VIENAS DU TRYS

AIŠKINAMASISRAŠTAS

IDöJA – siūlomi trys žingsniai - architektūriniai, landšaftiniai sprendiniai,
atspindintys miesto istorinę raidą, suteikiantys aikštei daugiafunkcinį panaudojimą,
kuriuos žengus Kretingos m. aikšt÷ taps patraukli, pager÷s kasdienis miestiečių bei
svečių gyvenimas.

VIENAS – REPREZENTACIJA
Senamiesčiams būdingų dangų grafika.
Aikšt÷s centrin÷ dalis - granito dangos su eksponuojamomis pamatų atodangomis.
Fontanas - su iš po grindiniu trykštančiomis spalvotomis vandens čiurkšl÷mis.
Suoliukų ritmas su įamžintomis svarbiomis pagrindin÷mis datomis (1253m pirmasis miesto pamin÷jimas, 1609m Magdeburgo teis÷s suteikimas).
Akmens grindiniu pažymimos buvusių pastatų vietos (šiaurin÷ aikšt÷s dalis).
DU – KASDIENINIS BENDRAVIMAS
Miesto parkas su laikrodžiu.
Romantiški pasivaikščiojimo takeliai su poilsio vietomis orientuotomis į
architektūros objektus arba "gyvenimiškas" akimirkas.
Parke po medžių lajomis "m÷tomi" prožektoriniai šviestuvai tamsiu paros metu
parką paverčiantys šviesos parku.
Miesto sodas "už" tvoros.
Į sodą patenkama pro vartelius.
Sode lenkti skaldos atsijų takai, šviestuvai, g÷lynai.
Minimalūs vaikų žaidimo įrenginiai.
Šv. Florijono skulptūra.
TRYS - FUNKCIONALUMAS
Aikšt÷ lygios dangos - kelių rūšių trinkelių/tašyto granito grindinys.
Paviršius pritaikytas ir dviratininkams ir p÷stiesiems
Akcentuojama p÷sčiųjų trasa - Vytauto g. Tęsinys - akmens grindinys, statomi
suoliukai eil÷mis, g÷lin÷s, abipus gatv÷s - senamiesčio tipo žibintai su trimis
šviečiančiomis "kepur÷mis".
Tarp laikinoje stov÷jimo aikštel÷je (tol kol nebus gretimose teritorijose įrengtos
naujos parkavimo vietos) statomų automobilių paliekami platūs pra÷jimai žmon÷ms prioritetas p÷stieji.
Aikšt÷je įrengiami dekoratyvūs ir funkcionalūs stulpeliai, atskiriantys automobilių
statymo zona nuo likusios aikšt÷s dalies.
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Teritorijos gerbūvio elementai (trinkel÷s, grindinys ir kitos dangos), mažoji
architektūra (suoliukai, dviračių stovai, šviestuvai), meniniai akcentai (fontanas,
laikrodis, Šv. Florijono skulptūra), informacijos, išorin÷s reklamos objektai
(informacinę rodyklę, iškabos ir iškabų r÷minimas) siūlomi būdingi senamiesčio
erdv÷ms – tai juodo metalo, vario, medžio ir akmens gaminiai.
Esantys memorialiniai ir meninai objektai (paminklai) subtiliai įpinami į
siūlomus sprendinius, - kilnoti jų neverta, verta rodyti pagarbą juos pastačiusiems
žmon÷ms.
Autotransporto tinklas (ir transporto stov÷jimo organizavimas) pertvarkomas
– vadovaujantis detaliuoju planu naikinamos esamos parkavimo vietos aikšt÷je.
Įrengiamos naujos parkavimo vietos su plačiais tarpais žmon÷ms praeiti pro
tvarkingai stovinčius automobilius rytin÷je aikšt÷s pus÷je – iki tol kol bus įrengtos
naujos parkavimo vietos aikšt÷s gretimyb÷se.
Dviračių tinklas n÷ra pertvarkomas – vadovaujamasi detaliuoju planu.
P÷sčiųjų tinklas n÷ra pertvarkomas, tik papildomas - akcentuojamas Vytauto
g. Tęsinys, kitos buvusios istorin÷s gatv÷s, skvere esantis takų tinklas papildomas
naujais romantiškais takeliais su poilsio vietomis.
Universalaus dizaino (aplinkos visiems) principai bus įdiegiami ir
detalizuojami techninio projekto stadijoje, - siūlomi aikšt÷s sprendiniai netrukdo jų
įgyvendinimui.
Aktyvinamos jungtys su mieste esančiais „magnetinais“ objektais (Lurdas,
Pastauninko parkas, kuriame yra vaikų žaidimo įrenginiai, Žvyrduob÷, Sala) –
aikšt÷je, matomoje vietoje įrengiama labai graži naktį šviečianti informacin÷ rodykl÷.

Siūloma senamiesčiui būdingų dangų grafika: natūralios,
gamtin÷s spalvos, kelios artimos viena kitai dangų rūšys, harmoningas
dangų ir dangų elementų (granito bortelių, juostelių) derinys, - tai visa
ko reikia Kretingos aikštei.
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