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 KŪRYBINĖS  DIRBTUVĖS   
“Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės sutvarkymo ir paminklo Tautos Laisvės ir Nepriklausomybės 
Gynėjams pagerbti  idėjai  sukurti” 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Dalyvaudami šiame kūrybinių dirbtuvių renginyje nesiekiame patvirtinti ar paneigti senai žinomų 
tiesų. Stengiamės atsakyti į du pagrindinius iškeltus uždavinius – aikštės sutvarkymą ir paminklo 
vietos suradimą aikštėje.  Rėmemės tik aiškiais kriterijais, istoriniais faktais bei urbanistinėmis 
tendencijomis, kurios vienu ar kitu istoriniu laikotarpiu formavo miestų centrinių aikščių vaizdą. 

Šiaulių centrinės aikštės ribos rašytiniuose ar ikonografiniuose šaltiniuose aiškiai formavosi 
stačiakampio plano. Tai aiškiai matosi jau Tyzenchauzo 1780 metų plane.  
Aikštė vystėsi aiškaus stačiakampio plano. Visos pagrindinės gatvės sueidavo į centrinės aikštės 
prieigas. O aikštės perimetras buvo formuojamas statiniais.  

Savo sprendiniais iš esmės neprieštaraujame istoriniams faktams.  Tam tikrais  aspektais 
mūsų pateikti sprendiniai atkuria istorines vertybes. Aikštę priartiname prie katedros ir merijos 
pastatų, prie vienintelių istoriškai ir kultūriškai svarbiausių aikštės pastatų. Šie pastatai yra 
svarbiausi ir aikštės funkciniai elementai. O provoslavų kultinis pastatas ir aplink susiformavęs 
skveras architektūriniu raidos aspektu buvo  svetimkūnis ir deformavo aikštę, bei išstūmė jos 
centrą į vakarinę dalį toliau nuo katedros ir merijos pastatų. Bendru istoriniu požiūriu tai buvo 
dėsningas žingsnis kaip ir praėjusiame amžiuje atsiradę tarybinių kareivių kapai. Aikštės vakarinė 
riba  istorinio formavimosi raidoje niekad nebuvo pastovi. 

Vienas iš pagrindinių kliuvinių  funkcionaliai pagrindinei miesto aikštei sukurti yra transporto 
neigiamas poveikis, kuris Šiaulių centrinę aikštę smarkiai komplikavo. Šiuo metu aikštę išilgai ir 
skersai kerta dvi miesto centrinės dalies pagrindinės gatvės: Aušros alėja ir Tilžės gatvė. 
Papildomai iš dviejų šonų Vasario 16-osios gatvė ir Varpo gatvė su transporto eismu ir parkavimo 
eilė, kuri atskiria pastatus nuo aikštės iš pietinės pusės.  

Nekeičiant transporto judėjimo schemos, manome, kad 1998 metų parengtas detalus 
planas iš principo tinkamai  formuoja aikštės planinę struktūrinę erdvę, tačiau žiūrint iš šios dienos 
taško būtina peržiūrėti  funkcinius sprendinius socialiniais, politiniais, ekonominiais aspektais. 
Manome, kad būtina iškelti transporto srautus iš aikštės erdvės.  

Daugelyje Europos miestų transporto eismas senamiesčiuose visai uždarytas.  Savo 
sprendime siūlome nukreipti transporto srautus už aikštės erdvės ribų gretutinėmis gatvėmis, 
paliekant fizinę galimybę įvažiuoti į aikštę tik aptarnaujančiam transportui.  Naujai projektuojamoje 
rinkos gatvėje įrengiamos viešojo transporto stotelės, įvažiavimai į požeminį parkingą.  

Formuojamu aikštės perimetru nuo pietinės pusės ir Varpo gatvės siūlome užstatymą, tokiu 
būdu  izoliuojant tiesioginę transporto įtaką aikštės vidinei erdvei. Planuojamuose pastatuose bus 
galima vykdyti naujas funkcijas, kurios tiesiogiai tarnaus aikštės vieningai funkcijai. Tai turės 
lemiamą įtaką  sustiprinant aikštės vaidmenį tiek bendramiestiniu požiūriu,  tiek lokaliai. 

Paminklui parinkta vieta yra svarbiausių vizualinių ašių sankirtoje, aikštės centre. Tai būtų 
aiškiai suvokiama, tradicinio pobūdžio vertikalė – kolona su skulptūra viršuje. Skulptūra 
simbolizuoja angelą, vilties ir prisikėlimo ženklą. Skulptūros autorius dailininkas Povilas Anikinas. 
 
Architektai: Darius Jakubauskas, Rinaldas Regesas, Andrius Vernys, Rolandas Ožinskas, 
Vytautas Anužis 
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