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IDĖJA
NAUJA – PAMIRŠTA SENA
Stulpo - ženklo idėja – panaudojant Pamario kraštui būdingus, istoriniuose šaltiniuose

randamus, ir simbolinę prasmė turinčius elementus, sukurti stulpą – ženklą, semantiškai įprasminantį
Šilutės miesto ir užsienio šalių savivaldybių bendradarbiavimą ir partnerystę.
Naudojami Šilutės kraštui artimi simboliai:

- Pamario krašto vėtrungėms būdinga spalvų gama;
- istoriniuose šaltiniuose randamų informacinių rodyklių puošybos elementai;
- surištas, stilizuotas kaspinas, taip norint pabrėžti bendradarbiavimą ir partnerystė tarp

savivaldybių.

IDĖJOS PAAIŠKINIMAS.
Istorinėse nuotraukose, priešais viešbutį ,,Germania“ galime pamatyti informacines

rodykles. Forma, puošybos elementai, rodyklių ir stulpo proporcijos panaudotos sukurti naujam
šiuolaikiškam ženklui. Siekiame atgaivinti senąją Šilutės miesto stilistiką sujungiant su naujomis
moderniomis formomis ir medžagomis.

Informacinių rodyklių nuotraukos.

Viešbutis „Germania“, 1916 m. Atvirukas.
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Viešbutis „Germania“ XX a. 4 dešimt. Fotografas ir leidėjas Fritsas
Krauskopfas.

Ženklo spalvos: raudona, balta, juoda. Parinktos naudojant Pamario kraštui būdingų
vėtrungių spalvos gamą. Vėtrunges žvejai tvirtindavo ant burlaivio stiebo, jų spalvos ir naudojami
elementai, parodydavo iš kokio miestelio yra atplaukę žvejai. Pagrindinė vėtrungių paskirtis – rodyti vėjo
kryptį.

Pamario kraštui būdingos vėtrungės spalvų gamos pavyzdys.
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Siūlomo stulpo viršutinis pošybos elementas raudonas, siekiant atkreiptį dėmesį į ženklą –
stulpą. Visiem kietiems elementams naudojama balta ir juoda spalvos.

Stulpo elementai

Ženklo rodyklėms naudojama surišto kaspino forma. Rodyklės atspindi kaspino galus ir
nurodo kryptį į kitos šalies, partnerės savivaldybę. Rodyklių išdėstymas ir tvirtinimas prie stulpo – tai
mazgo simbolis. Reiškia tvirtą ryšį, draugystę ir bendradarbiavimą šiuo atveju tarp užsenio savivaldybės.

Rodyklė nurodanti kryptį ir atstumą iki kitos šalies savivaldybės partnerės.

MEDŽIAGIŠKUMAS
Ženklo stulpas numatomas iš metalo liejinio vamzdžio su kaneliūromis, spalva – juoda.

Apatinė ir viršutinė stulpo dalys atkartojančios istoriniuose šaltiniuose randamus stulpų elementus
gaminamos taip pat iš metalo liejinio. Viršutinės dalies spalva raudona, apatinės - balta.

Ženklo elementai nurodantys kryptį gaminami iš nerūdijančio plieno dažytų plokščių,
spalva balta. Tekstai rodyklėse juodos spalvos, reljefiniai, iškilę.

Ženklo plokštuma su užrašu ,,Šilutė", numatoma iš aliuminio kompozito plokštės, spalva
juoda, tekstai balti. Šilutės herbas gaminamas iš metalo liejinio ir nudažytas achromatinių spalvų glazūra
arba emaliniais dažais. Tekstai lentelėje: ,,Šilutė“, ,,Ženklas nurodantis atstumą iki Šilutės rajono
savivaldybės užsienio partnerių savivaldybių“.

VIETA
Ženklų įrengimo vieta nurodyta konkurso sąlygose. Ženklai, nurodantys atstumą iki

Šilutės rajono savivaldybių užsienio partnerių savivaldybių, turi būti įrengiami šalia Šilutės miesto
esančių žiedinių sankryžų vidinėse salose, pagal sąlygų 2 priede pateiktą schemą. Vietos įrengimui
logiškos ir tinkamos.

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


