
Pristatytas Šilutės miesto įkūrimo ženklo projektas 
2010-06-04 
 
Šilutės ROTARY, INNER WHEEL ir SOROPTIMOS klubai, atsiliepdami į kvietimą paminėti 
artėjantį Šilutės miesto 500 metų jubiliejų, kartu su skulptoriumi Regimantu Midvikiu pristatė jo 
sukurtą Šilutės miesto įkūrimo ženklo projektą. Ženklas būtų statomas skverelyje, ties Tilžės ir 
Vydūno gatvių sankryža. 
 

 
 
Pristatyme dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Skutulienė, 
Administracijos direktorius Šarūnas Laužikas, Tarybos sekretorius Juozas Sauspreškis, Kultūros 
skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Viktoras 
Bičkauskas, ženklo pastatymo iniciatoriai Antanas Čepys, Zigmantas Dokšas, Kęstutis Keršys, 
Alma Čepienė, Gražina Endzinienė ir ženklo autorius R. Midvikis. 
 



 
 

 
 
Pastatyto granitinio ženklo aukštis būtų apie 1,60 m, skersmuo – 0,80 m. Jo papėdėje keturiose 
pusėse būtų pažymėti istorinių kaimų, kurie buvo prijungti prie Šilokarčemos, pavadinimai – Žibai, 
Verdainė, Cintjoniškiai. Ženklo fasadinėje pusėje - iškaltas Šilutės herbas su užrašu „Šilutė“. 
 



 
 
Visi dalyvavę pasitarime pritarė, kad Šilutės miesto jubiliejui reikalingas toks ženklas ir vieta tam 
parinkta tinkama, tačiau būtina kreiptis į bendruomenę dėl pastabų ir atsiliepimų. Kitą savaitę su 
pateiktu Šilutės miesto įkūrimo ženklo maketu bus galima susipažinti Savivaldybės pirmajame 
aukšte. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti atsiliepimus. 
 
Administracijos direktorius Š. Laužikas įsipareigojo pateikti Šilutės rajono savivaldybės tarybai 
sprendimo projektą dėl ženklo idėjos, vietos parinkimo ir ženklo įgyvendintojo paskyrimo. 
 
Žymiausi skulptoriaus R. Midvikio darbai: 
Paminklas pirmajam lietuvių kapitonui Liudvikui Stulpinui (1990 m.) Smiltynės kapinaitėse; 
Paminklas Simonui Daukantui (1993 m., arch. A. Skiezgelas) Lenkimuose; 
Paminklas pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui (1997 m., arch. V. 
Mazurkevičius, aukštis – 3,7 m, kartu su šlifuotu pjedestalu – 6,5 m, granitas) Klaipėdoje, naujai 
rekonstruotoje Lietuvininkų aikštėje; 
Paminklas karaliui Mindaugui (2003 m., arch. A. Nasvytis, R. Krištapavičius, I. Alistrataitė, aukštis 
– 5 m, granitas), Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje; 
Paminklas Juozui Miltiniui (2007 m., bronza) Panevėžyje; 
Paminklas Lietuvos vardo tūkstantmečiui (2009 m., arch. Vytenis Mazurkevičius, konstruktorius 
Tautvydas Tubis) Klaipėdoje; 
Menininkas kuria ir dekoratyvines skulptūras („Bėgikai“, „Sudužimas“), kamerines skulptūras 
(„Žeme, nepalik mūsų“), portretus („Birutė“), smulkiosios skulptūros kūrinius, kt. 
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