paveldo objektą į lankytinų objektų sąrašą ir į įvairius maršrutus (ypač 
tuos, kurie aplanko Kalnų parką ir Trijų Kryžių paminklą). 

 Televizijos laidos. Tikimasi, kad po projekto pabaigos objektas bus minimas 
televizijos laidų metu, kaip naujai sutvarkytas istorinis ir kultūros objektas. 

 Vienkartiniai renginiai. Būtų vykdomi įvairūs renginiai, kurie vyktų objekte. Tokiu būdu 
potencialūs lankytojai būtų supažindinami su piliakalniu. 

2.5 Projekto uždaviniai 

Projekto tikslas – pritaikyti Trijų Kryžių kalną kultūros paslaugų plėtrai.  

Projekto uždavinys - sutvarkyti Trijų Kryžių kalno teritoriją siekiant padidinti prieinamumą 

ir patrauklumą lankytojams 

2.6 Projekto organizacija 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama 

iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Direkcija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Direkcijos 

savininkas – Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Vilniaus valstybinis kultūrinis rezervatas įsteigtas 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo, siekiant išsaugoti ir puoselėti Lietuvos istorinį valstybės ir dvasinės kultūros 

centrą – Vilniaus pilis, jų teritoriją ir čia esančias kultūros ir gamtos vertybes.  
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Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu15 ir LR kultūros ministro 

įsakymu
16

, direkcija įgyvendindama Kultūrinio rezervato ir direkcijos nuostatuose numatytus tikslus 

ir uždavinius: vykdo švietėjišką veiklą; organizuoja ir veda ekskursijas po Kultūrinio rezervato 

teritoriją ir jo apsaugos zonas; organizuoja kultūrinius renginius; rengia ekspozicijas ir parodas. 

Taip pat Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, Kultūriniame 

rezervate gali leisti: vykdyti lankytojų aptarnavimą ir vesti ekskursijas; vykdyti edukacinę veiklą;. 

organizuoti ar rengti renginius; prekiauti, teikti aptarnavimo sferos paslaugas. 

2.7 Projekto siekiami rezultatai 

Projekto siekiamas rezultatas – kompleksiškai sutvarkytas Trijų Kryžių kalnas ir 

pritaikytas kultūrinėms bei su jomis susijusiomis edukacinėms, ekonominėms, socialinėms 

ir kitoms reikmėms. 

Siekiami rezultatai yra išskiriami į dvi kategorijas: kiekybinius ir kokybinius rezultatus. 

Projekto kokybiniai naudos rodikliai 

Įgyvendinus projektą, objekto lankytojai turės galimybę susipažinti su Lietuvos ir Vilniaus 

miesto istorija ir kultūra, stiprinti lietuvių identitetą, supažindinant juos su jų valstybės istorija ir 

valstybingumo raida. Bus teikiamos ekskursijų paslaugos, edukacinės pamokos moksleiviams (ir 

esant poreikiui – suaugusiems), vyks įvairūs renginiai, supažindinantys ne tik su to laikotarpio 

istorija, bet ir kultūriniu gyvenimu. Taip pat tikimasi, kad po tvarkybos darbų, teritorija bus labiau 

prieinama neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir bus pritaikyta jų reikmėms. Projekto 

rezultatas – sukurtas edukacinis-pažintinis maršrutas „Istorijos takai“ ir jam funkcionuoti sutvarkyta 

bei pritaikyta veiklos apimčių plėtrai infrastruktūra, užtikrinant geresnes ir vartotojų poreikius labiau 

atitinkančias erdves bei jų išnaudojimą.  

Projekto kokybinis rodiklis įvardinamas kaip pasiryžimas sumokėti už lankymąsi 

sutvarkytame kultūros paveldo objekte. Sukūrus kokybišką kultūros turinį, t. y. lankytojų traukos 

objektą, kultūros objekto lankytojai praleis daugiau laiko, todėl sukuriama socialinė-ekonominė 

grąža bus ženkliai didesnė ir gerins objekto kuriamą naudą. 

Projekto kiekybiniai naudos rodikliai 

Pasirinktas kiekybinis rodiklis – padidėjęs objekto lankytojų skaičius – puikiai atspindi 

tiesioginę aktualizuoto kultūros paveldo objekto sukurtą naudą. Sėkmingai įgyvendinus projektą, 

tikimasi sulaukti didesnių lankytojų srautų iš švietimo ir ugdymo įstaigų, socialinės globos 

organizacijų, taip pat tikimasi padidėjusių kultūrinių turistų ir miesto svečių skaičiaus bei kitų 

tikslinių grupių lankytojų padidėjimo.  

Siekiama stebėsenos rodiklio „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos 

paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“ reikšmė – 100 000 lankytojų 

per metus (matuojamas absoliutus lankytojų skaičius, nes bus sukurta visiškai nauja infrastruktūra, 

kuri šiuo metu neegzistuoja). 

                                                        
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 791 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. Liepos 11 d. Nutarimo nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1066750) 
16 

2005 m. balandžio 14 d. Nr. ĮV-145 Įsakymas  „Dėl Vilniaus Pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo 

taisyklių patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254391&p_query=&p_tr2=) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254391&p_query=&p_tr2=)
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2.8 Projekto turinio apibendrinimas 

Projekto tikslas – pritaikyti Trijų Kryžių kalną kultūros paslaugų plėtrai. Projektas sietinas 

su ateityje planuojamais įgyvendinti projektais: Skaitmeninio kultūros paveldo aktualizavimo ir 

išsaugojimo 2015-2020 metų programoje Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 

dalyvauja kaip partneris Lietuvos dailės muziejaus programoje „Virtualus muziejus“. Projektas taip 

pat sietinas su Aplinkos ministerijos administruojamos 2014-2020 metų €opos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir 

valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ finansuotinais projektais.  

Trijų Kryžių kalno aktualizavimo projekto metu projektas apibrėžiamas šiomis funkcijomis: 

projekto geografinė aplinka ir apimties atžvilgiu. Projekto identifikuojamos ribos: 

 Projekto geografinė aplinka: Projektas atliekamas Lietuvos valstybiniame 

kultūriniame rezervate, Kalnų parko teritorijoje, žemėlapyje pažymėtoje teritorijoje 

skaičiumi 1 (žr. priedas Nr. 3). 

 Apimties atžvilgiu: projektas apima visas veiklas, susijusias su Trijų Kryžių Kalno 

Projektavimo darbais, Archeologiniais tyrimais, restauravimo darbais ir infrastruktūros 

sukūrimu. Sukurta infrastruktūra apims kultūrinius edukacinius maršrutus, kurie 

apibūdinami investicinio projekto prieduose. (žr. priedas Nr.1) 

3. Galimybės ir alternatyvos 

3.1 Esama situacija 

Vilniaus pilių rezervato teritorija susideda iš dviejų archeologinių vietų: tai – Vilniaus 

piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir  Žemutine pilimi, ir kita – Vilniaus 

piliakalnis su papiliais ir gyvenviete. Rezervato teritorija – 51,07 ha, o projekto metu planuojama 

sutvarkyti teritorija – 7,1126 ha (žr. priedą Nr. 3). Šiuo metu projektu numatytoje sutvarkyti 

teritorijoje nevyksta jokia oficiali veikla ir nėra išplėtotos infrastruktūros.  

Vilniaus piliavietės infrastruktūra beveik sutvarkyta, šioje teritorijos dalyje yra daug 

architektūros paveldo objektų (Arkikatedra, Nacionalinis ir Taikomosios dailės muziejai, 

Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Gedimino kalnas su Aukštutinės pilies liekanomis ir kt.).  

Ji pritaikyta gausiam turistų lankymui. Kad visa teritorija būtų saugi ir pritaikyta lankymui ir 

kultūrinių paslaugų teikimui – turi būti sutvarkytas Pilių parko pietinės dalies apšvietimas bei takai. 

Taip pat atstatytas tiltelis, kuris būtų skirtas saugiam pėsčiųjų srautui per Vilnios upę tarp Vilniaus 

piliavietės (Gedimino kalno) ir Piliakalnio su papiliais (Kalnų parko). 

Rytinėje Rezervato dalyje piliakalnis, vad. Trijų Kryžių kalnu (priede Nr. 3 pažymėtas 

skaičiumi 1) su Trijų Kryžių paminklu bei Bekešo, Stalo, Gedimino kapo, Altanos ir kitais kalnais 

nėra tinkamai pritaikytas lankytojams ir kultūrinių paslaugų teikimui. Nėra sutvarkytų lankytojų 

srautų reguliavimo priemonių: takų, laiptų, apšvietimo, buitinių įrengimų (tualetų). 

Šiuo metu mišką primenanti lankytojui nepatraukli ir nesaugi Kalnų parko teritorija tarsi 

užtvaras, skiriantis Vilniaus senamiestį nuo kitos vaizdingos miesto dalies Antakalnio bei Olandų 

gatvės rajono. Nors ši teritorija yra pačiame miesto centre, piliakalnio šlaitai, Dainų Slėnio estrada, 

Trijų Kryžių paminklas yra niokojami, kadangi jie neapsaugoti ir lankytojų srautai nenukreipiami 

saugia lankymui trasa. Šiuo metu Kreivosios pilies piliakalnyje sulaukiama apie 31.000 lankytojų 

per metus (pagal skaičiavimus atliktus IP 1.1. skyriuje), tačiau kadangi projekto metu bus 

sukuriama infrastruktūra neprieinamoje piliakalnio dalyje, šie lankytojai taip pat bus traktuojami 
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kaip nauji lankytojai. Projekto teritorijoje tiesiogiai nevyksta jokia veikla, nes objekte nėra tinkamos 

infrastruktūros. Piliakalnis yra lankomas pavienių lankytojų, tačiau šie lankytojai vaikšto savo 

sukurtais takais ir žaloja paveldo objektą. 

Finansiškai direkcija yra išlaikoma Kultūros ministerijos. Trijų Kryžių kalnas tiesiogiai 

negeneruoja jokių pajamų, nes yra nemokamas, tačiau retkarčiais direkcija rengia ekskursijas.  

3.2 Galimos projekto veiklos 

Trijų Kryžių kalno pagrindas yra natūralus, sudarytas slenkančio ledyno, tačiau jo 

viršutinis sluoksnis, kuris dabar yra 3-4 m po žeme, buvo žmonių pastatytas, pritaikytas gynybai 

įrengiant piliakalniams būtinas konstrukcijas ir pastatyta Kreivoji pilis bei šalia esantis Kreivasis 

miestas.  

Vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktoriaus 2014 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija) 

patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš €opos sąjungos struktūrinės 

paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos (toliau – Metodika) 4 priedu, t. y. 

vertinant projekto investavimo tipą – naujų inžinerinių statinių statyba, nagrinėtinos šios 

alternatyvos: 

 Naujų inžinerinių statinių statyba; 

 Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas; 

 Inžinerinių statinių nuoma/panauda; 

 Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje. 
 

Taip pat nagrinėjama papildoma alternatyva: 

 Trijų Kryžių kalno sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniams poreikiams. 
 

Tolimesnėse projekto dalyse trumpai aptariamos visos alternatyvos. Alternatyvos, kurių 

įgyvendinimas yra negalima dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra aptariamas tolimesniuose 

projekto poskyriuose. 

3.2.1 Naujų inžinerinių statinių statyba. 

Trijų Kryžių kalnas yra archeologijos paveldo objektas, kuriame nėra galimybės teikti 

edukacines, kultūrines, ekonomines bei socialines paslaugas. Tad šio projekto įgyvendinimo metu 

planuojama sukurti edukacinį-pažintinį maršrutą „Istorijos takai“ su 8 informaciniais stendais, kurio 

paskirtis – supažindinti lankytojus su objekto istorija ir svarba Vilniaus bei Lietuvos raidai ir parodyti 

kaip galėjo atrodyti Vilnius kai dar ant šio kalno stovėjo Kreivoji pilis. 

Šio maršruto funkcionavimui užtikrinti bei kitų edukacinių ir kultūros paslaugų teikimui yra 

būtina sukurti tam tikrą infrastruktūrą, todėl būtų statomi nauji inžineriniai statiniai – takai ir 

aikštelės bei mažosios architektūros objektai. Taip pat bus sutvarkyti objekte esantys želdynai. 

Atlikus šiuos tvarkybos darbus, sumažėtų šiam objektui šiuo metu daroma žala, nes šiuo metu 

lankytojai vaikšto po teritoriją tam nepritaikytais takais. 

Įrenginėjant takus ir aikšteles bus atlikti inžineriniai sprendimai sudarantys galimybes šį 

objektą aplankyti neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms, nes šiuo metu jiems galimybės 

patekti į apžvalgos aikštelę ar prie Trijų Kryžių paminklo nėra dėl takų nepritaikymo važiuoti 

neįgaliųjų vežimėliais ir tiesiog specialių užvažiavimų nebuvimo. Projekto įgyvendinimo metu 

planuojama teritorijoje įrengti apšvietimo sistemą ir vaizdo kameras, tokiu būdu prailginant galimo 

lankomumo laiką bei užtikrinant lankytojų saugumą. 
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Alternatyvos įgyvendinimo metu padidės socialinė-ekonominė nauda, bus kuriamos 

naujos kultūrinės edukacinės paslaugos, taip pat bus minimizuojama kalnui daroma žala, kaip 

archeologijos paveldo objektui bei augs miesto ir parko patrauklumas tarp lankytojų.  

3.2.2 Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas. 

Siekiant įvykdyti šią alternatyvą, privaloma, kad objekte jau būtų pastatyti inžineriniai 

statiniai. Tikslinėje projekto teritorijoje šiuo metu nėra jokių inžinerinių statinių, kurių technines 

savybes būtų galima gerinti, todėl ši alternatyva toliau nenagrinėjama. 

3.2.3 Inžinerinių statinių nuoma/panauda. 

Trijų Kryžių kalnas yra unikalus dėl savo istorijos bei vietos mieste. Projekto metu 

planuojama statyti naujus inžinerinius statinius (takus, aikšteles), tad išsinuomoti rinkoje esančius 

inžinerinius statinius, t. y. takus ir aikšteles ir juos sumontuoti objekte – neįmanoma. Atsižvelgiant į 

tai, ši alternatyva atmetama ir toliau nenagrinėjama.  

3.2.4 Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje 

Trijų Kryžių kalnas yra unikalus objektas savo istorine, kultūrine ir archeologine reikšme 

bei pasižymi savo unikalia pozicija miesto ir kitų Vilniaus kultūros objektų atžvilgiu. Tokių paslaugų, 

kokias galima gauti apsilankius šiame unikaliame objekte neįmanoma nusipirkti kitur rinkoje. Dėl 

šios priežasties ši alternatyva yra atmetama kaip negalima ir toliau nebus analizuojama. 

3.2.5 Trijų Kryžių kalno sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniams poreikiams. 

Projekto metu planuojamas archeologijos objektų komplekso sutvarkymas ir pritaikymas 

lankymui. Trijų Kryžių kalno sutvarkymas leistų teikti kultūrines paslaugas, susijusias su objektu bei  

saugotų archeologinius objektus, esančius šioje teritorijoje ir šlaitus nuo slinkimo. 

Šios alternatyvos atveju būtų įrengiami nauji takai bei aikštelės, pastatomi laiptai 

leidžiantys užlipti ant kalno nuo Neries ir Vilnelės santakos pusės, būtų pastatomas kabantis tiltas 

vietoje, kurioje galimai stovėjo pilies vartai. Taip pat būtų įrengiami aptvėrimai aplink kalną, kurie 

ribotų žmonių įėjimą į objektą naktimis ir taip jį saugotų nuo žalos, kuri galėtų būti sukeliama. 

Projekto metu įrengus apšvietimą bei saugumo kameras būtų užtikrinamas žmonių saugumas. 

Alternatyvos įgyvendinimo metu padidėtų socialinė – ekonominė nauda, būtų sukurta 

galimybė objekte teikti planuojamas kultūrines paslaugas, minimizuojama žala daroma kalnui, 

augtų miesto įvaizdis, atsiskleistų dar vienas Vilniaus istorinis piliakalnis ir būtų geriau matomas 

Trijų Kryžių paminklas.  

3.3 Veiklų vertinimo kriterijai 

Šio projekto vertė mažesnė, nei 3 mln. €., todėl veiklų vertinimo kriterijai nesudaromi. 

3.4 Projekto alternatyvų atitikimas reikalavimams 

Minimalūs alternatyvų reikalavimai 

Siekiant įgyvendinti projekto metu užsibrėžtus tikslus nustatomi minimalūs reikalavimai 

visoms projekto alternatyvoms: 

 Sukuriama takų ir aikštelių sistema, kuria naudojantis galima vaikščioti po objektą.  
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 Siekiant užtikrinti lankymosi objekte saugumą bei patogumą, įrengiamas 

apšvietimas bei stebėjimo kameros. 

 Sukuriama infrastruktūra, kuria naudojantis bus galima gauti norimas kultūrines 

paslaugas – pastatomi informaciniai stendai. 

 Atskleidžiamas objektas – pašalinami krūmynai ir medžiai nuo objekto sukuriant 

erdves naujų inžinerinių statinių statybai. 

 Siekiant sukurti žymią kultūrinę naudą, nustatomas minimalus per metus 

pritraukiamų lankytojų skaičius – 100 000. 

Visos toliau analizuojamos alternatyvos atitinka minimalius projekto reikalavimus. 

Kultūros objektų aktualizavimo programos reikalavimai 

Šis projektas atitinka šiuo bendruosius objektų aktualizavimo reikalavimus: 
 

23.1.1. objektas bus pritaikytas kultūrinei veiklai, užtikrinant teikiamų kultūros 

paslaugų ir produktų kokybę, prieinamumą, patrauklumą visuomenei, siekiant sudominti ir 

įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes į kultūrinį gyvenimą, 

išlaikyti esamus ir (arba) sukurti papildomus (naujus) lankytojų ir (arba) dalyvių srautus; 

Projekto metu bus sukuriama nauja erdvė skirta kultūrinei veiklai. Bus sutvarkytas 

istorinis piliakalnis: čia bus pateikta informacija apie piliakalnio svarbą Vilniaus ir Lietuvos 

vystymuisi (pasitelkiant informacinius stendus ir vykdant ekskursijas). Taip pat planuojama, kad ant 

piliakalnio vyks įvairūs renginiai, kurie pritrauks didelius lankytojų srautus (riterių kovos, muzikos 

festivaliai, kovo 11-osios minėjimas). Taip pat sukurta infrastruktūra suteiks galimybę lankytis ant 

viso piliakalnio, nes šiuo metu vienintelė vieta kur įmanoma lankytis yra Trijų Kryžių paminklas, 

kadangi visas kalnas apaugęs želdiniais ir nėra vaikščiojimui pritaikytų takų. 

23.1.2. objektas didins miesto ar regiono patrauklumą vietos gyventojams ir (arba) 

investicijoms ir (arba) vietos verslo plėtrai (pvz. pritrauks daugiau turistų, skatins naujų darbo vietų 

kūrimą, pagerins gyvenimo aplinką ir kokybę). 

Atidengus objektą bus atskleistas kalno masyvumas ir grožis miesto vaizde, bei atsivers 

Trijų Kryžių paminklas. Projekto metu sutvarkius želdinius, bus matoma istorinė kalno paskirtis, t. 

y. piliakalnis, jis matysis iš daugelio senamiesčio vietų, kaip ir Gedimino bokštas, nes šiuo metu 

piliakalnio didybė slepiasi po augalais. Įrengus apžvalgos aikšteles, bus sukuriama daugiau vietų iš 

kur lankytojai gali apžvelgti Vilnių. Bendras miesto vaizdo grãžinimas, naujo kultūrinio objekto 

atsiradimas bei naujų apžvalgos aikštelių įrengimas, padarys Vilnių patrauklesniu miestu turistams.  

23.2. Objekte bus vykdoma naujo turinio, kokybės, formos ir (arba) apimties 

kultūros veikla derinant tradicines ir naujausias technologijas ir (ar) netechnologinius 

kūrybinius sprendimus vienu ar daugiau iš šių būdų:  

23.2.3. objekto veiklose bus taikomi netechnologiniai kūrybiniai sprendimai, leidžiantys 

pagerinti teikiamų kultūros paslaugų ar pristatomų, platinamų kultūros produktų turinį, kokybę, 

apimtį ir (ar) prieinamumą. 

Planuojama objekte sukurti edukacinį-pažintinį maršrutą „Istorijos takai“ su 8 

informaciniais stendais, kurio paskirtis supažindinti lankytojus su objekto istorija ir svarba Vilniaus 

bei Lietuvos raidai ir parodyti kaip galėjo atrodyti Vilnius kai dar ant šio kalno stovėjo Kreivoji pilis.  

23.3. Objekte bus vystomos kultūros ir kūrybinės industrijos vienu ar daugiau iš 

šių būdų: 
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23.3.1. objekte bus vykdomos kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos, skirtos kultūros 

produktų ar paslaugų žinomumo, prieinamumo, informacijos sklaidos, komunikacijos gerinimui ir 

patrauklumo vartotojui didinimui (pavyzdžiui, objekte bus įsteigta kavinė, su objekto kultūriniu 

turiniu susijusi parduotuvė ar pan.);  

Objekte planuojama rengti istorijos pamokas moksleiviams (pagal norą galima bus rengti 

ir kitoms tikslinėms grupėms), kurių metu jie bus supažindinami su piliakalnio istorija, svarba, 

detaliai nupasakojama kaip atrodė pilis, kaip keitėsi, kokia buvo to laikotarpio kultūra, religija ir t.t. 

23.4. Objektas užtikrins efektyvų viešosios infrastruktūros resursų panaudojimą, 

didins kultūros paslaugų koncentravimą ir tinklaveiką vienu ar daugiau iš šių būdų: 

23.4.1. aktualizuotas objektas prisidės prie viešosios infrastruktūros optimizavimo, t. y. į 

aktualizuotą kultūros objektą bus perkeltos iki tol kituose pastatuose veikusios viešojo sektoriaus 

įstaigos ar tam tikros jų funkcijos; 

Planuojama, kad dalį kamerinių renginių vykstančių Kalnų parke būtų galima perkelti ant 

sutvarkyto Kreivosios pilies piliakalnio. Piliakalnis su naujai sutvarkyta aplinka, galimybe apžvelgti 

miestą ir geresne infrastruktūra bei susisiekimu, būtų puiki vieta įvairiems kultūriniams renginiams. 

23.5. Objektas tarnaus visuomenės edukacijos, mokymosi visą gyvenimą, 

socialinės įtraukties funkcijoms vienu ar daugiau iš šių būdų: 

23.5.1. objekte bus įgyvendinamos neformalaus ugdymo programos vaikams, jaunimui ir 

suaugusiems, skatinant jų saviraišką, domėjimąsi kultūra, menu ir (ar) mokslu, motyvaciją mokytis 

ir tobulėti; 

Objekte planuojama rengti istorijos pamokas moksleiviams (pagal norą galima bus rengti 

ir kitoms tikslinėms grupėms), kurių metu lankytojai bus supažindinami su piliakalnio istorija, 

svarba, detaliai nupasakojama kaip atrodė pilis, kaip keitėsi, kokia buvo to laikotarpio kultūra, 

religija ir t.t. Šias pamokas galės užsakyti visos norinčios asmenų grupės. 

23.5.2. objekte bus įgyvendinamos bendros programos su formaliojo švietimo įstaigomis, 

taip siekiant praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą bei auginti 

aktyvius kultūros kūrėjus, dalyvius ir vartotojus; 

Planuojama kreiptis į Švietimo ministeriją dėl rekomendacijos bendrojo lavinimo 

mokykloms vesti istorijos pamokas ant Kreivosios pilies piliakalnio, tokiu būdu moksleiviai būtų 

skatinami domėtis istorija ir ugdant jų tautiškumą bei didžiavimąsi savo valstybės istorija. 

Šis projektas atitinka šiuos specialiuosius objektų aktualizavimo reikalavimus: 
 

24.1. Objektas yra svarbus regiono ir (ar) valstybės raidos procesams ir yra 

išskirtinės kultūrinės vertės;  

Piliakalnis yra svarbus valstybės ir miesto raidos procesams, nes ant jo stovėjusi pilis 

buvo gynybinis įtvirtinimas saugojęs regiono gyventojus nuo pavojų ir padėjęs susiformuoti 

Vilniaus miestui ir Lietuvos valstybei tokiems, kokie jie yra dabar. 

24.2. Bus sukurti papildomi (nauji) lankytojų srautai pasitelkiant rinkodaros 

priemones; 

Sukuriant infrastruktūrą, skirtą lankytojų srautams valdyti (takus) bus sukuriama galimybė 

lankytojams lankytis objekte, nes šiuo metu didžioji piliakalnio dalis yra apaugusi želdiniais. 

Pašalinus želdinius, įrengus takus ir apžvalgos bei poilsio aikšteles, įrengus informacinius stendus, 

objektas taps papildomu lankytinu objektu turistams atvykstantiems į Vilnių ir Lietuvą. Kartu su 
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planuojamais renginiais ir istorijos pamokomis bei ekskursijomis ant piliakalnio, augs lankytojų 

srautai. Objektas bus reklamuojamas per socialinius tinklus, turizmo informacinius centrus. 

Kadangi objektą atidengus jis bus matomas ir suvokiamas iš toli, tai galima teigti, kad nemažai 

lankytojų bus sulaukiama vien dėl jo matomumo. 

24.3. Bus užtikrinta informacijos sklaida apie objekto reikšmę, didinamas objekto 

žinomumas, populiarumas (pvz., objekte bus organizuojami mokymai, konferencijos, 

ekskursijos, informaciniai renginiai, supažindinantys visuomenę su vertingosiomis kultūros 

paveldo objekto savybėmis); 

Piliakalnyje bus organizuojamos istorijos pamokos, kiti renginiai ir šventiniai minėjimai. 

Tokiu būdu bus didinamas objekto populiarumas. 

24.4. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir lankytojams; 

Piliakalnis bus atviras ir nemokamas visiems lankytojas, nediskriminuojant jų dėl jokių 

priežasčių. 

24.5. Visuomenei bus atskleidžiama informacija apie neišlikusias, sunaikintas ar 

visuomenei neprieinamas objekto dalis ar erdves, pasitelkiant virtualaus atkūrimo,   kitus 

technologinius ar kūrybinius sprendimus; 

Piliakalnyje bus įrengti informaciniai stendai, kurie lankytojus supažindins su čia 

stovėjusia Kreivąja pilimi. Bus rodomos vizualizacijos ir piešiniai, kaip viduramžiais atrodė 

piliakalnis su pilimi. 

Horizontalieji principai 

Projekto įgyvendinimo metu lankomumas bus laisvas, lankytojai nebus diskriminuojami 

dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, 

amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar religijos principais. 

Dėl natūralaus piliakalnio vad. Trijų Kryžių kalnu reljefo, ne visoje teritorijoje lankymasis 

neįgaliesiems bus galimas. Daugelis šlaitų, ant kurių bus tiesiami takai yra per statūs, kad būtų 

tinkami neįgaliesiems. Aukščių pokytis kalne ir galimos lankymo vietos neįgaliesiems (žemėlapyje 

pažymėta mėlyna spalva) pateikti žemėlapyje: 

Paveikslas 3.5. Takai pritaikyti neįgaliesiems. 
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3.5 Galimybių ir alternatyvų santrauka 

Projekto metu planuojama pastatyti naujus inžinerinius statinius – takus ir aikštelės bei 

mažosios architektūros objektus Kalnų parko Trijų Kryžių kalne (priedas 3). 

Vadovaujantis Metodikos 4 priedu, t. y. vertinant projekto investavimo tipą – naujų 

inžinerinių statinių statyba, nagrinėtinos šios alternatyvos: 

 Naujų inžinerinių statinių statyba; 

 Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas; 

 Inžinerinių statinių nuoma/panauda; 

 Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje. 
 

Kadangi visos alternatyvos, išskyrus pagrindinę, yra negalimos, sukuriama papildoma 

alternatyva, kuri bus analizuojama kartu su pagrindine: 

 Trijų Kryžių kalno sutvarkymas ir pritaikymas kultūriniams poreikiams. 
 

Alternatyvos turi vienodą poveikį Trijų Kryžių kalno investicijų projekto finansiniam 

rodikliui, tačiau skirtingą poveikį socialiniams – ekonominiams rodikliams, kurie detaliau aptariami 

Finansinėje ir Ekonominėje IP dalyse.  


