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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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IDĖJA
Miesto ženklo idėja - semantine prasme įamžinti Šilutės kraštui artimus simbolius:

laivas-burlaivis, vanduo-bangos, kultūra-raštas.

IDĖJOS PAAIŠKINIMAS.
Oficialiame Šilutės miesto herbe vaizduojamas burlaivio burės, vetrungė, trimitas.

Kiekvienas iš simbolių turi aiškią semantinę prasmę. Pagrindinis herbo simbolis – baltas burlaivis
su Pamario krašto senųjų žvejų naudota vėtrunge, laivelio apačioje – senoviškas pašto trimitas.
Simboliai komponuojami žalioje ir juodoje skydo pusėje. Herbo motyvai, spalvos simbolizuoja
Kuršių marias, žvejybą, Šilutę, kaip senąjį uostą, žinomą istorinį pašto kelią, žaliąsias šių apylinkių
lankas. (šaltinis –Šilutės rajono savivaldybė, pagrindinė svetainė,
https://www.silute.lt/go.php/lit/Herbas-ir-veliava)

Senųjų burlaivių nuotraukos ir senojo turgaus aikštės.

Fot. 1, autorius nežinomas.                                              Fot. 2, autorius nežinomas.

Senuosiuose burlaiviuose, pamario krašte, burės buvo tvirtinamos specifiniu būdu.
Stiebo forma kryžius, ant stiebo horizontalės tvirtinama burė. Formos vaizdas iš viršaus siaurėjančia
tvarka žemyn. Ant stiebinės dalies paprastai sukdavosi vetrungės.

Pamario krašte tautinio rūbo skirtingose dalyje akcentuojamos rombo, kvadrato
formos. Ypatingai dar ir šiuo metu bendrai galime sutikti juostas, o jos daugiausiai atkartoja
minimus raštus. Kaip pamario kraštas - žvejų kraštas, tinklo audinys taip pat atkartoja rombo
formas.

Šiuo metu herbas atvaizduojamas daugiausiai oficialiuose dokumentuose. Siūloma iš
dalies atvaizduoti, įprasminti herbo spalvas, herbe vaizduojamus elementus. Ženklu siekiama labiau
fiziškai parodyti Šilutės krašto kultūrą.

MEDŽIAGIŠKUMAS
Šilutės herbas gaminamas iš metalo liejinio ir nudažytas atitinkamų spalvų glazūra.

Prie erdvinės santvarkos korpuso herbas kabinamas panaudojant aliuminio kompozito plokštės
juostelę, taip sukuriant herbo tūrinę išraišką.

Ženklo korpusas numatomas iš plieninių kvadratinio profilio vamzdžių, nudažytų
specialiais metaliui skirtais, aplinkos poveikiui atspariais dažais. Prie šių vamzdžių pritvirtinami
pagrindiniai erdviniai miesto ženklo elementai.

Ženklo raidės tūrinės, 5cm pločio, gaminamos iš polimetilmetakrilato. Raidžių viduje
pagal poreikį būtų galima įmontuoti LED lemputes ženklo apšvietimui tamsiu paros metu. Tačiau
elektros energijos tiekimui papildomai turėtų būti įrengta Saulės baterija.

Pagrindinės tūrinės ženklo plokštumos numatomos iš 16cm pločio aliuminio
kompozito plokščių, spalva sidabrinė. Plokštės tvirtinamos ant plieninio korpuso.
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Įrengiamas betoninis pamatas, į kurį įleidžiami ženklo korpuso plieniniai kvadratinio
profilio vamzdžiai.

VIETA
Pagrindinės vietos ženklui įrengti turi būti tos, pro kurias pravyksta daugiausiai

žmonių. Ženklas turi būti matomas ir apžvelgiamas iš toliau, neturi būti artimų pašalinių
gretimybių, kaip krūmai ar namo kampas. Artimiausios vietos įrengti prie svarbesnių kelių, kur
intensyviausias susisiekimas – iš Pegegių, Žemaičių Naumiesčio, Klaipėdos pusių.

PRELIMINARI PASIŪLYMO PARENGIMO IR ĮVYKDYMO KAINA
Preliminari kaina miesto ženklo sukūrimui 7-10 tūkst. eur., įrengimo kaina 1 tūkst.

eur.


