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Rašysenos šriftas (Šilutė) ryškiai išsiskiria iš lotyniškų šriftų. 

I    Idėja 
 

Išsikeltas tikslas - sukurti riboženklį, kuris 

būtų Šilutės prekinis ženklas (angl. brand), 

unikalus ir modernus, bet taip pat atspindėtų 

senosios Šilutės bruožus.  

Idėja – ženklas turėtų atspindėti šūkį „Kur 

vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą“. 

Riboženklis rėmas kuriamas minimalistiniu 

stiliumi – stačiakampė plokštuma iškelta ant 

cokolio. Atsižvelgiant į šūkį plokštuma 

paverčiama vandens paviršiaus reljefu, o kad 

reljefas būtų lengviau suvokiamas 

pravažiuojantiems žmonėms, jis yra 

supjaustomas į vertikalius profilius. Tuo pačiu 

reljefas tampa permatomas ir ne toks masyvus.  

Daugumos Lietuvos miestų ženklai turi 

konservatyvius lotyniškus, blokinius šriftus, todėl 

Šilutės ženklui pasirinktas rašysenos tipo šriftas. 

Nors šriftas yra rašysenos tipo, jis yra lengvai 

suvokiamas iš skirtingų atstumų. Žodžio gale, Ė 

raidės liniją užbaigia burinis laivas, skrodžiantis 

per vandens paviršių (reljefą). Laivo kryptis su 

pavadinimu kylančiu į viršų nurodo aiškų vektorių, kuris simbolizuoja judėjimą pirmyn bei veržlumą. 

Burlaivis kaip simbolis pasirinktas ne veltui, jis reprezentuoja nuo seno Šilutėje naudotą transporto 

priemonę.  

Ženklo medžiagos pasirinktos tokios, kurios atspindėtų Šilutės architektūros motyvus – Raudonų plytų 

namai, mediniai namai, juodo metalo naudojimas mažojoje architektūroje. Siūloma naudoti Šilutėje 

nebenaudojamų, griaunamų pastatų plytas, kad riboženklis būtų tikroji miesto dalis.  

Funkcionalumo atžvilgiu ženklas projektuojamas ne vien kaip riboženklis, bet kaip sustojimo, 

informacijos taškas. Ant galinės ženklo dalies projektuojamas informacinis stendas, kuriame galėtų būti 

miesto, rajono žemėlapiai, istoriniai, informaciniai tekstai. Kairėje ženklo dalyje išgraviruoti Šilutės herbas ir 

šūkis „Kur vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą“. Ant tos pačios plokštumos gali būti nurodomi 

savivaldybės partneriai. Aplink ženklą išgrindžiama aikštelė su dvejais suoliukais, kurie papildo ženklą ir 

sukuria vientisą stilistiką. Galinėje aikštės dalyje į suoliuką įmontuota šiukšlinė. Pakelėje numatomos dvi 

stovėjimo vietos.  Riboženklis projektuojamas atsižvelgus į žmogaus mastelį ir yra 2,5 m aukščio. Grindinyje 

numatomi šviestuvai ženklo apšvietimui tamsiuoju paros metu. 
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II   Medžiagiškumas 
 

Ženklui galima panaudoti 

įvairias medžiagas, kurios skiriasi 

savo ilgaamžiškumu bei kaina, 

todėl nurodomi keli medžiagų 

variantai (x.1 numeriu pažymėtos 

rekomenduojamos medžiagos): 

1. Statmeni profiliai: 

1.1 Aukšto slėgio 

laminatas HPL su 

medžio imitacija 

(FunderMax) 

1.2 Laminuota fanera 

(MetsaWood KertoLVL) 

 

2. „Šilutės“ raidžių priekinė dalis: 

2.1 Baltai dažytas nerūdijantis metalas 

2.2 Baltas organinis stiklas (Plexiglass) 

 

3. Cokolinė dalis, šoninė „Šilutės“ raidžių dalis ir informacinis stendas: 

3.1 Juodai matine spalva dažytas nerūdijantis metalas. Info stende žemėlapis ir tekstas 

išgraviruotas, taip atidengiamas nedažytas metalas. 

3.2 Juodu matiniu aukšto slėgio laminatu HPL (FenixNTM) dengtas nerūdijantis metalas.  Info 

stende žemėlapis ir tekstas išgraviruotas, taip atidengiamas metalas. 

 

4. Grindinys 

4.1 Šilutės nebenaudojamų, griaunamų pastatų raudonos plytos. 

4.2 Naujos raudonos keraminės ar klinkerinės plytos.  
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III    Vieta 
 

Preliminarios miesto ribas žyminčių ženklų vietos aplink miestą gali būti išdėstytos dvejais būdais: 

1. Didysis ratas (raudonasis) 

       Ženklai išdėstomi daugmaž tose pačiose vietose, kur šiuo metu stovi kelio ženklai, žymintys miesto 

ribas. 

2. Mažasis ratas (mėlynasis) 

       Ties įvažiavimais iš Klaipėdos, Ž. Naumiesčio ir Juknaičių ženklai perkeliami arčiau miesto centro. Jie 

galėtų būtį įtraukti į pėsčiųjų takų tinklą, taip pat pasitarnauti, kaip info stendai ir sustojimo, poilsio taškai.  

 

       Ties kiekvieno ženklo pozicija išdėstymo plane numeriai skliausteliuose nurodo siūlomus ženklo 

variantus. Variantai priskiriami tam tikrai vietai, pagal ten esančius bei galimus pėsčiųjų takus, žmonių 

srautus, aplinkos situaciją. Daugiau informacijos sekančiuose paveikslėliuose:  
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1. Kelias iš Klaipėdos. 
Ženklas su info stendu, suoliukais ir 
aikštele 

2. Kelias iš Grabupių. 
Ženklas be info stendo. 

3. Kelias iš Ž. Naumiesčio. 
Ženklas su info stendu, suoliukais ir aikštele, 
kuri šliejasi prie dviračių/pėsčiųjų tako. 

4. Kelias iš Juknaičių. 
Ženklas su info stendu, suoliukais ir aikštele 
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5. Kelias iš Pagrynių. 
Ženklas su maža aikštele (galimas info stendas) 

6. Kelias iš Rusnės. 
Ženklas su info stendu, suoliukais. 
Išnaudojama esama aikštelė 

7. Kelias iš Kintų. 
Ženklas be info stendo. 
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IV    Pasiūlymo parengimo ir įvykdymo kaina 
 

Preliminari pasiūlymo (vieno riboženklio be aplinkinės aikštelės, suoliukų) kaina apie 5000 eurų. 

 


