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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. IŠEITIES DUOMENYS:

 Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi; 
 Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo su uosto teritorija detaliuoju planu, patvirtintu 2001-09-27 

Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-201; 
 Kultūros vertybių registro viešai prieinamais duomenimis; 
 Atliktais tyrimais, bei kita surinkta archyvine medžiaga:

a) 2017 m. balandžio mėn. atlikta Topografine nuotrauka;
b) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo centrinės dalies trumpa istorine apžvalga ir iki 2017 m. 

vykdytų archeologinių tyrimų suvestine;  
c) LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

HIDROLOGIJOS SKYRIAUS 2017 m. balandžio 25 d. PAŽYMA APIE 
HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS Nr. (8.58.5)-B8-871; 

 Išduotomis sąlygomis:
a) Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengti SPECIALIEJI 

REIKALAVIMAI Nr. SP-(12.1.12)-013 (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Žuvų gatvės su 
prieigomis kapitalinis remontas) ir 2017 m. balandžio 25 d Specialieji paveldosaugos reikalavimai 
(laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14-Kl)2Kl-155; 

b) Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengti SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI Nr. SP-(12.1.12)-014 (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Klaipėdos gatvės 
atkarpos nuo Lietuvininkų gatvės iki Kalinausko gatvės šaligatvio kapitalinis remontas) ir 2017 m. 
balandžio 25 d Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14-
Kl)2Kl-157; 

c) Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengti SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI Nr. SP-(12.1.12)-015 (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Rusnės gatvės atkarpos 
nuo geltonojo tilto iki VŠĮ Šilutės ligoninės tilto kapitalinis remontas) ir 2017 m. balandžio 25 d 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14-Kl)2Kl-156; 

d) Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengti SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI Nr. SP-(12.1.12)-016 (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Uosto gatvės 
rekonstravimo techninis darbo projektas) ir 2017 m. balandžio 25 d Specialieji paveldosaugos 
reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) Nr. (12.14-Kl)2Kl-159; 

e) Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengti SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI Nr. SP-(12.1.12)-017 (Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Statybininkų gatvės 
atkarpos nuo Aukštumalės gatvės iki Pievų gatvės su prieigomis rekonstravimo techninis darbo 
projektas) ir 2017 m. balandžio 25 d Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos 
reglamentas) Nr. (12.14-Kl)2Kl-158; 

f) Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2017 m. balandžio 27 d 
raštas DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS 
ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČIAMOS KVARTALO TURGAUS GATVĖS SU PRIEIGOMIS 
REKONSTRAVIMO PROJEKTUI RENGTI Nr. (12.14-Kl)2Kl-162; 

g) Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2017 m. balandžio 27 d 
raštas DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS 
ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČIAMOS KVARTALO TRAKSĖDŽIŲ POLDERIO 
REKONSTRAVIMO PROJEKTUI RENGTI Nr. (12.14-Kl)2Kl-163; 

h) Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2017 m. balandžio 28 d 
raštas DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS 
PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TILTO PER ŠYŠOS UPĘ IR JO PRIEIGŲ NAUJOS STATYBOS 
PROJEKTUI RENGTI Nr. (12.14-Kl)2Kl-164. 

„ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO OBJEKTŲ PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI“ 
kuriuose išreiškiamos numatomų projektuoti visuomenei svarbių statinių (8 atskirų techninių 
projektų) architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjos, parengti vadovaujantis:
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1.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, SĄRAŠAS

1.2.1 LR Įstatymai:
1. LR Statybos įstatymas; 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

1.2.2 Statybos techniniai reglamentai:  
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
5. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas

6. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys; 
1.2.3 Kiti įsakymai:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 522 
„DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR KADASTRO 
DUOMENŲ SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO. 

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1 BENDRI DUOMENYS 
Statybos objektai: 1) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Turgaus gatvės su prieigomis 

rekonstravimas; 2) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Traksėdžių polderio rekonstravimas; 3) 
Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Žuvų gatvės su prieigomis kapitalinis remontas; 4) Pėsčiųjų 
– dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų nauja statyba; 5) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo 
Uosto gatvės rekonstravimo techninis darbo projektas; 6) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo 
Statybininkų gatvės atkarpos nuo Aukštumalės gatvės iki Pievų gatvės su prieigomis 
rekonstravimo techninis darbo projektas; 7) Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo Klaipėdos gatvės 
atkarpos nuo Lietuvininkų gatvės iki Kalinausko gatvės šaligatvio kapitalinis remontas; 8) Šilutės 
miesto Šilokarčemos kvartalo Rusnės gatvės atkarpos nuo geltonojo tilto iki VŠĮ Šilutės ligoninės 
tilto kapitalinis remontas;  

Statytojas (užsakovas). Šilutės rajono savivaldybė; Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 
Šilutė.

Projektuotojas. Atamis, UAB; Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius 
Statybos ir projektavimo finansavimo šaltiniai. Statytojo lėšos
Projektavimo etapas (stadijos). Projektiniai pasiūlymai; 
Statybos rūšys. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ IV skirsniu: 7.1

Naujų statinių statyba; 7.2 Statinių rekonstravimas; 7.3 Statinių remontas;
Statinio paskirtis. Kadangi projektiniai pasiūlymai rengiami 8 projektams, statinių

paskirtis labai įvairi ir gausi. Rengiant techninius projektus bus detalizuojama.

2.2 TRUMPAS STATYBOS APIBŪDINIMAS
2.2.1 Statybos vieta. Nagrinėjama teritorija – Šilutės miesto Šilokarčemos 

kvartalas su prieigomis – Šilutės miesto centrinė dalis vakaruose aplink 
Šyšos upės vingį. Visoje tvarkomoje teritorijoje žemės sklypai nesuformuoti 
(gatvės, aikštės) – valstybinė žemė, išskyrus tvarkoma Klaipėdos g. dalies 
šaligatvio zonoje. 
Į vakarus nuo teritorijos yra Šilutės uostas, į šiaurę tęsiasi Statybininkų ir 
Klaipėdos g. šalia kurių yra gyvenamosios ir pramoninės teritorijos, į rytus 
nuo planuojamos teritorijos  - centrinė miesto Lietuvininkų gatvė, į pietus –
Šilutės miesto ligoninė ir teritorija, kurioje numatoma vystyti sporto 
kompleksą.
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2.3 TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS: 
2.3.1 I. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO TURGAUS 

GATVĖS SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMAS.
2.3.1.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas, poreikių ir tvarkymo tikslų 

identifikavimas ir analizė.  
Turgaus gatvė ir jos prieigos apima istorinę turgaus aikštės teritoriją, ilgainiui padalinta į 

Senojo Turgaus ir Žuvų aikštes (žr. schemoje [1] ir [2]. Istorine Turgaus aikšte vadinamos abi jos 
dalys. Tvarkoma teritorija apima ~ 21 000 m2 plotą. Dabartinėje situacijoje vientisa Senojo 
Turgaus aikštės struktūra suardyta: Šiaurinė dalis asfaltuota, pietinė dalis apželdinta veja. 

Želdynų analizė. Šiuo metu didžioji dalis aikštės užsėta veja, kuri neturi kraštovaizdinės ir 
istorinės vertės. Žaliame plote nutiesti siauri šaligatviai, vedantys prie Šyšos upės. Žalias plotas 
neatlieka nei estetinės, nei rekreacinės funkcijos. Žuvų aikštės teritorijoje ir prieigose siūloma 
pašalinti savaiminius ir nevertingus medžius bei krūmus, atverti vizualinius ryšius.  

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Istorinių statinių užstatymo vietų išryškinimas dangomis ir kitomis priemonėmis, numatant 

galimybę pastatyti Turgaus g. prieigose (Turgaus aikštėje) sezoninių paslaugų paskirties 
pastatą;

 Esamų dangų keitimas akmens grindiniu, pakeičiant/ atstatant ir dalies Turgaus aikštėje 
esančios žaliosios zonos dangą į akmens grindinį;
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 Automobilių (tame tarpe ir elektromobilių) ir turistinių autobusų sustojimo bei stovėjimo 
vietų numatymas Turgaus g. prieigose;

 Wi-Fi interneto ryšio bei kompiuterinių įrenginių pakrovimų vietų (išdėstant ~ 50 m. 
atstumu) įrengimas;

 Mažųjų architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų ir t.t.), apšvietimo 
įrengimas;

 Viešųjų rūkyklų, lauko prekybos paviljonų, žuvininkystės istorinio paveldo ekspozicijos 
įrengimas Turgaus g. prieigose (istorinėje Žuvų aikštėje);

 Lietaus vandens surinkimo sistemos projektavimas Turgaus g. prieigose; 

Kultūros paveldo vertybių apsauga. Teritorija yra valstybės saugomoje nekilnojamo 
kultūros paveldo vertybėje - Šilutės miesto istorinėje dalyje (objekto kodas registre 12331). 
Tvarkymui saugomoje teritorijoje keliamas tikslas išsaugoti ir eksponuoti vertingąsias objekto 
savybes. 

Saugomos ir eksponuojamos vertingosios savybės (kaip įrašyta į Kultūros vertybių 
registre): 

1. Planinės struktūros tinklas - ... mišraus plano struktūra su ... dviejų dalių turgaus a. 
teritorijos V dalyje, vad. Šilokarčemoje.

2. Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos – ... 
turgaus a., sudaryta iš dviejų, tarpusavyje pravažiavimu sujungtų, netaisyklingo 
stačiakampio plano dalių (... laikoma unikaliu pavyzdžiu, kur tarpusavyje sąveikauja gamta 
ir urbanistinė struktūra ... buvo grįsta akmenimis, šiuo metu didelė dalis grindinio 
užasfaltuota ir detaliau netyrinėta...); ... lauko akmenų grindinio tipas Žuvų g. ir Turgaus a. 
PV dalyje (dalis grindinio užasfaltuota, užnešta žemėmis, detaliau netyrinėtas ... ).
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3. Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – ... 2 pastatų vietos turgaus a. PR 
dalyje (Klaipėdos ir Lietuvininkų g. sankryžoje stovėjęs 1 a. su mansarda viešbutis ...), 2 
pastatų vietos turgaus a. Š dalyje (turgaus a. Š pusės išklotinę formavo sublokuoti 2 a. su 
pastogėmis pastatai... ).

4. Tūrinė erdvinė struktūra - vientisa, sudaryta iš dviejų dalių turgaus a., kurios P pusę 
formuoja Šyšos u. kilpa ... 

5. Užstatymo tipai – perimetrinis užstatymas mūriniais, mediniais 1-3a. (5-20 m iki kraigo) su 
pastogėmis, mansardomis, ertikiais, mezoninais pastatais ... Turgaus g. („Senosios“ turgaus 
a. užstatymas: perimetrinis užstatymas, kuriam būdingas 1-2, R pusėje 3a. su pastogėmis 
pastatų išdėstymas palei gatvės liniją, paliekant praėjimus tarp jų. Kiemuose pastatai 
išdėstyti palei posesijų ribas....; mišrus: sodybinis, sodybinis perimetrinis užstatymas 
mūriniais, mediniais 1-2 a. (6-11m iki kraigo) su pastogėmis, mansardomis, mezoninais 
pastatais .., Turgaus a. PV dalyje...  

6. Išklotinės – gatvių užstatymo išklotinės: Turgaus a. R pusės atkarpos nuo pastato Turgaus 
g. Nr. 2 iki Nr. 4... Turgaus a. Š ir V pusių atkarpos nuo pastato Turgaus g. Nr. 7 iki Nr. 12. 
Vertinimas. Aikštės formavimosi analizė rodo, kad pirmas žinomas aikštės išplanavimo 

projektas, darytas 1731 m. numatė taisyklingos, simetriškos formos erdvę. Aikštės ašimi parinkta 
Šyšos upės kilpos vidurio linija, pasisukusi apytikriai 6 laipsniais nuo šiaurės-pietų ašies. Vėliau 
užstatymu aikštė sumažinta perpus. Aikštė užstatymu perskirta į dvi dalis, beveik aikštės centre 
pastatyta namų grupė. Sovietmečiu ištiesintos Pievų ir Klaipėdos gatvės, nugriautas užstatymas 
pačioje aikštėje, įrengtas pylimas, prie pastatų įrengta parkavimo aikštelė. Šiuo metu aikštė 
suvokiama kaip transporto mazgas. Aikštės raida paliko savitą ir nepakartojamą užstatymo 
kontūrą, erdvės organizaciją. Tvarkymu pabrėžiamos unikalios vietos savybės, užstatymo ir 
gamtos (upės) santykis. Analizės iliustracijos (šaltinis: www. bildarchiv-ostpreussen.de): 

1731 m. plano (violetinė sp.) ir dabartinės 
tvarkomos teritorijos (gelsva sp.) palyginimas

1939 m. plano ištrauka.

Gamtinio karkaso apsauga. Šyšos upės koridorius yra pagrindinis gamtinio karkaso 
Šilutės mieste elementas. Juo užtikrinamas bioekologinis stabilumas, kartu išnaudojant rekreacinį 
potencialą. Esamas pylimas atskiria upę nuo aikštės, gamtinis karkasas suspaustas į betono 
plokštėmis įrėmintą upės vagą, nepasiekiamą miestiečiams.

Tvarkymu numatoma papildyti aikštę žemaūgiais želdiniais. Želdiniai įrengiami išplėstoje 
erdvėje kurdami pageidaujamas rekreacijai patrauklias vietas. Bus sustiprinti ryšiai su upės 
koridoriumi. Bendru tvarkymu rekreacinė upės erdvė bus išplėsta į miesto užstatymo gilumą 
(aikštę), daugiau asmenų galės pasinaudoti upės pakrantėmis, naujais želdiniais aikštėje.
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Viešosios kvartalo infrastruktūros integravimas, ryšių su esama infrastruktūra
identifikavimas, gerinimas. Kvartalo viešąją infrastruktūrą sudarytų bendro naudojimo erdvės ir 
viešo naudojimo statiniai bei pastatai. Esami pylimai atriboja upės koridorių nuo aikštės. Dabar 
aikštės erdvė automobilių parkavimo vietomis atskirta nuo pastatų. Savivaldybės pastatas aikštėje 
nepastebimas. Susisiekimas automobiliais dominuoja aikštėje. Atsižvelgiant į tai, kad bus įrengta 
Statybininkų gatvė, aikštes galima naudoti kaip gyvenamųjų teritorijų erdves, kur prioritetas –
pėstieji ir bemotoris transportas.

Tvarkymu bus apjungtos viešos erdvės prie upės, aikštėje ir prie pastatų į vieną patrauklų
organizmą. Patogiu priėjimu prie upės efektyviau panaudojama laivybos upe infrastruktūra. 
2.3.1.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai ir urbanistiniai sprendiniai: 
Istorinė (senoji) Turgaus aikštė. Siūloma atstatyti erdvinę istorinės turgaus aikštės 

struktūrą didžiosios dalies teritoriją plotą išgrindžiant natūralaus (naujo) akmens grindinio danga: 
perimetru šiaurinėje ir vakarinėse dalyse palei esamų istorinių pastatų fasadus formuojamos 
šaligatvių juostos (natūralaus naujo akmens grindinio danga ~ 40x40cm/ 40x60 cm), skirtos 
pėstiesiems, paliekant pravažiavimus į kiemus. Senosios turgaus aikštės šiaurinėje dalyje 
numatoma automobilių (tame tarpe ir kelios vietos elektromobiliams), turistinių autobusų 
antžeminės stovėjimo aikštelės, kurios pietinė riba sutapatinama su iš vakarų pusės ateinančia 
Pievų g. ašimi, siekiant sukurti aiškų Pievų gatvės tęsinį iki Klaipėdos g.. Šioje atkarpoje 
(važiuojamoji dalis ir automobilių bei autobusų stovėjimo vietos) siūlomas tamsaus atspalvio 
naujas akmens grindinys (10x10cm./ 10x20cm). Likusią Senosios turgaus aikštės Pietinę dalį 
(dabartinė pieva) iki pat pylimo (Traksėdžių polderio) ir rytinę dalį iki pat geltonojo tilto –
savivaldybės aikštė siūloma grįsti dviejų artimų (nekontrastingų) atspalvių nauju natūralaus 
akmens grindiniu taip atkuriant istorinės aikštės dangos tipą (akmenį). Visoje tvarkomoje senojo 
turgaus aikštės teritorijoje siūloma naudi 3 koloristiškai artimus grindinio tipus: a) Važiuojamajai
daliai tamsiausias atspalvis (antracitas/ rusvas) trinkelių faktūra šiurkštesnė (dėl automobilių ratų 
geresnio sukibimo su danga), trinkelių gabaritai 10x10 ir 10x20 cm.; Pėsčiųjų zona siūloma gristi 
dviejų skirtingų atspalvių ir dydžių bei faktūrų natūralaus akmens grindiniu (šviesesniu nei 
važiuojamoji dalis): b) Vidurinis atspalvis (šviesesnis už važiuojamosios dalies, bet tamsesni už 
šviesiausią) – rusva spalva, grindinio gabaritai 10x10 ir 10x20 cm. lygesnės faktūros; c) 
Šviesiausias atspalvis (rusvas), grindinio gabaritai 40x40 ir 40x60 cm. lygios faktūros.

Pietinėje ir rytinėje senosios turgaus aikštės dalyje numatomi mažieji architektūros 
elementai – suoliukai (su integruotais lizdais kompiuterinių įrenginių pakrovimui bei WI-FI
interneto prieiga) su lokaliais mažųjų želdynų plotais integruotais atvirame grunte aplink juos. 
Buvusių istorinių, bet neišlikusių turgaus aikštės pastatų vietas siūloma išryškinti naudojant 
istorinio grindinio tipą naujais, neaukštais griežtų formų želdynais (krūmais). Iš visų buvusių 
statinių siūloma vieno buvusio statinio zonoje ateityje suprojektuoti naują panašaus (istoriniu)
dydžio statinį kurio funkciją panaudoti Šilutės miesto informacijos centrui, su vasaros sezono metu 
arba nuolatos veikiančia kavine (ir WC). Ši aikštės dalis nuo Turgaus g. (Pievų g. tęsinio iki Šyšos 
upės apsauginio pylimo) taptų miestiečių ir miesto svečių poilsio ir laisvalaikio bei renginių vieta.  

Senosios turgaus aikštės šiaurinę (antžeminį parkingą) dalį siūloma šviesti nuo vertikalių 
aukštų (tamsios spalvos) stiebų, likusią aikštės dalį pašvieti akcentinėmis į grindinį 
įmontuojamomis LED juostomis/ šviestuvais (dalis jų integruota į mažosios architektūros lementus
suoliukus), apšviečiant aikštės dangos plotą.

Savivaldybės aikštė. Rytinę istorinės turgaus aikštės zoną siūloma palikti laisvesnę, kad 
butų erdvė renginiams priešais savivaldybės pastatą. Grindžiama dviejų tipų ir atspalvių 
(analogiškų numatomų istorinės turgaus aikštės grindiniui) natūraliu akmens grindiniu. Taipogi 
numatoma iškelti esamą Žuvies skulptūrą į kitą pertvarkomos aikštės zona – Žuvų aikštę.

Žuvų aikštė. Nuo pagrindinės istorinės Turgaus (didžiosios) aikštės dalies jungtis į Žuvų 
aikštės dalį paryškinama tamsiu natūraliu akmens grindiniu (analogišku numatomam istorinės 
turgaus aikštes važiuojamajai daliai). Palei esamas sklypų ribas/istorinį užstatymą rytinėje dalyje 
formuojamas pėsčiųjų zona viename lygyje kaip ir važiuojamoji dalis, tačiau siūloma dviejų 
šviesesnių atspalvių natūralus akmens grindinys (analogiškas istorinės turgaus aikštes pėsčiųjų
zonai).
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Žuvininkystės paveldo ekspozicijai (istorinių laivų pastatymui) siūloma panaudoti visą 
Šiaurės vakarinę Žuvų aikštės zoną.

Žuvų turgaus aikštės pietrytinėje dalyje numatoma vieta rūkyklai bei daliai prekybos 
paviljonų (tarp kurių ir esamų pastatų Žuvų g. 1 ir 3A) paliekamas pravažiavimas į esamų namų 
teritorijas. Atskiriamųjų želdynų juostos neužstos Kultūros paveldo statinių fasadų.

Žuvų aikštės pietrytinėje dalyje ties esamu nusileidimu prie Šyšos upės ir projektuojamo 
pėsčiųjų – dviračių tilto numatoma vieta esamos Žuvies skulptūros perkėlimui. Šiaurės vakarinėje 
aikštės dalis išgrindžiama ir taipogi numatomos vietos laikiniems žuvies prekybos paviljonams 
(tiksli vieta ir išdėstymas tikslinami techniniame projekte).

2.3.1.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai
Esama lietaus kanalizacijos sistemą numatoma papildyti. Visoje Senojo Turgaus aikštėje ir 

Žuvų aikštėje (pagal galiojančias normas) rekonstruojama (ją papildant) lietaus vandens surinkimo 
sistema. Lietaus vanduo nuo aikščių, gatvių ir automobilių (ir autobusų) stovėjimo aikštelių ir 
pravažiavimų surenkami lietaus surinkimo šulinėliais ir projektuojamomis atskiromis kanalizacijos 
linijomis nuvedama į naftos – purvo atskirtuvus (gaudykles). Išvalytas lietaus kanalizacijos vanduo 
išleidžiamas į Šyšos upę.

Vystomose viešosiose erdvėse (Senojo Turgaus ir Žuvų aikštėse) esama atliekų tvarkymo 
sistema papildoma naujomis šiukšliadėžėmis.

Nagrinėjamoje teritorijoje ties Turgaus ir Žuvų aikščių jungtimi bei Turgaus aikštės šiaurės 
rytiniame kampe vertingas urbanistinis audinys pažeistas, projektu siūloma šiose vietose formuoti 
perimetrinius želdynus, interpretuojant buvusį istorinį urbanistinį audinį. Savivaldai ateityje ieškoti 
būdų (su privačių investuotojų pagalba) šiose vietose formuoti užstatymą. Senojo Turgaus aikštės 
rytinėje dalyje buvusių senosios Turgaus aikštės pastatų vietoje siūloma naujai projektuojamą 
dangą išskirti, bei atvesti visus reikalingus inžinerinius tinklus (elektros, vandentiekio ir 
kanalizacijos, ryšių bei centrinio šildymo) sukuriant galimybę ateityje atsirasti Infocentro 
paviljonui su suvenyrais, kavine bei viešaisiais tualetais. Šio pastato atsiradimas, pagerintų viešąją 
infrastruktūrą bei tvarkomai teritorijai pridėtų papildomą miestiečių bei miesto svečių trauką.

Transporto infrastruktūra – esamas gatvių tinklas susiformavęs istoriškai, jo keisti 
neplanuojama. Numatoma išryškinti/ pabrėžti Turgaus aikštės dalyje esančia važiuojamąją 
Turgaus g. dalį (Pievų g. tęsinys link Klaipėdos g.). Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą 
papildyti naujai projektuojamais pėsčiųjų ir dviračių takais, užpildant trūkstamas viešųjų erdvių 
urbanistinio audinio gijas. Esamo pėsčiųjų dviračių tako dangą siūloma pakeisti į natūralaus 
akmens dangą – siekiant harmoningo Turgaus aikštės estetinio vientisumo. Senojo Turgaus aikštės 
šiaurinėje dalyje esančia automobilių stovėjimo aikštelę siūloma pertvarkyti, numatant ne tik 
lengvųjų automobilių bet ir autobusų, bei elektromobilių sustojimą bei stovėjimą (parkavimą).
Viso numatoma per 76 automobilių sustojimo ir stovėjimo vietos (iš kurių 4 ŽN ir 2 vietos 
elektromobiliams) ir 4 turistinių autobusų sustojimo vietos. Siūlomų sprendinių įgyvendinimas nuo 
Turgaus aikštės sustiprintų tiek transporto tiek pėsčiųjų infrastruktūros ryšius su Žuvų aikšte. 
Sutvarkoma jos danga, sukuriama infrastruktūra Žuvų turgui (prekybai). Žuvų aikštėje automobilių 
stovėjimo ir sustojimo vietų (12 vnt.) nenumatoma tik Pietvakarinėje Žuvų aikštės dalyje. Šioje 
teritorija siūloma riboti eismą ir leisti tik esamų gyventojų bei aptarnaujančio transporto judėjimą 
ir parkavimą renginių metu.

Sutvarkius jungiamąją Turgaus gatvės dalį (tarp Uosto ir Žuvų g.), bei Žuvų iri Uosto g. 
atkarpas sukuriami puikūs Uosto teritorijos ir centrinės miesto dalies pėsčiųjų bei dviratininkų takų 
ryšiai nuo vakarų pusės.

Siekiant išlaikyti kietųjų dangų ir žaliųjų plotų balansą nagrinėjamoje teritorijoje, siūloma 
išsaugoti esamus vertingus želdynus bei šalinti menkaverčius,  papildyti naujais vertingais 
želdiniais.

2.3.2 II. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO 
TRAKSĖDŽIŲ POLDERIO REKONSTRAVIMAS.

2.3.2.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė. Tvarkoma apie  ~ 8 000 m2 teritorija dešiniajame Šyšos upės krante 
tarp geltonojo tilto ir Šilutės uosto ribos.
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Į tvarkomą teritoriją patenkančios Traksėdžių polderio pylimų atkarpos daugumoje vietų 
yra akyto gelžbetonio plokštėmis sutvirtinti Šyšos upės krantai, per laiką neprižiūrėti ir apaugę 
žole. Vietomis gelžbetonio plokštės pasėdusios, pasislinkusios, tarp jų ir po jomis susiformavusios 
nedidelės ertmės, kurios kol kas nėra labai pavojingos normaliam polderio pylimų funkcionavimui. 
Dalis pylimo (polderio) atkarpos viršaus altitudė paaukštinta gelžbetonine sienute.
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Traksėdžių polderio pertvarkymui iš dalies atkuriamas aktyviai naudojamos upės pakrantės 
charakteris. LHMT 2017 04 25 pateiktoje pažymoje nurodoma, kad Šyšos maksimalus VL esant 
10% tikimybės potvyniui gali siekti 3,30 m (3,10 m+- 20 cm), o 1% tikimybės potvynis – net 3,89 
m (+- 20 cm). Atsižvelgiant į klimato kaitos sąlygojamą meteorologinių reiškinių ekstremalėjimą,
tikėtina, kad potvyniai gali dažnėti, o jų maksimalūs vandens lygiai – didėti, todėl siūloma Šyšos 
kilpą nuo miesto ribojančius pylimus ir/arba apsaugines sienutes paaukštinti bent 10 cm.  

Išvysčius upės pakrantės terasas (pašalinus tvirtinimą betono plokštėmis) atsiras įvairesnio 
panaudojimo galimybės, pagerės ekologinė būklė bei gamtinio karkaso panaudojimas. Pakrantėje 
įrengtos laivų švartavimosi vietos bus integruotos į aikštės Turgaus bei žuvų aikščių tvarkymą, 
įrengti patogūs ryšiai – laiptai, vietomis pandusai. Pėsčiųjų takai integruoti į Šyšos upės pakrančių 
takų tinklą. Atsiras nauja upės krantų jungtis – IV projektu numatomas pėsčiųjų –dviračių tiltas.

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Pėsčiųjų takai viršutinėje pylimo dalyje, nuo Šilutės miesto geltonojo tilto iki 

Šilutės uosto;
 Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema; 
 Traksėdžių polderio apšvietimas;
 Pylimo terasavimas link Šyšos upės, nesilpninant esamo pylimo konstrukcijos, 

sukuriant erdves renginių Kilpos parke stebėjimui;
 Krantinės pritaikytos mažųjų laivų švartavimuisi ir stovėjimui įrengimas 

dešiniajame Šyšos krante, nuo Šilutės miesto geltonojo tilto iki numatomo naujo 
pėsčiųjų – dviračių tilto;

 Krantinės pritaikytos žvejybos laivų švartavimuisi ir stovėjimui įrengimas 
dešiniajame Šyšos krante, nuo numatomo naujo pėsčiųjų – dviračių tilto iki Šyšos 
kilpos; 

 Šyšos krantinės tvirtinimas atkarpoje nuo kilpos posūkio iki Šilutės uosto.

2.3.2.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendimai.
Viršutinėje pylimo dalyje nuo pat geltonojo tilto iki Šilutės uosto siūloma įrengti pėsčiųjų 

taką – danga pilko betono plokštės 40x60cm.
Šiaurinė polderio dalį kuri įsilieja į Turgaus aikštę, siūloma numatyti žalią zoną su kietos 

dangos (granito plokštumų) užbaigimu (pritaikytu prisėsti). Šioje atkarpoje siekiant išlaikyti kietų 
dangų ir žaliųjų plotų balansą siūloma papildyti naujais vertingais želdynų plotais bei gėlynais. 
Numatyti bepakopęs (pandusai) takų jungtis su Turgaus aikšte. 

Traksėdžių polderio dalies (nuo viršutinės terasos į upės pusę) tvarkymą galima suskirstyti 
į 3 skirtingo charakterio fragmentus: 

1. Pylimo dalis ties senąją Turgaus aikšte formuojama kaip rekreacinė zona, pritaikyta 
vaikščioti, sėdėti, važinėti riedučiais. Šlaitas į upės pusę terasuojamas betoninėmis 
pakopomis ant kurių numatomos medinės sėdimos dalys (eksploatuojamos vasaros sezono 
metu). Apačioje numatoma patogi mažųjų laivelių švartavimosi zona (takas). Siekiant 
pažymėti senosios kilpos dalies istoriją, bei krantinei suteikti unikalų vietos charakterį, 
šioje atkarpoje numatomi ir suoliukai – istoriniai laivai ant kurių stiebų eksponuojamos 
pamario krašto skirtingų gyvenviečių vėtrungės. Ši rekreacinė dalis būtų naudojama ir 
renginiams kilpos parke stebėti (III projektu numatoma scena kilpos parke, kairiajame 
Šyšos upės krante).
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2. Siekiant išlaikyti žaliųjų zonų balansą, bet tuo pačiu ir nesuardyti polderio funkcinės 
paskirties centrinė betoninėmis terasomis formuota krantinė palaipsniui pereitų į žalią 
pylimo šlaitą. Kadangi grunto išplovos potvynio metu galimos visuose išoriniuose šlaituose 
ties upės posūkiais bei naujai suformuotuose šlaituose, šiose vietose šlaitus galima 
apsaugoti dvejopai: dedant akytas g/b plokštes (tokia technologija jau yra sutvirtinta didelė 
dalis tvarkomoje teritorijoje esančių pylimo šlaitų) arba naudojant geocelių (pvz., Geoweb“ 
tipo) šlaitų tvirtinimo sistemą atsparią ledonešiui, kuri yra lengviau montuojama, suteikia 
gerokai didesnes lenktų kranto ir šlaitų linijų įrengimo galimybes. Konkreti sistema 
pasirenkama techninio projekto rengimo metu, surinkus archyvinę polderio konstrukcijos 
medžiagą, bei poreikiui esant atlikus esamos polderio padėties ekspertizę/ tyrimus.

3. Trečiąją polderio zoną  - Šyšos upės krantinę nuo kilpos posūkio (mažųjų laivelių krantinės 
pabaigos) iki Šilutės uosto, sutvarkius ir išvalius sąnašas, siūloma sutvirtinti natūraliais 
rieduliais (suformuojant aiškesnę pakrantės liniją). Kilpos posūkyje ties Žvejų gatve tarp 
pylimo ir žemutinės krantinės esančioje tarpinėje terasoje siūloma numatyti paplūdimį su 
natūralios vejos danga (III projektas).  
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Apatinėje polderio (pylimo) dalyje, dešiniajame Šyšos upės krante nuo pat geltonojo tilto 
iki Šyšos kilpos įrengiama nauja ir/arba rekonstruojama mažiesiems žvejybiniams ir pramoginiams 
laivams skirta prieplauka. Šioje atkarpoje kur nėra laivams švartuotis skirtos krantinės, krantinė 
įrengiama sukalant g/b polius, ant kurių uždedami antpoliai ir plokštės arba plastikinėmis 
sprauslentėmis, ant jų montuojami antpoliai su įbetonuotomis kilpomis laiveliams tvirtinti. 
Konkretus sprendinys parenkamas techniniame projekte atlikus esamos būklės ekspertizę ir/arba 
tyrimus. 

Siekiant užtikrinti medžiagų panaudojimo racionalumą ir efektyvumą siūlomos patvarios, 
potvyniui ir ledonešiui atsparios medžiagos – betonas ir akmuo. 

2.3.2.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai. 
Esama pylimų sistema, neblogos būklės (puikiai atliekanti savo funkciją), gal kiek užnešta

nešmenimis ar kai kur turinti nežymių korozijos židinių. Projekte numatoma išnaudoti esamos 
infrastruktūros privalomus ją atnaujinant  bei papildant naujai sutvarkytomis krantinėmis. Polderio/ 
pylimo viršutinės terasos altitudę (įrengiant pėsčiųjų takus) siūloma paaukštinti 10 cm. Atkarpose 
esančia g/b sienutę siūloma perdaryti naujai (jos viršaus altitudę, taip pats siūloma paaukštini ~ 10 
cm). Palei naujai projektuojamą naująjį pėsčiųjų ir dviračių tiltą (IV projektas) numatoma 
suremontuoti pagrindinį nusileidimą/užkilimą į Žuvų aikštės turgų. Polderio dalyje šioje atkarpoje 
(nuo naujai projektuojamo tilto iki Šyšos kilpos) siūloma įrengti betono plokščių dangos taką, šioje 
atkarpoje yra privatūs gyvenamieji namai, pylimas keičiasi į taką su atramine betonine sienute
kurią siūloma pakeisti nauja. Remiantis universalaus dizaino principais, įrengiant taką atkarpoje 
esantys laiptai naikinami – įrengiami norminių nuolydžių takai ir/arba pandusai (siekiant aplinką 
daryti pritaikytą visiems). Naujai projektuojami takai pylimo viršuje su apšvietimu bei poilsio 
aikštelėmis su suoliukais ir šiukšliadėžėmis.

Vietos unikalaus charakterio stiprinimui, siūloma pratęsti ir išplėtoti esamo laivo-suoliuko 
idėją, pastatant istorinių laivų kopijas su integruotu sėdėjimu (suolais), burinių laivų stiebuose 
iškeliant skirtingų pamario krašto gyvenviečių vėtrunges. Šiuo sprendiniu ne tik sukuriama 
galimybė supažindinti miestiečius ir miesto svečius su unikaliu krašto žuvininkystės paveldu
(vėtrungių ekspozicijos tąsa gryname ore), bet ir sukuriamas alegorinis vaizdinys  - metafora, 
praeities laikmečio iliuzija, kai Šyšos kilpa turgaus dieną buvo pilna prišvartuotų burinių 
žvejybinių laivų.

Prieplaukų sprendiniai. Rekonstruojant ir įrengiant stacionarią mažųjų laivų prieplaukas 
(žvejybinių laivų švartavimosi vietoje Šyšos upės dešiniajame krante), krantų sutvirtinimui galima 
naudoti lengvesnes nei betonas, tačiau patikimas medžiagas – plastikines sprauslentes. Objekte jas 
galima transportuoti bei specialiu vibrokaltu sumontuoti rankiniu būdu. Kadangi šių sprauslenčių 
montavimui nereikia krano, poliakalės ir kitos sunkiosios technikos, jas galima naudoti 
neprivažiuojamose upės vagos vietose. Sprauslentės turi kilpeles, kuriomis susijungia viena su 
kita, tai ne tik krantinės konstrukcijai suteikia tvirtumo, bet ir neleidžia vandeniui pro plyšelius 
išplauti grunto. Šyšos krantų tvirtinimo tradicine medžiaga - mediniais poliais – siūlome atsisakyti 
dėl šios medžiagos santykinio neilgaamžiškumo kasmetinių potvynių ir ledonešio sąlygomis.

Sutvarkius Šyšos upės krantus ir atgaivinus mažųjų ir žvejybinių laivelių laivybai 
reikalingą infrastruktūrą, atkuriamas istorinis vandens ryšys su Senojo Turgaus bei Žuvų aikštėmis, 
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tame tarpe ir su centrine miesto dalimi, kurią be įprastų transporto priemonių ir kelių bus galima 
pasiekti ir vandens keliu – upe.

Želdynai. Formuojant terasas ir rekreacines zonas ant pylimo šalia upės, siūlomi vejos 
intarpai su dekoratyviniais krūmais, kurie papildytų visos teritorijos vientisą žaliąsias zonas.

2.3.3 III. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO ŽUVŲ 
GATVĖS SU PRIEIGOMIS  REMONTAS;

2.3.3.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė.  

Tvarkoma teritorija apima ~ 5 000 m2 plotą. Vyrauja mažaaukščių gyvenamųjų namų 
užstatymas. Istorinė – lauko riedulių danga fragmentiška. Žuvų gatvės kategorija – D2; Minimalus 
atstumas tarp sklypų tik ~ 6 m.; Gatvė siaura, galimybės tik vietos gyventojams privažiuoti prie 
nuosavybės. Gatvė šiaurinėje pusėje prasideda nuo Žuvų aikštės, pietinėje įsiremia į Traksėdžių 
polderio pylimą.  

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Natūralaus akmens grindinio dangos atstatymas;
 Automašinų apsisukimo bei požeminių šiukšlių konteinerių aikštelės;
 Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema; 
 Aktyvaus poilsio aikštelė su mankštos ir gimnastikos įrenginiais ir treniruokliais;
 Apšvietimas bei mažieji architektūros elementai.
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2.3.3.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai. 
Kadangi esama kvartalo struktūra ir sklypų ribos susiformavusios, neįmanoma įgyvendinti 

visų Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengtų SPECIALIŲJŲ 
REIKALAVIMŲ Nr. SP-(12.1.12)-015. Žuvų gatvėje projektuojama 4,5 m. pločio važiuojamoji
dalis – danga istorinio tipo lauko riedulių grindinys, kelkraščių zonos projektuojamos (po ~ 75 cm. 
pločio) viename lygyje kartu su važiuojamąja dalimi, jas išskiriant skirtingo klojimo tipo natūraliu 
akmens grindiniu. Numatoma išsaugoti esamąja istorinį Žuvų gatvės grindinį, trūkstamas atkarpas 
papildant nauju analogiško dydžio, apdirbimo bei spalvos akmens grindinio. Bendras Žuvų g. 
plotis 6 m. Vienoje važiuojamosios dalies pusėje numatomas išorinis parko tipo gatvės 
apšvietimas. Pietiniame Žuvų gatvės gale projektuojama automašinų apsisukimo aikštelė, šalia 
kurios numatoma požeminių šiukšlių konteinerių aikštelė.

Žuvų gatvės gale, pietinėje pusėje esantis pylimas ir esanti zona iki Šyšos upės 
išnaudojama rekreacinei erdvei suskurti. Ant pylimo šalia praeinančio pėsčiųjų tako siūloma 
įrengti lauko treniruoklių aikštelę, dviračių stovus, bei suoliukus. Siekiant apsaugoti šią 
infrastruktūrą nuo potvynio ji įrengiama viršutiniame pylimo lygyje, pylimą platinant į Šyšos upę. 
Lauko treniruoklių zonoje siūloma įrengti, minkštą lauko treniruokliams ir vaikų žaidimo 
aikštelėms skirtą dirbtinę dangą. Nuo pylimo į pietus esančią kelių terasų žaliąją zoną siūloma 
išnaudoti įrengiant vasaros paplūdimį – pievą su natūralia veja. Tvarkant želdinius ant pylimo ir 
šalia Šyšos upės pakrantės siūloma (techninio projekto rengimo metu): a) Atlikti medžių vertinimą, 
nustatant jų vertę; b) Nevertingus ir avarinės būklės medžius siūloma kirsti; Palikti želdinius, kurie 
formuoja zonos estetinį vaizdą ir/arba yra geros būklės; c) Palei pėsčiųjų taką siūloma nauji 
vertingi želdynai, kurie pagražins šią planuojamą rekreacinę zoną ir suformuos naują vertingą 
poilsio vietą.

Šioje zonoje esančią Šyšos upės krantinę išvalius sąnašas bei iškirtus nevertingus želdynus 
sutvirtinti natūraliais lauko rieduliais ir/arba plokštėmis.

2.3.3.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai
Žuvų g. gatvėse projektuojama nauja lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, bei 

gatvės apšvietimo tinklai kurie pagerins šios gatvės esamą inžinerinę infrastruktūrą. Siekiant 
išlaikyti autentišką charakterį, lietaus surinkimo šulininiai maskuojami borto elementuose, iki 
surinkimo vietų vanduo atvedamas atvirais latakais.

Numatomi parko tipo gatvės šviestuvai parenkami vieningi ir derantys visoje tvarkomoje 
Šilokarčemos kvartalo teritorijoje. 

Pietinėje Žuvų gatvės dalyje, esančios apleistos ir senais bei menkaverčiais medžiais, bei 
upės sąnašomis užneštos zonos vietoje sukuriama nauja natūralaus tipo rekreacinė erdvė 
kokybiškai papildys bei išryškins esamą gamtinį karkasą. Sutvarkius Šyšos vagos krantus – ši zona 
reikalaus paprastesnės upės pakrantės priežiūros. 

2.3.4 IV. PROJEKTAS. PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TILTO PER ŠYŠOS UPĘ IR JO 
PRIEIGŲ NAUJA STATYBA.

2.3.4.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė.  

Tvarkoma ~ 16 000 m2 ploto teritorija kairiajame Šyšos upės krante, apima kilpos parką 
šiaurinėje dalyje, bei vakarinį kairįjį krantą iki VŠĮ Šilutės ligoninės tilto (pralaidos). Kilpos parkas 
- vertinga miesto centro dalis, kurioje auga brandūs medžiai ir yra galimybė suformuoti miesto 
rekreacinę zoną. Kultūros paveldo aspektu bus atkuriamas parko istorinis charakteris kilpos parke. 
Siūlomo pasukamo pėsčiųjų – dviračių tilto veikimo principas būdingas šio krašto tipologinis 
bruožas (pvz. Klaipėdos uosto pasukamas tiltas). Šio projekto sprendiniais stiprinamas gamtinis 
karkasas, gerinamas priėjimas prie vandens. Esamą infrastruktūrą papilys ir apjungs naujai 
projektuojamas pėsčiųjų – dviračių tiltas, natūralios krantinės, takai prie jų bei kilpos parke. 
Numatoma vieta scenai/ estradai esamą urbanistinę struktūrą papildys dar vienu vertingu ir įdomiu 
objektu.

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Pasukamo pėsčiųjų – dviračių tilto (ne mačiau nei 3m. pločio) įrengimas;
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 Naujai projektuojamo tilto, jo prieigų bei kilpos parko apšvietimas;
 Pėsčiųjų, bei pėsčiųjų – dviračių takų sistema Kilpos parke bei projektuojamo tilto 

prieigose; 
 Mažosios architektūros elementai, apšvietimas, prieigos prie vandens, vietos 

skulptūrų bei scenos/ estrados pastatymui;
 Irkluotojų įlanka buvusioje Šyšos pralaidos/ senvagės vietoje;
 Kairiojo Šyšos kranto sutvarkymas;

2.3.4.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai. 
Planuojama Kilpos parko teritorija (turinti neišnaudotą potencialą) apleista ir turi tik 

Geltonojo tilto ryšį (automobilių transporto, bei pėsčiųjų ir dviratininkų). Remiantis Šilutės miesto 
Šilokarčemos kvartalo kartu su uosto teritorija detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimu Nr. 201 planu, detaliajame plane numatytoje vietoje 
projektuojamas pasukamas metalo, klijuoto medžio konstrukcijos pėsčiųjų - dviračių tiltas. 
Bendras pėsčiųjų  ir dviračių eismo juostos plotis 3 m. Įrengiant tiltą, apsaugai nuo ledonešio 
turėtų būti išsaugotas pakankamas pratakos plotis. Jis turėtų siekti apie 30 m. Tilto aukštis virš 
vandens pakankamas mažiesiems laivams praplaukti, tilto nepasukant. Stiebiniai laivai 
pakankamai reti, tačiau prieš pasukamą tiltą siūloma numatyti ženklą su vizualine informacija 
(nurodytu Šilutės uosto tarnybos telefono numeriu), kad reikalui esant būtų galima tiltą pasukti. 

Geltonasis ir naujasis tiltas sujungiamas pėsčiųjų ir dviračių takų trasa. Į Šiaurę nuo 
projektuojamo tako projektuojamas „Kilpos parkas su takų sistema, palei kuriuos numatomi 
suoliukai, šiukšliadėžės, šachmatų suoliukai. Visi takai apšviesti parko tipo šviestuvais. Kilpos 
parko šiaurinėje dalyje, palei Šyšos upę numatoma atvira erdvė aikštė kurioje galėtų atsirasti 
universali miesto renginių scena (estrada) (stebima tiek iš „Kilpos“ parko, tiek iš dešiniojo Šyšos 
kranto projektuojamos laiptuotos/ terasuotos krantinės. Kilpos parke projektuojamoje takų 
sistemoje taipogi numatomos vietos skirtos įamžinti Šilutės miesto istorinius įvykius ir asmenybes.
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Be jau paminėtų Šyšos upės krantinių tvarkymo ir ryšio stiprinimo tarp natūralaus gamtinio 
karkaso bei urbanizuoto miesto struktūros, buvusioje Šyšos pralaidos vietoje siūloma įrengti 
irkluotųjų įlanką - iškasti baseiną laivų švartavimui ir numatyti aikštelę irklinių laivelių 
ištraukimui ant kranto. Projektuojamoje baidarių įlankoje/ iškasoje siūloma įrengti du 9 m pločio 
baidarių takelius, kurių gylis turi siekti bent 2-2,2 m ir krantines su takeliu. Tokio pločio iškasoje 
norint pasiekti reikiamą gylį, povandeninių šlaitų statumas bus 1:1, todėl juos būtina sustiprinti. 
Šiuo atveju labiausiai tiktų akytos g/b plokštės, kurių akutės dydis 10x10 cm. Plokštės
montuojamos ant skaldos ar žvyro pagrindo; nesutrikdo filtracijos ir gruntinio vandens apytakos; 
siekiant išvengti grunto išplovimo, plokščių akutės užpilamos stambios frakcijos gargždu. Ant 
plokščių viršutinės briaunos suformuojama monolitinė kordono sija, kuri tarnauja kaip atrama
viršuje įrengiamam takeliui. Starto/ finišo vietoje (rytinėje dalyje) siūloma įrengti krantinę su g/b 
pandusu, leidžiančiu nusileisti iki žemiausio vasarą būnančio Šyšos upės VL bei pontoninį liepta, 
leidžiantį patogiai nuleisti baidarę į vandenį ir įlipti į ją. 

Šis naujas traukos objektas su savo infrastruktūra sustiprintu miesto centrinės dalies jungtį 
su į pietus nuo tvarkomos teritorijos planuojamu sporto kompleksu bei užtikrintų nuoseklų ir 
vienalytį transporto, dviratininkų bei pėsčiųjų judėjimą, bei tolygiai išplėtotą, saugią ir vientisą 
infrastruktūrą.

Kairiajame krante, Šyšos upės atkarpoje nuo geltonojo tilto iki projektuojamos irkluotojų 
įlankos siūloma palikti natūralią krantinę kaip atsvarą dešiniajam urbanizuotam Šyšos upės krantui 
įrengiant potvyniui atsparius (užliejamus) betoninių plokščių dangos takus.

2.3.4.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai 
Įrengiamas pėsčiųjų – dviračių tilto, takų ir irkluotojų įlankos apšvietimas.
Nežymūs reljefo formavimo darbai numatomi Kilpos parko teritorijoje. Formuojant 

renginių vietą ir takus, naujais želdiniais atnaujinamas Kilpos parkas. Šalia upės krantų 
suformuojami vejos plotai, skirti žmonių poilsiui. Projektuojant naujus želdinius formuojamos 
teritorijai tinkamos dekoratyvinių augalų kompozicijos, suteikiant parkui dekoratyvumo nuo 
ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Radikaliausias reljefo formavimas numatomas tik buvusioje 
Šyšos pralaidoje – irkluotojų įlankos suformavimas – esamo žemės paviršiaus gilinimas (kasimas). 
Dalį iškasto grunto būtų galima naudoti šiuo projektu tvarkomoje teritorijoje numatomiems žemės 
darbams bei III projekto (Žuvų g. prieigos) polderio platinimui. 

2.3.5 V. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO UOSTO 
GATVĖS REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

2.3.5.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė.  
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Tvarkoma gatvė yra L formos. Viena kraštinė eina palei Šilutės uostą, kita jungiasi su 
istorine Žuvų aikšte. Teritorija apima ~ 3 000 m2 plotą. Siekiama atkurti istorinį gatvės charakterį, 
suformuoti vieningą ryšį tarp Žuvų aikštės ir uosto teritorijos. Tvarkoma atkarpa ties Šilutės uostu 
sustiprina ryšį su Šyšos upės koridoriumi – gamtiniu karkasu, numatant deramus želdynus 
pakraščiu. 

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Uosto gatvės dangos rekonstrukcija;
 Lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo sistema; 
 Uosto gatvės šaligatvio tęsinys iki Žuvų aikštės;
 Pėsčiųjų takas su apšvietimu bei automašinų apsisukimo aikštelė Uosto gatvės 

atkarpoje šalia Šilutės miesto uosto.
2.3.5.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai. 

Kadangi esama kvartalo struktūra ir sklypų ribos susiformavusios, neįmanoma įgyvendinti 
visų Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. parengtų SPECIALIŲJŲ 
REIKALAVIMŲ Nr. (12.14-Kl)2Kl-159. Uosto g. atkarpoje nuo Žuvų aikštės iki Uosto 
projektuojama 4 - 4,5 m. pločio važiuojamoji dalis – danga istorinio tipo lauko riedulių grindinys, 
kelkraščių zonos projektuojamos (iki esamų sklypų ribų) viename lygyje kartu su važiuojamąja 
dalimi, jas išskiriant skirtingo klojimo tipo natūraliu akmens grindiniu. Numatoma išsaugoti 
esamąja istorinį Uosto gatvės grindinį, trūkstamas atkarpas papildant nauju analogiško dydžio, 
apdirbimo bei spalvos akmens grindiniu. Vienoje važiuojamosios dalies pusėje numatomas išorinis 
parko tipo gatvės apšvietimas. 

Uosto gatvės atkarpoje palei Uosto teritoriją projektuojama 2x3m pločio važiuojamoji 
dalis. Danga - danga istorinio tipo lauko riedulių grindinys. Rytinėje šios atkarpos dalyje, palei 
mažaaukščių individualių namų numatomas 1,5 m pločio šaligatvis. Danga – natūralaus akmens 
grindinys. Pietiniame Uosto gatvės gale projektuojama automašinų apsisukimo aikštelė, šalia 
kurios numatoma požeminių šiukšlių konteinerių aikštelė. Vakarinė šios atkarpos dalis papildoma 
medžiais ir kitais želdynais, numatant mažosios architektūros elementus (suoliukus su 
šiukšliadėžėmis) palei uosto teritoriją einantį esama taką.

2.3.5.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai
Uosto gatvėje įrengiama lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema. Siekiant išlaikyti 

autentišką charakterį, lietaus surinkimo šulininiai maskuojami borto elementuose, iki surinkimo 
vietų vanduo atvedamas atvirais latakais.

Numatomi parko tipo gatvės šviestuvai parenkami vieningi ir derantys visoje tvarkomoje 
Šilokarčemos kvartalo teritorijoje. 

Gamtinį karkasą Uosto gatvės atkarpoje papildo želdynai.

2.3.6 VI. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO 
STATYBININKŲ GATVĖS ATKARPOS NUO AUKŠTUMALĖS GATVĖS IKI 
PIEVŲ GATVĖS SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO 
PROJEKTAS; 

2.3.6.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė.  

Tvarkoma gatvės juosta tarp Pievų ir Auštumalės gatvių apima ~ 3 200 m2 plotą.
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 

 Asfalto dangos įrengimas;
 Šaligatvių (abiejuose gatvės pusėse) įrengimas;
 Apšvietimo bei lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo sistemos.

Istoriškai užfiksuota, jog ši gatvės atkarpa buvo formuojama kaip kaštonų alėja. Siūloma 
šią tvarkymo koncepciją tęsti, sodinant miestui pritaikytus kaštonus. Šios gatvės apsodinimas 
medžiais apjungtų bei papildytų gamtinio karkaso erdves, bei užtikrintų bioekologinį tvarumą.
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1939 m. plano fragmentas su pažymėta kaštonų alėja

2.3.6.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai. 
Numatoma įrengti 2x3,25 m pločio asfalto dangos gatvę su 1,5 pločio betoninių trinkelių 

dangos šaligatviais abiejuose gatvės pusėse. Numatomos nuovažos į kiemų bei garažų teritorijas.
2.3.6.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai

Ryšį su aplinka ir kraštovaizdžiu stiprins abipus gatvės sodinami medžiai – miestui tinkami 
kaštonai. 

Numatomi lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo tinklai. Vienoje gatvės atkarpos pusėje 
įrengiamas apšvietimas.

2.3.7 VII. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO 
KLAIPĖDOS GATVĖS ATKARPOS NUO LIETUVININKŲ GATVĖS IKI 
KALINAUSKO GATVĖS ŠALIGATVIO KAPITALINIS REMONTAS;

2.3.7.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė.  

Tvarkoma teritorija yra rytinėje istorinės Turgaus aikštės pusėje, tarp Lietuvininkų bei 
Kalinausko gatvių, šalia Šilutės rajono savivaldybės pastato. Tvarkoma teritorija apima ~ 2 500 m2 
plotą. Kadangi ši zona tusi tiesioginį ryšį su istorine Turgaus aikšte. Estetiniais sprendiniai 
siekiama vieningumo ir ryšio. Esama gatvės kategorija – B2; Transporto ir pėsčiųjų bei 
dviratininkų patekimas į Turgaus aikštę iš centrinės miesto dalies (rytų pusės) pakankamai geras. 
Siūloma atstatyti blogos būklės Klaipėdos g. rytinės pusės šaligatvio dangą – tuo pagerinant 
geresnį ir saugesnį pėsčiųjų patekimą į aikštę.
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Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Rytinės Klaipėdos g pusės atkarpos šaligatvio dangos bei apšvietimo sutvarkymas. 

2.3.7.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai.  
Nekeičiant susiformavusio reljefo pakeičiama šaligatvio danga. Šaligatvio dangai 

numatomos senamiesčio tipo (apvalintomis briaunomis) betoninės trinkelės su taktiline neregių bei 
silpnaregių vedimo sistema, bei įspėjamaisiais paviršiais. Palei gatvę esančios automobilių 
sustojimo bei stovėjimo vietos išsaugojamos. 

2.3.7.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai
Lietaus vandens nuvedimas numatomas panaudojant esamą vandens surinkimo sistemą.

Apšvietimo atramos bei šviestuvai keičiami į visai istorinei Turgaus aikštei vieningo dizaino bei 
išraiškos šviestuvus.

Želdynai/ Esami medžiai išsaugomi: a) pietinėje dalyje įrėminant kaliojo ketaus grotelėse, 
o b) šiaurinėje dalyje – suformuotame vejos plote.  

2.3.8 VIII. PROJEKTAS. ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO RUSNĖS 
GATVĖS ATKARPOS NUO GELTONOJO TILTO IKI VŠĮ ŠILUTĖS 
LIGONINĖS TILTO KAPITALINIS REMONTAS.

2.3.8.1 Trumpas esamos situacijos apibūdinimas poreikių ir tvarkymo tikslų 
identifikavimas ir analizė. Tvarkoma teritorija apima ~ 8 400 m2 plotą. Esama Rusnės 
gatvės kategorija B2. Išsaugomas istorinis gatvės charakteris (VŠĮ Šilutės ligoninės tiltas 
– saugomos teritorijos pradžia).

Pagrindiniai projektiniai sprendiniai: 
 Asfalto dangos atstatymas nuo geltonojo tilto iki VŠĮ Šilutės ligoninės tilto
 Potvynio neužsemiamo šaligatvio įrengimas;
 Apšvietimo bei lietaus vandens surinkimo bei nuvedimo sistemos;
 Upės užsemiamų takų dangos remontas bei prieigų sutvarkymas.
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2.3.8.2 Siūlomi architektūriniai, kraštovaizdiniai, urbanistiniai sprendiniai.  
Vakarinėje Rusnės gatvės pusėje projektuojamas neužsemiamas 2,5-3 m pločio pėsčiųjų-

dviračių takas. Danga – betoninių trinkelių. Numatoma taktilinė vedimo sistema žmonėms su 
regėjimo negalia. Reljefas nekeičiamas. Projektuojamos įvažos į kiemus. Prie pirminės sveikatos 
priežiūros centro įrengiamos dviračių sustojimo vietos.

Numatomi važiuojamosios asfalto dangos remonto sprendiniai, įrengiant 7 vt. automobilių 
stovėjimo vietas lygiagrečiai Rusnės gatvei.  

Rytinėje Rusnės gatvės dalyje (viršutinėje terasoje) numatomas tik techninis šaligatvis už 
kurio projektuojamas gatvės apšvietimas. Gatvės apšvietimas projektuojamas į abi puses: į Rusnės 
gatvę ir į Rusnės g. prieigose palei Šyšą einantį pėsčiųjų taką. 

Šio tako esama betoninių plokščių danga rekonstruojama, taipogi numatant du ŽN 
pritaikytus pandusus, vieną atkarpos pradžioje (šiaurinėje pusėje ties geltonuoju tiltu), antrą 
atkarpos pabaigoje (ties VŠĮ Šilutės ligoninės tiltu). Kadangi šis takas užsemiamas potvynių metu, 
tako atkarpoje numatomi betoniniai mažosios architektūros elementai: suolai su šiukšliadėžėmis.

2.3.8.3 Inžinerinių sistemų, įrangos, aplinkosaugos ir kt. sprendiniai 
Esama lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema rekonstruojama minimaliai, 

probleminėse vietose ją papildant. Apšvietimo tinklai projektuojami Rusnės g. viršutinėje terasoje,
potvyniu neužsemiamoje zonoje. Žalioji zona tarp Rusnės g viršutinės ir apatinės terasų papildoma 
naujais želdynais, kurie sustiprins esamą gamtinį karkasą, bei sukurs papildoma kokybę bei 
jaukumą apatiniu taku besinaudojantiems žmonėms. Dvipuse apšvietimo sistema padidins apatinio 
tako saugumą tamsiu paros metu. Nauji universalaus dizaino pagrindu numatomi elementai: 
poilsio aikštelės bei pandusai papildys esamą infrastruktūrą bei padarys ją prieinamą bei patogią 
naudotis visiems. 

3. SPRENDINIŲ RYŠYS SU ESAMA (IR PERSPEKTYVINE) ISTORINE, KULTŪROS 
PAVELDO, KRAŠTOVAIZDŽIO BEI ESAMA URBANISTINE APLINKA.

Turgaus aikštės urbanistinės planinės struktūros užuomazgos 1730-1731m. – naujojo 
miesto projektinio plano variantai. Pagal aptiktą medžiagą (1889 m. Šilokarčemos plano schema) 
panašu, kad XIX a/ antrame – trečiame dešimtmetyje aikštė sumažinta (iki dabartinio dydžio).  Į 
aikštę sueinantys keliai iš Tilžės (dabartinis Sovetskas), Klaipėdos, Rusnės, Šyšgirių ir Traksėdžių. 
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Aikštė netaisyklinga, sudaryta iš dviejų gana savarankiškų dalių. Didžioji dalis aikštės atitinka 
1730-1731 m. suplanuotos aikštės pietryčių kampą, ir „apglėbia“ Šyšos kilpą, o mažoji aikštė 
vakarų pusėje prie šios kilpos su didžiąja susisiekė tik pravažiavimu. Tai buvo „Žuvų“ turgus, 
kurio didesniąją – šiaurės dalį sudarė išlikusi neapstatyta suplanuotos aikštės teritorija, o 
mažesniąją aikštę – pietų dalį – prekybos plotas. Projekto sprendiniais siekiama išsaugoti ir 
išryškinti istorinių aikščių bruožus.

Istorinių vietų išryškinimo sprendiniai. Planuojama teritorija patenka į nacionalinio 
reikšmingumo valstybės saugomos vietovės - Šilutės miesto istorinės dalies (u.o.k.12331) 
teritoriją. 2013-03-26 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo taryba Nr. 1 aktu Nr. KPD-RM-1939 nustatė vertingąsias vietovės 
savybes. Akto ištrauka:

 2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – 2 pastatų vietos 
turgaus a. PR dalyje Klaipėdos ir Lietuvininkų g. sankryžoje stovėjęs 1 a. su mansarda
viešbutis buvo pastatytas XIX a. pab. 1908 m. jam sudegus, pastatytas modernus jau 3 a. su 
mansarda viešbutis, kuris 1929 m. vėl sudegė. Po gaisro pastatas dar kartą atstatytas. Per II 
Pasaulinį karą vienas gražiausių Šilutės pastatų buvo sugriautas, jo vietoje įrengta aikštelė 
su fontanu ir mūrine tribūna demonstracijoms. 1978-1985 m. viešbučio vietoje pastatytas 
Vykdomojo komiteto pastatas, dabar - Šilutės rajono savivaldybė. Į Š nuo viešbučio 
stovėjo ir turgaus a. R pusės išklotinę formavo 2 a. su pastoge pastatas. TRP 15; 
IKONOGR Nr. 9, 10, 17, 21-26; 2012 m.); 2 pastatų vietos turgaus a. Š dalyje Turgaus a. 
Š pusės išklotinę formavo sublokuoti 2 a. su pastogėmis pastatai; TRP 14; IKONOGR Nr. 
9, 10, 19, 20; ... 2012 m.);  
Buvusių istorinių, bet neišlikusių Turgaus aikštės pastatų vietoje grindinys išryškinamas: a) 

kitos spalvos, faktūros, klojimo tipo grindiniu; bei b) želdiniais; atkartojant numatomą buvusių 
statinių plotą, turint viziją, jog ateityje aikštės rytiniame kampe galėtų atsirasti informacijos
centras, paslaugų paskirties pastatas. 

Panaudojant natūralų akmenį atkuriamas Turgaus ir Žuvų aikščių, Uosto bei Žuvų gatvių 
dangų medžiagiškumas. Atkuriama aikščių forma ir funkcija artima istorinei (seniau arklių 
stovėjimo zona – dabar automobilių). Atkurtos Turgaus ir Žuvų aikščių erdvės naudojamos žmonių 
susibūrimui ir prekybai. 

Sutvarkius krantines ir jų prieigas, atkuriama vandens transporto infrastruktūra ir 
pabrėžiama Šyšos upės svarba miesto urbanistiniam vystymuisi.

Reljefo išnaudojimo sprendiniai. Šyšos upės dešinysis krantas (pylimas) tarp geltonojo ir 
naujai projektuojamo pėsčiųjų - dviračių tilto (nesilpninant pylimo konstrukcijos) terasuojamas, 
laiptuojamas. Apdailos medžiagos betonas, šlifuotas akmuo. Laiptai/terasos naudojami žmonėms 
sėdėti, sukuriama galimybė stebėti renginius, kurie būtų rengiami kairiajame Šyšos upės krante 
projektuojamame Kilpos parke.   

Šyšos upės krantinę nuo kilpos posūkio iki Šilutės uosto siūloma tvirtinti rieduliais. 
Kilpos posūkyje ties Žvejų gatve tarp pylimo ir žemutinės krantinės esančioje tarpinėje 

terasoje siūloma numatyti paplūdimį – pievą su natūralia vejos danga. Palei pylimo viršumi einantį 
pėsčiųjų ir pėsčiųjų ir dviračių taką įrengti lauko treniruoklių aikšteles.

Taip pat panaudojamas esamas reljefas (nužemėjimas) - pėsčiųjų ir dviračių taką einantį 
lygiagrečiai Rusnės g. palei Šyšos upę planuojama įjungti į planuojamos irkluotojų įlankos bei 
piečiau nuo nagrinėjamos teritorijos suplanuoto sporto komplekso pėsčiųjų ir dviračių takų 
infrastruktūrą.

Pėsčiųjų takų integravimas į esamą infrastruktūrą. Dešiniajame Šyšos upės krante, 
viršutinėje pylimo dalyje, atkarpoje nuo Šilutės geltonojo tilto iki Šilutės uosto (susijungia su 
Uosto g. pėsčiųjų taku) projektuojamas pėsčiųjų takas. 

Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo geltonojo tilto link uosto teritorijos nukreipiamas per 
projektuojamą „Kilpos“ parką, vedamas naujai projektuojamu pėsčiųjų ir dviračių tiltu, Žuvų 
aikštės pakraščiu, Uosto gatve kol pasiekia Šilutės uosto teritoriją. Pylimo viršutinėje dalyje 
įrengiami suoliukai su šiukšliadėžėmis bei apšvietimas. Lietaus vanduo nuvedamas į Šyšos upę.
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Planuojama pėsčiųjų takų struktūra „Kilpos“ parke įjungiama į miesto takų sistemą –
vakaruose su uosto takų sistema, rytuose su miesto centrine dalimi (Lietuvininkų g.). 

Naujai projektuojami pėsčiųjų šaligatviai Statybininkų g. atkarpoje sujungia centrinę aikšte 
su Šiaurine miesto dalimi (esančia gyvenamųjų namų zona).

Atnaujinami Rusnės g. šaligatviai ir pėsčiųjų takai sukuria patogų ryšį su pietine miesto 
teritorija (planuojama irkluotojų įlanka, bei sporto kompleksu, bei esama ligonine).

Siūlomo urbanistinio, architektūrinio, planinio ir erdvinio sprendinio organiškumas, 
originalumas, architektūrinės idėjos vientisumas. Siūlomų sprendinių (aprašytų AR ir grafiškai 
atvaizduotų grafinėje dalyje) visuma:

 Apjungia esamą miesto centrinės dalies erdvę - Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalą su 
prieigomis - tampriai reintegruoja į bendrą nuoseklų miesto urbanistinį audinį;

 Apjungia transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų eismą, bei užtikriną patogų ir saugų miestiečių 
ir miesto svečių judėjimą visomis kryptimis;

 Pagerina esamą susisiekimo infrastruktūrą tarp skirtingų miesto dalių. 
Teritorijos tvarkymo sprendiniai išryškina ir pabrėžia vertingąsias kultūros paveldo objektų 

bei gamtinio karkaso savybes: 
 Atstatoma istorinės Turgaus ir Žuvų aikštės; 
 Atkuriamas žmonių ryšys su upe – tvarkomos krantinės ir pylimo šlaitai.;
 Sukuriamos naujos kokybės viešosios rekreacinės erdvės ir miestiečių bei miesto svečių 

traukos centrai (Turgaus ir Žuvų aikštės, Kilpos parkas, paplūdimys - pieva su treniruoklių 
ir vaikų žaidimų aikštelėmis);

 Siūlomos naujos jungtys tarp miesto vakarinės ir rytinės dalies – takai nuo geltonojo tilto 
dešiniu Šyšos upės krantu, per Kilpos parką ir naujai projektuojamą pėsčiųjų tiltą 
susijungia su Uosto teritorija.  

 Sukuriamos naujos kokybės jungtys su miesto šiaurine dalimi – Statybininkų g, bei pietine 
dalimi  - Rusnės g. 
Visoje teritorijoje išvystomi pėsčiųjų ir dviratininkų takai, sukuriamos skirtingos 

laisvalaikio, smulkios prekybos, rekreacinės, pažintinės erdvės, kurios tolygiai paskirstomos po 
teritoriją bei organiškai ir pilnai integruojamos sujungia su esamu miesto urbanistiniu audiniu, 
nepaliekant tuščių neišvystytų zonų.
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