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1. IDĖJA 

Kretingos  miesto centre sukurti  daugiafunkcinę i r patrauklią aplinką, primenant šios  vietos 

istorinę reikšmę. Pažymimas buvęs  užstatymas i r posesijos , buvusios rotušės vietoje 

eksponuojami  seni  pamatai  bei  pateikiama informacija  susipažinimui  su aikš tės  istorine raida. 

Siūlomas pažintinis maršrutas , kuris leis susipažinti su pagrindiniais aikštės  objektais.  

2. PLANINIS SPRENDIMAS 
 
Aikš tę i r skverą siūloma tvarkyti  kompleksiškai, apjungti erdves , panaikinant automobilių 

s tovėjimo aikš telę, kuri  sudarko miesto centro pagrindines viešąsias erdves . Šiame pasiūlyme 

nekeičiami aikš tės  fi ziniai parametrai, bet sudaromas vizualinis ski rs tymas į įvai rių funkcijų 

zonas . Reprezentaci jai  bei  miesto šventėms/koncertams  numatyta  erdvė tarp buvusios 

rotušės vietos  i r esamo skvero. Aikš tės  centre apibrėžiama buvusios  rotušės vieta , įrengiamas 

pamatų demonstravimas – vertingiausios i r įdomiausios vietos  uždengiamos  specialiu stiklu, 

įrengiamas  apšvietimas. Taip pat demonstruojama istorinė aikš tės  raida, panaudojant 

gravi ravimą ant grani tinių plytų. Aplink rotušės  vietą numatomi  ski rtingų aukščių geometrinių 

formų žolynai , išsaugant vertingus esamus  medžius. 

Palikta  galimybė rotušės pastato ats tatymui , jeigu atei tyje bus priimtas sprendimas užstatyti 

aikš tės centrinę dalį, esminių sutvarkymo sprendinių keisti  nereikės . 

Aikš tės rytinėje dalyje prie esamos pėsčiųjų gatvės naikinama riba tarp aikštės  i r gatvės , 

įrengiant alėją su vietomis  pasisėdėjimui, atsi randa patraukli  saulėta  vieta lauko kavinėms. 

Alėją nuo aikštės  vizualiai atski ria fontanų ištisinės lini jos . 

Skvere pažymimi  anksčiau čia  buvusio užstatymo kontūrai  i r sklypų ribos , sudarant papildomą 

takelių s truktūrą, kuri persipina su pagrindiniais takais. Išsaugomos  pagrindinės  kryptys , tačiau 

takų forma padaroma minkštesnė i r laisvesnė, pabrėžiant skvero poilsio funkci ją. Nutiesiamas 

dvi račių takas .  

Siūloma atsisakyti  didelės automobilių s tovėjimo aikš telės, užimančios pusę aikš tės  i r 

atski riančios ją nuo skvero. 

 
3. AKCENTAI 
 
Siūloma akcentuoti  is torinį aspektą – buvusios rotušės i r užstatymo vietas, i r sujungti  jas  su 

esamais vertingais objektais , sujungiant juos pažintiniu maršrutu, kuris  prasidėtų nuo 

Kretingos  evangelikų liuteronų bažnyčios  i r į kurį būtų įtraukti  monumentas Lietuvos 

nepriklausomybei , rotušės  vieta , Chodkevičiaus  paminklas, buvęs  užstatymas, i r galutinai 

nukreiptų į Kretingos  bernardinų vienuolyno pusę. Toks  maršrutas  pažymėtas  grindinio lygyje 

montuojamais kvadratiniais šviestuvais. 

 

4. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS 
 
Esama automobilių s tovėjimo aikštelė nors  i r tenkina miestiečių poreikius , gadina miesto 

centrines erdves  i r užima per daug vietos . Siūloma palikti  aikšteles  iš Rošės a . i r Chodkevičiaus 

gatvių i r panaudoti  aplink aikštę esančius sklypus , kurie tinka šiai funkcijai (žiūr. schemą). 



 
5. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 
 

Fontanas - trys  ištisinės fontanų juostos iš  grindinio, įrengiamas apšvietimas iš apačios . 

 
 

Žalia kalvelė - formuojamos  0,5-1,5 metro aukščio kalvelės, užsėjamos  žole, dalinai 

apsodinamos  gėlėmis. Toks  elementas  paįvai rina  reljefą i r vi zualiai  atski ria  pėsčiųjų gatvę nuo 

aikš tės. 

 
 

Šviestuvas - pagrindinio apšvietimo 3,5 m aukščio šviestuvas -"žvakė" cilindro formos  su 

šviečiančia vi ršutine dalimi . 

 

Skulptūrinis šviestuvas - rutulio fi rmos  betoninis  šviestuvas  su įmontuotu juostiniu LED 

šviestuvu i r uždengtas matiniu stiklu. Galima naudoti  kaip sėdimą elementą. 

 



Suolas su įmontuotu juostiniu LED šviestuvu - s tačiakampio formos , statomas prie apželdinimo 

elementų aplink pažymėtą buvusios rotušės vietą. 

 
 

Betoninė kėdė, skulptūrinis suolas - s tatomi pėsčiųjų alėjoje i r skvere. 

 
 

Granitinės plokštės su išgravi ruotais miesto raidos  vaizdais. 

 
 

Dviračių stovai – nerūdi jančio plieno apskri timo formos 

  



 
6. DANGOS 
 
Centrinės aikš ties dalies i r pėsčiųjų alėjos  danga – pailgos  šviesiai pilkos grani tinės plokštės . 
Pagrindinė aikš tės  danga – kvadrato formos , tamsiai pilkos  spalvos  akmeninės  trinkelės. Į 
aikš tės grindinį įmontuoti  kvadratiniai šviestuvai . 
Is torinio užstatymo i r sklypo ribų linijos  pažymėtos  lieto betono plokštėmis  – užstatymas 
tamsios  spalvos iš tisine linija , posesijų lini jos  – šviesios i r tamsios spalvos plokštėmis . 
Skvero takeliams naudojamos betoninės trinkelės. 
Visų dangų sujungimai  yra  viename lygyje, pasistengta  išvengti  bortelių, lietaus  nubėgimui 
formuojami nuolydžiai, nedarant ski rtumų tarp dangų lygių. 
 


