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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

 



Devizas: DOKAS 

 

ŠILUTĖS MIESTO RIBAS ŽYMINČIŲ ŽENKLŲ IDĖJOS PASIŪLYMO PROJEKTO  

APRAŠAS 

 

Šilutė - tai kraštas prie didžiausio Lietuvos vandens telkinio – Kuršių marių. Tai pamario vieta, kur 

susipina sausumos ir vandens keliai. Lietuvos piliečiui, kaskart išgirdus Šilutės miesto pavadinimą, 

pirmutinė asociacija iškyla susijusi su pavasario (dabar jau dažnai ir rudens) potvyniais, kai dalis šio 

krašto vandens ir sausumos kelių susilieja į vieną bendrą platumą. Niekur daugiau Lietuvoje nėra 

tokių išskirtinių gamtos reiškinių. Šilutė, pamario sostinė, turi savo uostą, kraštovaizdis išraizgytas 

upėmis, upeliais ir kanalais, per kuriuos driekiasi sausumos keliai.  

Vandens kelių pakrantės nuo seniausių laikų žymimi didesniais ar mažesniais statiniais - švyturiais. 

Bene vienus seniausių tokių statinių Lietuvoje rasime būtent Šilutės rajone: Ventės rage ir 

Uostadvaryje. Tai architektūriniai statiniai, kurie suteikia vietovei išskirtinį bruožą. Vėliau statyti 

metaliniai įrenginiai: trikampis statinys Atmatos gale ar viduramžių laikų švyturio replika Šturmuose,  

ar Pervalkos švyturys Kuršių mariose. Visi jie skirti vandens keliams žymėti ir juos labiau mato ir 

pažįsta tik plaukiojantys keliautojai.  

Todėl siūloma panašiu simboliu - stilizuotu ŠVYTURIO ŽENKLU, pažymėti Šilutės miesto ribas 

prie pagrindinių kelių. Ženklo siluetas pasirinktas, išstudijavus Ventės ir Uostadvario švyturių 

architektūrinę formą. Švyturio siluetas primena keliautojui pagrindinį Šilutės krašto bruožą - 

artėjančio vandens pradžią ir tuo pačiu, kaip simbolis, yra lengvai suprantamas kiekvienam piliečiui. 

Vieną tokių ženklų siūloma statyti Šilutės uosto akvatorijos ir Šyšos upės sankirtoje, taip apjungiant 

mūsų krašto kelių įvairovę, pažymint istorinį, geografinį išskirtinumą.  

Vertikalios konstrukcijos švyturio formos ženklas savo forma būtų gerai matomas dienos, o 

apšviestas ir nakties metu. Apšvietimas kuriamas viršutinės objekto dalies vidinėje pusėje LED 

lempučių pagalba, kurios apšviestų Šilutės miesto herbą ir vertikaliai išrašytą pavadinimą. LED 

sistemos apšvietimui pakaktų ir saulės baterijų,  montuojamų pačiame ženklo viršuje ir vizualiai jos 

būtų nematomos.  Žinoma, jog tokia technologija yra sėkmingai taikoma kai kuriuose panašaus  

dydžio objektuose. 

Vidurinė ženklo dalis, skirta informacijai,  galėtų būti lengvai transformuojama, keičiama, kadangi 

tvirtinama tik 4-iuose taškuose. Pagrindinis užrašas atvykstantiems ir išvykstantiems būtų – ŠILUTĖ. 



Kitas plokštumas siūloma panaudoti įvairioms temoms, pavyzdžiui taip: miestai, partneriai su jų 

simbolika, Šilutės miesto planas ar kita miestiečiams reikalinga informacija.  Mieste vykstant 

renginiams, plokštumas būtų galima greitai pakeisti (transformuoti) į reklaminius plakatus (stendus), 

pvz. „Žuvienės virimo čempionatas“, „Rudens šventė“ ir t.t.. 

Numatytos medžiagos: nerūdijančio plieno profilis,  gerai atspindintis šalia esantį vaizdą, 

suteikiantis  objektui papildomo grafinio žaismingumo,  plienas, dengtas gruntu ir emaliu, matinis 

plastikas, pilkas granitas arba kokybiškas betonas, LED apšvietimo sistema.  

               Jeigu ženklas sudomintų komisiją, norint geresnio, išbaigto rezultato, reikėtų aptarti su 

miesto bendruomene, specialistais ir architektais dėl proporcijų, spalvinių sprendimų ar projekte 

nenumatytų pasiūlymų. Viešas objektas turėtų būti viešai aptartas (autoriaus nuomonė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠILUTĖS MIESTO RIBAS ŽYMINČIŲ ŽENKLŲ IDĖJOS  

PASIŪLYMO PROJEKTO 

PRELIMINARI SĄMATA 

Objektas: DOKAS 

Eil. 

nr. 
Pavadinimas Kaina (€) 

1. Medžiagos:  

 Nerūdijančio plieno gaminiai   

 Betono gaminiai  

 Akmens gaminiai  

 Plastiko detalės   

 Dažai   

 Sujungimų detalės  

 Elektros instaliacijos medžiagos  

 Baterijos  

 Dekoro detalės (Herbas, užrašas, vėliava)  

 Iš viso medžiagoms: 6800 

2. Techniniai darbai:  

 Projektavimas (brėžiniai)  

 Transporto techninės paslaugos   

 Žemės darbai  

 Suvirinimo darbai  

 Montavimo darbai  

 Maketavimo darbai  

 Iš viso darbams: 6600 

3. Darbo užmokestis (164 val.)  

 Mokesčiai  

 Iš viso darbo užmokesčiui: 2300 

 Bendra kaina: 15700 

   

 

 

 

 


