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Atspirties taškas- esama arba susiklosčiusi miesto centro struktūra yra vertinga.  
  
Tikslas- išskydusią centro erdvę aiškiai suzonuoti, kiekvienai erdvei suteikti savitą braižą ir aiškų 
identitetą, nekeičiant kvartalų dydžio ir pagrindinės transporto schemos. 
  
Sprendiniai. 
Formuojame penkis erdvių tipus: aikštė, skveras, “sakralinis parkas”, lokali erdvė pastato viduje ir 
kamerinė erdvė teatro kieme.  
A. Aikštė-  švari erdvė skirta reprezentacijai (mitingai, paradai, šventės, minėjimai). Įvaizdis- “miesto 
metraštis”.  Aikštės plokštuma kyla į Varpo gatvės pusę, kurią galima naudoti ir kaip amfiteatrą, o po 
ja vietą atranda visuomeninė funkcija (muziejus, biblioteka, info centras). Po aikšte numatomi 
požeminiai parkingai.  
B. Skveras- rami, žalia poilsio zona miesto centre, turinti aiškią griežtą struktūrą. 
C. “Sakralinis parkas”- nuo Talšos ežero “atvilnijanti” žalia gamtos juosta, sustoja ties bažnyčia. 
D. Lokali erdvė pastato viduje- erdvė apjungianti mokslo-inovacijų paskirties pastatus. 
E. Kamerinė teatro kiemo erdvė- siūlomas naujas užstatymas formuoja ir lokalia teatro erdvę. 
 
Siūlome pažymėti visus istorinius pastatus stovėjusius šioje centrinėje miesto dalyje: turgaus 
paviljonai, cerkvė, sinagoga, rotušės projekto kontūrai. Šie ženklai  eksponuojami šiandienine kalba, 
kurie ir yra “metraščio erdvės” sudėtinė dalis.    
 
Monumentas- tai pati aikstė kaip Laisvės simbolis, kaip žmonių sąmonės lužis.  
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TERITORIJOS VAIZDAS NUO AUŠROS ALĖJOS PUSĖS

URBANISTINĖS KONCEPCIJOS PAIEŠKOS

ISTORINIŲ SLUOKSNIŲ SCHEMA

FUNKCINIO ZONAVIMO SCHEMA

FORMUOJAMŲ ERDVIŲ SCHEMA

ESAMOS PADĖTIES PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS. SCHEMA

A. kaip skaidyti didelę 
erdvę?
B. kas yra tas paminklas?
C. kur yra aikštė?
kas ją formuoja?
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AIKŠTĖS VAIZDAS NUO TEATRO KIEMO PUSĖS VAIZDAS IŠ AUŠROS ALĖJOS
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> GENPLANO IR PJŪVIO EKSPLIKACIJA:

PASTATAI:
1. ŠV. PETRO IR POVILO KATEDRA
2. SAVIVALDYBĖ
3. ŠIAULIŲ KOLEGIJA
4. ŠIAULIŲ KOLEGIJA
5. DRAMOS TEATRAS
6. MIESTPROJEKTAS
7. SIŪLOMAS VISUOMENINĖS 
PASKIRTIES OBJEKTAS

ERDVĖS:
A. PRISIKĖLIMO AIKŠTĖ
B. SKVERAS
C. SAKRALINIS “PARKAS”
D. MOKSLO ERDVĖ
E. KAMERINĖ TEATRO KIEMO 
ERDVĖ
F. KAPINAITĖS

ISTORINIAI OBJEKTAI:
a. CERKVĖ
b. MIESTO ROTUŠĖS 
PROJEKTAS
c. PREKYBOS PAVILJONAI
d. SINAGOGA
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