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1863 -1864 m. sukilėlių palaikų ženklinimo idėja atskleidžiama Sukilimo ištakų, kovos ir 

atminties šviesoje. Čia persipina iš Gediminaičių kilę Jogailaičiai, Krikščionybės įtvirtinimas, 

Jogailaičių Lenkijos karūna bei Abiejų tautų Respublika, 1863 -1864 m. sukilimas, Laisvės siekis 

ir galiausiai jos įtvirtinimas šiandien laisvoje Lietuvoje. 

Sukilimo dalyvių žygdarbiai, sudėti ant laisvės aukuro, įkvėpė sukurti architektūrinę 

kompoziciją. 

Idėjos realizavimui pasirinktos dvi erdvės: 

- HORIZONTALŪS ATMINIMO ŽENKLAI esamame grindinyje, palaikų radimo vietoje; 

- ARCHITEKTŪRINĖ KOMPOZICIJA- LAISVĖS AUKURAS esamame šlaite. 

HORIZONTALŪS ATMINIMO ŽENKLAI buvusioje palaikų vietoje- tai riedulio formos lieto 

ŽALVARIO PLOKŠTĖS, dengtos patina, su iškiliu tekstu (1-2mm). Plokštės montuojamos 

grindinio lygyje, išimant kelis esamo grindinio akmenis. 3 plokštėms pasirinktos tikslios palaikų 

radimo vietos: Sukilimo vado Zigmanto Sierakausko (privalomas užrašas lietuvių kalba); 

Sukilimo vado Konstantino Kalinausko (privalomas užrašas baltarusių kalba); Kitų kovotojų 

(privalomas užrašas lenkų ir anglų kalbomis). 

ARCHITEKTŪRINĖ KOMPOZICIJA- LAISVĖS AUKURAS - tai trys eilės dekoratyvių 

 ŽALVARIO 

ELEMENTŲ, išdėstytų kylančiu lanku. 

1863, 1864 m. sukilimo data, kaip ir kiti simboliniai ženklai išpjauti elementų viršutinėje dalyje. 

Vertikalių elementų medžiaga- 12 m m ž alvario p lokštės, dengtos patina, su paauksuota 

viršutine briauna. Kompozicijos pagrindo juostos iš nerūdijančio plieno (juodintas oksidavimo 

būdu). 

Puslankio formos kompozicija suprojektuota esamame šlaite, nekeičiant reljefo, jos 

vertikalūs elementai kniedėmis tvirtinami prie metalinių pagrindo juostų, kurios po velėna 

remiasi į nedidelius g/b gręžtinius polius. 

Tūrinė kompozicija apšviesta LED šviestuvėliais, įmontuotais pagrindo juostose. 
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Siūlomam kūriniui naudojamos patvarios, natūralios medžiagos: 

- ŽALVARIS, dengtas patina 

- NERŪDIJANTIS PLIENAS, juodintas oksidavimo būdu 

HORIZONTALŪS ATMINIMO ŽENKLAI buvusioje palaikų vietoje- tai riedulio formos lieto 

ŽALVARIO PLOKŠTĖS, dengtos patina. 

ARCHITEKTŪRINĖ KOMPOZICIJA- LAISVĖS AUKURAS - tai trys eilės dekoratyvių ŽALVARIO 

ELEMENTŲ, išdėstytų kylančiu lanku. 

Vertikalių elementų medžiaga- 12 mm žalvario plokštės, dengtos patina, su paauksuota 

viršutine briauna. Kompozicijos pagrindo juostos iš nerūdijančio plieno (juodintas 

oksidavimo būdu). 

Puslankio formos kompozicija suprojektuota esamame šlaite, nekeičiant reljefo, jos 

vertikalūs elementai metalo kniedėmis tvirtinami prie metalinių pagrindo juostų, kurios po 

velėna remiasi į nedidelius g/b gręžtinius polius. 

Tūrinė kompozicija apšviesta LED šviestuvėliais, įmontuotais pagrindo juostose. 


