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Viešosios erdvės susiklosčiusioje aplinkoje sutvarkymo uždavinys priimamas kaip daugiasluoksnis 
ir kompleksinis, kurį sprendžiant būtina atsižvelgti į daugelį kintamųjų.  
Iš pirmo žvilgsnio Šiauliai – miestas, išskirtinis gausybe viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų bei juos 
jungiančių kultūrinių funkcijų. Viešos ir kultūrinės zonos miesto centre šiame darbe traktuojamos 
kaip nenuginčijama vertybė, kurios vertingąsias savybes būtina išryškinti ir puoselėti, tačiau erdvių 
kiekybė reikalauja tam tikros hierarchijos ir funkcinio aiškumo (identiteto). 
Pasirinktas participatorinis tyrimo metodas, kurio tikslas įtraukti į kūrybos procesą vietinius 
gyventojus, kristalizuoti jų vizijas ir tokiu būdu spręsti miesto viešųjų erdvių klausimus. Workšopas 
– proga išbandyti teoriškai nuolat pristatomas ir svarstomas idėjas. Kovo 11-osios proga 
Prisikėlimo aikštėje susirinkusių šiauliečių klausėme kas jų susirinkimo erdvėje yra gerai, kas 
blogai, ką jie norėtų keisti. 
Paaiškėjo, kad konkrečių, nusistovėjusių miestelėnų vizijų nėra. Žmonės nori jaukios, sutvarkytos 
erdvės, kurios esminiai formantai yra jos fizinė kokybė ir aiškiai išreikštas identitetas. Aikštė turi 
turėti konkrečią paskirtį. Joje ar gretimybėse turi būti traukos taškų. 
 
METODASMETODASMETODASMETODAS    
Sprendimo išeities tašku pasirinkta teorinė nagrinėjamos teritorijos užimtumo analizė. Pasitelkus 
vietinius studentus tirtas miestelėnų erdvėje praleidžiamo laiko dažnis. Fiksuojant asmens buvimo 
erdvėje vietą kas 30  sekundžių, nustatytos labiausiai ir mažiausiai apkrautos ir naudojamos 
vietos. Išskirti keli pagrindiniai naudojimo scenarijai padėjo išgryninti šias problemas: 

• Nenaudojama istorinė aikštės vieta, renginių metu erdvė didinama užtvėrus gatvę, tačiau 
žmonės joje jaučiasi nejaukiai; 

• Šiokiadieniais nenaudojama lokali erdvė prie Kolegijos; 
• Išreikštos erdvės prieš savivaldybės pastatą nebuvimas sąlygoja nepatogų 

administracinio pastato naudojimą, žmonių susibūrimai vyksta prie kolegijos, o ne tam 
ideologiškai priklausančioje vietoje; 

• Nejauki ir nenaudojama, nesutvarkyta aikštės erdvė; 
• Užakus ir nenaudojama rytinė aikštės dalis; 
• Nėra bendros sistemos kuri jungtų viešąsias miesto erdves į vientisą grandinę, 

nagrinėjama teritorija skirstosi į tranzitines trasas ir susibūrimų zonas; 
• Neišreikštas nagrinėjamos teritorijos ryšys su gretimybėmis ir Šaulio skulptūra 

 
Tyrimo metu išgrynintas siekis pritraukti į aikštę žmonių reiškia, kad aikštė turėtų būti tolygiai 
užsipildyta per metus, o ne naudojama tik tam tikrose zonose tam tikru momentu. Tuo remiantis 
išgryninti šie kūrybiniai erdvės transformavimo PRINCIPAIPRINCIPAIPRINCIPAIPRINCIPAI:::: 
 

• ERDVĖS AIŠKUMASERDVĖS AIŠKUMASERDVĖS AIŠKUMASERDVĖS AIŠKUMAS    
Aiškumą lemia konkrečios erdvės IDENTITETAS, t.y. vienos miesto erdvės skirtos kasdieniam 
naudojimui, kitos – švenčių metų, vienos atviros dideliems susibūrimams, kitos – jaukiam 
lokaliam naudojimui, poilsiui, aktyviam laisvalaikiui ir tt. Erdvės naudojimo pobūdis betarpiškai 
susijęs su jos erdvine sandara fiziniais parametrais ir pan. 

• VEIKLAVEIKLAVEIKLAVEIKLA    
Norint į aikštę pritraukti žmonių neužtenka pasirūpinti jos fizine būkle, reikalinga sukurti traukos 
taškų sistemą ir išgryninti jų tarpusavio ryšius. 

• MIŠRI FUNKCIJAMIŠRI FUNKCIJAMIŠRI FUNKCIJAMIŠRI FUNKCIJA    
Ji lemia erdvės panaudojimą skirtingu metų/paros laiku. Aikštė laisvai prieinama ir naudojama 
įvairių poreikių žmonių. Skirtingos funkcijos įkurtos greta palaiko ir papildo viena kitą. 

• DEMOKRATIJADEMOKRATIJADEMOKRATIJADEMOKRATIJA    
Viešoji erdvė atspindi politinę santvarką, todėl pasikeitus socioekonominei situacijai erdvinė 
struktūra kinta. Demokratiškumo principas išreiškiamas keliais lygmenimis. 1. laisvas 
komponavimas ir judėjimas erdvėje – neprojektuojamos erdvę užvaldančios dominantės, 
nusistovėjusį judėjimą trukdantys kliuviniai. 2. Savivalda, laisvė suprantama kaip žodžio, 
susirinkimų ir savivaldos laisvė, todėl atveriama erdvė prie savivaldybės 3. Skulptūrinė 
kompozicija –  kuria, siekiama išreikšti laisvės idėją. 
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Remiantis atliktu tyrimu, išskirtais kūrybiniais principais sukurta aikštės ir jos gretimybių 
sutvarkymo koncepcija remiasi pagrindiniais punktais: 
 

• Erdvės tipų identifikacija, jų parametrų išgryninimas 
• Erdvės funkcinės sistemos transformacija atsižvelgiant į susidariusį viešųjų erdvių audinį 
• Naujos ryšių sistemos išgryninimas įdiegimas ir traukos taškų erdvėje sukūrimas 

    
SPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAI    
 
Išskirti ir išgryninti keturi pagrindiniai viešosios erdvės tipai lemia funkcinius ir erdvinius jų 
parametrus. 

    

SkveraSkveraSkveraSkverassss -  pusiau uždara erdvė skirta kasdieniam 
naudojimui, laisvalaikiui, su į savivaldybę orientuota 
lokalia aikštele, suoliukais, dizaino elementais. 
AikštėAikštėAikštėAikštė -  atvira, aiškiai išreikšta demokratiška erdvė, 
skirta miesto renginiams ir šventėms. Joje talpinama 
memorialinė funkcija, numatyta vieta monumentui ir 
vėliavoms.  
Lokali KLokali KLokali KLokali Kolegijos olegijos olegijos olegijos (jaunimo) (jaunimo) (jaunimo) (jaunimo) erdvėerdvėerdvėerdvė -  su pastatu 
betarpiškai susieta studentams skirta erdvė su 
laisvai dėstomais joje taškiniais elementais - 
kultūrinės arba viešos funkcijos paviljonais 
(informacijos centras, dizaino smulkmenų 
parduotuvė, gėlių parduotuvė ir pan.). 
Išvystytas aktyviam laisvalaikiui skirtas pėsčiųjų pėsčiųjų pėsčiųjų pėsčiųjų 
traktastraktastraktastraktas, vedantis nuo Šaulio skulptūros, pro Katedrą 
ir Kolegiją Aušros muziejaus link. Taip sukurtas 
judėjimo teritorijoje maršrutas turėtų užtikrinti 
pastovų aikštės ir jos prieigų naudojimą. 
    

 
Greta Kolegijos siūloma įrengti Aušros muziejųAušros muziejųAušros muziejųAušros muziejų taip sukuriant taškinių traukos objektų aplink 
aikštę sistemą (bažnyčia, kolegija, paviljonai, muziejus, kavinės, miesto salė ir pan.). Tokiu būdu 
darbe ttttransformuoti esminiai pėsčiųjų srautai iš skersinio tranzito į tolygų ransformuoti esminiai pėsčiųjų srautai iš skersinio tranzito į tolygų ransformuoti esminiai pėsčiųjų srautai iš skersinio tranzito į tolygų ransformuoti esminiai pėsčiųjų srautai iš skersinio tranzito į tolygų  judantį per  judantį per  judantį per  judantį per erdvę tarp erdvę tarp erdvę tarp erdvę tarp 
lygiagrečių lygiagrečių lygiagrečių lygiagrečių ašiųašiųašiųašių (aktyvaus poilsio pėsčiųjų traktas ir smulkios komercijos erdvė tarp pastatų ir 
aikštės) Suformuota trauka jungianti viešąsias erdves į bendrą sistemą. 
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SKULPTŪRINĖ KOMPOZICIJASKULPTŪRINĖ KOMPOZICIJASKULPTŪRINĖ KOMPOZICIJASKULPTŪRINĖ KOMPOZICIJA    
    
Aikštėje numatyta vieta monumentui. Vieta parinkta pagal demokratijos principą, siekiant 
neužvaldyti, neužgožti erdvės ir netrukdyti laisvam judėjimui ir naudojimui, pasirinkta vieta 
lokalizuoja erdvę priešais skulptūrinę kompoziciją, leidžia keisti aikštės naudojimo orientaciją 
priklausomai nuo renginio joje pobūdžio. 
Demokratijos principas apsprendžia siūlomo monumento gabaritus. Tai horizontalus, pjedestalu ar 
kitais kliuviniais neatskirtas objektas. Monumentas „žmonės tarp žmonių“.  
Juk laisvės kovotojai yra gyvi istorijoje. 
 
Siūloma idėja -  laisvės kovotojų susirinkimas. Sąjūdžio aliuzija. Erdvėje laisvai išdėstyti žmogaus 
dydžio taškiniai objektai tarp kurių galima vaikščioti. Iš toli jie primena laisvės kovotojų minią. Iš 
arti sukuria vis kitokias perspektyvas.  
 
Šios skulptūrinės kompozicijos nubrėžti tik pagrindiniai parametrai (vieta, dydis, žmogaus mastelio 
aukštis) ir pagrindinės savybės (demokratiškumas, prieinamumas, interaktyvumas), o jos meninė 
raiška gali būti laisvai interpretuojama pasitelkus įvairius menininkus. Tai gali būti abstrakcija, 
interpretacija, figuratyvas, instaliacija, ar bet kurios kitos idėjos išraiškos priemonės 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
KOMANDOS SUDĖTISKOMANDOS SUDĖTISKOMANDOS SUDĖTISKOMANDOS SUDĖTIS    
    
Mantas OlšauskasMantas OlšauskasMantas OlšauskasMantas Olšauskas    
Mindaugas ReMindaugas ReMindaugas ReMindaugas Reklaitisklaitisklaitisklaitis    
Julija ReklaitėJulija ReklaitėJulija ReklaitėJulija Reklaitė    
Matas ŠiupšinskasMatas ŠiupšinskasMatas ŠiupšinskasMatas Šiupšinskas    
Agnė KreišmontaitėAgnė KreišmontaitėAgnė KreišmontaitėAgnė Kreišmontaitė    
RūtaRūtaRūtaRūta Valiūnaitė Valiūnaitė Valiūnaitė Valiūnaitė    
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