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1. Įvadas
Nepriklausomybės gynėjų aikštė palyginus nesenai gavo šitą vardą, tačiau dar neturi identiteto.
Nėra bendros aikštės plėtojimo koncepcijos, vizijos. O pati aikštė labiau primena parką, skverą nei
aikštę. Aikštė yra labai gerai pasiekiama, ir gal net labiau matoma nei kitos viešosios Raseinių miesto
erdvės, kadangi tai – pirmoji aikštė kurią pamatai atvažiavęs į miestą. Tai rodo didžiulį aikštės
potencialą, todėl svarbu reaguoti į aplinkinį užstatymą, aiškiais, drąsiais sprendiniais šį, medžiais
apaugusį, intravertišką parkelį paversti į visavertišką, funkcionalią aikštę-skverą.
2. Raseinių viešųjų erdvių struktūra.
Raseiniai, palyginus nedidėlis miestelis, tačiau turi pakankamai daug viešųjų erdvių, iš kurių
pagrindinės 3 lygiuojasi toj pačioj ašyje. Šias tris erdves galima būtų suskirstyti į parką (žaliąją,
rekreacinę), Žemaičio paminklo centrinę miesto (memorialinę, reprezentacinę) aikštę, ir
Nepriklausomybės gynėjų aikštę-skverą, kuris iki Antro Pasaulinio karo buvo užstatytas kvartalas,
todėl tai gana nesenai, dirbtinai suformuota viešoji erdvė, kuri pamažu įaugą į miesto urbanistinį
audinį.
Kiekviena iš šių pagrindinų erdvių turėtų plėtoti savo unikalią funkciją, turėti aiškią koncepciją,
tik tokiu būdų jos bus patrauklios, įdomios gyventojam, bei nekonkuruos tarpusavyje, o sudarys bendrą
viešųjų erdvių sistemą, sujungtą pėsčiųjų/dviračių alėja. Šioje ašyje yra daug komercinių, bei
visuomeninių traukos taškų, kas garantuoja šios alėjos, o ir aikščių besiribojančių su ja funkcionavimą.
Svarbu tinkamai reaguoti į esamas gretimybes, ir išnaudoti srautų potencialą. Pavyzdžiui centrinė
miesto aikštė turi savivaldybę, parkas – kultūros centrą, o Nepriklausomybės gynėjų aikštės vienas iš
pagrindinių traukos taškų galėtų būti biblioteka, bei žinoma smulkusis verslas, komercija.
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3. Vietos problematika.
Aikštę riboja 4 gatvės, viena iš jų (Vilniaus g.) intensyviausia, tai tarsi atkerta aikštę nuo
aplinkinių pastatų. Negana to, dabartinė aikštės konfigūracija labai intravertiška – tankiai medžiais
apaugusi, beveik visu perimetru ji nusisuka nuo aplinkos, ir tokiu būdu nekviečia užeiti, joje būti, bei
praranda reprezentacinę funkciją.
Aikštė labiau naudojama kaip praeinamas koridorius nei kaip aikštė ar skveras, trūksta funkcijų,
trūksta integralumo su vieta, aplinkiniais pastatais.
4. Aikštės sutvarkymo koncepcija
Atsižvelgiant į šias problemas, siekis būtų atverti aikštę srautam, aplinkiniam pastatam, sukurti
sinergiją, kuri padėtų ir aplink esančiai komercijai ir pačiai aikštei gyvuoti.
Išsaugant beveik lygiai pusę esamų medžių aikštė padalinama į 2 dalis: žaliąją ir kietąją. Žalioji
tai tarsi mini parkelis, sukuriantis buferinę zoną nuo intensyvios Vilniaus g. Kietoji – tai tikroji
aikštė/skveras atsisukanti į priešais esantį kvartalą, biblioteką taip sukuriančios jungtys tiek vizualinės
tiek fizinės (naudojant tą patį grindinį pabrėžt erdvės vientisumui) tarp aikštės ir gretimo užstatymo.

Koncepcija

Aikštės transformacija

5. Aikštės erdvinis-funkcinis scenarijus
Aikštę galima suskirstyti į 3 zonas. Parką, salas, skverą. Žaliojoj aikštės dalyje (parkelyje)
suformujoamos medinės terasos-salos, kuriose įrengiami suolai, lauko baldai, vaikų žaidimų aikštelė.
Analogiškai, kietojoj aikštės dalyje irengiamos „žaliosios“ salos, tai suoliukais apribotis vejos, medžių
gėlynų inkliuzai, pagyvinantys aiktę, sukuriantys minkštesnį perėjima tarp abiejų aikštės zonų. Ši,
pereinančioji „salelių“ erdvė galėtų veikti kaip bibliotekos lauko erdvė (kadangi šiuo metu biblioteka
tokios neturi).
Šiaurinėje dalyje aikštė grindiniu prisiglaudžia prie fasadų, taip juos pajungiant į bendrą aikštės
struktūrą. Esama gatvelė savaitgalių, švenčių metu galėtų būti uždaroma, tuomet aikštės plotas
padidėja, ji tampa vientisesnė.
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Aikštės plotui padidėjus jinai gali tarnauti įvairioms šventėms, renginiams, pavyzdžiui gali būti
įrengiama scena koncertam, miesto renginiam. Arba uždarius aikštę kertančią gatvelę galima įrengti
Kaziuko mugę, turgų. Žiemą aikštėje užtektų vietos lauko čiuožyklai.

6. Detalės
Aikštės pagrindiniu akcentu-dominante tampa laikrodis, kuris žiemą gali pasitarnaut kaip
pjedestalas Kalėdų eglei.
Taip pat svarbus aikštės elementas – informaciniai stendai, kurie transformuojasi į turgaus
paviljonus/stogines. Stendai teiktų informaciją apie Raseinius, juose galėtų būti demonstruojamos
senos Raseinių fotografijos, istorinė medžiaga, žemėlapiai.
Vienoje iš aikštės „salų“ sukuriamas gėlynas-klomba.
Aikštėje įrengtos salos, bei riba tarp parkelio ir kietosios aikštės dalies pabrėžiama mediniais
suoliukais, kurie vietomis praplatėja tam, kad būtų galima atsigulti. Tai tampa puikia erdve vasarą
skaityti iš bibliotekos pasiimtas knygas, tokiu būdu tarsi pratęsiama bibliotekos kiemo erdvė.

Info stendas - turgaus paviljonas
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