V9E3L8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

IDĖJA

Raseiniai - buvusi Žemaitijos sostinė. Žemaičių kraštas ne kartą buvo atiduotas ordinui, tačiau tikslingai. Taip
pat jis ilgiausiai nepasidavė krikšto prievolei ir išsaugojo formuojamas Lietuvos žemes vakaruose.
Koncepcija: plėšiamas lapo kampas, tai paralelė, žematijos krašto daugkartiniam „padovanojimui“
livonijos ordinui. Bandymas atplėšti, kraštą viuomet baigdavosi bergždžiai. Todėl tokią mintį
frazealoguojame į aikštės įdėja, jog šiam kraštui, yra budingas ryžtas ir užsisipyrimas. Atplėšti žemės,
kampai simbolizuoja, krašto patirtus išbandymus, tačiau, neįveiktus jo pasipriešinimo dėka.
2.

PLANINIS SPRENDIMAS

Aikštę siūlome tvarkyti kompleksiškai, išskiriant jos funkcijas : Komercinė, Edukacinė, Laisvalaikio,
Poilsio. Išsikišantys iš reljefo trikampiai formuoja erdves ir pasažus. Pagrindinė erdvė – tai pieva ir
atsitvėrimu nuo prekybos centro ir mašinų. Pievoje gali vykti miesto renginiai, taip pat atvykę žmonės
gali ramiai praleisti laiką pasisedėdami. Žiemą pieva gali virsti čiužinėjimo pačiūžomis erdvė, kur atsilošę
trikampiai gali tarnauti kaip tribūnos. Kita svarbi funkcija yra Komercija. Komercijos funkciją atlieka
pasažai, tai praėjimai tarp trikampių. Išilgai praėjimo gali išsidėstyti įvairiausi kioskai.
3.

AKCENTAI

Pagrindiai aikštės akcentai yra Trikampių nepastovus kampų aukštis, kuris tarnauja kaip atitvaros ir erdvių
pasikistytojas, tribūna.

5.

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Žalia kalvelė - formuojamos 0,5-1,5 me tro aukš čio kal velės, u žsėja mos žole , dalinai apsodina
mos gėlėmis. Toks ele men tas paįvai rina relje fą i r vi zualiai atski ria pės či ųjų ga tvę nu o aikš tės.

Šviestuvas - pa grindinio apš vie timo 3,5 m a ukš čio š vies tu vas -"žva kė" cilind ro formos su š vie čian
čia vi ršu tine dalimi .
Skulptūri nis šviestuvas - ru tulio fi rmos be toninis š viestu vas su įmon tuotu juos tiniu LED
š vies tu vu i r u žde ngtas ma tiniu stikl u . Galima na udo ti kaip sėdimą ele men tą.

Suolas su įmon tuotu juos tiniu LED š vies tu vu - s ta čiakampio formos , sta tomas p rie ap želdinimo eleme n
tų aplink pažymė tą bu vusios rotušės vie tą.

Betoninė kėdė, skulptūri nis suolas - s ta tomi pėsči ųjų alė joje i r skve re .

6.

DANGOS

Naudojamos būtų dvi dangos, tai kieta ir minšta – Betono blokai ir žolė

