KRETINGOS CENTRINĖS MIESTO DALIES - ROTUŠĖS AIKŠTĖS IR JOS PRIEIGŲ IDĖJOS
KONKURSAS. DEVIZAS: ISTORIJOS TAKAIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

IDĖJA

Kretingos miesto centre sukurti daugiafunkci nę i r patra uklią aplinką, pri menant šios vietos
istorinę reikšmę. Pažymi mas buvęs užs ta tymas i r posesijos , buvusios rotušės vietoje
eksponuojami seni pa matai bei pa teikiama informa cija s usipažinimui s u aikš tės istori ne raida .
Si ūlomas pažintinis ma rš rutas , kuris leis susipa žinti su pa grindiniais aikštės objektais.
2.

PLANINIS SPRENDIMAS

Aikš tę i r skverą siūloma tva rkyti kompleksiškai, a pjungti erdves , panaikinant a utomobili ų
s tovėji mo aikš tel ę, kuri suda rko miesto centro pagrindines vieš ąsias erdves . Šiame pasiūl yme
nekei čiami aikš tės fi ziniai pa ra metrai, bet suda romas vi zualinis ski rs tymas į įvai ri ų funkcijų
zonas . Reprezenta ci jai bei miesto š ventėms/koncerta ms numa tyta erdvė ta rp buvusios
rotušės vietos i r esamo s kvero. Aikš tės centre a pibrėžiama buvusios rotušės vieta , įrengiamas
pa matų demons tra vi mas – vertingiausios i r įdomiausios vietos uždengiamos specialiu sti klu,
įrengiamas apš vietimas. Taip pa t demons truojama istorinė aikš tės raida, panaudojant
gra vi ra vimą a nt grani tini ų pl ytų. Aplink rotušės vietą numa tomi ski rtingų aukšči ų geometri ni ų
formų žol ynai , išsaugant vertingus esamus medži us.
Palikta galimybė rotušės pas tato ats ta tymui , jeigu a tei tyje bus priimtas sprendi mas užs tatyti
aikš tės centri nę dalį, esmini ų sutva rkymo sprendini ų keisti nereikės .
Aikš tės rytinėje dalyje prie esamos pėsči ųjų ga tvės naikinama ri ba ta rp aikštės i r ga tvės ,
įrengiant alėją su vietomis pasisėdėjimui, a tsi randa pa traukli saulėta vieta lauko ka vinėms .
Alėją nuo aikštės vi zualiai atski ria fontanų ištisinės lini jos .
Skvere pa žymimi anks čiau čia buvusio užs ta tymo kontūrai i r skl ypų ribos , suda rant papildomą
takeli ų s truktūrą, kuri persipina su pagrindi niais ta kais. Išsaugomos pagri ndinės kryptys , ta čiau
takų forma pada roma minkš tesnė i r laisvesnė, pabrėžiant skvero poilsio funkci ją. Nutiesiamas
dvi ra či ų takas .
Si ūloma a tsisakyti didelės automobilių s tovėji mo aikš telės, užimanči os pus ę aikš tės i r
a tski riančios ją nuo skvero.
3.

AKCENTAI

Si ūloma akcentuoti is torinį aspektą – buvusios rotušės i r užsta tymo vietas, i r sujungti jas su
esamais verti ngais objektais , sujungiant juos pažintiniu ma rš rutu, kuris prasidėtų nuo
Kretingos evangelikų liuteronų ba žnyčios i r į kurį būtų įtraukti monumentas Lietuvos
nepriklausomybei , rotušės vieta , Chodkevi čiaus paminklas, buvęs užs ta tymas, i r galutinai
nukreiptų į Kreti ngos berna rdinų vienuol yno pusę. Toks ma rš rutas pa žymėtas gri ndinio l ygyje
montuojamais kvadra tiniais š viestuvais.
4.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Esama automobilių s tovėji mo aikštelė nors i r tenkina miestieči ų poreikius , gadina miesto
centri nes erdves i r užima per daug vietos . Siūloma palikti aikšteles iš Rošės a . i r Chodkevi čiaus
ga tvi ų i r panaudoti aplink aikštę esančius s kl ypus , kurie tinka šiai funkcijai (žiūr. s chemą).

5.

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

Fontanas - trys ištisinės fontanų juos tos iš gri ndinio, įrengiamas apš vietimas iš apa čios .

Žalia kalvelė - formuojamos 0,5-1,5 metro aukš čio kal velės, užsėja mos žole, dalinai
apsodina mos gėlėmis. Toks elementas paįvai rina reljefą i r vi zualiai atski ria pės či ųjų ga tvę nuo
aikš tės.

Šviestuvas - pa grindinio apš vietimo 3,5 m a ukš čio š vies tuvas -"žva kė" cilindro formos su
š viečiančia vi ršutine dalimi .
Skulptūrinis šviestuvas - rutulio fi rmos betoninis š viestuvas su įmontuotu juos tiniu LED
š vies tuvu i r uždengtas ma tiniu stikl u. Galima na udoti kaip sėdimą elementą.

Suolas su įmontuotu juos tiniu LED š vies tuvu - s ta čiakampio formos , sta tomas prie apželdinimo
elementų aplink pažymėtą buvusios rotušės vietą.

Betoninė kėdė, skulptūrinis suolas - s ta tomi pėsči ųjų alėjoje i r skvere.

Granitinės plokštės su išgra vi ruotais miesto raidos vai zdais.

Dviračių stovai – nerūdi jančio plieno apskri timo formos

6.

DANGOS

Centrinės aikš ties dalies i r pės či ųjų alėjos danga – pailgos š viesiai pilkos grani tinės plokš tės .
Pa grindinė aikš tės danga – kvadra to formos , tamsiai pilkos spal vos akmeninės tri nkelės. Į
aikš tės grindinį įmontuoti kvadra tiniai š viestuvai .
Is torinio užs tatymo i r s kl ypo ribų linijos pa žymėtos lieto betono plokš tėmis – užsta tymas
tamsios spalvos iš tisine linija , posesijų lini jos – š viesios i r tamsios spal vos plokš tėmis .
Skvero takeliams naudojamos betoninės tri nkelės.
Vis ų dangų sujungimai yra viena me l ygyje, pasistengta išvengti borteli ų, lietaus nubėgi mui
formuoja mi nuol ydžiai, neda rant s ki rtumų ta rp dangų l ygi ų.

