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Šiaulių miesto 

Prisikėlimo aikštės 

renovacijos poreikis?



Renovacijos privalumai

 Aikštės renovaciją  galima sieti su ES projekto „Urban“ lėšomis ir tęstiniais 

centro visuomenės grupių veiklomis

 Aikštė bus sutvarkyta pakeitus trinkeles, sutvarkius šaligatvius, pasodinus 

naujus medžius ir kt. 

 Aikštė taps patrauklesnė Šaulių miesto gyventojams, svečiams dėl naujų 

objektų.

 Aikštė gali būti tvarkoma iš Šiaulių miesto biudžeto lėšų numačius

finansavimą.



RENOVACIJOS MOMENTAS?

Istorinių aikštės  ribų atkūrimas

Aikštės patrauklumo kūrimas per naujus meninius 

akcentus ir aikštės užstatymą

Aikštės keitimo momentas pagal 1988 metų 

Prisikėlimo aikštės detalųjį planą (aut. A. 

Černiauskas, V. Rudokas, A. Višniūnas).



Prisikėlimo aikštės sutvarkymas ir 

paminklo Tautos laisvės ir 

nepriklausomybės gynėjams 

pastatymas?



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštės vizija XVIII amžiuje.



Aikštės momentas

Antanas Tyzenhauzas, 1765 m. paskirtas Šiaulių ekonomijos
administratoriumi, pradėjo radikalias ekonomines ir urbanistines
reformas iš esmės perstatyti Šiaulių ir Joniškio miestus. Tuomet
Lietuvoje jau plito klasicizmo idėjos, kuriomis ir rėmėsi A. Tyzenhauzo
planai – radialinio plano miestą perstatyti į taisyklingą stačiakampį.
1774 m. pradėta Šiaulių miesto centro rekonstrukcija, pertvarkant
centrinę aikštę ir gatvių tinklą pagal klasicistinės architektūros
principus. 1780 m. nušalintas iš pareigų A. Tyzenhauzas nespėjo
įgyvendinti visų savo sumanymų, bet pradėtas miesto plėtros procesas
jau buvo nesustabdomas. Nors Šiaulių perstatymo projektai nebuvo iki
galo užbaigti, tačiau iš esmės pakito miesto išvaizda. Miestas buvo
užstatomas laikantis dar A. Tyzenhauzo rekonstrukcijos metu priimto
stačiakampio kompozicijos plano, centre sukuriant dvi statmenas viena
kitai šios kompozicijos ašis. Viena iš jų - Fabrikų (dabar Vilniaus) gatvė,
kita Rygos–Tauragės plento atkarpa - Tauragės (dabar Tilžės) gatvė.
Buvo mažinama turgaus aikštė, užstatant ją prekybiniais ir ūkiniais
pastatais bei gyvenamaisiais namais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Centrinę miesto aikštę į 4 dalis dalina Aušros al. ir Tilžės gatvės. 

Aplink šią aikštę pradėjo augti Šiaulių miestas. Šimtmečius šioje 

aikštėje vykdavo turgūs, mugės, gyva prekyba. Nuo 1938 m. 

turgus perkeltas į dabartinę Turgaus aikštę. Šiuo metu aikštė 

tarsi miesto širdis, kurioje vyksta įvairūs renginiai, susibūrimai ir 

miesto šventės.

Informacijos šaltinis:

Šiaulių turizmo informacijos centras



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1800 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1849 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1849 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1874 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1913 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 
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Aikštė 1923 metais.



1929 metais pasodinami 4 ąžuolai skirti spaudos 

atgavimui



Aikštės dalis 1930 metais



1935  metais architektas Karolis Reisonas

suprojektuoja ir pastato prekybinių pastatų 

kompleksą.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 

metais. 1938 metais turgus iškeliamas



Šventinė eisena Aikštėje 1938 metais. 

Nuotrauka iš V. Purono archyvo 



Prisikėliimo aikštės renginiai vyko prie 

turgaus paviljonų 1935-1937 metais.



Vaikų darželio šventė 1935-1937 metais.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė 1936 metais

Inžinieriaus, kraštotyrininko V. 

Kriaučiūno medžiaga



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 

metais



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Vietoj stačiatikių cerkvės ir turgaus aikštės 

įrengiamas skveras su fontanu ir gėlynais



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 

metais iškėlus miesto turgų

Architektų A. Černiausko, V. Rudoko 

nuotrauka



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštės tvarkymo vizija Nepriklausomos 

Lietuvos metais architekto piešinyje

Architektų A. Černiausko, V. Rudoko 

nuotrauka
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Aikštė 1944 metais vokiečių lakūno akimis



Kodėl buvo sugriauti Šiauliai Antrojo 

pasaulinio karo metais? Viena versija.



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė po Antrojo pasaulinio karo. 1947 metais 

atsiranda sovietinio kario skulptūra su tribūna.



Aikštė sovietmečiu

 Aikštė kaip Stalino Neorenesanso  arba 

socialistinio klasicizmo pavyzdys (1944-

1950).

 Aikštės stalinistinio (socialistinio) 

akademizmo keitimas panaudojant 

želdinius, užstatymą. 

Kursko gatvė



ISTORIJOS MOMENTAS? 

Aikštė po Antrojo pasaulinio karo

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabl
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Sovietinės aikštės momentai

 Sovietinė kario skulptūra, tribūna menkino Šiaulių m. 

katedros vaidmenį.

 Kolegijos pastato ornamentai, aikštė suskaidyta į 4 

dalis pakeitė istorinės miesto dalies erdvę, sukūrė 

ideologinį vizualinį identitetą.

 Šiaulių miesto vyr. architekto Eduardo Budreikos

vizija (1944-1977).

 Šiaulių architekto Broniaus Semaškos vizija (1961-

1985)

 1985 metų Šiaulių centrinės miesto dalies detaliojo 

planavimo projektas (aut. A. Višniūnas).



Nepriklausomos Lietuvos 

laikotarpis

 1998 metais Šiaulių m Tarybos sprendimo projektas 

dėl paminklo „Tautos laisvei“.

 1999 metų bendrovės „Šiaulių planas“ parengtas 

Prisikėlimo aikštės detalusis planas.

 Autoriai architektai A. Černiauskas, V. Rudokas, A. 

Višniūnas



Prisikėlimo aikštės 1999 metų detalusis 

planas 

 Aikštės dalis prie Šiaulių kolegijos užstatoma.

 Paminklas statomas prie Šiaulių savivaldybės 

skverelyje.

 Nauji pastatai už „raudonų plytų kelio“.

 Atkuriama Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 

metais buvusi erdvė su medžiais prieš Šiaulių 

kolegiją.

 1999 metų Prisikėlimo aikštės detalusis planas 

numatė vietą multikultūriniam pastatui šalia 

kolegijos ir vietą paminklui savivaldybės 

skverelyje priešais savivaldybę.



Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės su 

prieigomis detalusis planas. 1999. 



Prisikėlimo aikštės 1999 metų detalusis 

planas 



Argumentai kodėl Prisikėlimo aikštė turi būti 

užstatoma, nes aikštė per didelė (ilgis 250 

metrų, plotis 150 metrų)

Architektų A. Černiausko, V. Rudoko 

nuotraukos
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Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės su 

prieigomis detalusis planas. 1999. 

• Galimas užstatymas prieš kolegiją?

• Aikštės ribų išsaugojimas kitoje 

gatvės pusėje?



Užstatoma vieta prie SEB banko



Šiaulių m. Tarybos narių, visuomeninių 

organizacijų nepasitenkinimas dėl Šiaulių miesto 

Prisikėlimo aikštės su prieigomis detaliojo plano 

1999. 



Šiaulių m. visuomeninių organizacijų 

nepasitenkinimas dėl Šiaulių miesto Prisikėlimo 

aikštės su prieigomis detaliojo plano 1999. 

• Nepasitenkinimas dėl paminklo šalia 

tualeto

• Prieštaravimai dėl užstatymo šalia 

kolegijos



Politikų nuomonė



2006 metų naujas Šiaulių m. Tarybos 

sprendimas dėl Prisikėlimo aikštės ir paminklo 

„Tautos laisvei“



Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą

 2008 metai. Pristatytas UAB „Siena“  naujas detalusis Prisikėlimo aikštės 
planas ruoštas už Šiaulių m. biudžeto lėšas nesulaukė nei ekspertų, nei 
miestelėnų palaikymo. Nerišliai pristatyti trys detaliojo plano variantai, kurių 
nesuprato nė vienas susitikimo dalyvis.

 Naujo detaliojo plano rengėjai - UAB "Siena" - griežtų pastabų nepagailėjo 
architektas profesorius Algis Vyšniūnas, kuris ruošė Šiaulių m. Prisikėlimo 
aikštės bendrąjį planą. "Nedarykime karikatūros iš centrinės miesto aikštės. 
Šis klausimas neparuoštas ir labai prastai pristatytas. Pagal parengtą detalųjį 
planą aikštėje galima pastatyti mažiausiai dešimt pastatų," - teigė 
architektas. "Turi būti pristatomas maketas, o ne iš plokštumos padarytas 
trimatis vaizdas", - apie atmestinį architektų darbą kalbėjo profesorius.

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?PrintableVer
sion=enabled
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Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą

 "Aikštė yra miesto veidas. Visi diskutuoja lokaliai ir reaguoja emociškai. Reikėtų nesikoncetruoti į 
tai, kad užstos katedrą ar užkimš gatves centre. Katedra yra iškilusi 2,5 karto aukščiau nei bendras 
miesto užstatymas, - sako architektas A. Černiauskas. - Kai visi diskutuoja apie moralinius, dvasinius, 
emocinius dalykus, neakivaizdžiai vyksta aikštės prieigų komercializavimas ir prisidengus kultūriniu 
objektu tenkinami privatūs interesai."

 Prieš dešimt metų pats dalyvavęs rengiant detalųjį planą architektas sako nesuprantąs, kaip dabar 
plano rengėjų sąraše atsirado jo pavardė, mat su juo nė karto nebuvo konsultuotasi ar derinta. Tokį 
elgesį A. Černiauskas vadina netaktišku.

 "Trūksta profesionalaus požiūrio, - sako jis. - Prieš dešimt metų rengdami detalųjį planą nedarėme 
revoliucijų, buvo išlaikyti aikštės kontūrai, todėl dabar nėra prasmės to plano perdaryti." A. 
Černiauskas įsitikinęs, kad pakaktų rengti atskirus projektus paminklui, muziejaus pastatui ar 
požeminei automobilių stovėjimo aikštelei įrengti. Politikai turėtų neinspiruoti naujo plano rengimo, 
o aiškintis, kam jo prireikė, ir liepti nekišti nagų prie pagrindinės miesto aikštės", - sako architektas.

 Ir architektų, ir visuomenės atstovų kritiką išklausiusi Savivaldybės administracija nusprendė naujo 
detaliojo plano rengimo procedūrą sustabdyti ir skelbti idėjos konkursą.

 http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?PrintableVersion=enabled
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Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą. 2008 metų nuomonės

 "Miesto centras formavosi stichiškai. Kaip nė vienas kitas miestas Šiauliai buvo 
dukart sugriauti kone iki pamatų. Katedra turi išlikti dominuojanti 
kraštovaizdyje, o dabar kėsinamasi ją paslėpti už pastatų. Jau ne vienąkart yra 
bandyta ją užgožti, - sakė menotyrininkas profesorius Vytenis Rimkus. - Įtarimą 
kelia begalinis noras susiaurinti miesto erdvę centre. Protingiausia būtų įkurti 
muziejų rekonstravus kolegijos pastatą, įrengus priestatą ar pastatą šalia. Taip 
būtų išlaikomas esamas kraštovaizdis. Pirma pažinkime istoriją ir į ją 
atsižvelgdami kurkime ateitį."

 Inžinierius Vytautas Kriaučiūnas pastebėjo, jei jau planuojama pertvarkyti 
miesto centrą, tai reikėtų numatyti prieš sankryžas keturias eismo juostas, 
kiekvieną - 3,5 m pločio. Taigi gatvės centre privalėtų būti išplatintos 14 
metrų, - sakė jis. - Nors naujas detalusis planas numato požeminę automobilių 
stovėjimo aikštelę, turėtų išlikti ir Šiaulių kolegijos pašonėje esanti turistinių 
autobusų stovėjimo aikštelė."

 Tačiau požeminės automobilių stovėjimo aikštelės idėjai nepritarė Tarybos 
narys Kazimieras Šavinis. Jo teigimu, tokia aikštelė dar labiau apsunkintų ir taip 
itin intensyvų automobilių judėjimą miesto centre, padidintų oro užterštumą ir 
avaringumą.

 Miesto garbės pilietis Zenonas Sabalys pasigedo kompleksinio požiūrio. "Mažiau 
pinigų išleisdamas fejerverkams, miestas galėtų rasti lėšų konkursams. 
Prisikėlimo aikštė turi prasmę - ji simbolizuoja tautos, krikščionių prisikėlimą. 
Mes turime išlaikyti pagarbą katedrai, o nuo mašinų pasaulis ginasi kitaip, nei 
mes planuojame", - sako miesto garbės pilietis.

Šaltinis. 
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Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą. 2008 metų nuomonės

 "Ką reiškia reprezentacinė daugiafunkcė aikštės paskirtis? 
Nieko. Kai suprasime, kam miestui reikalinga Prisikėlimo 
aikštė, tada kažką ir darykime. Užteko tiek nedaug - iškuopti 
skverelį priešais Savivaldybę, ir jis atgijo, - sako architektas 
Šarūnas Sabaliauskas. - O jei aikštėje pastatys paminklą, prie 
kurio porą kartų per metus neš gėlių, ar kartą per metus 
pražygiuos paradas, kas joje bus visą kitą laiką? Žmonės ir vėl 
stengsis ją aplenkti, o pakraščiai bus mieli tik valkatoms. 
Ginčijamasi dėl detalių, o nekalbama apie aikštės funkciją".

 Pasak jo, vyksta labai keisti dalykai. Senąjį detalųjį planą 
reikėjo patikslinti dėl pasikeitusių reglamentų. Tie pakeitimai 
turėjo būti formalūs, neesminiai, o UAB "Siena" projektuotojai 
pateikė visiškai naują detalųjį – suformavo sklypus, pačiame 
centre numatė naują užstatymą – atliko darbus, kurių 
Savivaldybė neužsakė. Pradinė intencija buvo graži, o ja 
mėgino pasinaudoti gudrūs žmonės. "Koks miestas, tokia ir 
aikštė. Kai procesai nevaldomi, politizuojami, taip ir nutinka. 
Geriau tegul ir lieka tie sprendimai popieriuje, kol nežinome, 
ko norime", - piktinasi Š. Sabaliauskas.

Šaltinis. 

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?Printa
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Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą. 2008 metų nuomonės

 Per koncepcijos pristatymą vyko diskusija dėl pastato priešais Šiaulių kolegiją 
statybos. Vieniems jis užstotų bažnyčią, kitiems – sumažintų aikštės erdvę. 
"Nevertinsiu, reikia jo čia, ar - ne, - sakė architektas Š. Sabaliauskas, - bet 
noriu atkreipti dėmesį, kad šioje vietoje tenumatomas 1-2 aukštų pastatas, 
kuris bažnyčios tikrai neužstotų, o priešais, šalia Vilniaus banko, naujojo plano 
rengėjai rodo galimybę statyti 24 metrų pastatą, tai yra aštuoniaaukštį! 
Aukštinami ir aplinkiniai pastatai, pavyzdžiui, "Snoro" bankas galėtų paaukštėti 
2,5 aukšto. Apie tai per pristatymą – nė žodžio. Projektas pristatomas 
visuomenei, tačiau ne architektas brėžiniuose tokių "užmojų" pamatyti negali.

 Dabar įsivaizduojama, kad aikštė – tai vieta priešais kolegiją, kur stovi kalėdinė 
eglė, o skveras kitapus gatvės – "raudonų plytų" kelias. O juk iškloję jį 
trinkelėmis, prijungę dabartinę žaliąją zoną, turėtume kone keturis kartus 
didesnę teritoriją nei dabartinė aikštelė priešais kolegiją. Ir paaiškėtų, kad 
renginiams nereikia nei Vilniaus gatvės, į ją telpa mugės, visos miesto šventės. 
Paminklui juk jau buvo parinkta vieta – skverelyje priešais Savivaldybę. tuo 
pinigėlius visai nesunku būtų perkelti į kitą vietą, be to, skverelyje yra 
užtektinai vietos, kad tilptų ir viena, ir kita.

 Naujo detaliojo plano rengimo procedūra "užsukta" per Seimo rinkimus. Matyt, 
kažkas kažkam prisižadėjo. Paminklo statymą inicijuoja tam tikra grupė, o ką 
mano kita visuomenės dalis, ko nori ji? Paskirkime metus jūsų laikraštyje 
išklausyti, išdiskutuoti, kad paskui nebekiltų klausimas - o kam tai reikalinga 
(naudinga)?"

Šaltinis. 

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?Printa

bleVersion=enabled



Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą. 2008 metų nuomonės

 Retas šiaulietis galėtų pasakyti, kur yra Prisikėlimo aikštės 
ribos. Vienas iš detalųjį planą 1999 metais rengusių architektų 
Algimantas Černiauskas sako, kad aikštė yra teritorija miesto 
centre: aikštės kampe puikuojasi katedra, vieną aikštės šoną 
įrėmina Savivaldybė, kitą - Šiaulių kolegijos pastatas, Varpo 
gatvė ir pastatai palei Savivaldybės skverą, bei "Raudonąja" 
praminta aikštė. Sutvarkius savivaldybės skverą, jis tapo 
visuomenės traukos objektu, tačiau į aikštę susirenkama vos 
keliskart per metus, švenčiant arba mitinguojant.

 Visi didieji Europos miestai turi vienokios ar kitokios formos 
aikštes. Tai savotiškas miesto pasididžiavimas ir traukos 
objektas. Į didingąjį Londono Trafalgarą kasdien plūsta 
tūkstančiai turistų, tarp pastatų paslėptą Grand Plaz aikštę 
Briuselyje susiranda tūkstančiai smalsuolių. Šiaulių Prisikėlimo 
aikštė yra dėkingos stačiakampio formos, ir, anot architektų, 
urbanistinė logika sufleruoja, kad ši forma turi būti įrėminama 
ne tik gatvėmis, bet ir tūriais, šiuo atveju - pastatais. Buvęs 
vyriausiasis miesto architektas A. Černiauskas yra siūlęs 
pirmąjį Savivaldybės pastato aukštą padaryti prieinamą 
visuomenei, įrengti kavines ar koncertams skirtą salę. Tačiau 
ši idėja liko dūlėti stalčiuje.

Šaltinis. 

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?Printa

bleVersion=enabled



Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Faktai 

apie aikštės tvarkymą

 "Ką reiškia reprezentacinė daugiafunkcė aikštės paskirtis? Nieko. Kai suprasime, kam miestui 
reikalinga Prisikėlimo aikštė, tada kažką ir darykime. Užteko tiek nedaug - iškuopti skverelį 
priešais Savivaldybę, ir jis atgijo, - sako architektas Šarūnas Sabaliauskas. - O jei aikštėje 
pastatys paminklą, prie kurio porą kartų per metus neš gėlių, ar kartą per metus pražygiuos 
paradas, kas joje bus visą kitą laiką? Žmonės ir vėl stengsis ją aplenkti, o pakraščiai bus mieli 
tik valkatoms. Ginčijamasi dėl detalių, o nekalbama apie aikštės funkciją".

 Pasak jo, vyksta labai keisti dalykai. Senąjį detalųjį planą reikėjo patikslinti dėl pasikeitusių 
reglamentų. Tie pakeitimai turėjo būti formalūs, neesminiai, o UAB "Siena" projektuotojai 
pateikė visiškai naują detalųjį – suformavo sklypus, pačiame centre numatė naują užstatymą –
atliko darbus, kurių Savivaldybė neužsakė. Pradinė intencija buvo graži, o ja mėgino 
pasinaudoti gudrūs žmonės. "Koks miestas, tokia ir aikštė. Kai procesai nevaldomi, 
politizuojami, taip ir nutinka. Geriau tegul ir lieka tie sprendimai popieriuje, kol nežinome, 
ko norime", - piktinasi Š. Sabaliauskas.

 http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/index/pirmas_puslapis/1/3149?PrintableVersion=enabled


Šiaulių miesto bendrasis planas patvirtintas 

Šiaulių miesto Tarybos 2009-01-29



Archeologiniai radiniai tvarkant skverelį prie Šiaulių 

m. savivaldybės 2006 metais



Tvarkomas skverelis prie Šiaulių  m. savivaldybės 

2006 metais

• G. Lukošaičio fontanas „Saulės diskai“ 

vietoj paminklo „Tautos laisvei“.

• Sutvarkomas Šiaulių miesto viešasis 

tualetas prie Šiaulių m. savivaldybės

• Paminklo „Tautos laisvei“ statybai nelieka 

pinigų būnant meru socialdemokratui V. 

Juškui



Šiaulių miesto bendrasis planas patvirtintas 

Šiaulių miesto Tarybos 2009-01-29

Šaltinis:

http://edem.siauliai.lt/Miesto%20bendrasis%20planas328



Šiaulių miesto bendrasis planas patvirtintas 

Šiaulių miesto Tarybos 2009-01-29

Šaltinis:

http://edem.siauliai.lt/Miesto%20bendrasis%20planas328



Kodėl svarbus „Prisikėlimo aikštės“ 

simbolinis momentas?

 2010 metų kovo mėnesio kūrybinių dirbtuvių Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės 

sutvarkymui rezultatai (10 tūkstančių litų, keturi premijuoti projektai). 

Numatytas užstatymas prieš kolegiją, paminklo idėja, požeminė automobilių 

stovėjimo aikštelė po pastatu prie kolegijos.

 Prisikėlimo apygardos 66 metų sukaktis 2014 metais.

 Prisikėlimo apygarda – rezistencinio pasipriešinimo Šiaulių, Joniškio, iš dalies 

Kėdainių, Panevėžio ir Raseinių apskrityse dalyvius vienijusi Lietuvos 

partizanų apygarda nuo 1948 metų balandžio 1 dienos. Leido laikraščius 

„Prisikėlimo ugnis“, „Partizanų šūvių aidas“. Apygardos štabas, trūkstant 

pareigūnų, panaikintas 1952 m. gegužės 20 d. Paskutinis apygardos partizanas 

Pranciškus Prūsaitis suimtas ir sušaudytas 1963 m.



Pirmos  vietos projektas (22 balai)

Meninis akcentas skirto 

Tautos laisvei nėra.



Šiaulių miesto Prisikėlimo 

aikštės rekonstrukcijos 

variantas su monumentu (Nr.1)

Medžiai ir pažymėti 

grindinyje buvę 

pastatai (rotušė, 

turgaus paviljonai, 

cerkvė, sinagoga).

Sakralinis parkas.

Paminklo „Tautos 

laisvei“ nėra.



Šiaulių miesto Prisikėlimo 

aikštės rekonstrukcijos 

variantas su monumentu (Nr.2)

Žmogaus dydžio lentos 

skirtos Tautos laisvės 

momentui, laisvės 

kovų dalyviams, 

Nepriklausomybės 

kovų dalyviams 



Trečios vietos projektas (28 balai)

Meninis akcentas skirtas 

Tautos laisvei



Trečios vietos projektas (28 balai) Meninis akcentas skirtas 

Tautos laisvei 

pažymėtas raudona 

spalva



Aikštės užstatymo momentai



Kas buvo toliau?

• Kūrybinių dirbtuvių darbo idėjos neįgyvendintos.

• 2013 metų rugsėjo mėnesio Šiaulių m. administracijos skelbimas teikti pasiūlymus 

dėl Šiaulių miesto integruotosios teritorijos Šiaulių miesto savivaldybės Investicijų 

skyriui.



Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio 

centro detalusis planas suderintas su 

perimetriniu užstatymu

http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?id=14

73&oe=6



Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštė 2014 

metais. Aikštė suskaidyta į keturias dalis







Kas buvo toliau?



Kas buvo toliau?



Kas buvo toliau?



Kas buvo toliau?

• Kūrybinių dirbtuvių darbo idėjos neįgyvendintos.

• 2014 metų sausio mėnesio Šiaulių mero J. Sartausko susitikimas su architektais dėl 

Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštės.

• Šiaulių architektų pastebėjimai, kad Sprendimus priiminėjusi miesto valdžia padarė 

nemažai klaidų – leista pastatyti banko pastatą prie teatro, Vyskupijos pastoracinį 

centrą, kurie sugadino aikštės erdvę. Sprendimai priimti ne pagal miesto bendrąjį 

planą.

• 2014 sausio mėnesio Šiaulių miesto meras pranešimas spaudai po susitikimo su 

Šiaulių m. architektais, kad ES „Urban“  pinigai gali būti panaudoti Prisikėlimo 

aikštės tvarkymui, bet būtinas aikštės rekonstrukcijos projektas  iš Šiaulių m. biudžeto 

lėšų.

• Aikštės rekonstrukcijos projektas bus paruoštas sutarus Šiaulių m. architektams, 

visuomenės atstovams.



Architektų nuomonės

Architekto V. Rudoko nuomonė. 

Prisikėlimo aikštėje jokių paminklų statyti nereikėtų. Prisikėlimo aikštė yra tik ketvirtoji 

dalis visos centrinės aikštės, kurią išskaido Aušros alėja, Tilžės ir kitos gretimos gatvės. 

Architekto teigimu, visa Šiaulių miesto centrinė aikštė savo dydžiu prilygsta Maskvos 

Raudonajai aikštei, tik dėl čia esančių medžių ir gatvių vizualiai sunku suvokti mastelius.

Į keturias dalis suskirstyta erdvė, kur vienoje pusėje yra Katedra su vyskupija, kitoje –

skverelis priešais Savivaldybę, o priešingoje – Prisikėlimo aikštė. „Derėtų šioje dalyje 

iškirsti medžius, paliekant tik kampuose augančius ąžuolus, sutvarkyti pačią aikštę ir 

atiduoti ją miestiečiams. Reikia suvokti, kad aikštė nėra baigtinis objektas. Ji yra 

universali, beveidė, tokias aikštes turi kiti Europos miestai, toli ieškoti nereikia. Tik 

reikia sutvarkyti infrastruktūrą“, - samprotavo V. Rudokas.

Šaltinis:

http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/33124-prisiklimo-aikt-miestui-ir-

monms-taiau-kokia



Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. A. Černiauskas rengė 1998 metais Prisikėlimo 

aikštės detalųjį planą kartu su V. Rudoku, A. Višniūnu.

Architekto, vieno iš Saulės laikrodžio aikštės bendraautorių, miesto detaliojo plano bendraautorio A. Černiausko 

nuomonė panaši – jokių naujų idėjų dėl Prisikėlimo aikštės nereikėtų galvoti, tik suformuoti pačią aikštę kaip erdvę. 

„Prieš keletą metų vykusios idėjų dirbtuvės parodė, kad idėjų čia nelabai yra. Reikia formuoti aikštę kaip aikštę, 

užsibrėžti turinį“, - mano A. Černiauskas.

Jo nuomone, miesto vadovai turėtų apsibrėžti, ką jie nori padaryti, kad tai nebūtų vien tik skubotas lėšų įsisavinimas. 

„Tokiais klausimais reikia nuosekliai ir nuolat dirbti užsibrėžus generalinę liniją. Šiauliai blaškosi, keičiasi valdžios, vieni

puola vienur tvarkyti, kiti kitur. Tokie dalykai neturėtų būti daromi per vajus“, - svarstė specialistas.

Pasak A. Černiausko, kiti šalies miestai (pavyzdžiui, Telšiai, Rokiškis) puikiai įrodė, kad dirbant kryptingai galima 

sutvarkyti centrines aikštes ir be jokių viešųjų konkursų ar milžiniškų investicijų. „Reikia politinės valios ir dirbti 

profesionaliai“, - įsitikinęs A. Černiauskas.

Šaltinis:

http://www.snaujienos.lt/naujienos/miesto-gyvenimas/33124-prisiklimo-aikt-miestui-ir-

monms-taiau-kokia



Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. 

Architektas Algimantas Černiauskas, dirbęs vyriausiuoju miesto architektu ir 

rengęs Prisikėlimo aikštės detalųjį planą, sako, kad civilizuotame pasaulyje 

visų pirma sutvarkoma aikštė, tik vėliau planuojamas architektūrinis simbolis –

paminklas, mat kitokiu atveju jis aplinkoje tampa "guzu". Paminklas "Tautos 

laisvei", jo manymu, yra gera idėja, tačiau reikėtų galvoti ne apie paminklą ir 

jo prieigas, o kaip sutvarkyti Prisikėlimo aikštę, grįstą raudona skalda, plotą 

priešais Šiaulių kolegiją, skverelį bei Katedros prieigas ne po gabalėlį, o kartu.

Šaltinis:

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled


Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. 

"Sutvarkytas Savivaldybės skverelis tapo šiauliečių traukos centru. Neabejotinai 

taip pat atsitiks ir sutvarkius Prisikėlimo aikštės visumą, tačiau reikia galvoti ir 

apie aptarnavimo infrastruktūrą. Civilizuotame Vakarų pasaulyje aikštės –

masinės traukos centrai, į kuriuos žmonės ateina ir pavakarieniauti, išgerti 

puodelį kavos", - sako A. Černiauskas. Jis pastebi, kad nėra nė vienos kavinės, 

kur būtų galima vakare pro langą grožėtis katedra.

Šaltinis:

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled


Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. 

Atgrasiausias statinys aikštėje šiauliečiams atrodo Savivaldybė – pilkas statinys, 

sunkios durys, be leidimų pateksi tik į priimamąjį. A. Černiauskas sako jau 

seniai teikęs idėją atverti pirmąjį Savivaldybės pastato aukštą ir įrengti ten 

kavines, maitinimo įstaigas, prieinamas visiems miesto gyventojams ar 

svečiams. Deja, nuspręsta ši aukštą užmūryti ir "užsibarikaduoti" nuo 

visuomenės. Šiuo pavyzdžiu galbūt būtų pasekę ir aplinkinių pastatų savininkai, 

tačiau taip nenutikus aikštė nėra patraukli vakarojimo vieta, ją skubama kuo 

greičiau pereiti.

Šaltinis:

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled


Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. 

Idėją vėl imtis Prisikėlimo aikštės tvarkymo architektas vertina atsargiai. "Ar 

neatsitiks panašiai kaip su Lukiškių aikšte - tiek etapų, o rezultatas nekoks. Mes 

dar nesubrendę statyti paminklo, todėl reikėtų atsakingai pagalvoti, kokiam 

svarbiam įvykiui ar asmeniui jį skirti," - sako A. Černiauskas. – Mes jau 

turėjome amfiteatro idėjų konkursą - trys darbai ir jokio rezultato."

Aikštės būna įvairios formos – trapecijos, ovalo, stačiakampio, tačiau jos 

visuomet privalo turėti ribas. "Jei būtų tiek pastangų dėta į aikštės sutvarkymą 

kiek į bulvaro rekonstrukciją, mes jau atrodytume kaip civilizuotas miestas. 

Nesu prieš bulvaro rekonstrukciją, jį verkiant reikėjo tvarkyti, tačiau kokie 

prioritetai pasirenkami? Aikštė yra miesto reprezentacinis veidas", - sako A. 

Černiauskas.

Šaltinis:

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled


Architektų nuomonės

Architekto A. Černiausko nuomonė. 

Architektas pastebi, kad Šiauliuose per 18 metų nebuvo nė vieno architektūros 

idėjos konkurso, kituose miestuose – po kelis per metus. Dažniausiai tiesiog 

perkama paslauga. Pasak jo, tai tiesiog valdininkų vadybinis nesusigaudymas, 

nes dabar strateginis miesto planas - gražių lozungų rinkinys.

Šaltinis:

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled

http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/main/turinys/tema/1/4202?PrintableVersion=enabled


Architektų nuomonės

Architekto Š. Sabaliausko nuomonė. 

„Miestas skirtas statyti namams, o pievos – gyvuliams ganyti. Kuo daugiau žmonių naudosis tais pačiais inžineriniais tinklais 

ar keliais, tuo pigiau tai atsieis, mažės paslaugų savikaina. Tai yra miesto kompaktinimas. Ir tai ne administracinių miesto ri-

bų sumažinimas, o patogaus gyvenimo darymas“, – teigia architektas Šarūnas Sabaliauskas. Jo nuomone, šios idėjos įgyvendi-

nimas Šiauliuose priklauso tik nuo politinės valios.

„Šiaulių miestas – dykviečių plotai. Miesto centre galėtų gyventi du kartus daugiau žmonių, tai reiškia, kad dukart daugiau 

žmonių naudotųsi vamzdžiais ir kitais dalykais. Su šiomis problemomis susiduria visi miestai. Visų Europos miestų tikslas – ta-

me pačiame plote apgyvendinti kuo daugiau žmonių, nekeičiant žmonių gyvenimo kokybės. Tą pavyko padaryti senosiose ka-

pitalistinėse šalyse kai vyko gamybinių teritorijų perstatymas, viešųjų erdvių didinimas ir nenaudojamų plotų įsisavinimas“, –

pastebi Š. Sabaliauskas. Jo nuomone, Šiaulių miesto centre dar esama nemažai statybos neišnaudotų plotų.

„Šiauliuose imamos pievos, nubrėžiamos sklypo ribos, miesto centras toliau panašėja į „baranką“, tuščiaviduris, o aplinkui 

bandoma sukurti naują dalyką, o kas yra esama, nenaudojama. Kai tai įsisavins investuotojai, galima tikėtis, jog tas proce-

sas pajudės. Investuotojas nusipirko pievą, „sučečkavojo“ ją, pelną pasiėmė ir padovanojo miestui. Kiek kainuoja nutiesti 

tinklus tokiose vietose, kad vartotojų padaugėtų šimtu ar dviem?“, – klausia architektas.

Š. Sabaliauskas pastebi tendenciją – pradėti statybas miesto centre itin sudėtinga.

„Kai kas nors miesto centre bando pasistatyti namą ar išnaudoti nenaudojamus plotus, kažkodėl politikai labai gina tų žmo-

nių, kurie sėdi nieko nesitvarkydami, interesus. Reikėtų suvokti, kad per miesto architektūrą, urbanistiką vykdoma miesto 

politika, bet tos politikos nėra“, – teigia Š. Sabaliauskas. Tokias politines peripetijas iliustruoja ne viena daugiaaukščių namų 

statybos istorija.

Šaltinis: 

http://etaplius.lt/siauliu-centras-dykvieciu-plotai



Architektų nuomonės

Architekto Š. Sabaliausko nuomonė. 

"Problema - mūsų mieste nėra strategijos, kaip elgtis tokiose itin svarbiose ir sudėtingose vietose: skelbti konkursą, pateikti 

visuomenei svarstyti. Idėjų paieška visada duoda geresnį rezultatą nei vienos nuomonės eksponavimas. Privalomai įpareigoti 

skelbti konkursą galėtų Šiaulių miesto taryba, tačiau kur jie, politikai, garsiai šaukę apie visuomenės interesą Pavasario 

gatvėje ir šventai nutylantys vyskupijos šešėlyje? Neapibrėžta situacija jiems patogesnė nei aiškios taisyklės", - teigia Š. 

Sabaliauskas. 

Šaltinis: 

hthttp://archyvas.etaplius.lt/layout/set/print/Aktualijos/2010-metai-balandzio/Privatumas-gali-buti-

sventastp://etaplius.lt/siauliu-centras-dykvieciu-plotai



Kas buvo blogai?

 Nebuvo tęsiama Prisikėlimo aikštės sutvarkymo techninė užduotis paruošta su 

Šiaulių miesto architektais. Jei nemokamas dalykas – rezultatas prastas, jei 

apmokama – geresnis. Kaina daugiau nei 10 tūkstančių litų.

 Nebuvo Prisikėlimo aikštės techninio projekto parengimo. 

 Nebuvo galimo techninio projekto tik Prisikėlimo aikštei. 

 Nebuvo Kultūros skyriaus įtraukimo į renginių organizavimą.

 Nesivadovauta Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.



KAS BUS TOLIAU?

 2014 metų rugpjūtis suderinimas su Šiaulių miesto Tarybos komitetais, dėl  

Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos ir/arba tvarkymo ir kt. projektų 

finansavimo. Neaišku ar Prisikėlimo aikštės tvarkymas pateks, nes turi būti 

įtraukti konkrečios Šiaulių miesto centro gyventojų veiklos.

 2014 metų lapkričio mėnesį Šiaulių m. savivaldybės projektų teikimas 

finansavimui pagal Urban programą.



Nauji teisiniai aspektai pagal Teritorijų 

planavimo įstatymą nuo 2013 m. birželio 27 

d.
 Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas - teritorijų planavimo 

dokumentai, kuriuose pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius 

nustatomas planuojamų teritorijų erdvinis vystymas ir svarbiausi naudojimo ir 

apsaugos reikalavimai arba reglamentas.



Nauji teisiniai aspektai pagal Teritorijų 

planavimo įstatymą nuo 2013 m. birželio 27 

d.
3 straipsnis. Teritorijų planavimo tikslai

1. Teritorijų planavimo tikslai:

1) sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, 
kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2) nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir 
įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3) sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4) numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir 
pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5) kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7) derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje 
sąlygų;

8) sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

2. Nustatant konkrečios teritorijos planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę 
įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo 
turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, 
paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius.

3. Kompleksinio teritorijų planavimo tikslai kituose teisės aktuose nenustatomi.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453648

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453648
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d.
 8 straipsnis. Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas 

 1. Visuomenės (viešąjį) interesą planuojant teritorijas sudaro:

 1) visuomenės gyvenimo kokybė, pagrįsta objektyviais visuomenės poreikiais ir ištekliais, 
nuosavybės teisių apsaugos prioritetu, investicijų skatinimu, nustatyta teritorijų planavimo, 
želdynų normomis, visuomenės sveikatos saugos reglamentais, kitais teisės aktuose 
nustatytais reikalavimais;

 2) kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, žemės ūkio naudmenų su 
derlinguoju dirvožemiu, miškų, žemės gelmių išteklių, kitų gamtos išteklių apsauga ir 
racionalus naudojimas, darnus kultūrinio kraštovaizdžio formavimas;

 3) valstybės ir savivaldybių funkcijoms ar teritorijų funkcionavimui reikalinga socialinė ar 
inžinerinė infrastruktūra, šių teritorijų plėtojimas;

 4) valstybei svarbūs projektai;

 5) visuomenės informavimas ir jos dalyvavimas priimant sprendimus.

 2. Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas įgyvendinamas per reglamentuotą 
viešą teritorijų planavimo procesą, privalomą visiems planavimo organizatoriams, teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniuose nustatant teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, 
privalomas ar galimas veiklas ir jų ribojimus.



Tolimesni darbai dėl Prisikėlimo 

aikštės

 Diskusijos  su Šiaulių miesto 1999 metų Prisikėlimo aikštės detaliojo plano autoriais, 
Prisikėlimo aikštės tvarkymo šalininkais architektais A. Černiausku, V. Rudoku  ir kt.

 Susitikimas su Šiaulių m. administracijos darbo grupe atsakinga už „Urban“ projektą.

 Prisikėlimo aikštės sutvarkymo techninė užduotis paruošta su Šiaulių miesto architektais. Jei 
nemokamas dalykas – rezultatas prastas, jei apmokama – geresnis. Kaina daugiau nei 10 
tūkstančių litų.

 Prisikėlimo aikštės techninio projekto parengimas. Galimas techninis projektas tik Prisikėlimo 
aikštei. 

 Svarbūs Tarybos sprendimo projektai, kuriuos gali inicijuoti TS-LKD frakcija. Apie tai daugiau 
susitikimo metu informuosiu asmeniškai.

 Tarybos sprendimo projektas dėl 3 metų Savivaldybės veiklos plano su pozicija „Prisikėlimo 
aikštės tvarkymui“.

 Siūlymas Šiaulių miesto 2014 ar 2015  metų biudžeto tikslinimui.


