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DĖL LAIPTŲ  –  SUOLŲ  IR  NUOŽULNAUS  TAKO  ŠIAULIŲ  MIESTO  PRISIKĖLIMO
AIKŠTĖJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.
D1-738  „Dėl  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“  patvirtinimo“  patvirtinto  Statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, 63.4 ir 63.5 punktais ir atsakydami į Jūsų 2020 m. rugpjūčio 24 d.
raštą „Dėl darbų, kuriuos dar reikėtų atlikti po Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos“, pažymime, kad
visuomenė pasiūlymus dėl Projektų galėjo teikti Projektų viešinimo metu ir Projektų viešo susirinkimo
metu.

Atsakymai į Jūsų punktus:
1. Šiauriniame aikštės kampe yra įrengti platūs laiptai, užsibaigiantys pasisėdėjimo zona,

prie fontano (aukštesnės pakopos). Pagal pirminę idėją pasisėdėjimo zonoje laiptų viršuje turėtų būti
įrengti atsisėdimo elementai. Jie gali būti spalvoti plastikiniai elementai atsisėsti arba medžio tašai
analogiški aikštės suolams (pridedama vizualizacija). Dėl lėšų sumažinimo šiam projektui atsisėdimo
elementų buvo atsisakyta. Ateityje atsiradus papildomų lėšų, Savivaldybė galimai įrengs atsisėdimo
elementus.

2. Šalia ekrano statinio įrengtas nuožulnus takas (pažymime, kad tai nėra pandusas) yra
gerai  matomas  žmogui  judančiam nuo Aušros  al.  ir  Varpo  gatvių  sankirtos.  Judant  nuo aikštės  ir
patekus  prie  laiptų  šalia  fontano  ar  laiptų  prie  vaistinės  „Camelia“,  nuožulnus  takas  taip  pat  yra
matomas,  nors  ne  taip  akivaizdžiai.  Manome,  kad  ženklų  įrengimas  yra  estetiškai  nepriimtinas  ir
perteklinis.

PRIDEDAMA. Šiaulių m. centrinės dalies – Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (Aušros tak.,
Vasario  16-osios,  Tilžės,  Varpo  g.  ir  Aušros  al.  dalių)  –  rekonstravimo  projekto  vadovo  Vytenio
Rudoko  laiptų,  užsibaigiančių  pasisėdėjimo  zona,  prie  fontano  Prisikėlimo  aikštėje  parengta
vizualizacija, 1 lapas.
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