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1. SANTRAUKA 

Šiame dokumente pristatomas biudžetinės įstaigos Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 

rezervato direkcija (toliau – Direkcija) investicijų projektas „Kalnų parko teritorijos infrastruktūros 

modernizavimas“ (toliau – Projektas), kuris parengtas siekiant gauti finansavimą pagal 2016-

2018 metų Valstybės investicijų programą (toliau – VIP). 

Projektas apima į kultūros vertybių registrą įtrauktos Vilniaus piliakalnio su papiliais 

gyvenvietės, vad. Dainų slėniu (unikalus kodas 34913) teritorijos tvarkybos darbus ir techninio 

projekto parengimą bei aplinkinės teritorijos infrastruktūros sutvarkymui skirto techninio projekto 

paregimą. 

1.1 BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 

Direkcija yra LR Kultūros ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos 

Respublikos biudžeto asignavimų, kuri organizuoja veiklą Vilniaus pilių valstybiniame 

kultūriniame rezervate, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.  

Direkcijos veiklos sritis – saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkybos organizavimas. 

Direkcijos tikslas – užtikrinti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau –

Rezervatas) kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą pažinimui bei naudojimui: 

 išsaugoti kultūros paminklus: Vilniaus piliavietę (vadinamą Gedimino kalnu, Pilies 

kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi); Piliakalnį (vadinamą Kreivuoju kalnu, Plikuoju 

kalnu, Trijų kryžių kalnu) su papiliais (vadinamais: Bekešo kalnu, Gedimino kapu, 

Stalo kalnu), Arkikatedros bazilikos, Aukštutinės ir Žemutinės pilių pastatų ir jų 

liekanų kompleksą; 

 išsaugoti kultūros paveldo objektus: statinių kompleksą Barboros Radvilaitės g. 4, 6, 

pastatą T. Kosciuškos g. 3, Trijų Kryžių paminklą; 

 organizuoti Rezervato teritorijos ir joje esančių kultūros vertybių mokslinius tyrimus ir 

stebėjimus; 

 sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą. 
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2. APLINKOS ANALIZĖ 

2.1 VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO SITUACIJA 

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra valstybės saugoma teritorija, LR Seimo 

įsteigta 1997 m. Lietuvos istoriniam valstybės ir dvasinės kultūros centrui – Vilniaus pilims, pilių 

teritorijai ir joje esančioms kultūros ir gamtos vertybėms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams 

tyrimams organizuoti, joms reikiamai tvarkyti ir naudoti. Rezervato teritorija patenka į Vilniaus 

senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas 16073), įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo 

kultūros paminklų sąrašą, teritoriją. Rezervato valdymui ir veiklai organizuoti 2004 m. įsteigta 

biudžetinė įstaiga Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.  

Rezervato teritorija išsidėsčiusi ant piliakalnių Neries ir Vilnios upių santakoje, teritorijos 

plotas – 51,07 hektarų. Tai ilgaamžis Lietuvos valstybės ir Vilniaus miesto istorijos bei dvasinės 

kultūros centras. Čia kūrėsi Vilnius, eilę šimtmečių buvo Lietuvos valdovų buveinė, veikė šalies 

dvasinis, gynybinis ir ūkinis centras. Rezervato teritorija reikšminga dėl čia susikoncentravusio 

istorinio, archeologinio, architektūrinio paveldo, gamtos ir urbanistikos vertybių, liudijančių apie 

garsią Lietuvos valstybės praeitį. Šio paveldo pažinimas, išsaugojimas, atskleidimas gyvybiškai 

svarbus tiek atsikūrusios Lietuvos valstybės identiteto, jos tarptautinių pozicijų stiprinimui, tiek 

kiekvieno Lietuvos piliečio savimonei. 

Rezervato teritorijoje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės: 

Archeologijos: 

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

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

 Papilys – piliakalnis Bekešo kalnas (30358); 

 Papilys – piliakalnis Gedimino Kapas (4514); 

 Papilys – piliakalnis Stalo kalnas (781); 

 Gyvenvietė, vad. Dainų slėniu (34913). 

 Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (141). 

Vietovė yra Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais 

(25504), Vilniaus pilių su įtvirtinimais, pastatais ir jų lieknomis (1791) teritorijoje. 

Architektūros: 

 Kompleksinis paminklas – Arkikatedros Bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių 

pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas (642), kurį sudaro: Šv. Stanislovo ir Šv. 

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=4514
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=781
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Vladislovo Arkikatedra Bazilika (283); Gynybinio bokšto liekanos (24702); Žemutinės 

pilies gynybinės sienos liekanos (24703); Naujasis arsenalas (24704); Žemutinės pilies 

rūmų liekanos (24705); Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (24706); Pilininko 

namas (24707); Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos (24708); Vakarinio bokšto 

liekanos (24709); Aukštutinės pilies rūmų liekanos (24710); Pietinio bokšto 

liekanos(24711); Katedros aikštė (24712); Pilies arklidė (33497); Rūmai, vad. Kirdėjų 

(20762); oficina (28002); vežiminė (28003); tvora (28004); pastatas (33498); Vilniaus 

kanalizacijos sistemos kolektoriaus pirmasis fragmentas (28260); Pilies tiltas (11629).  

Kitos vertybės: 

 Pastatas, vad. Horaino namu, T. Kosciuškos g. 3 (27977); 

 Vilniaus Trijų kryžių paminklas (15776). 

Kultūros vertybės ar jų dalys esančios Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

teritorijoje yra įregistruotos Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo centre parengtos 

kultūros vertybių dosjė – teritorijų planai, statinių aprašai. Registro duomenys nuolat papildomi ir 

tikslinami.   

2.2 PROJEKTO TERITORIJOS APŽVALGA 

Tikslinė Projekto teritorija: nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus piliakalnio su 

papiliais ir gyvenviete komplekso sudedamosios dalies – gyvenvietės, vad. Dainų slėniu 

(unikalus kodas 34913) ir aplinkinė teritorija (pav. 1 schemoje pažymėta skaičiumi III). Tai į 

Rytus nuo Trijų Kryžių kalno esančio Stalo kalno bei juos pietuose jungiančio nelygaus 

žemesnio balnakalnio tarpukalvyje esantis pailgas ŠV-PR kryptimi amfiteatras. Ši kalnų parko 

dalis Dainų slėniu pradėta vadinti po Antrojo pasaulinio karo. Tuomet buvo pertvarkyta teritorija 

ir 1955-1956 m. įrengta estrada dainų šventėms. 1976 m. buvo išplėstos tribūnos. Iki to laiko 

sėdimų vietų buvo 1760, o naujai suprojektuotos tribūnos jau talpino 7100 žiūrovų. Taip pat 

buvo numatyta, kad aikštėje gali būti pastatomi suolai (išskyrus apvaliąją aikštės dalį), kur dar 

būtų sutalpinti 1900 žiūrovai. Čia šiltuoju metų laiku vyksta įvairūs koncertai ir visuomeninės 

šventės (tarp jų – ir UNESCO nematerialaus kultūros paveldo šedevru pripažintos Dainų ir šokių 

šventės), įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, takai, suolai, informaciniai ženklai. 
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Paveikslas 1. Tvarkomų teritorijų schema 
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Paveikslas 2. Dainų slėnis iš pietryčių (nuo Stalo kalno šlaito viršaus) 

 

Paveikslas 3. Dainų slėnio šiaurinė dalis iš pietryčių 
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Paveikslas 4. Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete ir Trijų kryžių paminklo 
bendras vaizdas 

 

Vilniaus piliakalnio su papiliais gyvenvietė aptikta 1956 m. vykdytų archeologinių tyrimų 

(vad. A. Tautavičius), susijusių su estrados statybos darbais Dainų slėnyje, metu. Buvo tiriami 2 

plotai – iš viso 334 m² ir tik viršutinis, XIV a. datuotas kultūrinis sluoksnis, ištirtas. Čia aptiktos 

4,7x7,8 m dydžio sudegusio gyvenamojo namo, greta stovėjusio tvartelio ir daržinės liekanos, 

kurios buvo virš ankstyvesnio laikotarpio sudegusių pastatų liekanų. Aplink sodybą rasti radiniai 

datuoti XIII-XIV a., sodyba datuota XIV a. viduriu – antrąja puse. Tyrimai buvo fragmentiški ir jų 

medžiagos niekas nesusistemino. 

1975 m. Dainų slėnyje buvo atliekama archeologinė priežiūra vykdant komunikacijų 

tiesimo darbus. Archeologiniu požiūriu vertingų objektų nebuvo rasta, išskyrus tai, kad Dainų 

slėnio Rytinėje dalyje buvo aptikti ankstesnių tyrinėjimų ataskaitoje nelokalizuotų ir nedatuotų 

sutvirtinimų ir grindinių fragmentai. 

2008 m. Direkcija inicijavo geologinius, archeologinius, georadarinius ir istorinius Dainų 

slėnio tyrinėjimus. 2008-2011 m. vykdyti kompleksiniai tyrimai Kalnų parke patvirtino hipotezę, 

kad ant šios kalvos stovėjo medinė Kreivoji pilis, o ant šalia esančių kalvų driekėsi gyvenvietė, 

vadinama Kreivuoju miestu. Dabartinė Dainų slėnio aikštelė (geologijos terminais tariant, 

šiaurinis amfiteatras), užimantis beveik hektarą, anksčiau buvo 1,5 hektaro dydžio. Čia plytėjo 

viena gyvenamoji miesto dalis. Kita, 2,5 hektaro, – pietiniame amfiteatre, dabar jau 

nugraužtame įsirėžusios griovos. Trečia, 1,5 hektaro, – gretimoje aukštumoje. Kreivajame 
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mieste buvo mažiausiai dvi įtvirtinimų linijos. Išorinė gynybos siena apėmė maždaug 12 hektarų 

teritoriją. Ji ėjo Stalo kalnu ir dabartine 152 metrų aukštuma, nuo jos per 130 metrų buvusiu 

Bekešo kalnu (kai jis sugriuvo XIX amžiuje, pavadinimas atiteko tolesnei aukštumai), aprėpė 

kitus kalnagūbrius. Kur kas mažesnėje antrosios ir gerokai rimtesnės įtvirtinimų linijos 

juosiamoje teritorijoje galėjo būti Kreivoji pilis - visiškai nestandartinės formos, todėl taip ir 

vadinta. Pagal plotą Kreivasis miestas iki XIV amžiaus trečiojo ketvirčio vidurio galėjo sudaryti 

pusę tuometinio Vilniaus ploto. Tyrinėtojų nuomone, didžiausia tikimybė, kad Kreivoji pilis, 

Kreivasis miestas (lot. Curvum Castrum), buvo dabartiniame Kalnų parke, bet dėl reljefo 

neadekvatumo istoriniam kontekstui daugelis mokslininkų ilgai negalėjo patikėti, kad jis galėjo 

būti tokioje vietoje. Miesto ieškota ir Sereikiškių parke, ir Bokšto gatvėje, Pilies ir Latako gatvių 

rajone. Iki šių tyrimų nebuvo atsakytas ir klausimas dėl topografijos: visus tyrinėtojus išmušdavo 

iš vėžių esanti nuokalnė; tokia nuokalnė, turint omenyje XIV amžiaus techniką, būtų buvusi iš 

karto nukasta ir įrengtas griovys, kad priešui būtų sunkiau prieiti. Pastarieji tyrimai kaip tik ir 

parodė, kad nuokalnės nebuvo, o terasa supilta po XIV amžiaus. 

Ši teritorija labai reikšminga mokslinio pažinimo aspektu, nes turimos žinios apie Kreivąjį 

miestą ilgą laiką buvo fragmentiškos, kai kurie tyrėjai Kreivojo miesto buvimą apskritai laikė 

hipotetiniu. Tam, kad daugiau sužinotume apie Vilniaus miesto kūrimosi pradžią, būtini 

nuoseklūs ir kompleksiniai tyrimai. Pagrindinis reikalavimas tyrimams, kuo mažiau fiziškai 

pažeisti kultūrinį sluoksnį, todėl prioritetas teikiamas neinvaziniams tyrimo metodams. Pradžioje 

Rekomenduotini geologiniai, geofiziniai tyrimo metodai. Ardomieji tyrimai gali būti atliekami tik 

išimtinais atvejais pagal su Kultūros paveldo departamentu suderintas programas ir numačius 

konkrečias finansines bei praktines priemones galimų radinių išsaugojimui bei eksponavimui 

vietoje (in situ). 

Galimas saikingas buvusio miesto bei gynybinių įrengimų išryškinimas, atrastų vertybių 

eksponavimas, pvz. formuojant želdynus išryškinti buvusią planinę struktūrą: gyvenviečių, 

gynybinių bokštų, gynybinių pylimų, vandens šaltinių vietas. Esamos aplinkos keitimas galimas 

tik parengus kompleksinius projektus: paveldo tvarkybos planus, tvarkybos darbų bei 

kraštovaizdžio formavimo projektus. Svarbiausios žinios apie Kreivąjį miestą turi būti 

suteikiamos išvystytos šiuolaikinės informacinės sistemos priemonėmis. 

Teritorija yra labai perspektyvi polifunkciniam naudojimui su organizuotais pažintinio 

lankymo maršrutais, įrengtomis apžvalgos aikštelėmis, sutvarkytomis masinių renginių vietomis 

(esama estrada), ramaus poilsio (atokvėpio aikštelės), panoraminėmis gamtinėmis (medynų ar 

krūmų grupės, pavieniai medžiai, atviros laukymės ir kt.) zonomis. Teritorijos išplanavimas 
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laisvas, atsižvelgiant į kraštovaizdį, takai natūraliai plastiškai įsilieja į esamą reljefą. Laiptai 

piliakalnių šlaituose lengvų  konstrukcijų, užtikrinančių šlaitų apsaugą nuo erozijos. 

Remontuojant Dainų slėnio amfiteatrą neleidžiama keisti esamo reljefo, tvarkant teritoriją 

galimas reljefo atstatymas. Numatomas specialus, aplinką, reginius formuojantis, gynybinę 

Kreivojo miesto sistemą eksponuojantis ir piliakalnių formą išryškinantis želdinių kirtimas, 

išsaugant tik vertingiausius želdinius. Įrengiant estrados pastatą leistinas pastato užstatymo 

ploto padidėjimas ≤10%. Leidžiama laikinų mobilių (skirtų renginiams) statinių statyba. 

2.3 PROJEKTO TERITORIJOS LANKYMO SITUACIJA  

Bendros tendencijos  

Bendros turizmo tendencijos Vilniuje 2006-2015 m. gerėjo. Šiuo laikotarpiu turistų skaičius 

Vilniaus mieste išaugo 74%, nors augimas nebuvo tolygus per visą periodą. 2015 metų 

duomenimis, Vilniaus mieste apsilankė 978.841 svečių. 

Paveikslas 5. Turistų skaičius ir jų pokytis Vilniuje (2006-2015). 

 

„Remiantis 2014 m. LR Kultūros ministerijos atliktu gyventojų dalyvavimo kultūroje ir 

pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimu (https://lrkm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-

analizes) kultūros paminklus, pastatus, istorines, archeologines vietas Lietuvos gyventojai lanko 

dažniau nei muziejus ar galerijas. Kultūros paminklus bei paveldo vietas Lietuvoje per 

pastaruosius metus aplankė 47% respondentų, užsienyje – 58% po užsienio šalis keliavusių 

respondentų (t. y. 16% visos tyrimo auditorijos). Meno, istorinės, archeologinės vietos ir kultūros 

paminklai vidutiniškai aplankomi 1-3 kartus per metus. Istorinių, kultūrinių vietų bei objektų 

lankytojų socialinis-demografinis paveikslas yra panašus į muziejų ir galerijų lankytojų paveikslą. 
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Istorines, kultūrines vietas bei objektus lankančių daugiau tarp jaunimo (iki 29 metų), moksleivių, 

studentų arba dirbančių asmenų, įgijusių aukštąjį išsimokslinimą, dirbančių aukštesnės 

kvalifikacijos reikalaujantį darbą, disponuojančių didesnėmis pajamomis (virš 290 € vienam 

šeimos nariui), didmiesčių, ypač Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos, gyventojų. Lietuvių tautybės 

gyventojai istorinius, kultūrinius objektus ir vietas lanko dažniau nei kitataučiai. Kaip ir muziejų, 

galerijų ir parodų lankymas, taip ir tarp istorinių, archeologinių vietų ir kultūros objektų lankymas 

dažnesnis tarp besididžiuojančių Lietuvos pilietybe, tikinčių, kad dalyvavimas kultūrinėje veikloje 

stiprina tiek patriotiškumą, tiek ir kūrybiškumą, nematančių kliūčių įsilieti į kultūrinį gyvenimą. 

Daugiau lankytojų tarp aktyvių žmonių, kurie pastaraisiais metais lankėsi maldos namuose, 

dalyvavo Seimo rinkimuose ir priklausė kokiai nors organizacijai, draugijai ar klubui, tarp 

pasitikinčių aplinkiniais, besijaučiančių laimingais, pasižyminčių gera fizine bei dvasine savijauta 

apklaustųjų. Nelankančiųjų istorinių, kultūrinių vietų ir objektų daugiau tarp pasižyminčių 

pasyvumu, intereso stoka, nelabai laimingų bei vidutinės ar blogos fizinės, dvasinės sveikatos.“ 

Kalnų parko lankytojai 

Šiuo metu pagrindinius teritorijos lankytojų srautus sudaro Dainų slėnyje vykstančių 

renginių dalyviai ir žiūrovai. Kadangi (tuo metu, kai nevyksta renginiai) teritorija yra atvira, realus 

pavienių lankytojų ir jų grupių skaičius nėra žinomas ir jį galima nustatyti tik labai apytiksliai. 

Pagrindinės Dainų slėnį aplankančių asmenų grupės: vietos turistai, užsienio turistai, kurie 

paprastai aplanko ir piliakalnį, vad. Trijų Kryžių kalnu, taip pat kitus piliakalnius, bei čia 

pasivaikščioti, sportuoti ir pan. atvykstantys aplinkinių mikrorajonų gyventojai. 

Direkcijos atliktų skaičiavimų duomenimis, Kalnų parką sezono metu (t. y. gegužės – 

rugsėjo mėn.) 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. 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 Kalnų parko teritorijoje organizuoja renginius, veda 

ekskursijas. Mažiausiai kartą metuose vykdomos talkos, tradiciškai skirtos Tarptautinei paminklų 

ir paminklinių vietų apsaugos dienai, kuri paskutiniu metu dažnai sutampa su akcija „Darom“. 

Tuomet prašoma žmonių pagalbos renkant šiukšles kalno teritorijoje. Dalyvavusiems talkoje 
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asmenims organizuojama ekskursija po Kalnų parko teritoriją. Čia taip pat vyksta moksleivių, 

studentų ekskursijos, kurias veda miesto gidai, lankosi organizuotos užsienio turistų ir piligrimų 

grupės.  

Pagrindiniai Dainų slėnyje vykstantys renginiai: 

 Dainų ir šokių šventės; 

 Moksleivių dainų šventės; 

 Kiti koncertai ir renginiai. 

Masiškiausi Dainų slėnyje vykstantys renginiai yra Lietuvoje nuo 1924 m. rengiamos 

dainų ir šokių šventės, kuriose vidutiniškai dalyvauja 30.000 dalyvių, ir nuo 1964 m. kaip 

savarankiškas renginys vykstančios moksleivių dainų šventės, kuriose vidutiniškai dalyvauja 

20.000 moksleivių. Tradiciškai Dainų slėnyje vykstanti švenčių dalis – ansamblių vakaras (2005 

m. Moksleivių dainų šventės metu – šokių diena, 2014 m. Dainų ir šokių šventės metu –  

ansamblių vakaras ir pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas).  

Lentelė 1. Dainų švenčių renginių, vykstančių Dainų slėnyje, dalyvių skaičius 

  2003 2005 2007 2009 2012 2014 2016 

Dainų ir šokių šventė 3500   4000 4000   5500   

Moksleivių dainų šventė   4000     4000   5200 
 

Labai svarbu paskirstyti ir sureguliuoti lankytojų srautus taip, kad nebūtų daroma žala 

paveldui. Piliakalnius mechaniškai ardo neorganizuotas lankymas, laipiojimas šlaitais. Ypač 

gausios minios iš visų pusių plūsta į Kalnų parką masinių renginių Dainų slėnio estradoje metu. 

Daroma prielaida, kad įgyvendinus Projektą ir modernizavus infrastruktūrą žymiai 

pagerės teritorijos patrauklumas tiek renginių dalyviams, tiek ne renginių metu teritoriją 

lankantiems asmenims. Patogus susisiekimas pėsčiomis, racionaliai išdėstyti informaciniai 

stendai ir poilsio aikštelės, moderniai įrengta renginių vieta, sanitarijos įrenginių teritorijoje 

įrengimas, sutvarkytas kraštovaizdis leis Dainų slėnio ir aplinkinių piliakalnių lankytojų skaičių 

padidinti iki 210.000.  

2.4 PLANUOJAMOS MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

Pagrindiniai trūkumai: 



12 

 

 Šiuo metu žiūrovų tribūnos yra morališkai nusidėvėję, nes paskutinį kartą tvarkymo 

darbai vyko 1976 m. Būtina stiprinti tribūnų konstrukcijas. (žr. Paveikslas 6. 

Infrastruktūros būklės pavyzdžiai). 

 Labai prasta susisiekimo pėsčiomis infrastruktūra: XX a. pabaigoje visoje teritorijoje 

buvo įrengti tik mediniai laiptai į Bekešo, Altanos ir Gedimino kapo kalnus ir 

gelžbetoniniai laiptai – prie Trijų Kryžių paminklo. Vilnios upės pakrantėje buvo 

įrengti mediniai paklotai smėlingose vietose, kurie šiuo metu beveik visiškai sunykę. 

Mediniai kalnų laiptai sunyko ir 2011 m. atnaujinti (nekokybiškai) tik į Bekešo kalną.  

 Asfaltuotas privažiavimas ir dalis tako įrengti tik ties Trijų Kryžių kalnu, o visi kiti 

Kalnų parko takai yra savaime susiformavę. Tokia Kalnų parko infrastruktūra 

netenkina šiuolaikinių parko lankytojų poreikių.  

 Nėra nė vieno viešojo tualeto visoje 31 hektarą užimančioje Kalnų parko teritorijoje. 

 Nėra buitinių patalpų (WC, dušo kabinos) renginių organizatoriams. 

 Nėra patalpų Dainų slėnio aplinkos tvarkymo ir priežiūros įrankiams susidėti.  

 Nėra kavinės ar gaiviųjų gėrimų pardavimo vietos visoje Kalnų parko teritorijoje. 

 

Paveikslas 6. Infrastruktūros būklės pavyzdžiai 
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Infrastruktūros atnaujinimas ir lankytojų srautų sureguliavimas yra būtinas kultūros 

paveldo objekto – Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete bei jo dalies – gyvenvietės, vad. 

Dainų slėniu – išsaugojimui, išsamiam jo pažinimui ir lankymui bei kultūros renginių, vykstančių 

Dainų slėnyje, kokybės gerinimui.  

3. INVESTICIJŲ PROJEKTO RYŠYS SU LR KULTŪROS MINISTERIJOS STRATEGINIU 

VEIKLOS PLANU IR PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANU 

Projektas atitinka šiuos LR kultūros ministerijos 2016-2018 metų strateginio veiklos 

plano numatytus strateginius tikslus ir programas: 

 Strateginio tikslo (2) „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti 

valstybinę kalbą“ programą (1) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, 

aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“. 

 Strateginio tikslo (5) „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“ programą (1) 

„Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo 

gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“. 
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Taip pat Projektas atitinka šį Direkcijos 2016 m. veiklos plano strateginį tikslą, uždavinį ir 

priemonę: 

Strateginio tikslo (2) „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti 

valstybinę kalbą“ programos (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir 

populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ tikslo „Tobulinti kultūros paveldo apsaugos 

politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą“ uždavinio „Siekti išsaugoti kultūros 

paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose teritorijose“ 

priemonę „Vykdyti viešojo administravimo funkcijas saugomose teritorijose ir atlikti saugomų 

teritorijų tyrimus bei stebėseną, tvarkybą bei pažinimo sklaidą“. 

2015 m. LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, 

šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios 

vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, 

nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais akcentuojant, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir 

ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo 

liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Projekto įgyvendinimas sudarys 

prielaidas lankytojams atskleisti Vilniaus piliakalnius kaip Lietuvos valstybingumui itin didelę 

reikšmę turintį paveldą. 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti šias investicijas: 

 Parengti Dainų slėnio (tvarkomų teritorijų schemoje teritorija pažymėta III) 

tvarkybos darbų ir aplinkinės teritorijos (tvarkomų teritorijų schemoje teritorija 

pažymėta II) tvarkybos darbų techninius projektus. 

 Atlikti gyvenvietės, vad. Dainų slėniu (unikalus kodas 34913) teritorijos tvarkybos 

darbus. 

 


