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Klaipėdos apskrities
Šilutės rajono savivaldybė:
• rajono administracinis centras

Šilutė

• gyventojų skaičius 2005 m.

54 217 tūkst.

• rajono teritorija

1706 km²

• gyventojų tankis

32 gyv./km²

• Seniūnijos:
Gardamo
Juknaičių
Katyčių
Kintų
Rusnės
Saugų
Šilutės
Švėkšnos
Usėnų
Vainuto
Žemaičių Naumiesčio
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1. Šilutės rajono bendrojo plano bendrosios nuostatos
Bendrasis planas (BP) pateikiamas kaip visuma tekstinės ir grafinės medžiagos, kuri
sujungta į:
• Pagrindinę dalį, kurią sudaro naudota informacija ir dokumentai; esamos būklės
analizės apibendrinimas; socialinės, ekonominės, aplinkos raidos tendencijos ir
prognozės; plėtros variantai (koncepcijos); bendrojo plano sprendiniai (prioritetai,
sprendinių reglamentai); sprendinių pasekmių vertinimas, sprendinių
įgyvendinimas.
• Priedai: tyrimų, apklausų medžiaga, esamos būklės analizė, BP koncepcinė dalis
bei kita tekstinė bei iliustracinė medžiaga.
Bendrasis planas parengtas 1:50 000 masteliu ir į tikslesnį mastelį netransformuojamas.
Todėl bendrojo plano sprendiniuose neparodyti ir nenagrinėjami pavieniai sklypai, jų ribos.
Pavienių sklypų naudojimo, užstatymo, tvarkymo režimai ir reglamentai nustatomi pagal
Šilutės rajono BP sprendinių reglamentus, įvertinus konkrečią gamtinę ir urbanistinę situaciją
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.
BP sprendinių – zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentuose. Rekomenduojama, kad BP M 1:50 000 pažymėta riba esant
galimybei būtų keičiama sklypo ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę pasirinkti sklypo
priskyrimo vienai ar kitai zonai (teritorijai) alternatyvą.

2. Bendrojo plano sąsajos su kitais teritorijų planavimo dokumentais bei
svarbiausiais teisės aktais
Šilutės rajono savivaldybės bendrasis planas rengiamas Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T1-482 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano rengimo” pagrindu, Šilutės rajono bendrasis planas parengtas vadovaujantis:
• Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852);
• Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029);
• Valstybine aplinkos apsaugos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m.
rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550) (Žin., 1996, Nr. 103-2347);
• Nacionaline darnaus vystymosi strategija (patvirtinta LR Seimo 2006 m. kovo 24 d.
nutarimu Nr. IX-1130), (Žin., 2003, Nr. 89-4029);
• Nacionaline energetikos strategijoja (Žin., 2007, Nr. 11-430);
• Lietuvos valstybinės reikšmės miškų plotų schema;
• Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519) ir jo 2007 m. spalio mėn. 31 redakcija,
patvirtinta LR vyriausybės nutarimu Nr. 1224;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 481 patvirtinta Lietuvos
dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin., 2003, Nr. 38-1740);
• Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa (Žin., 2003, Nr. 89-4033).
• Vandens ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.D1-23);
• Nacionaline energetikos strategija (patvrtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. kovo
24 d. nutarimu Nr. IX-1130).
• Klaipėdos apskrities bendrojo plano koncepcija (aprobuota 2008 m. liepos 29 d. Regiono
plėtros taryboje);
• Klaipėdos apskrities bendruoju planu (preliminarūs sprendiniai, Klaipėdos apskrities
viršininko administracija, Klaipėda, 2009 m. balandžio 27 d.);
• Klaipėdos rajono bendruoju planu;
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Klaipėdos regiono plėtros planu 2003-2006 m.;
Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti
2007-2015 metų programa (Žin., 2006, Nr. 132-5007);
Kompleksine Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus
naudojimo programa (Žin., 2002, Nr. 62-2545);
Šilutės rajono savivaldybės planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo planavimo
dokumentams rengti, registruotomis 2006 m. kovo 15 d. Nr. 09-436-1;
Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005-2014 m.;
Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, 2005 m.;
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu (Žin., 2005, Nr. 124-4432);
Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu (patvirtintu LR Aplinkos ministro
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421);
Kuršių Nerijos nacionalinio parko planavimo schema (patvirtinta 1994-12-19 d. LRV
nutarimu Nr. 1269);
Nemuno upės žemupio baseino bendru investicijų planu 2002 m.;
Galimybių studija „Vandens turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtra Kuršių mariose ir
Nemuno deltoje“;
Vakarų Lietuvos autokempingų plėtros galimybių studija;
Kuršių marių vandens kokybės gerinimo programa (Žin., 2006, Nr. 71-2629);
Šilutės rajono vandentvarkos strategija (galimybių studijos projektas 2001 m. kovo mėn.,
Danijos aplinkos apsaugos agentūra);
Šilutės rajono 2007-2008 m. pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa;
Bandomąja integruota strategija „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono
savivaldybės kaimo vietovėse“.

3. Bendrojo plano informacinė bazė
a. Savivaldybės ir valstybės tarnybų (Nacionalinės žemės tarnybos, Saugomų teritorijų
tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kitų) duomenys;
b. Transporto priemonių srautų ir jų charakteristikų natūrinių tyrimų analizės rezultatai;
c. Savivaldybės seniūnų informacija;
d. Reprezentatyvios Šilutės rajono savivaldybės gyventojų 2007 m. apklausos rezultatai;
e. Statistikos departamento oficialūs leidiniai ir duomenų bazės;
f. Esamos būklės analizės ir prognozės rezultatai.

4. Bendrojo plano rengimo etapai
•
•
•
•
•

Surinkta informacija, atliktos apklausos (gyventojų, seniūnų), atlikta esamos padėties
analizė.
Parengtos esamos padėties analizės išvados.
Parengti savivaldybės teritorijos BP koncepcijos 20 metų laikotarpiu du alternatyvūs
variantai (dispersinės plėtros ir reguliuojamos plėtros alternatyvos).
Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento
variantas.
BP koncepcijos variantai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties
nustatymo dokumentas išsiųstas:
- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam
padaliniui (Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda) 2007-06-07;
- LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamentui,
Šilutės padaliniui (Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda) 2007-06-05;
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- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g.
9, LT-09311 Vilnius) 2007-06-05;
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Šilutės filialui (Liepų g. 17, LT-92138
Klaipėda) 2007-06-05;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijai (Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė)
2007-06-05.
Sulaukta atsakymų su pastabomis (vertintojų pastabos SPAV dokumentcijos prieduose):
- Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007-07-02
(pridedamas ir Nemuno deltos regioninio parko raštas Nr. V3.1.7.-32 su pastabomis);
- LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamento,
Šilutės padalinio 2007-06-21;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2007-06-19;
- Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinio padalinio 2007-06-15.
Rengiant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą į pateiktas pastabas
atsižvelgta.
Parengta SPAV ataskaita buvo pateikta vertintojams:
- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam
padaliniui (Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda) 2007-09-24;
- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos
(Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) 2007-09-24;
- LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamentui,
Šilutės padaliniui (Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda) 2007-09-24;
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Šilutės filialui (Liepų g. 17, LT-92138
Klaipėda) 2007-09-24;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijai 2007-09-24.
Sulaukta atsakymų su pastabomis:
- Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007-11-05.
Patikslintos SPAV ataskaitos pakartotinai išsiųstos Valstybinei saugomų teritorijų
tarnybai Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui (vertintojų išvados SPAV ataskaitos
prieduose).
Dispersinės ir reguliuojamos plėtros koncepcijos variantai įvertinti ir tarpusavyje
palyginti kaip tai buvo numatyta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties
nustatymo dokumente ir atsižvelgus į vertintojų pastabas. Variantų įvertinimo ir
palyginimo rezultatams padaryti papildymai neturėjo esminės įtakos.
Iš dviejų koncepcijos variantų atrinktas vystytinas bendrojo plano reguliuojamos
plėtros variantas Nr. 2.
Komitetams, frakcijoms, visuomenei pateikti du galutiniai koncepcijos variantai –
dispersinės plėtros, siūlomas reguliuojamos plėtros ir strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas abiems variantams.
Šilutės rajono savivaldybės Taryba 2007 gruodžio 13 d. Nr. T1-326 sprendimu „Dėl
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ir Šilutės miesto bendrųjų planų koncepcijų
tvirtinimo“ patvirtino reguliuojamos plėtros BP koncepcijos variantą Nr. 2.
Parengti savivaldybės BP sprendiniai.
Parengta SPV (sprendinių poveikio vertinimo ataskaita).
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5. Bendrojo plano sprendinius įtakojantys bendrieji išorės veiksniai
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir galimybė pasinaudoti 2007-2013 metų
ES parama savivaldybės socialinei, ekonominei plėtrai, gyvenimo ir aplinkos
kokybei gerinti;
Globalizacijos veiksniai, kurie yra susiję su naftos ir dujų kainomis, šalies
gyventojų intensyvia emigracija ir galima imigracija, kapitalo ir darbo rinkos
pokyčiais;
Šilutės rajono savivaldybės vaidmuo šalies gyvenamųjų vietovių sistemoje yra
susijęs su jos administracinėmis funkcijomis jos teritorijoje, neformaliu
bendradarbiavimu ir konkurencija visose veiklos srityse, tiek Klaipėdos
apskrities, tiek ir kitų regionų mastu;
Šalies bendrojo vidaus produkto ir kitų makroekonominių procesų raidos įtaka
savivaldybės socialinei ir ekonominei plėtrai;
Tiesioginių užsienio kapitalo investicijų neapibrėžtumas;
Įmonių migracijos, kūrimosi ir nykimo tikimybė;
Nepakankamos teritorinių ir sektorinių planavimo dokumentų integracijos
realiosios galimybės;
Užsitęsusi žemės reforma;
Ribotos savivaldybės biudžeto galimybės nėra palankios darniajai plėtrai;
BP sprendiniai nėra tiesiogiai susiję su finansavimo sistema.

Bendrajame plane dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje
veiksniai, kurie praktiškai savivaldybės bendrojo plano rėmuose yra neprognozuojami ir tuo
labiau nevaldomi. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, skatinančių akcentuoti principinius ir ateityje
keistinus bei galimus papildomus bendrojo plano sprendinius.

6. Bendrąjį planą įtakojantys esminiai savivaldybės esamos būklės veiksniai
Esminiai vidiniai veiksniai, įtakojantys savivaldybės teritorijos plėtros procesus:
• Rajono gyventojams Šilutės miestas yra svarbiausias centras dėl didžiausio
institucinio aprūpinimo. Pacentrių funkcijas vykdo gyvenamosios vietovės,
turinčios ir išlaikiusios ne mažesnį kaip 300 gyventojų skaičių pastaruosius 30
metų.
• Šilutės rajono gyventojų skaičius mažėja 30 metų, Šilutės miesto – nuo 1997 metų
dėl didelio neigiamo natūralaus prieaugio ir neigiamo migracijos saldo.
• Migracijos potencialas yra apie 13 % rajono gyventojų. Pagrindinės priežastys: dėl
gyvenimo sąlygų pagerinimo, karjeros, mažo uždarbio.
• Spartesnis kaimo gyventojų senėjimas ir didesnė neaktyvių gyventojų dalis.
• Žemės ūkio naudmenos sudaro 49,6 % bendro Šilutės rajono žemės ploto.
Veikiančių ūkių naudojamos žemės ūkio naudmenos sudaro didžiausią seniūnijų
teritorijų dalį Katyčių, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio teritorijose.
• Didelė gyventojų, ypač kaimo, pragyvenimo priklausomybė nuo pensijų ir
pašalpų, nuo šeimos ir kitų asmenų išlaikymo.
• Pajamos iš žemės ūkio veiklos yra apie 2,1 karto didesnės negu Klaipėdos
apskrityje.
• Esamų būstų didelis nusidėvėjimas, bloga priežiūra ir atnaujinimas. Kaimo
vietovėse tik 77 % būstų aprūpinti standartine inžinerine įranga.
• Socialinio (savivaldybės) būsto fondas per mažas teikti reikšmingesnę paramą.
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Lopšelių, darželių, kultūros įstaigų, sporto pramogų, prekybos paslaugų ir
darboviečių sklaida yra pernelyg silpna.
Vyrauja smulkūs žemės ūkio ūkiai (iki 20 ha) jie sudaro iki 88 % visų ūkių.
Tiesioginės užsienio investicijos (lt/gyv.) mažos, tačiau ryškus atotrūkis nuo šalies
ir Klaipėdos apskrities lygio - 20 ir 16 kartų.
Materialinių investicijų augimo tempai daug spartesni, negu vidutiniškai šalies ir
apskrities mastu, tačiau investicijų lygis lt./gyv. sudaro tik 42 % šalies vidurkio.
Šilutės rajonas yra specifinis turizmo regionas, o pagrindiniai regiono turistai –
žvejai, vandens turizmo ir pramogų mėgėjai, gamtos mylėtojai.

•

Pagal santykinius palyginamuosius rodiklius bendra teršalų emisija iš stacionarių
šaltinių skaičiuojant 1 gyventojui Šilutės rajone 2004 m. buvo šiek tiek dideanė nei
šalyje, bet 1,2 karto mažesnė nei vidutiniškai apskrityje.

•

Paimtas vandens kiekis, nuotekų kiekis ir išvalymo lygis rodo geresnę aplinkos
kokybę negu Klaipėdos apskrityje ir šalyje.
Didėja gyvenimo ir aplinkos kokybės skirtumai ir socialinės atskirties lygis tarp
rajono centrinės dalies (Šilutės miestas ir gretimos augančios gyvenamosios
vietovės) ir periferinių seniūnijų.

•

7. Esamos būklės apibendrinimas, esminės problemos
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos raidos esamos būklės įvertinimas remiasi darnios
plėtros koncepcijos nuostatomis. Ši koncepcija suprantama kaip procesas (pastangos) suderinti
ekonominį augimą ir socialinę pažangą, neeikvojant neatsinaujinančių gamtos išteklių ir nekeliant
grėsmės ekologinei pusiausvyrai.
Šios pastangos turėtų kurti:
Sveiką aplinką: švarus oras, žemė, vanduo, biologinė įvairovė, pagrįstas gamtinių išteklių
naudojimas. Visa tai tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę.
Gyvybingą ekonomiką: plati ekonominė bazė, galinti prisitaikyti prie besikeičiančių
veiklos sąlygų ir konkuruoti su kitais rajonais, miestais; eksportuoti produkciją tarp to ir į užsienį;
garantuoti gyventojų užimtumą; gebėti pritraukti naujas investicijas.
Socialinę gerovę: gyventojų saugumas; pilnas ir kokybiškas kultūrinių bei dvasinių
poreikių tenkinimas; prieinamas būstas, komunalinės ir kitos paslaugos, išsilavinimo ir
susisiekimo galimybės.
Aktyvią bendruomenę.
Būklės analizės ir būklės įvertinimo detalumą ir tikslumą riboja prieinamas informacinis
aprūpinimas ir Šilutės rajono būklės teritorinis detalumas masteliu 1:50 000. Dėl informacijos
(tinkamos, reprezentatyvios) seniūnijų lygmenyje stokos, socialiniai ir ekonominiai bei kiti
skirtumai sistemiškai nėra identifikuoti. Tačiau žinomi yra įvertinti įvairiomis formomis BP
sprendiniuose.
Būklės įvertinimas įmanomas tik santykinis. T. y. būklės įvertinimas yra palyginimo su
tam tikru etalonu rezultatai. Bendru atveju etalonu galėtų būti planavimo normos (privalomųjų
reikalavimų visuma) ar siektini kokybės ar kitokie standartai. Planavimo normų ir standartų nėra.
Nei viena iš savivaldybių, tikriau jos būklės rodiklių visuma, nėra pripažinta kaip geriausia ar
etaloninė.
Todėl Šilutės rajono savivaldybės būklės įvertinimui buvo pasirinktas rajono savivaldybės
socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės rodiklių palyginimas su tokių pat rodiklių Lietuvos ir
Klaipėdos apskrities savivaldybių vidurkiais. Tai yra teisingas principas, leidžiantis išmatuoti
palankų ar nepalankų nuokrypį nuo vidurkio, atspindinčio bendrąją visų savivaldybių raidos
tendenciją toje pačioje socialinėje ekonominėje erdvėje, tačiau skirtingose gamtinėse sąlygose ir
skirtingoje urbanistinėje posistemėje.
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Indikatoriaus (palankumo vertės) skaitinis dydis ix<1 reiškia, kad Šilutės rajono
savivaldybės veikla tam tikroje x veikloje yra silpnesnė (arba žemesnės kokybės) negu
vidutiniškai Lietuvoje arba Klaipėdos apskrityje;
ix=1 – atitinka Lietuvos, Klaipėdos apskrities vidurkius;
ix>1 -tam tikra veikla (kokybė) yra aktyvesnė (aukštesnė) negu vidutiniškai Lietuvoje arba
Klaipėdos apskrityje.
Remiantis 137 indikatorių verčių visuma, konstatuojama tokia Šilutės rajono savivaldybės
esama būklė:
a.
Šilutės savivaldybės socialinė - ekonominė ir aplinkos būklė yra
nevienalytė ir prieštaringa:
• Indikatorių vertės svyruoja lyginant su šalies rodikliais nuo 0,4 iki 9,0,
o lyginant su apskrities – nuo 0,12 iki 2,16;
• 30 % indikatorių verčių yra geresnės negu šalies rodikliai;
• 50 % indikatorių verčių yra geresnės negu apskrities vidurkiai.
b.
Pavienių veiklos rūšių, aplinkos ir žemės kokybės 20 indikatorių grupių
būklės palankumo vertės šalies ir apskrities rodiklių požiūriu sudaro tokius
pasiskirstymus:
Indikatorių vidurkių reikšmės
Sritys
(Indikatorių grupės)
Aplinkos kokybė: nuotekos

Indikatorių (palankumo verčių) vidurkių reikšmės
Rangai
Palyginus su
Rangai
Palyginus su
šalies
Klaipėdos apskrities
vidurkiais
vidurkiais
1
9,00
9
0,78

Aplinkos kokybė: oro tarša

2

1,73

20

1,67

Žemė
Nusikalstamumas
Užimtumas, pragyvenimo šaltiniai

3
4
5

1,32
1,27
1,22

19
18
14

1,66
1,35
0,95

Gyventojų sveikata

6

1,18

16

1,12

Švietimas ir kultūra

7

1,00

15

1,04

Žemės ūkis
Savivaldybės biudžetas:
išlaidos
Ekonominė veikla

8
9

0,96
0,95

17
13

1,18
0,92

10

0,87

12

0,90

Gyventojai
Savivaldybės biudžetas: pajamos

11
12

0,86
0,84

10
8

0,83
0,76

Transportas

13

0,83

7

0,75

Sveikatos priežiūra

14

0,80

11

0,86

Būstas
Socialinė apsauga
Prekyba, paslaugos
Urbanistinė struktūra
Investicijos
Turizmas

15
16
17
18
19
20

0,73
0,72
0,63
0,60
0,48
0,38

6
5
4
3
2
1

0,73
0,70
0,54
0,48
0,44
0,12
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c. Šilutės savivaldybės privalumai šalies ir Klaipėdos apskrities mastu yra:
•
maža oro tarša ir didelė akustinio komforto tikimybė;
•
su išlyga – tik veikiančių ir turinčių apskaitos sistemas ribose –
palanki aplinkai nuotekų situacija: mažas jų kiekis, didelis išvalymo
iki DLT normų lygis;
•
palankios sąlygos žemės ūkio gamybai, produktyvi gyvulininkystė;
•
mažas užregistruotas nusikalstamumo lygis;
•
geriau nei vidutiniškai išvystyta užimtumo sfera, mažesnė bedarbių
dalis tarp darbingo amžiaus gyventojų.
d. Šilutės savivaldybės didžiausias atsilikimas ir problemos šalies kontekste:
•
silpniau išvystyta turizmo sfera (silpni informaciniai šaltiniai);
•
labai mažos užsienio investicijos;
•
silpnai išvystyta paslaugų sfera, netolygi socialinės infrastruktūros
sklaida;
•
aukštas socialinės apsaugos, paramos poreikio lygis.
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8. Raidos tendencijos ir prognozės
8.1 Žemės naudojimo sprendiniai
Šilutės rajone vyrauja velėniniai jauriniai, velėniniai jauriniai glėjiški ir kiti su ryškiais
užmirkimo požymiais dirvožemiai. Priesmėlių dirvožemių rajone yra 37,0%, lengvų ir vidutinio
priemolio - 33,3%, o smėlių ir žvyro - 29,7%. Rajono dirvos neturtingos maisto medžiagomis,
žemės ūkio naudmenų našumas įvertintas 40,2 balo. Beveik visos žemės yra nusausintos uždaru
drenažu ir yra tinkamos visų rūšių augalų auginimui, išskyrus cukrinius runkelius. Bulvių
auginimui tinkamiausios yra eroduotos rajono žemės.
Derlingesnėse žemėse, už gamtosauginių zonų ribų, privatūs 2-3 ha, taip pat smulkūs iki
15 ha ūkininkų ūkiai veda mišrų daugiašakį ūkį, augina galvijus ir kiaules, bei vysto netradicinę
žemdirbystę - sodininkystę, daržininkystę, gėlininkystę, valerijonų ir kitų vaistažolių, spanguolių,
braškių, serbentų, grybų ir kt. augalų auginimą. Ateityje smulkūs ūkiai turėtų specializuotis.
Dabartiniai vidutiniai (15-80 ha) ir stambūs (didesni kaip 80 ha) ūkiai specializuojasi
augalininkystės arba gyvulininkystės kryptimis. Augalininkystės ūkiai ateityje augins javus,
bulves, rapsus, daržoves ar sodo augalus. Gyvulininkystėje bus vystoma pieno - mėsos krypčių
gamyba. Kiaulininkystės krypties ūkiuose bus daugiau plėtojamas javų auginimas, o
galvijininkystės ūkiuose numatoma daugiau auginti žalienų. Ypač dideles perspektyvas turi
Šilutės rajono Nemuno užliejamų pievų zonoje mėsinių galvijų veislių auginimas. Nemuno
žemaslėnio polderių teritorijoje, kur ypač palankios sąlygos gaminti žolinius pašarus, galima
būtų plėtoti galvijininkystę. Kadangi čia būtų galima pigiai gaminti žolinius pašarus ir gauti
pigius žemės ūkio produktus - pieną ir jautieną.
Žemės ūkio veiklos sritims reikalingų žemės plotų tarpusavio proporcijų dinamika
pateikiama lentelėje.
Žemės fondo pokyčiai (%)
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Esamos žemės naudmenos

Prognozuojamos žemės
naudmenos

%
49,6

plotas, ha
56 958,68

%
33,4

1.

Žemės ūkio naudmenos

plotas, ha
84 638,54

2.

Miškai

38 089,80

22,3

60 707,80

35,6

3.

Keliai

2 468,96

1,5

2 470,00

1,5

4.

Užstatytos teritorijos

2 834,84

1,7

11 425,00

6,7

5.

Vandenys

34 834,53

20,4

34 834,53

20,4

6.

Kita žemė

7 758,34

4,5

4 229,0

2,4

170 625,01

100,0

170 625,01

100,0

Iš viso:
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Šilutės rajono savivaldybės esama žemės fondo sudėtis 2007-01-01

22,30%

49,60%

1,50%

Žemės ūkio naudmenos
Miškai
Keliai
Užstatyta teritorija
Vandenys
Kita žemė

1,70%
4,50%

20,40%

Šilutės rajono savivaldybės numatoma žemės fondo sudėtis 2027 m.

35,60%

1,50%

33,40%

Žemės ūkio naudmenos
Miškai
Keliai
Užstatyta teritorija
Vandenys
Kita žemė

6,70%
2,40%

20,40%

Esamo žemės naudojimo transformacija (iš vienos paskirties į kitą) sprendžiama teisės
aktų nustatyta tvarka išduodant leidimus miško įveisimui ar rengiant detaliuosius planus ir jų
pagrindu pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
Miškų ūkio paskirties žemės didėjimas siejamas su miško įveisimu, gavus leidimą, arba
apleistų žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų savaiminio apaugimo mišku. Kitos paskirties
žemės plotų didėjimas siejamas su miestų ir perspektyvių vietinės reikšmės centrų plėtra, ūkinėskomercinės, rekreacinės, paslaugų veiklos plėtra, vietinės reikšmės kelių tinklo sutvarkymu,
išjungiant juos iš žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės.
8.2 Žemės ir miškų ūkio plėtra
Žemės ūkis. Pagal LR teritorijos bendrojo plano sprendinius Šilutės savivaldybės vakarinė
dalis priskiriama VII potencialo Nemuno žemupio ir Pajūrio žemumos agrarinei zonai. Rytinė
savivaldybės dalis plyti Žemaitijos plynaukščių agrarinėje zonoje. Pagal plotą šios abi zonos
užima 1159 km2. Zonos pasižymi dideliu agrarinės teritorijos panaudojimu žemės ūkiui, tačiau
Šilutės rajono savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sudaro tik 49,6 % visos teritorijos, o mažo
našumo žemės užima 45,9%, dirvožemis jautrus intensyviam žemės dirbimui. Žemės ūkio
naudmenų struktūros pokyčių savivaldybėje maži, ariamos žemės plotai ir sodai nežymiai
padidėjo, o natūralių pievų ir ganyklų – sumažėjo. Vyrauja smulkūs 3-10 ha ūkiai.
Įvertinus esamą planuojamos teritorijos ekonominę situaciją, esamus išteklius ir plėtros
potencialą, Šilutės rajono savivaldybės vakarinė teritorijos dalis nėra palanki intensyvaus žemės
13
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ūkio plėtrai. Žemės ūkio gamybos sąlygos dėl klimato, dažnų stichinių nelaimių yra specifinės.
Žemaičių plynaukščių zonoje ūkininkavimui palankesnės sąlygos, dirvožemiai intensyviam
žemės dirbimui nelabai jautrūs, žemės vidutiniškai našios.
Intensyviam ūkininkavimui tinkamiausios pietryčių teritorijos, apimančios Gardamo,
Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių ir Katyčių seniūnijas. Šiose teritorijoje žemės našumas siekia
35-40 balų. Derlingose žemėse rekomenduojamas rugių, miežių, daržovių auginimas. Taip pat
tinkamos sąlygos plėtoti galvijininkystę, kiaulininkystę.
Pagal mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo tvarką ir mažiau palankias
ūkininkauti vietoves, patvirtintas LR Žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.3D –
72 “Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių” visa savivaldybės teritorija priskirta prie mažiau
palankių ūkininkauti vietovių. Nenašiose žemėse dirbamą žemę tikslinga paversti ekstensyviai
naudojamomis pievomis ir ganyklomis. Kultūrinėse pievose ir ganyklose, įrengtose durpiniuose
dirvožemiuose, siūloma auginti žalienas gyvulininkystei. Eroduojamose žemėse, siekiant
išsaugoti derlingą dirvožemį, būtina kaip galima ilgiau auginti kuokštinę sistemą turinčius
augalus: daugiametes žoles ir javus. Negalima palikti juodojo pūdymo bei auginti kaupiamųjų
augalų (bulvių, šakniavaisių). Kaimo turizmo ir turistinio potencialo teritorijose (Nemuno deltos
regioninis parkas, Švėkšnos apylinkės) sodybas pritaikyti kaimo turizmui, netradicinių augalų
auginimui (vaiskrūmius, šiltnamines ir lauko daržoves, vaistinius augalus, grybus).
Ūkininkavimas leistinas visame Šilutės rajono savivaldybės žemės ūkio naudmenų plote,
kuris sudaro 49,6 % bendro Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ploto. Labiausiai žemės ūkio
plėtra rekomenduojama Bendrojo plano sprendiniuose Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinyje nurodytose kaip žemės ūkio plėtros teritorijos. Jos apima 47 156 ha ploto teritorijas ir
sudaro 27,6 % bendro Šilutės rajono savivaldybės ploto.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra silpnai apsaugotos gelmės. Požeminio ir
paviršinio vandens apsaugai jautriose teritorijose reikalinga trąšų ir/arba cheminių augalų
apsaugos priemonių sumažinimą, organinio ūkininkavimo metodų taikymą. Nemelioruotose
plotuose siūlomas aplinkai palankus ekstensyvus pasėlių auginimas, dirbamos žemės pavertimas
ekstensyviai naudojamomis pievomis ir ganyklomis, mažiau apgyvendintus plotus apsodinti
mišku.
Siekiant išvengti aplinkosauginių problemų ateityje siūloma nekoncentruoti
gyvulininkystės (mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės ir pieno ūkio objektų) vienoje kurioje
savivaldybės vietoje. Numatomą gyvulininkystę siūloma plėtoti visoje savivaldybės teritorijoje,
išskyrus ekologiškai jautrias teritorijas, naudojant buvusius kolūkių ūkinius statinius ir įrenginius.
Gyvulininkystės kompleksai ir stambios pavienės fermos, patenkančios į gamtinio karkaso zonas,
taip pat saugomas teritorijas, kitas teritorijas, kurioms teikiamas prioritetas gamtai, rekreacijai,
turizmui, privalo įsirengti valymo įrenginius gamybos atliekoms nukenksminti. Kitas
gyvulininkystės gamybos atliekas siūloma nukenksminti valymo įrenginiais arba traktuoti kaip
atsinaujinantį energijos šaltinį ir ieškoti galimybių jį panaudoti.
Naujų teritorijų iš miško ūkio paskirties žemės ir kitos paskirties žemės įsavinti žemės
ūkio veiklai nenumatoma.
Svarbiausios kryptys, didinančios Šilutės rajono savivaldybės žemės ūkio
konkurencingumą, yra įstaigų, teiksiančių paslaugas (konsultacines, finansines, socialines ir kt.)
ūkininkams ir kaimo gyventojams tinklo plėtra bei ūkių modernizavimas.
Ekologinė žemdirbystė vystysis nacionalinių parkų, draustinių, vandens telkinių ir
Nemuno užliejamų pievų zonoje. Tai daugiausia natūralios pievos ir ganyklos bei kultūriniai
žolynai. Čia griežtai apribojamas žolynų tręšimas ir naudojimas. Auginant sėjomaininius augalus,
tinkamas supaprastintas žemės dirbimas ir visiškai nenaudojami pesticidai. Tokiuose ūkiuose
atsisakant brangių koncentruotų pašarų, tikslinga plėsti mėsinių galvijų auginimą. Ūkininkauti,
tausojant gamtą, ūkininkai bus skatinami, taikant ekologiško ūkininkavimo kompensacijas.
Miškų ūkis. Šilutės rajono savivaldybėje miškininkystės plėtra numatoma, atsižvelgiant į
pagrindines kryptis ir strateginius tikslus, suformuluotus Lietuvos miškų ūkio politikoje ir jos
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įgyvendinimo strategijoje (patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.
484; Žin., 2002, Nr. 93-4029), t.y.:
• bendroji miškų ūkio politikos kryptis (miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas;
miškų nuosavybės formų įvairovės užtikrinimas; visuomenės dalyvavimas svarbiausių
miškų ūkio klausimų sprendime; visuomenės informavimas apie savivaldybės miškus,
jų būklę ir tvarkymą; miškų mokslo ir mokymo plėtra; tarptautinių ryšių stiprinimas ir
plėtra)
• ekonominė kryptis (racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas
bei miškų produktyvumo didinimas ir auginamos medienos kokybės gerinimas; miškų
ūkio ekonominio efektyvumo didinimas)
• ekologinė kryptis (miško ekosistemų tvarumo užtikrinimas; biologinės įvairovės
išsaugojimas bei miškų sveikatingumo gerinimas);
• socialinė kryptis (visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas;
valstybinio ir privataus miškų ūkio plėtra bendrosios kaimo plėtros kontekste).
Šilutės rajono savivaldybės miškingumas yra 22,3 % (šalies miškingumas yra 32,2 %).
Savivaldybės miškingumą reikėtų padidinti minimaliai bent 10-15%. Didžiąją dalį miškų sudaro
ūkiniai miškai (67,0 %), atitinkamai apsauginiai ir specialios paskirties miškai sudaro 33,0 %. LR
teritorijos bendrajame plane Šilutės rajono savivaldybės teritorija priskirta Vakarų Žemaitijos
vidutinio našumo mišrių miškų pozoniui.
Didinant bendrą Šilutės rajono savivaldybės miškingumo rodiklį, numatoma nederlingas
žemes apželdinti mišku. Savivaldybės teritorijų apželdinimas mišku turi būti vykdomas pagal VĮ
Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą Šilutės rajono savivaldybės miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemą, atitinkamai ją pakoregavus pagal siūlomus Bendrojo plano sprendinius.
Pagal minėtą schemą miškų plotas padidėtų 22 341ha (13,2%). Bendras savivaldybės
miškingumas sudarytų 35,5 %.
Vandens ūkis. Šilutės rajonas turtingas vandenimis, nes jo vakariniame pakraštyje
tyvuliuoja Kuršių marios. Šilutės rajonui tenka apie 42 km Kuršių marių pakrantės. Palei visą
pietinį Šilutės rajono pakraštį vingiuoja Nemunas. Pietvakarinėje rajono dalyje tyvuliuoja didelis
ežeras - Krokų Lanka.
Kuršių marios – žuvingiausias vandens telkinys Lietuvoje. Kuršių mariose aptinkama apie
50 rūšių žuvų. Labiausiai vertinamos verslinėje žuvininkystėje žuvys - karšis, stinta, stintelė,
sterkas, lydeka, vėgėlė, žiobris, ungurys, jūrinis sykas, salatis, lynas.
8.3 Gyventojų skaičiaus prognozė
Savivaldybės gyventojų skaičius mažėja dėl neigiamo ir mažėjančio natūralaus prieaugio
ir neigiamo migracijos saldo. Jeigu išsilaikytų susiklosčiusios tendencijos, prognozuojami
nepalankūs natūralaus mažėjimo ir gyventojų neigiamo migracijos saldo dydžiai:
Natūralus mažėjimas (vidutiniškai geriausiu atveju)
Migracijos neigiamas saldo (vidutiniškai geriausiu atveju)
Tokiu atveju prognozuojami tokie dydžiai:
2005 m.
Bendras gyventojų sk.
54000
Šilutės gyventojų sk.
Kaimo vietovių gyventojų sk.
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21000
33000

2026 m.
n = -2,1 gyv./1000 gyv.
m = -3,9 gyv./1000 gyv.
n + m = -6,0
2015 m.
50850

2026 m.
47880

20520
30330

20050
27830
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Šilutės miesto gyventojų skaičius mažės lėčiau, kaimo – greičiau. Prognozės ribose galimi
persiskirstymai dėl miesto ribų keitimo.
Optimistinė prognozė, t.y. gyventojų skaičiaus augimo tikimybė yra mažai tikėtina dėl
gyventojų senėjimo tendencijų ir mažo gimstamumo, žemės ūkio gamybos struktūrinės dalies
mažėjimo bei migracijos į didmiesčius bei užsienį tikimybių.
Iš dalies gyventojų skaičiaus Šilutės rajone stabilumo veiksnys – Klaipėdos didmiesčio
metropolizacija. Šis procesas gali padėti išlaikyti arba paskatinti kurtis Šilutės rajone naujus
gyventojus, kurių darbo vietos būtų Klaipėda ir kitos jo regiono vietovės.
Sąlygiškai optimistiniu variantu galima būtų laikyti pastarojo penkmečio vidurkius:
n = -1,6 gyv./ 1000 gyv.
m = -2,0 gyv./ 1000 gyv.
n +m = - 4,1
Optimistinis variantas:
Bendras gyventojų sk.
Šilutės gyventojų sk.
Kaimo vietovių gyventojų sk.

2005 m.
54000

2015 m.
52100

2026 m.
50240

21000
35000

20700
31400

20400
30840

8.4 Gyvenamųjų vietovių sistemos raidos tendencijos
Šilutės miestas išlaikys rajono centro rangą. Jo teritorija ir gyventojų skaičius augs
gretimų kaimų sąskaita.
Smulkios gyvenamosios vietovės iki 50 gyventojų sudaro apie 65 % ir iš esmės atitinka
smulkaus žemės ūkio, kaimo turizmo ir bei individualizuotų, specializuotų pramogų ir poilsio
organizavimo, smulkios prekybos, paslaugų interesus.
Esamas 318 kaimų ir miestelių tinklas sumažės apie 15-20 %. Dalis susilies su gretimais
miesteliais ir Šilute, kita dalis – mažiausieji kaimai sunyks, jų vietą užims tie, kurie šiuo metu
mažesni kaip 300 gyventojų. 2001 m. 12 gyvenviečių liko be gyventojų. Prognozuojama, kad šis
procesas tęsis.
Didelis kaimo gyvenviečių būstų ir teritorijos įrangos nusidėvėjimas, praktiškai nereali jų
masinio atnaujinimo tikimybė, o tuo labiau modernizavimo.
Į perspektyvios gyvenamųjų vietovių sistemos bazę gali pretenduoti Šilutė ir didesnės kaip
300 gyventojų 25 gyvenvietės, turinčios skirtingą institucinio aprūpinimo lygį, tačiau išlaikančios
stabilų, iš dalies augantį gyventojų skaičių.
Prognozuojama, kad patraukliomis išliks ir į perspektyvios gyvenamųjų vietovių sistemos
bazę gali pretenduoti Šilutės miestas ir 6-15, daugiau kaip 300 gyventojų turinčių gyvenviečių, su
skirtingu institucinio aprūpinimo lygiu, tačiau išlaikančiu stabilų, iš dalies augantį gyventojų
skaičių, bei tradicines miestelių – vietinių centrų funkcijas.
8.5 Būsto, gyvenimo sąlygų raidos tendencijos
Šilutės rajone būstų kokybė (34 % visų būstų yra mediniai, vidutinis būsto nusidėvėjimas,
įvertinant vidutinę pastatų gyvavimo trukmę lygią 80 metų, yra 45 %) bei silpna pastatų priežiūra
lemia didelius pastatų šilumos nuostolius ir nukrypimus nuo norminių pastatų mikroklimato
sąlygų šildymo sezono metu. 2001 metų surašymo duomenimis centrinę šildymo sistemą turėjo
tik 66,1 % visų būstų, o 0,9 % visų būstų iš viso nebuvo įrengta šildymo sistema.
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Šilutės rajone palyginti nedidelei daliai gyventojų centralizuotai tiekiamas geriamasis
vanduo, bendras gyventojų pasijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų siekia 63 %.
Nuotekų surinkimo tinklai nėra pakankamai išvystyti. Prie jų yra prisijungę beveik 41 % rajono
gyventojų.
Likusi gyventojų dalis naudoja šachtinių šulinių gręžinių vandenį, o nuotekas šalina
išsėmimo duobėse. Tačiau šachtinių šulinių vandeniui būdingas didelis nitratų kiekis (pavasarį),
kietumas, mikrobiologinis užterštumas (vasarą).
1995-2005 m. laikotarpiu apsirūpinimo būstu lygis statistiškai išaugo nuo 17,9 iki 20,7
m²/1gyv. Kadangi prognozuojama, kad gyventojų skaičius mažės, todėl netgi išliekant tam
pačiam būsto fondui, statistinis aprūpinimas būstu didėtų savaime.
Pagal pirmąjį gyventojų skaičiaus kaitos scenarijų 2026 m. gyventojų skaičius ypač
sumažėtų, pagal antrąjį – mažėtų vidutiniškai, todėl statistinis esamo aprūpinimo lygio būstu
palyginimas būtų toks:
2005 m.
20,7 m²/gyv.
2026 m. I sc

23,3 m²/gyv.

II sc. 22,2 m²/gyv.
Svarbiausi būsto plėtros argumentai:
• Būstų kokybinio atnaujinimo poreikis labai didelis – apie 50 % būstų. Tempai
priklausys nuo gyventojų stabilumo ir jų mokumo;
• Naujo būsto, rekonstruojamo miestuose ir kaimuose statybos iniciatoriai – nuolatiniai
savivaldybės gyventojai, siekiantys pagerinti gyvenimo sąlygas, ypač pasirenkant
atskiro šeimos namo ar sodybos variantą. Kita grupė – dėl Klaipėdos (iš dalies ir kitų
miestų) metropolizacijos atsiradę nauji savivaldybės gyventojai siekiantys įsikurti
palankioje gamtinėje aplinkoje (jeigu tam bus sudaromos sąlygos). Ši gyventojų
kategorija gali prisidėti prie sodybų atnaujinimo ar vertingų išlaikymo;
• Pagal būsto surašymo duomenis atitikimo sąlyginiam standartui (higienos ir socialinio
standarto minimumas – 1 kambarys : 1 gyventojas) yra mažas–nuo 26 % vieno
kambario butuose iki 55 % keturių kambarių butuose;
• Butų fondo savivaldybės būstų dalis nuo 1,5 % turėtų išaugti iki 5 %. Tai būtų
socialinės rūpybos ir globos elementas sparčiai senstančiai kaimo bendruomenei;
• Didesnė tikimybė, kad naują kokybinį būstą sieks įsigyti Šilutės ir stambesnių
miestelių gyventojai;
• Dalis gyvenamųjų namų ir sodybų kaimo nepatraukliose vietovėse sunyks;
• Dėl gyventojų senėjimo, vienišų senų žmonių augs socialinio būsto arba kito tipo –
globos namų poreikis.
8.6 Socialinė aplinka
Didelis mažų gyvenviečių tinklo tankis yra pagrindinė santykinai silpno kultūros,
pramogų, parkų, švietimo, globos ir kitų socialinės infrastruktūros įstaigų prieinamumo priežastis.
Ją didina komunikacinis izoliuotumas (didelės laiko, piniginės išlaidos), kuris ypač paliečia
vyresnio amžiaus gyventojus bei kitus, neturinčius ir negalinčius išlaikyti personalinio
susisiekimo priemonių. Viešojo transporto išvystymo lygis šiuo požiūriu nėra pakankamas.
Socialinę atskirtį skatina rajono centro patrauklumas, kaimo vietovių ekonominės bazės
monotoniškumas ir užimtumo pasirinkimo alternatyvų stoka. Tačiau prognozuojama gyventojų
koncentracija stambesnėse gyvenamosiose vietovėse leis sumažinti socialinę atskirtį.
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Problema:
Stoka socialinio būsto, kurio dalis bendroje būsto struktūroje turėtų sudaryti apie 5 % dalį.
Šis būstas skiriamas ne vien žmonėms, kurių mokumas žemas (nepajėgūs įsigyti, išlaikyti
nuosavą būstą ar jį nuomoti), bet ir tiems žmonėms, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose yra
nelikvidus, nesaugus ir kuriems reikalinga parama ir globa. Socialiai ir ekonomiškai svarbu
aprūpinti prieinamu vadinamuoju startiniu būstu jaunoms šeimoms.
8.7 Užimtumo, ekonominės bazės kaita
Remiantis esamos būklės analize galima teigti, kad artimiausią dešimtmetį užimtumo ir
ekonominės bazės struktūra neišliks pastovi dėl įvairių veiksnių, tarp jų – nepriklausančių nuo
savivaldybės kompetencijos (šalies ir ES socialinės, ekonominės politikos, globalizacijos
procesų), demografinių procesų (neigiamo natūralaus prieaugio, gyventojų senėjimo tempų,
didelio migracijos potencialo), iš dalies dėl metropolizacijos proceso – Klaipėdos plėtros įtakos.
Svarbiausios užimtumo ir ekonominės bazės kaitos kryptys:
• Savivaldybės darbo jėgos balansas bus vis labiau atviresnis, darbo vietos pasirinkimas
labiau priklausys ne nuo gyvenamosios vietos, o nuo jų pasiūlos plačiame regione, nuo
darbo sąlygų, reikalingos kompetencijos, galimo atlyginimo ir t. t. Tokio darbo
balanso prielaida – lengvasis automobilis, savaitės ar sezono migracija;
• Dėl atviresnio darbo jėgos balanso Šilutės užimtų nuolatinių gyventojų dalis
statistiškai gali mažėti, nes augs tų gyventojų užimtumas kitur – Klaipėdoje, ir t. t. T.
y. ryškės vis didesnė miestų ir savivaldybių konkurencija, todėl būtinas naujų darbo
vietų kūrimo Šilutės savivaldybėje skatinimas;
• Didžiausia tiesioginės užimtumo kaitos tikimybė – mažės užimtumas žemės ūkyje.
Pagal analogiją su ES šalimis užimtumas gali sumažėti 2–3 ir daugiau kartų.
Atitinkamai mažės dalis gyventojų, kurių pajamų šaltinis būtų žemės ūkis;
• Didės aptarnavimo sferos poreikis (prekyba, paslaugos) dėl mažėjančio šeimų ūkių
skaičiaus ir pajėgumų, gyvenimo būdo pokyčių. Turizmo profesionali vadyba taip pat
skatins paslaugų ir pramogų poreikį. Toks pat vaidmuo gali tekti II-o būsto
savininkams;
• Komunalinio ūkio pajėgumų poreikis augs dėl naujų ir esamų inžinerinių tinklų
statybos, priežiūros ir atnaujinimo darbų poreikio; gyvenamosios aplinkos, viešųjų
erdvių, gatvių ir kelių, priežiūras ir tvarkymo;
• Palyginti maža darbo vietų diversifikacija (įvairovė) mažina savivaldybės veiklos ir
ūkio gyvybingumą, negarantuoja tolygaus vystymo ir nesumažina bedarbystės rizikos
konkurencinėje šalies ir tarptautinėje erdvėje. Be to, maža tikimybė, kad Šilutė šioje
srityje gali būti nepriklausoma nuo šalies ir Klaipėdos regione vykstančių socialinių
ekonominių procesų.
8.8 Kraštovaizdis, galima jo raida
Pagal fizinį geografinį rajonavimą Šilutės rajono savivaldybė patenka į Pajūrio žemumos
ir Nemuno deltos rajonus. Rajonas pasižymi intensyvia sumarine saulės radiacija ir gana ilgu
vegetacijos periodu. Silpnai banguotas reljefas ir gerai išsivystęs hidrografinis tinklas nesudaro
reikiamų sąlygų drėgmės pertekliui susikaupti, pelkių čia nedaug.
Nemuno deltos reljefą sudaro aliuvinė žemuma su vos pastebimu paviršiaus nuolydžiu iš
rytų į vakarus. Žemuma yra apie 2 m aukščiau vidutinio marių lygio. Dėl žemų krantų pavasario
potvynių metu Nemuno ir Kuršių marių vandenys apsemia didelius deltos plotus. Nuslūgdami
potvynių vandenys deltoje palieka didelius kiekius smėlio ir trąšaus dumblo. Deltos paviršiuje
vyrauja dumblingi deltiniai-deltiniai aliuviniai smėliai, kurių storis kinta nuo kelių iki keliolikos
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metrų. Dėl didelio drėgmės pertekliaus palankios sąlygos susidaryti pelkėms. Daugelyje vietų
pelkių dugnas yra žemiau jūros lygio. Nemuno deltoje vyrauja aliuviniai dirvožemiai, todėl
didelius plotus užima lygios, vešlios pievos, kai kur apaugusios lapuočių miškeliais ir karklų
krūmokšniais.
Į Šilutės rajono savivaldybės teritoriją įeina Kuršių nerijos nacionalinis, Nemuno deltos
regioninis parkai, Stemplių, Veiviržo kraštovaizdžio, Kintų, Norkaičių botaniniai, Minijos,
Veiviržo ichtiologiniai, Svencelės, Pleinės telmologiniai, Graumenos hidrografinis, Meškinės
pedologinis, Sausgalvių pievų botaninis zoologinis draustiniai ir Vainuto miškų biosferos
poligonas.
Šilutės rajone yra ir Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų, kurių apsauga
yra orientuota į buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų išsaugojimą, palaikymą, natūralių
buveinių tipų, gyvūnų ir augalų rūšių atkūrimą. Rajone paukščių apsaugai svarbi teritorija yra
Vainuto miškų biosferos poligonas, buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Kintų pievos ir
miškai, Kuršių marios, Minijos upė, Nemuno delta, Pleinės pelkė, Svencelės pelkė, Veiviržo upės
slėnis, Veiviržo ir Šalpės upės slėniai.
Šilutės rajono savivaldybės bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros dalies sprendiniai
turės ilgalaikį teigiamą poveikį kraštovaizdžio apsaugai, kadangi siūloma esamos įrangos
rekonstrukcija, naujų modernių įrenginių statyba, sąvartynų rekultyvavimas užtikrins minimalų
neigiamą poveikį aplinkos komponentams, nuo kurių priklauso kraštovaizdžio išsaugojimas.
Didelių objektų (vandenviečių, nuotekų valyklų, hidroelektrinių ir pan.) statyba gali turėti
neigiamą poveikį kraštovaizdžiui. Tačiau šis poveikis bus minimalus ar jo iš vis gali nebūti,
atlikus teisės aktuose nustatytas aplinkosaugos procedūras (planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimą ir kt.). Sprendiniai gamtinių dujų tiekimo srityje gali turėti didesnį neigiamą
ilgalaikį poveikį kraštovaizdžiui, lyginant su tuo atveju, jei dujotiekis nebūtų tiesiamas. Tačiau
gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros objektai planuojami atsižvelgiant į saugotino kraštovaizdžio
teritorijas.
Žemės naudojimo pokyčiai, svarbiausia žemės ūkio veiklai nenaudojamų sklypų ir
didesnių teritorijų atsiradimas gali būti esminis poveikis Šilutės rajono kraštovaizdžiui. Poveikis
galėtų apimti apie 44 tūkst. ha žemės, kurios našumas yra mažesnis kaip 32 našumo balų ir galėtų
būti naudojama miškui sodinti arba galėtų iš dalies savaime apaugti krūmais ir pan. Įvertinant
pastarąsias nepalankias tendencijas, bendrojo plano kompetencijos ribose siūloma įvertinti galimą
chaotišką miškų sodinimo ir savaiminio augimo sklaidą ir siūloma prevencinė priemonė –
kraštovaizdžio specialieji planai bei kitos BP reglamento priemonės.
Gamtinis karkasas yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas,
užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų
aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. Gamtinės
aplinkos stabilumo užtikrinimas palaikant, formuojant ar gausinant gamtinio karkaso elementų
kokybę teritorijoje savo ruožtu garantuoja didesnį teritorijos ūkinį potencialą bei geresnę
gyvenamosios aplinkos kokybę. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gamtinis karkasas yra
neatsiejama bendro šalies teritorijos gamtinio karkaso dalis. Visos gamtinio karkaso dalys,
lokalizuotos Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, užima 95 829,8 ha ir sudaro 56,2 %. bendro
savivaldybės ploto. Gamtinio karkaso teritorijų dalis sutampa su konservacinėmis, įvairaus
pobūdžio ir intensyvumo ūkinio naudojimo teritorijomis, todėl bendrai nesumuojama su
teritorijomis, kuriose ribojama ūkinė veikla.
Gamtinį karkasą pagal Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymą sudaro šios dalys:
- geoekologinės takoskyros;
- geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos;
- migracijos koridoriai.
Geoekologinės takoskyros – tai teritorijos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei
jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus,
pelkynus bei požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos palaiko bendrąją gamtinio
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kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Regioninė geoekologinė takoskyra užima rytinėje
savivaldybės dalyje Vainuto miškų biosferos poligoną. Rajoninė geoekologinė takoskyra rytuose
– Nemuno deltos regioninį parko dalį, Kuršių marių biosferos poligoną, Kuršių nerijos
nacionalinį parką, Kintų botaninį ir Svencelės telmologinį draustinius. Bendroje Šilutės rajono
savivaldybės gamtinio karkaso sistemoje geoekologinės takoskyros užima 48,3%, o visoje
savivaldybės teritorijoje – 27,1 %. Į regijoninę geoekologinę takoskyrą patenka konservacinio,
rekreacinio ir intensyvaus miškų ūkio funkcinių prioritetų arealai.
Geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos – tai teritorijos, užimančios tarpinę padėtį tarp
geoekologinių takoskyrų ir migracijos koridorių, galinčios pakeisti šoninius migracijos srautus
(šoninį nuotėkį), taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai bei grupės,
natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos
kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms.
Šilutės rajono savivaldybėje geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos apima 23 818,0
ha plotą, kas sudaro 13,9 % rajono teritorijos ploto arba 23,8 % viso gamtinio karkaso ploto.
Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis - esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio
išlaikymas ir saugojimas. Ši kryptis taikoma ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio
karkaso teritorijose, išsaugojusiose natūralų kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo
potencialą. Šių teritorijų perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu,
miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto
režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.
Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Pagrindinė šių teritorijų naudojimo
kryptis yra tausojantis miškų ūkis, vykdant sanitarinius kirtimus ir netaikant plynų kirtimų, taip
pat veikla, susijusi su racionaliu šalutinių miško išteklių panaudojimu, poilsinis turizmas, bei kitų
pasyvesnių rekreacijos krypčių vystymas, derinant naudojimą su konkrečios teritorijos naudojimo
reglamentu (jei toks yra). Mišku neapaugusiose teritorijos dalyse rekomenduojama skatinti
ekologinio ir tausojančio žemės dirbimo sistemas, plėtoti smulkiasklypę daržininkystę,
sodininkystę bei kitus alternatyvius verslus, būdingus atskiriems etnografiniams regionams.
Migracijos koridoriai – tai slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi
medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių
migracija. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje migracijos koridoriai apima 15,1 % rajono
teritorijos ploto arba 26,8 % viso gamtinio karkaso ploto. Regioninis ir svarbiausias rajoninis
migracijos koridorius apima 8 321 ha teritorijos Nemuno ir Minijos upių slėnius. Rajoniniai ir
svarbiausi vietiniai migracijos koridoriai praeina Ašvos, Šyšos, Šusčio, Veiviržo, Tenenio,
Graumenos upių slėniais, kurių plotas – 17 718,1 ha. Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo
kryptis - palaikyti ir didinti esamą kraštovaizdžio natūralumą. Ši kryptis rekomenduotina mišrios
žemės naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip
pat smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Šių teritorijų tvarkymas yra
kur kas sudėtingesnis, nes reikalingas tiek esamų funkcijų suderinimas, tiek atkuriamosios
priemonės gamtinės struktūros galioms stiprinti.
Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Svarbiausia šių teritorijų
naudojimo kryptis yra smulkus ūkis su ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų bei avių
auginimas), daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Esami ūkiai palaipsniui turėtų būti
orientuojami į ekologinius ar pereinamojo tipo (tvaraus ūkininkavimo) ūkius. Dalis dirbamų
žemių laipsniškai verčiamos į pievas ir ganyklas. Pageidautinas miškingumo didinimas mažai
našių, nedirbamų žemių sąskaita, apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu.
Vietinio lygio gamtinio karkaso teritorijos – tai likusios agrarinio kraštovaizdžio
teritorijos lygumose, kalvynuose ir upių slėniuose. Svarbiausia kraštovaizdžio formavimo kryptis
- grąžinti ir gausinti kraštovaizdžio natūralumą atkuriančius elementus. Taikytina žmogaus
veiklos, pirmiausia agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Tai intensyvaus
ūkininkavimo rezultatas. Tokie plotai Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje sudaro 43,8 %, kurių
didžioji dalis lokalizuojasi labiau agrariniu požiūriu įsavintoje centrinėje savivaldybės dalyje.
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Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimas susijęs su natūralios gamtinės aplinkos
atkūrimu, formuojant kultūrinį kraštovaizdį, ir nauju ekologizuotu požiūriu į žemės naudojimą.
Rekomenduojamas teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Tikslingas laipsniškas perėjimas prie
tausojamojo ūkininkavimo. Skatintinas ekologinių ūkių kūrimas. Šiose teritorijose būtinas
žemėnaudos sąskaidos didinimas, sukuriant laukų ir vandens apsauginius želdinius, taip pat
mažesnio našumo žemių pavertimas į pievas ir ganyklas. Racionalus būtų teritorijos miškingumo
didinimas, dirbtinai apželdant ir savaiminės renatūralizacijos keliu, žemės ūkiui netinkamus
plotus.
8.8.1 Saugomos teritorijos
Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų grupę sudaro Nemuno deltos regioninis
parkas, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Minijos, Veiviržo ichtiologiniai, Kintų ir Norkaičių
botaniniai, Sausgalvių pievų botaninis zoologinis, Veiviržo, Stemplių kraštovaizdžio, Svencelės ir
Pleinės telmologiniai, Graumenos hidrografinis, Meškinės pedologinis draustiniai. Išskirtos
paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos “Natura 2000”.
Nemuno deltos regioninis parkas įkurtas 1992 m. Į jį įeina dalis Nemuno deltos su Kuršių
mariomis, Ventės ragu, Rusnės sala, Krokų Lankos ežeru. Taip pat Aukštumalės, Rupkalvių,
Medžioklės pelkės, Beržtų, Leitgirių, Žalgirių miškai. Parko tikslas - išsaugoti unikalią Nemuno
deltos kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Iš čia augančių net 15
augalų rūšių įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Nemuno deltoje gausu ornitologinių bei
ichtiologinių vertybių. Delta yra viena svarbiausių vandens paukščių susitelkimo vietų visame
Baltijos jūros regione. Nemuno protakos yra svarbios žuvų migracijai
Saugomos teritorijos užima 44 067,1 ha plotą, kas sudaro 25,8 % nuo bendro rajono ploto.
Lietuvos ekologinis tinklas yra priemonė, padedanti nustatyti biologinės įvairovės
apsaugos prioritetus mūsų šalyje, pradedanti tarpsektorinę integraciją, taikant Europos bei
regioninių ekologinių tinklų koncepcijas. Nacionalinio branduolio N4 Ašva-Tenenys teritorija yra
vakarų Lietuvoje, Vakarų Žemaičių plynaukštės fiziniame-geografiniame rajone, VeiviržėnųVainuto moreninės plynaukštės mikrorajone, šiaurrytiniame Šilutės rajono savivaldybės dalyje.
Europinės svarbos branduolio E2 Kuršių marių teritorija apima Kuršių nerijos nacionalinį
parką su gretima Baltijos jūros akvatorija, Lietuvai priklausančią šiaurinę Kuršių marių dalį,
Nemuno deltos regioninį parką.
Branduolio teritorijos pakraštyje Kuršių marių ir Baltijos jūros akvatorijoje plyti apsaugos
zona. Nedidelė apsaugos zona plyti ir tarp Aukštumalės pelkės bei Šilutės miesto. Aukštumalės
pelkė (Nemuno deltos RP) – atkuriamoji zona, telmologinis draustinis.
“Natura 2000” – tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis didžiąją
Europos saugomų teritorijų dalį. Teisinis “Natura 2000” pagrindas yra ES gamtos apsaugos
direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Vainuto miškų biosferos poligonas steigiamas išsaugoti
perinčių juodojo gandro (Ciconia nigra) ir vapsvaėdžio (Pernis apivorus) buveines.
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8.9 Kultūros paveldas
(žr. brėž. „Gamtos ir kultūros paveldo brėžinys“)

8.9.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą vienas iš svarbiausių veiksnių,
įtakojančių bendrąją kraštovaizdžio formavimo politiką, yra ypatingą reikšmę kraštovaizdžio
vizualinėje struktūroje turinčių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinė sklaida.
Rengiant Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, informacija apie kultūros
paveldo objektus atitinka LR kultūros ministro 2009-06-01 įsakymu Nr. ĮV-290 patvirtintą
Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemą (toliau – Tinklų
schemą).
Klaipėdos regione priskaičiuojama virš 2300 kultūros paveldo objektų iš kurių beveik
devintadalis yra Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
Šilutės rajono savivaldybė garsi žvejų kaimeliais. Minijos kaimas – tai ypatingą
urbanistinę vertę turinti žvejų gyvenvietė, Lietuvos Venecija. Rusnės sala, kurios plotas 43,5
km2, yra Rusnės miesto teritorija. Rusnėje lankytina muziejumi tapusi pirmoji Uostadvario
vandens kėlimo stotis. Restauruotas Uostadvario švyturys. Rusnės saloje veikia etnografinė žvejo
sodyba. Ventė įsikūrusi Kuršių marių pakrantėje, Ventės rage. Ventės pasididžiavimas – 1863 m.
statytas švyturys pačiame rago smaigalyje. Per Ventę eina paukščių kelias iš Europos šiaurės į
jos pietus ir net į Afriką. Nuo 1929 m. Ventėje veikia ornitologijos stotis. Tam, kad būtų
išsaugotas originalus Nemuno deltos kraštovaizdis, jo gamtinė ekosistema, kultūros paveldo
vertybės, skatinama pažintinė rekreacija, 1992 m. įsteigtas Nemuno deltos regioninis parkas.
Pagal Tinklų schemą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 269 nekilnojamosios
kultūros vertybės, įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
(toliau – Registrą). Iš jų Šilutės rajono savivaldybėje yra 22 paminklai, 196 nekilnojamosios
kultūros vertybės pripažintos saugomomis ir 51 kiti kultūros paveldo objektai, esantys Registre.
Pagal Klaipėdos apskrities bendrąjį (generalinį) planą (patikslinta 2010-02-23) Šilutės
rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų vertybių skaičius yra taip pat - 269. Tai
yra 50 archeologijos objektų, 21 statinių kompleksas, 46 statiniai, 3 mitologinės vietos, 36
monumentai, 5 įvykių vietos, 6 urbanizuotos vietos ir 102 laidojimo vietos.
Visi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai sutartiniais ženklais (UAB „Aplinkos
inžinerija“ informacija apie nekilnojamojo kultūros paveldo reikšmingumą lemiantį vertingųjų
savybių pobūdį (archeologinis, architektūrinis-inžinerinis, urbanistinis ir kitas pobūdis
(mitologinis, etnokultūrinis, istorinis, memorialinis, dailės, sakralinis)) pažymėti grafinėje dalyje
(žr. brėž. „Gamtos ir kultūros paveldo brėžinys“).
Urbanistinį vertingųjų savybių pobūdį turinčių kultūros paveldo objektų (Šilutės (12331),
Rusnės (2933), Rusnės dalies vad. Skirvytėle (10304), Minijos (10322), Katyčių (30184) ir
Švėkšnos (17112)) teritorijų ribos pažymėtos atskiru žymėjimu.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra 22 archeologiniai objektai (piliakalniai,
kapinynai, senovės gyvenvietės), turintys kultūros paminklo statusą.
Papildomoje lentelėje pridedami ir sutartiniu ženklu pažymėti naujai įrašyti į Registrą
Šilutės miesto kultūros paveldo objektai (2010-03-30 duomenys).
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Kultūros vertybės, esančios Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre(Registre)
(Šilutės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schemos, patvirtintos Kultūros ministerijos 2009-06-01
įsakymu Nr. ĮV-290, duomenys)

Eil.
Nr.

1

Pavadinimas

Adresas
(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė)
3

2

Unikalus
(MC) Nr.
Registre
4

Nr.
Tinklų
shemoje
5

Kultūros paminklai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Eidaičių, vad. Pilale,
Pilalės kalnu
Žakainių, Užtenenio,
Jokūbiškės
Jurgaičių, Jomantų,
vad. Milžinkapiais
Nikėlų
Paulaičių, vad. Pilale
Paulaičių
Vilkų Kampo,
vad. Kapų kalnu
Aukštumalos, Lapalių
Lekių, vad. Pilale
Lazduonėnų,
vad. Maža pilaite, Pilale
Užšusties, vad. Ruskalva
Mataičių, Pocių,
vad. Švedų kapais,
Karo kapais, Šiline
Jurkiškės
Kivylių, Vainuto,
vad. Milžinkapiu
Šilininkų
Rusnės
Gailaičių, Uoksų
Jurgaičių, Jomantų
Šiūparių
Akmeniškių
Juodžių, Šeputaičių
Venckų

Piliakalnis

Šilutės

Gardamo

Pašiliškių k.

3359

76

Piliakalnis

Šilutės

Gardamo

Žakainių k.

3360

77

Kapinynas

Šilutės

Švėkšnos

Jurgaičių k.

3363

78

Kapinynas
Piliakalnis
Kapinynas

Šilutės
Šilutės
Šilutės

Švėkšnos
Švėkšnos
Švėkšnos

3364
3365
3366

79
80
81

Kapinynas

Šilutės

Švėkšnos

Nikėlų k.
Paulaičių k.
Paulaičių k.
Vilkų
Kampo k.

3369

82

Šilutės

Saugų

3375

83

Šilutės

Švėkšnos

Lekių k.

3381

84

Piliakalnis

Šilutės

Vainuto

Lazduonėnų k.

3389

85

Kapinynas

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Užšusties k.

4206

86

Kapinynas

Šilutės

Švėkšnos

Mataičių k.

6854

87

Kapinynas

Šilutės

Švėkšnos

Jurkiškės k.

6866

88

Pilkapis

Šilutės

Vainuto

Kivylių k.

6877

89

Kapinynas
Kapinynas
Piliakalnis su
gyvenviete
Piliakalnis su
gyvenviete
Piliakalnis su
gyvenviete
Piliakalnis su
gyvenviete
Piliakalnis su
gyvenviete
Piliakalnis su
gyvenviete

Šilutės
Šilutės

Saugų
Rusnės

Šilininkų k.
Rusnės mstl.

13014
16226

90
91

Šilutės

Švėkšnos

Gailaičių k.

23802

92

Šilutės

Švėkšnos

Jurgaičių k.

23804

93

Šilutės

Švėkšnos

Šiūparių k.

23806

94

Šilutės

Katyčių

Akmeniškių k.

23808

95

Juodžių k.

23814

96

Venckų k.

23816

97

Senovės
gyvenvietė
Piliakalnis

Šilutės
Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio
Žemaičių
Naumiesčio

Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai
1
23
24
25
26
27
28

2
Vėžaičių
Pypliškės
Miestalių
Pelkupio
Čiūtelių, Sakutėlių, vad.
Raganų kapais
Bikavėnų

Kapinynas
Kapinynas
Kapinynas
Kapinynas

Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės

3
Šilutės
Gardamo
Saugų
Švėkšnos

Verdainės k.
Žiogų k.
Miestalių k.
Pelkupio k.

4
6212
2519
26638
2521

5
523
524
525
526

Kapinynas

Šilutės

Saugų

Sakutėlių k.

27086

527

Kapinynas

Šilutės

Vainuto

Bikavėnų k.

3383

528
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3
Žemaičių
Naumiesčio
mstl.
Žemaičių
Naumiestis

4

5

27087

529

20906

530

30306

531

30307
30308
30309

532
533
534

30310

535

29

Žemaičių Naumiesčio,
vad. Žaliuoju kalnu

Piliakalnis

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

30

Žemaičių Naumiesčio

Kapinynas

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

31

Būdviečių, Ūtos,
vad. Stiklo kalva, Stiklyne

Stiklo
gamybos vieta

Šilutės

Gardamo

32
33
34

Gardamo, Nausėdų
Katyčių
Kiošių

Šilutės
Šilutės
Šilutės

Gardamo
Katyčių
Kintų

35

Aukštumalos, Lapalių

Šilutės

Saugų

36
37

Vilkyčių, vad. Ruskalva
Macikų

Šilutės
Šilutės

Saugų
Šilutės

Vilkyčių k.
Macikų k.

6864
3370

536
537

38

Jonaičių, Mažių

Šilutės

Šilutės

Jonaičių k.

30311

538

39

Šilmeižių

Šilutės

Šilutės

Šilmeižių k.

30312

539

40

Švėkšnos
Stankaičių,
vad. Pabudkalniu
Rubokų

Kapinynas
Kapinynas
Kapinynas
Senovės
gyvenvietė II
Kapinynas
Kapinynas
Senovės
gyvenvietė
Senovės
gyvenvietė
Dvarvietė

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos mstl.

20959

540

Piliakalnis

Šilutės

Saugų

Stankaičių k.

3376

541

Kapinynas
Antkapinis
koplytstulpis
Kapo
antkapinis
kryžius
Antkapinis
koplytstulpis
Antkapinis
kryžius
Kapo
antkapinis
koplytstulpis
Koplytėlė su
skulptūra
Koplytstulpis
Koplytstulpis
su skulptūra
Monumentalus
kryžius

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

23818

542

Šilutės

Vainuto

Vainuto mstl.

10082

543

Šilutės

Vainuto

Vainuto mstl.

15386

544

Šilutės

Vainuto

Pajūriškių k.

10081

545

Šilutės

Vainuto

Pajūriškių k.

15385

546

Šilutės

Vainuto

Pajūriškių k.

15255

547

Šilutės

Vainuto

Bikavėnų k.

26497

548

Šilutės

Vainuto

Bikavėnų k.

26499

549

Šilutės

Vainuto

Palolytis

26500

550

Šilutės

Gardamo

Šiaudėnų I k.

15384

551

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos mstl.

13961

552

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos mstl.

26505

553

Šilutės

Švėkšnos

Gedminaičių k.

26506

554

Koplytstulpis
su skulptūra

Šilutės

Švėkšnos

Ilgbrastės k.

13953

555

Koplytstulpis

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Žemaičių
Naumiesčio
mstl.

14006

556

Antkapinis
koplytstulpis
su skulptūra

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Kalininkų k.

14002

557

41
42
43
44

L. Butkevičiaus

45
46
47

M. Kurpalienės

48

Koplytėlė su Kristaus,
nešančio kryžių, skulptūra

49
50

Koplytstulpis su Šv.
Antano skulptūra

51
52

Koplytėlė su Kristaus,
nešančio kryžių, skulptūra

53

Šv. Florijono

54
55

Koplytstulpis su Švč. M.
Marijos Maloningosios
skulptūra

56
57

J. Rapalavičiaus kapo
antkapinis koplytstulpis
su Pietos skulptūra

Koplytėlė su
skulptūra
Paminklas
Koplytstulpis
su
skulptūromis
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Pypliškės k.
Katyčių mstl.
Kiošių k.

24

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1

2

58
59
60

Šilutės, vad. Šojaus
Vilkėno

61
62

Šv. apašt. Jokūbo

63

Šv. Vincento Ferero

64

65
66
67

Švėkšnos

68

Pajūriškių k. kapinių

69
70

Šyškrantės k.
etnoarchitektūrinė
Macikų

71
72

Šyšgirių k.

73

Šilutės

74

Šilutės geležinkelio
stoties pastatų pirmasis
kompleksas

75

Šilutės geležinkelio
stoties pastatų antrasis
kompleksas

76

Šilutės Šv. Kryžiaus

77
78

Stemplių

79

Macikų

80

Šilutės vad. Šojaus dvaro

Koplytstulpis

Šilutės

Dvaro sodyba
Dvaro sodyba
Dujų fabriko
statinių
kompleksas
Bažnyčios
kompleksas
Bažnyčios
kompleksas
Evangelikų
liuteronų
bažnyčios ir
parapijos
namų
kompleksas
Švyturys su
namu
Vandens
kėlimo stoties
kompleksas
Dvaro sodyba
Statinių
kompleksas

Šilutės
Šilutės

SS-073-BPL

3
Žemaičių
Naumiesčio
Šilutės
Švėkšnos

Šilutės
Šilutės

Švėkšnos

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Šilutės

4

5

Degučių k.

26514

558

Šilutė
Vilkėno k.

663
666

559
560

Šilutė

20551

561

Švėkšnos mstl.

23604

562

Degučių k.

1017

563

Rusnė

23608

564

Šilutės

Saugų

Ventės k.

22538

565

Šilutės

Rusnės

Uostadvario k.

4841

566

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos mstl.

1015

567

Šilutės

Vainuto

Pajūriškių k.

28214

568

Sodyba

Šilutės

Rusnės

Šyškrantės k.

29867

569

Dvaro sodyba
Mokyklos
statinių
kompleksas

Šilutės

Šilutės

Macikų k.

657

570

Šilutės

Šilutės

Jonaičių k.

29942

571

Etnoarchitektūrinė sodyba

Šilutės

Kintų

Šyšgirių k.

1638

572

Šilutės

Šilutė

30551

573

Šilutės

Šilutė

30555

574

Šilutės

Šilutė

30560

575

Šilutės

Šilutė

30363

576

Stubrių k.

30707

577

Kalėjimo
statinių
kompleksas
Geležinkelio
stoties pastatų
kompleksas
Geležinkelio
stoties pastatų
kompleksas
Bažnyčios
pastatų
kompleksas
Mokyklos
statinių
kompleksas
Dvaro sodybos
fragmentai
Koncentracijos
stovyklos vieta
ir kapai
Senosios
kapinės
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Šilutės

Katyčių

Šilutės

Švėkšnos

Stemplių k.

660

578

Šilutės

Šilutės

Macikų k.

17035

579

Šilutė

29507

580

Šilutės

25

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1
81

2
Armalėnų k.

5

Armalėnų k.

24268

581

Šilutės

Šilutės

Didšilių k.

24269

582

Šilutės

Šilutės

24270

583

Šilutės

Šilutės

Gaidelių k.

24271

584

Šilutės

Šilutės

Gaidelių k.

24272

585

Šilutės

Šilutės

Gaidelių k.

24273

586

Gaidelių k. penktosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Gaidelių k.

24274

587

Grabupėlių k. antrosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Grabupėlių k.

24275

588

Grabupių k.

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Grabupių k.

24276

589

Šilutės

Šilutės

Jonaičių k.

24277

590

Šilutės

Šilutės

Kalininkų k.

24278

591

Šilutės

Šilutės

Kalininkų k.

24279

592

Šilutės

Šilutės

Kirlikų k.

24280

593

Šilutės

Šilutės

Kirlikų k.

24281

594

83

Gaidelių k. pirmosios

84

Gaidelių k.antrosios

85

Gaidelių k. trečiosios

86

Gaidelių k. ketvirtosios

89

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

4

Šilutės

Didšilių k.

88

3
Šilutės

82

87

SS-073-BPL

90

Jonaičių k.

91

Kalininkų k. pirmosios

92

Kalininkų k. antrosios

93

Kirlikų k. pirmosios

94

Kirlikų k. antrosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1

2
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3

4

5

Laučių k.

24282

595

Šilutės

Laučių k.

24283

596

Šilutės

Šilutės

Laučių k.

24284

597

Šilutės

Šilutės

Macikų k.

24285

598

Šilutės

Šilutės

Mažių k.

24286

599

Šilutės

Šilutės

Metirkviečių k.

24287

600

Šilutės

Šilutės

Metirkviečių k.

24288

601

Šilutės

Šilutės

Metirkviečių k.

24289

602

Šilutės

Šilutės

Pagrynių k.

24290

603

Šilutės

Šilutės

Pagrynių k.

24291

604

Šilutės

Šilutės

Pagrynių k.

24292

605

Šilutės

Šilutės

Pagrynių k.

24293

606

Šilutės

Šilutės

Rupkalvių k.

24294

607

Šilutės

Šilutės

Rupkalvių k.

24295

608

Šilutės

Šilutės

Sausgalvių k.

24296

609

Laučių k. pirmosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

96

Laučių k. antrosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

97

Laučių k. trečiosios

98

Macikų k.

99

Mažių k.

100

Metirkviečių k. pirmosios

101

Metirkviečių k. antrosios

102

Metirkviečių k. trečiosios

103

Pagrynių k. pirmosios

104

Pagrynių k. antrosios

105

Pagrynių k. trečiosios

106

Pagrynių k.

107

Rupkalvių k. pirmosios

108

Rupkalvių k. antrosios

109

Sausgalvių k.

95

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Stačiatikių
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1

2

SS-073-BPL
3

4

5

Šilmeižių k.

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Šilmeižių k.

24297

610

Šyšos k.

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Šyšos k.

24298

611

112

Šlažų k. pirmosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Šlažų k.

24299

612

113

Šlažų k. antrosios

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės

Šilutės

Šilutės

Šlažų k.

24300

613

114

Tatamiškių k.

Šilutės

Šilutės

Tatamiškių k.

24301

614

115

Verdainės k. pirmosios

Šilutės

Šilutės

Verdainės k.

24302

615

116

Verdainės k. antrosios

Šilutės

Šilutės

Verdainės k.

24303

616

117

Vileikių k. pirmosios

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

24304

617

118

Vileikių k. antrosios

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

24305

618

119

Vileikių k. trečiosios

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

24306

619

120

Vileikių k. ketvirtosios

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

24307

620

121

Vileikių k. penktosios

Šilutės

Šilutės

Vileikių k.

24308

621

122

Užlieknių k.

Šilutės

Šilutės

Užlieknių k.

24309

622

123

Domaičių k.

Šilutės

Juknaičių

Domaičių k.

24310

623

110

111

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
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1

2

124

Drunšilių k.

125

Girininkų k.

126

Gurgždžių k.

127

Jakštelių k. pirmosios

128

Jakštelių k. antrosios

129

Jakštelių k. trečiosios

130

Jakštelių k. ketvirtosios

131

Juknaičių k. pirmosios

132

Juknaičių k. antrosios

133

Juknaičių k. trečiosios

134

Juknaičių k. ketvirtosios

135

Kanteriškių k. pirmosios

136

Kanteriškių k. antrosios

137

Klugonų k. pirmosios

SS-073-BPL
3

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
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4

5

Šilutės

Juknaičių

Drunšilių k.

24311

624

Šilutės

Juknaičių

Girininkų k.

24312

625

Šilutės

Juknaičių

Gurgždžių k.

24313

626

Šilutės

Juknaičių

Jakštelių k.

24314

627

Šilutės

Juknaičių

Jakštelių k.

24315

628

Šilutės

Juknaičių

Jakštelių k.

24316

629

Šilutės

Juknaičių

Jakštelių k.

24317

630

Šilutės

Juknaičių

Juknaičių k.

24318

631

Šilutės

Juknaičių

Juknaičių k.

24319

632

Šilutės

Juknaičių

Juknaičių k.

24320

633

Šilutės

Juknaičių

Juknaičių k.

24321

634

Šilutės

Juknaičių

Kanteriškių k.

24322

635

Šilutės

Juknaičių

Kanteriškių k.

24323

636

Šilutės

Juknaičių

Klugonų k.

24324

637

29

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1

2

138

Klugonų k. antrosios

139

Klugonų k. trečiosios

140

Kūgelių k.

141

Leitgirių k. pirmosios

142

Leitgirių k. antrosios

143

Menklaukių k.

144

Naujininkų k.

145

Okslindžių k.

146

Pašyšių k. pirmosios

147

Pašyšių k. antrosios

148

Pašyšių k. trečiosios

149

Pašyšių k. ketvirtosios

150

Piktaičių k. pirmosios

151

Piktaičių k. antrosios

SS-073-BPL
3

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
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4

5

Šilutės

Juknaičių

Klugonų k.

24325

638

Šilutės

Juknaičių

Klugonų k.

24326

639

Šilutės

Juknaičių

Kūgelių k.

24327

640

Šilutės

Juknaičių

Leitgirių k.

24328

641

Šilutės

Juknaičių

Leitgirių k.

24329

642

Šilutės

Juknaičių

Menklaukių k.

24330

643

Šilutės

Juknaičių

Naujininkų k.

24331

644

Šilutės

Juknaičių

Okslindžių k.

24332

645

Šilutės

Juknaičių

Pašyšių k.

24333

646

Šilutės

Juknaičių

Pašyšių k.

24334

647

Šilutės

Juknaičių

Pašyšių k.

24335

648

Šilutės

Juknaičių

Pašyšių k.

24336

649

Šilutės

Juknaičių

Piktaičių k.

24337

650

Šilutės

Juknaičių

Piktaičių k.

24338

651

30
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152

Rumšų k.

153

Skierių k.

154

Šėrių k. pirmosios

155

Šėrių k. antrosios

156

Šėrių k. trečiosios

157

Šilininkų k. antrosios

158

Šilininkų k. trečiosios

159

Šilvių k.

160

Tarvydų k. pirmosios

161

Tarvydų k. antrosios

162

Vaitkaičių k.

163

Vyžių k. pirmosios

164

Vyžių k. antrosios

165

Vyžių k. trečiosios

166

vad. Alkos kalnu

167

Degučių

SS-073-BPL
3

Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Evangelikų
liuteronų
senosios
kapinės
Kalnas
Akmuo su
dubeniu
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4

5

Šilutės

Juknaičių

Rumšų k.

24339

652

Šilutės

Juknaičių

Skierių k.

24340

653

Šilutės

Juknaičių

Šėrių k.

24453

654

Šilutės

Juknaičių

Šėrių k.

24454

655

Šilutės

Juknaičių

Šėrių k.

24455

656

Šilutės

Juknaičių

24456

657

Šilutės

Juknaičių

24457

658

Šilutės

Juknaičių

Šilvių k.

24458

659

Šilutės

Juknaičių

Tarvydų k.

24459

660

Šilutės

Juknaičių

Tarvydų k.

24460

661

Šilutės

Juknaičių

Vaitkaičių k.

24461

662

Šilutės

Juknaičių

Vyžių k.

24462

663

Šilutės

Juknaičių

Vyžių k.

24463

664

Šilutės

Juknaičių

Vyžių k.

24464

665

Šilutės

Juknaičių
Žemaičių
Naumiesčio

Juknaičių k.

3371

666

Degučių k.

13141

667

Šilutės

31

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
1
168

2
Kalnas, vad. Alkos kalnu,
kitaip Aukos kalnu, ir
akmuo, vad. Velnio
akmeniu

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Siaurojo geležinkelio
Šilutės
Šilutės

Švėkšnos
Ventės rago

SS-073-BPL
3

4

5

Vilkų Kampo
k.

23143

668

Švėkšnos mstl.
Šilutė

30620
30623

669
670

Kalnas ir
akmuo

Šilutės

Švėkšnos

Sinagoga
Pastatas

Šilutės
Šilutės

Švėkšnos

Stoties
pastatas

Šilutės

Šilutė

30624

671

Paštas
Mokykla
Namas
Namas
Pastatas
Namas
Namas
Sandėlis
Prekybos eilės
Viadukas

Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės

Katyčių
Katyčių
Katyčių
Katyčių
Švėkšnos

Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Katyčių mstl.
Katyčių mstl.
Katyčių mstl.
Katyčių mstl.
Švėkšnos mstl.

30625
30626
30627
30628
30629
30639
30640
30641
30642
30647

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

Ornitologijos
stotis
Vandens
malūnas
Tiltas
Tiltas
Švyturys
Tiltas
Geležinkelio
tiltas
Evangelikų
liuteronų
bažnyčia
Tiltas
Tiltas
Pastatas
Pastatas
Namas
Pastatas
Pastatas
Namas
Pastatas
Vaistinė
Pastatas
Pastatas
Pastatas
Pastatas
Pastatas
Gaisrinė
Evangelikų
liuteronų
bažnyčia
Kapinių
koplyčia
Evangelikų
liuteronų
bažnyčia

Šilutės

Saugų

Ventės k.

20549

682

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio
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Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės

Saugų
Rusnės
Saugų

Šilutės

Žemaičių
Naumiestis
Šilutė
Stankaičių k.
Uostadvario k.
Sakučių k.

4840

683

22130
22131
16800
4836

684
685
686
687

Šilutė

4838

688

Šilutės

Usėnų

Katyčių k.

2293

689

Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės
Šilutės

Šilutės

Šlažų k.
Šilutė
Kintų mstl.
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Šilutė

4835
4837
16537
15992
15993
15994
16062
2291
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
15947

690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

Šilutės

Kintų

Kintų mstl.

1637

706

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos mstl.

1649

707

Šilutė

16061

708

Šilutės

Kintų
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1

2

210
211
212

3
Malūnas lentpjūvė su
technologine
įranga
Vandens
malūnas
Vandens
malūnas

209

"Švėkšnos bazės"
Švėkšnos trianguliacijos

213
214

Šilutės

215

Rusnės

216
217

Rusnės, vad. Skirvytėle
Minijos k.

218

Katyčių

1

2

SS-073-BPL
4

5

Saugų k.

16606

709

Šilutės

Saugų

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Degučių k.

20548

710

Šilutės

Usėnų

Katyčių k.

4834

711

Punktas

Šilutės

Švėkšnos

Pavilnučio k.

28263

712

Namas
Miesto istorinė
dalis
Miesto istorinė
dalis
Miesto dalis
Gyvenvietė
Miestelio
istorinė dalis

Šilutės

Rusnės

Šyškrantės k.

29842

713

Šilutės

Šilutė

12331

714

Šilutės

Rusnė

2933

715

Rusnė
Minijos k.

10304
10322

716
717

Katyčių mstl.

30184

718

4

5

Šilutės
Šilutės

Kintų

Šilutės

Katyčių

Kiti kultūros paveldo objektai
3

219

Koplytstulpis
su ornament.
kryželiu ir
Marijos
Maloningosios
skulptūra

Šilutės

Vainuto

Girininkų k.

15046

460

220

Koplytėlė su
Marijos
skulptūra

Šilutės

Vainuto

Aušbikavio k.

15254

461

221

Koplytstulpis
su Šv.Juozapo,
Šv. Benedikto,
Šv. Domininko
ir Marijos
Sopulingosios
skulptūromis

Šilutės

Vainuto

Aušbikavio k.

13977

462

222

Koplytstulpis
su Marijos ir
Nukryžiuotojo
skulptūromis

Šilutės

Vainuto

Aušbikavio k.

13978

463

223

Koplytėlė prie
medžio su
Marijos
Maloningosios
skulptūra

Šilutės

Gardamo

Bliūdsukių k.

13951

464

Šilutės

Žemaičių
Naumiesčio

Degučių k.

14001

465

Šilutės

Juknaičių

Domaičių k.

654

466

224

225

Koplytėlė prie
medžio su
Pietos skulpt.
skulptūrine
grupe
Buv. dvaro
sodybos
fragmentai
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1
226
227

228

229
230
231

232
233
234
235

236

237
238

239

240
241
242
243

244

2

SS-073-BPL
3

4

5

Senkapiai

Šilutės

Gardamo

Gardamo k.

2518

467

Piliakalnis
Koplytėlė prie
medžio su
ornamentuotu
kryželiu
ir Jono
Nepamuko
skulptūra
Kryžius
Kapinės
Koplytstulpis
su Marijos
skulptūra
Koplytstulpis
su skulptūrine
grupe "Jėzaus
krikštas"
Kapas
Kapas
Kapas
Koplytstulpis
su ornament.
kryželiu, Šv.
Antano,
Marijos
Maloningosios
ir Barboros
skulptūromis
Piliakalnis,
vad.
Palendrupio
piliakalniu
Kapas

Šilutės

Švėkšnos

Gedikų k.

3380

468

Šilutės

Švėkšnos

Gedminaičių k.

13952

469

Šilutės
Šilutės

Vainuto
Švėkšnos

Girininkų k.
Inkaklių k.

4145
11216

470
471

Šilutės

Švėkšnos

Kalnalio k.

13955

472

Šilutės

Vainuto

Kivylių k.

13980

473

Šilutės
Šilutės
Šilutės

Usėnų
Šilutės
Kintų

Laugalių k.
Metirkviečių k.
Muižės k.

16697
16695
16696

474
475
476

Šilutės

Švėkšnos

Paulaičių k.

13956

477

Šilutės

Švėkšnos

Pavilnučio k.

20523

478

Rusnė

17037

479

Koplytėlė prie
medžio su
Marijos
Maloningosios
skulptūra
Koplytstulpis
su
Rūpintojėlio
skulptūra
Žvejo sodyba
Buv. dvaro
sodybos
fragmentai
Paminklinis
akmuo
Koplytėlė prie
medžio su
ornamentuotu
kryželiu ir
Pietos
skulptūra
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Šilutės

Šilutės

Švėkšnos

Stemplių k.

13957

480

Šilutės

Švėkšnos

Stemplių k.

10065

481

Šilutės

Kintų

Suvernų k.

2457

482

Šilutės

Rusnės

Uostadvario k.

665

483

Šilutės

Usėnų

Usėnų k.

10563

484

Šilutės

Gardamo

Užlaukės k.

13947

485
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2
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3

4

5

Vainuto k.

11221

486

Šeputaičių k.

2522

487

Šiaudviečių k.

11224

488

245

Kapinės

246

Senkapiai

Šilutės

247

Kapinės

Šilutės

248
249
250

Šilutės
Šilutės
Šilutės

Šilutė
Šilutė
Šilutė

16693
16694
11215

489
490
491

Šilutės

Šilutė

4398

492

257
258

Kapas
Kapas.
Kapinės
Kapas ir
antkapinis
paminklas
Kapas
Kapas ir
antkapis
paminklas
Kapinės
Kapas
Paminklas
"Lietuvos nepriklausomybės
dešimtmečiui"
Švėkšna
Piliakalnis

259

Kapinės

Šilutės

260

Paminklas

Šilutės

251
252
253
254
255
256

261

262
263
264

265

266

267
268
269

Koplytėlė su
Marijos
Maloningosios
skulptūra
Dekoratyvinė
skulptūra
"Motinystė"
Kapinės
Koplytėlė prie
medžio su
Pietos
skulptūrine
grupe
Koplytėlė prie
medžio su
Kristaus ir
Marijos
skulptūromis
Koplytstulpis
su Marijos
skulptūra
Koplytstulpis
su Kristaus,
Marijos ir Šv.
Antano
skulptūromis
Sodyba
Gyv. namas
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Šilutės

Vainuto
Žemaičių
Naumiesčio
Žemaičių
Naumiesčio

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos k.

17039

493

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos k.

4143

494

Šilutės
Šilutės

Švėkšnos
Švėkšnos

Švėkšnos k.
Švėkšnos k.

11220
12172

495
496

Šilutės

Švėkšnos

Švėkšnos k.

4483

497

Šilutės
Šilutės

Gardamo

Švėkšnos mst.
Šylių k.
Žemaičių
Naumiestis
Žemaičių
Naumiestis

17112
3378

498
499

11223

500

17040

501

Žąsyčių k.

13974

502

Šilutė

15252

503

Šilutės

Švėkšnos

Šilutės
Šilutės

Vainuto

Dargiškės k.

11222

504

Šilutės

Gardamo

Bartininkų k.

13942

505

Šilutės

Gardamo

Šiaudėnų I k.

13958

506

Šilutės

Vainuto

Palolytis

13983

507

Šilutės

Vainuto

Palolytis

13984

508

Šilutės
Šilutės

Rusnės

Rusnė
Šilutė

1646
16063

509
510
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Naujai įrašyti į Registrą Šilutės r. kultūros paveldo objektai
(2010-03-30 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenys)

Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6

Pavadinimas
2
Liepų g. 3
Taikos g. 17
Taikos g. 15
Liepų g. 8
Juknaičių
Akmeniškių II

7
Skirvytėlės g. 8
8

Namas
Namas
Namas
Namas
Gyvenvietė-parkas
Piliakalnis
Ventės bažnyčios
vieta
Rusnės mstl.
etnoarchitektūrinė
žvejo sodyba

Adresas
(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė)
3
Šilutės
Šilutės m.
Šilutės
Šilutės m.
Šilutės
Šilutės m.
Šilutės
Šilutės m.
Šilutės
Juknaičių
Juknaičių k.
Šilutės
Katyčių
Akmeniškių k.
Šilutės

Kintų

Šilutės

Rusnės

Ventės k.
Rusnės mstl.

Unikalus
(MC) Nr.
Registre
4
32980
32984
32983
32982
33144
33334

Nr.
Tinklų
shemoje
5
-

31755

-

31813

-

8.9.2. Kultūros paveldo teritorijų apsaugos tikslai
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo dalis apibrėžia
Šilutės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugos tikslus, nustato jų tvarkytos ir
naudojimo kryptis ir prioritetus.
Šilutės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugos tikslai:
- užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
- numatyti veiksmingas kultūros paveldo objektų teritorijų tvarkybos ir naudojimo kryptis ir
prioritetus;
- nustatyti kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes atitinkančias naudojimo kryptis ir
prioritetus;
- apibrėžti kitas kultūros paveldo objektų išsaugojimo priemones, Savivaldybės teritorijos
bendrojo plano rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, 83-3029; 2006, 145-5559; 2007, 622384) nustatytus sprendinių konkretizavimo stadijos reikalavimus.
Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo dalies
nuostata, kad kultūros paveldo išsaugojimą būtina vertinti kaip svarbią paskatą vietovės
ekonominei plėtrai. Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas laikomas integralia Šilutės
rajono teritorijos plėtros dalimi. Siekiama vertingiausių objektų išsaugojimo, skatinant jų
naudojimą visuomenės reikmėms.
Šių kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų paskirtis – užtikrinti praeities kartų pastatytų,
įrengtų, sukurtų ar istorinių įvykių sureikšmintų kultūros vertybių išsaugojimą, naudojant arba
pritaikant jas naudoti pirminiu ar istoriškai susiklosčiusiu, joms artimu, ar tikslingai parinktu
būdu. Taip kultūros paveldo objektai turėtų būti naudingi naudotojams ir kartu užtikrintas
optimaliausias kultūros vertybių naudojimas kultūriniam turizmui.
8.9.3. Sąryšis su plėtros strateginiais, teritorijų planavimo ir kitais kultūros paveldo
apsaugos dokumentais
Pateikiamos kultūros paveldo apsaugos nuostatos atitinka Lietuvos nacionalinės darnaus
vystymosi strategiją (Žin., 2003, Nr. 89-2039), nurodančią, kad Lietuvos kultūrinio savitumo
išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų (Žin.,2003,Nr. 89-2039,
23.11str.).
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Pateikiamos sąvokos ir sprendinių turinys atitinka Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 153-5571), Dvarų išsaugojimo programos (LR
Vyriausybės 2003m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 481, Žin., Nr.38-1740 ir LR Vyriausybės
2007 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 486, Žin., Nr.58-2243) nuostatas, Valstybinės kultūros
paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos sprendimą „Dėl etnografinių kaimų
išsaugojimo“ (2006 m. birželio 28 d. Nr. S-3-(119/TN-1).
Pateikiami kultūros paveldo apsaugos sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrąjį planą (Žin., 2002, Nr. 110-4852; 2006, Nr. 111-4198), parengtą Klaipėdos apskrities
teritorijos bendrąjį (generalinį) planą bei Klaipėdos regiono 2007-2013 metų plėtros planą,
patvirtintą 2008-09-25.
Pateikiami sprendiniai atitinka aplinkos tvarkymo tikslus, nustatytus Lietuvos ratifikuotoje
Europos kraštovaizdžio konvencijoje (5 ir 6 str.; Žin., 2002, Nr. 104-4621):
- įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro
kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą;
- integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei savo
kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą
politikos sritį, galinčią turėti poveikį kraštovaizdžiui;
- nustatytus kraštovaizdžius įvertinti atsižvelgiant į suinteresuotų dalyvių ir atitinkamos
gyventojų grupės jiems priskiriamą ypatingą vertę.
8.9.4. Tvarkybos ir naudojimo kryptys
Remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr.153-5571) 4
str. 2 p., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reglamentavimas nustatomas vadovaujantis
šiais apsaugos tikslais:
- mokslinio pažinimo – išsaugoti archeologinius ir kitus unikalius istorinių duomenų,
kuriuos galima perimti atliekant saugomo objekto ar vietovės mokslinius tyrimus, šaltinius.
- viešojo pažinimo ir naudojimo – sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms
nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis;
- viešosios pagarbos – apsaugoti memorialinius ir sakralinius objektus, mirusiųjų ar
žuvusiųjų palaidojimo ir atminimo vietas (karių, sukilėlių, pasipriešinimo okupantams dalyvių ir
kitas neveikiančias kapines ar pavienius kapus).
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 4 p. numato, kad konkrečių
nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą organizuoja Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos ir savivaldybių paveldosaugos padaliniai. Tradicinės religinės
bendruomenės, bendrijos ir centrai, mokslo ir studijų bei kitos valstybinės tyrimų institucijos gali
organizuoti jų veiklos sritį atitinkančio ar nuosavybės teise turimo nekilnojamojo kultūros
paveldo inventorizavimą ir atskleidimą, savo veiksmus derindamos su Departamentu.
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo
daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15-ai dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu
turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti, ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios
kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu, ar aptiktos
vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą (Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 p.).
Visų į Kultūros vertybių registrą įrašytų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkyba
vykdoma vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsniu.
Paveldosauginiai reikalavimai nustatomi apsaugos sutartyse ir kultūros vertybių apsaugos
reglamentuose.
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Kapinės turi būti tvarkomos pagal kapinių tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus.
Savivaldybės taryba savivaldybės paveldosaugos padalinio teikimu kultūros paveldo
objektus skelbia saugomais savivaldybės (Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 10
str. 3 p.).
Kultūros paveldo vertybių tvarkyba ir naudojimas vykdomi pagal specialiuosius teritorijų
planavimo dokumentus, strateginius planus, tikslines programas ir tvarkomuosius paveldosaugos
darbų projektus.
Saugomų objektų teritorijoms nustatoma konservacinė paskirtis (Nekilnojamųjų kultūros
vertybių apsaugos įstatymo 11 str. 5 p.).
Jei objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, apsaugos zonos nėra
nustatytos, joms taikomos LR vyriausybės Specialiųjų Žemės ir miško naudojimo sąlygos XIX p.
(Žin., 1992 08 10, Nr.22-652). Institucija, priėmusi sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto
skelbimą saugomu arba jau saugomo objekto naujai aptiktos vertingosios savybės nustatymą bei
apsaugos reikalavimų pakeitimą, gali iki 6 mėnesių apriboti ar uždrausti darbus, kurie pačiame
objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje galėtų pažeisti vertingąsias savybes. Jei teritorija ir
apsaugos zona nenustatytos, apriboti ar uždrausti darbus galima iki 250 metrų atstumu nuo
objekto. Jeigu dėl nepalankių klimato sąlygų trūkstami tyrimai neatliekami, terminas gali būti
pratęstas. Bendras uždraudimo vykdyti darbus terminas negali būti ilgesnis negu 8 mėnesiai
(Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 5 p).
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai tvarkomi pagal LR Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo 23 str. nuostatas, prižiūrimi pagal šio įstatymo 14 str. 3 dalies
nuostatas.
Veikla kultūros paveldo objektuose, įrašytuose į Registrą, teisės aktais nustatyta tvarka, turi
būti vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo,
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo nuostatų, taip pat bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir juose
nustatomų paveldosaugos reikalavimų kiekvienam kultūros paveldo objektui ir jo teritorijai.
8.9.5. Tvarkybos ir naudojimo prioritetai
Brėžinyje „Gamtos ir kultūros paveldo brėžinys“ įvertinamos Lietuvos Bendrojo plano
nuostatos ir pažymėtos svarbiausios Šilutės rajonui nekilnojamųjų kultūros vertybių sankaupos ir
kultūros paveldo erdvinis karkasas, kuriame išskirtos atskiros zonos: su dominuojančiu valstybės
istorijos paveldu, su kultūros raiškos paveldu ir su minimalia kultūros paveldo raiškos persvara.
Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą Šilutės rajono savivaldybės teritorijos
ŠR dalis patenka į ypač svarbų paveldo vertybių apsaugos arealą, kuriame dominuoja valstybės
istorijos paveldas. Šilutė patenka į paveldo vertybių apsaugos arealą, kuriame dominuoja kultūros
raiškos paveldas. Nemuno deltos regioninis parkas Lietuvos Respublikos bendrajame plane
pažymėtas, kaip ypač svarbus paveldo vertybių apsaugos arealas, kuriame dominuoja kultūros
raiškos paveldas. Rusnei suteiktas kultūros paveldo reprezentacinio centro statusas.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane išskirti pagrindinės nekilnojamųjų
kultūros vertybių sankaupos. Jos įvertintinos planuojant rajono plėtrą.
Kultūros vertybių sankaupos arealai ir kultūros paveldo erdvinio karkaso teritorijos
tvarkytinos išryškinant dominuojančių kultūros paveldo objektų sąveiką su kitais kultūros
paveldo objektais ir vertinga gamtine aplinka. Teritorinės apsaugos priemonėms nustatyti
tikslinga parengti kultūros vertybių sankaupos arealų ir kultūros paveldo erdvinio karkaso
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.
Kultūriniam turizmui tikslinga prioritetiniai pritaikyti objektus, pasižyminčius išskirtiniu
kultūriniu pažintiniu potencialu: vertingiausias dvarų sodybas su parkais, didžiausia kultūrine
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verte pasižyminčius sakralinio architektūros paveldo objektus, reikšmingiausius Šilutės rajono
piliakalnius.
Į Kultūros vertybių registro objektus, įtrauktus į turizmo maršrutus, įrengtinos lankytinų
vietų nuorodos (kelio ženklai), šie objektai turi būti rengiami intensyvesniam lankymui.
Kuršių mariose vyraujanti nepramoninė žvejyba yra būtina sąlyga Šilutės rajono
savivaldybės žvejų kaimelių vertingosioms savybėms ir būdingam istoriniam kraštovaizdžiui
išsaugoti.
Planuojant gyvenviečių plėtrą privaloma atsižvelgti į vertingąsias urbanistikos paveldo
savybes. Saugomi vertingus istorinės urbanistinės erdvės struktūros bruožai, medinio
architektūros paveldo objektai, gamtinės aplinkos kontekstas. Rengiant miestelių bendruosius
planus ir kaimų detaliuosius planus, privaloma saugoti planuojamo miestelio ar kaimo savitumo
bruožus: planinę struktūrą, vertingą gamtos kultūros elementų dermę.
8.9.6. Kitos kultūros paveldo apsaugos skatinimo priemonės
Žemės ūkis laikomas svarbia sąlyga kaimiškajam kultūros paveldui išsaugoti (Lietuvos
etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa, Žin., 2003, Nr.89-4033). Tradicinė žemdirbystė,
padedanti išsaugoti istorinį kultūrinį kraštovaizdį, skatintina kultūros vertybių sankaupos
arealuose.
Išlaidos privačios nuosavybės - prieinamo visuomenei lankyti valstybės saugomo kultūros
paveldo objekto - tvarkomiesiems paveldosaugos darbams kompensuojamos Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 28 str. nustatyta tvarka.
Svarbiausiųjų kultūros paveldo objektų tvarkybai tikslinga kooperuoti rajono biudžeto,
nacionalinio biudžeto, ES paramos ir privačias lėšas.
Tikslinga numatyti mokesčių lengvatas ir kitas skatinimo priemones pritaikant kaimo
turizmui sodybas, įsikūrusias vaizdingumu pasižyminčiose kaimo vietovėse, pasižyminčias
etnoarchitektūrine verte ir autentiškumu bei puoselėjančias gyvąsias etnokultūros tradicijas.
Tikslinga rengti specialias programas, skirtas šiam regionui būdingos tradicinės medžio
statybos ir kitų amatų bei verslų, susijusių su kultūriniu turizmu ir kultūros paveldo objektų
atgaivinimu, plėtotei.
Tikslinga numatyti ir įgyvendinti socialinės plėtros priemones, skirtas išlaikyti ir stiprinti
vietos bendruomenes, aktyviau jas įtraukti į teritorijų planavimo ir kultūros paveldo išsaugojimo
procesus.
Šilutės rajono savivaldybės kultūrinio turizmo programas tikslinga ruošti ir įgyvendinti
kartu su kaimyninių rajonų savivaldybėmis.
Bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėsena
(monitoringas) turi būti vykdoma pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisykles
(Žin., 2005, Nr.86-3242). Stebėsenos rezultatai: stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias
savybes naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas, turėtų
būti teikiami už kultūros paveldo vertybių apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingoms
institucijoms.
Planuojant urbanistinę plėtrą (tame tarpe ir vėjo jėgaines), kiekvienu atveju, būtina
atsižvelgti į kultūros paveldo objektų sklaidą bei objektų vertingąsias savybes.
Šilutės miesto, Rusnės miesto su Skirvytėlės k., Katyčių miestelio istorinės dalys, Minijos
kaimui būtina parengti specialiuosius planus, kitus trūkstamus veiklos šiose teritorijose
reglamentavimo dokumentus ir vadovaujantis jais, pritaikyti viešam pažinimui ir naudojimui,
išsaugant visas miesto centrui būdingas funkcijas, kurortinės gyvenvietės bruožus.
Gailaičių, Jurgaičių, Šiūparių, Akmeniškių, Juodžių, Venckų piliakalnius su gyvenvietėmis
taip pat vertingiausius pavienius piliakalnius būtina pritaikyti kultūriniam, pažintiniam turizmui.
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Šiems archeologiniams objektams turi būti parengiami trūkstami veiklos šiose teritorijose
reglamentavimo dokumentai. Nustatomos apsaugos zonos ir tvarkymo režimai, jei jų nėra.
Eksponuotiniems lankytiniems objektams parengiami tvarkymo projektai.
Švėkšnos sinagogą, Kintų ir Šilutės Evangelikų liuteronų bažnyčias, Šilutės, Stankaičių k.,
Sakučių k., Šlažų k. tiltus, Saugų k., Degučių k., Katyčių k. vandens malūnus, Ventės
ornitologijos stotį, Uostadvario švyturį, pastatus Katyčių mst. ir Šilutės m. būtina pagal galimybes
pritaikyti visuomeninei paskirčiai ir turizmo infrastruktūrai. Statiniai turi būti pritaikomi
kultūriniam, pažintiniam turizmui, restauruojant ar rekonstruojant įvertinti architektūros paveldo
regioninius ypatumus.
8.9.7. Paveldotvarkos teritorinė strategija
•

•
•

Kultūros paveldo, kurio kultūrinė vertė yra neabejotina, aktualus išsaugojimo ir
eksponavimo veiksnys yra turizmo išteklių panaudojimas, o išsaugojimo rėmimas
derintinas su Nacionaline turizmo programa, Kultūrinio turizmo programa bei
agroturizmo (poilsio kaimiškoje aplinkoje) plėtote.
Paveldosaugos srityje išskirtinis dėmesys koncentruotinas objektams, turintiems
simbolinę prasmę visuomenės pilietinei savimonei ir tautinei tapatybei.
Rajono kultūros paveldo objektai ypatingai dėl savo geografinės padėties gali būti
patrauklūs užsienio turistams, nes yra išsidėstę netoli Kuršių marių ir Baltijos jūros.
Taigi labai svarbu tinkamai ir aktyviai pasinaudoti Europos sąjungos struktūrinių
fondų parama.

8.10 Keliai. Susisiekimas. Eismo sauga
Šiaurės – pietų kryptimi pagrindinė transporto dominantė yra 141 krašto kelias, kuris
jungia su apskrities centru - Klaipėda, tarptautiniu IXB transporto koridoriumi (automagistrale
A1) ir pietinėje dalyje su tarptautiniu transporto koridoriumi Via Hanseatica (magistralinis kelias
A12). Galima teigti, kad Šilutės rajonas yra labai stipraus tarptautinių kelių įtakos zonoje. Tai
leidžia daryti vieną svarbią išvadą, kad toks tinklas leidžia Šilutės savivaldybės teritorijoje
išvengti didelio intensyvumo tranzitinių transporto srautų.
2000-2005 metais vidutinis metinis procentinis srautų augimas krašto keliuose Šilutės
rajono savivaldybės teritorijoje siekia iki 8,7 procentų. Metinis procentinis transporto srautų
augimas Šilutės rajono keliuose rodo, kad rajono teritorijoje transporto srautai nėra aktyvūs ir
siekia tik 0-1,5 procento. Tuo tarpu gretimose rajonui teritorijose šis augimas artimas respublikos
lygiui ir siekia 5,5-8,7 procentus.
Kitų kategorijų kelių apkrovimai yra maži ir taršos emisijos požiūriu yra neesminiai:
rajoniniai 47 aut./val.
krašto 220 aut./val.
Magistralinių ir krašto kelių tankis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nėra aukštas –
7,5 km/km², tačiau esant sąlyginai kompaktiškam gyvenviečių išdėstymui, didelei saugomai
Nemuno deltos regioninio parko teritorijai – pakankamas. Bendras rajono kelių tankis sudaro 32,6
km/km.
Šilutės rajono savivaldybėje asfaltuotų valstybinių kelių procentinis skaičius yra
mažiausias Klaipėdos rajono savivaldybėje. Perspektyvinis asfaltuotų (patobulintų) kelių
procentinis skaičius Šilutės rajono teritorijoje turėtų padidėti nuo 52,4 procento 2006 metais iki
55-57 procentų 2016 metais. Šilutės miesto magistralinis gatvių tinklas suformuotas senųjų kelių
pagrindu šiuo metu yra pakoreguotas ir miestas turi rytinį aplinkkelį, kuris nukreipia tranzitinius
srautus nuo miesto centrinės dalies.
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Savivaldybės kelių tinklo struktūra kai kuriose vietose turėtų būti keistina, nes vykstant
ilgalaikiams urbanizacijos procesams poreikiai keitėsi, o kelių tinklas iš esmės nekito. Tai
tiesiogiai liečia pagrindinius rajoninius ir vietinius savivaldybės kelius, kurie galėtų tiesiogiai
jungti pagrindines gyvenvietes ir traukos objektus.
Klaipėdos apskrities rajonų savivaldybėse, be Klaipėdos miesto, didžiausias lengvųjų
automobilių skaičius fiksuotas Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybėse.
1999-2005 m. Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje metinis įskaitinių kelių eismo įvykių
skaičius padidėjo 5,5 procentais. Pagal žuvusiųjų skaičių 1000 gyventojų Klaipėdos apskrityje
blogiausios tendencijos yra Šilutės rajone kur metinis procentinis augimas siekia 14-15 procentų.
Šilutės rajono savivaldybės teritoriją ir toliau aptarnaus Šilutės autobusų parko tolimo ir
vietinio susisiekimo bei kitų rajonų autobusai. Esamas autobusų tinklas rajono teritorijoje yra
gana tankus ir jungia visus pagrindinius miestelius ir gyvenvietes su rajono centru.
Bendras autobusų maršrutinio tinklo tankis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra
pakankamas ir turėtų būti optimizuotas ir daugiau orientuotas į gyventojų ir turistų geresnį
aptarnavimą, mažesnį būtinų persėdimų skaičių (kai dalis pagrindinių maršrutų baigiasi ne
Šilutėje o tęsiasi toliau).
8.11 Aplinkos kokybė ir inžinerinės infrastruktūros raidos tendencijos
Aplinkos kokybės būklę Šilutės rajono teritorijoje reprezentuoja: oro, vandens,
dirvožemio kokybė, triukšmo lygis. Jų kokybės pokyčiai neigiamai arba teigiamai įtakoja
natūralaus kraštovaizdžio, biotos struktūros bei populiacijų pokyčius.
Šilutės rajono gyventojų apklausos metu (2006 m.) tik 22,3 % respondentų nurodė, jog
užterštumo jų gyvenamoje aplinkoje nėra. Didžiausias taršos šaltinis - automobilių transportas.
Bendra teršalų emisija iš stacionarių šaltinių skaičiuojant 1 gyventojui Šilutės rajone 2004
m. buvo šiek tiek dideanė nei šalyje, bet 1,2 karto mažesnė nei vidutiniškai apskrityje.
Prisijungę prie centralizuotų vandentiekio tinklų gyventojų skaičius nėra didelis – 63 %,
daugelyje sistemų vandens kokybė – prasta, paskirstymo tinklai – nepatikimi. Neprisijungę
gyventojai naudoja vandenį iš išsikastų arba gręžtinių šulinių.
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Šilutės rajone visiems vartotojams – gyventojams, įstaigoms ir pramonės įmonėms pagal
poreikį tiekiamas tik požeminis vanduo. Nors požeminio vandens resursai ištirti tik lokaliai, nėra
požymių, kad gali būti susidurta su jo trūkumu. Iš požeminių šaltinių išgaunamo vandens kokybė
yra gera bakteriologiniu atžvilgiu, bet turi padidintą geležies kiekį. Bendrojo plano koncepcijoje
numatoma nugeležinimo įrenginių statyba turėtų pagerinti tiekiamo vandens kokybę.
UAB „Statybos strategija“

41

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

SS-073-BPL

Šilutės rajono savivaldybėje 63 % gyventojų yra pasijungę prie centralizuotų vandentiekio
tinklų. Koncepcijoje numatoma tinklų plėtra užtikrins viešojo vandentiekio prieinamumą 95 %
savivaldybės gyventojų.
Šilutės rajone centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai yra rajono centre ir dar
devyniolikoje gyvenviečių. Nežiūrint to, kad nuotakynės yra įrengtos daugelyje stambesnių
gyvenviečių, gyventojų pasijungimas nėra didelis. Nuotekų surinkimo tinklai nėra pakankamai
išvystyti. Prie jų yra prisijungę beveik 41 % rajono gyventojų.
Šilutės rajonas įeina į bendrą Lietuvos elektros energijos tiekimo tinklą.
Būsto plėtra ir modernizavimas yra svarbiausias veiksnys, dėl kurio prognozuojamas
vandens suvartojimo ir nuotekų kiekio augimas.
Šiuo metu Šilutės rajone yra 6 buitinių atliekų sąvartynai. Planuojamu laikotarpiu visi
esami buitinių atliekų sąvartynai turi būti uždaryti ir rekultivuoti. Jų funkciją turės atlikti vienas
regioninis sąvartynas, atitinkantis visus ES direktyvų reikalavimus.
Dirvožemių užterštumo mastų dėl duomenų trūkumo nėra galimybės įvertinti.
Šilutės rajono inžinerinės infrastruktūros vystymas turės ilgalaikį teigiamą poveikį
gyventojų gyvenimo kokybei, kadangi didės būstų aprūpinimas reikiamomis komunalinėmis
paslaugomis ir gyventojams bus sudarytos sąlygos tinkamai higienai, sveikai gyvenamajai
aplinkai, komfortui. Tai lems mažesnį neigiamą poveikį kitiems aplinkos komponentams,
turintiems įtakos gyvenamajai aplinkai – orui, vandeniui ir kt.
8.12 Inžinerinės geologinės sąlygos
Pagal “Lietuvos Respublikos Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikaciją” (1999 m.
rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 Žin., 1999, Nr. 81-2407) visi naudingųjų iškasenų ištekliai yra
suskirstyti pagal 3 kriterijus: geologinį tyrimą, naudojimo galimybių tyrimą bei ekonominės
vertės nustatymą. Šie etapai sudaro vieningą trimatę išteklių tyrimo ir vertinimo sistemą ir
identifikuojami triženkliu skaitiniu kodu. Pirmas ženklas rodo jų ekonominę vertę, o antras ir
trečias – naudojimo galimybių ir geologinio tyrimo detalumą. Išteklių ekonominė vertė ir
naudojimo galimybės dažniausiai priklauso nuo technologijų išsivystymo, šalies ekonominės
būklės bei pokyčių rinkoje ir yra kintami dydžiai, o geologinio tyrimo detalumas nustatomas
pagal geologinio tyrimo etapų rezultatus.
Detaliai išžvalgyti ištekliai – tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasnų ištekliai, kurių
kiekis, kokybė, technologinės savybės, hidrogeologinės, kasybos ir kitos slūgsojimo sąlygos yra
ištirti detalumu, pakankamu sudaryti naudojimo projektą. Pagrindiniai detaliai išžvalgytų išteklių
parametrai, naudojami naudingosios iškasenos kasybos ir perdirbimo objektų statybos
projektiniams sprendimams priimti bei atlikti planuojamos gavybos poveikio gamtinei aplinkai
vertinimą, nustatomi tiesioginiais matavimais ir tyrimais atitinkamu tinklu bei naudingojo klodo
ribose naudojant ribotą ekstrapoliaciją, pagrįstą geologiniais, geofiziniais, geocheminiais ir kitais
duomenimis.
Parengtinai išžvalgyti ištekliai - tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasenų ištekliai,
kurių kiekis, kokybė, technologinės savybės, hidrogeologinės, kasybos ir kitos sąlygos yra ištirti
detalumu, pakankamu atlikti pirminį poveikio aplinkai vertinimą ir apskaičiuoti ekonominę jų
vertę. Pagrindiniai šių išteklių parametrai, kurie lemia kasybos ir naudingosios iškasenos
perdirbimo būdo pasirinkimą, nustatomi retu (taisyklingu arba netaisyklingu) tinklu atliekant
tiesioginius matavimus ir tyrimus, taip pat naudojant ekstrapoliaciją, pagrįstą kitų tiesioginių bei
distancinių tyrimų duomenimis arba analogija su detaliai išžvalgytais telkiniais.
Prognoziniai ištekliai - tai tikėtini perspektyvių teritorijų arba plotų naudingųjų iškasenų
ištekliai. Jie skirstomi į spėjamus ir aptiktus.
Aptikti prognoziniai ištekliai - tai ribotuose plotuose aptikta naudingoji iškasena, kurios
kiekis ir kokybė yra nustatyti remiantis paieškiniais požymiais (geologiniais ir negeologiniais),
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taip pat bent vienu tiesioginio ir (arba) distancinio geologinio tyrimo parametru (-ais). Šių išteklių
plotų ribos yra grindžiamos geologine ekstrapoliacija.
Spėjami prognoziniai ištekliai - tai potencialiai galėjęs susidaryti tam tikro geologinio
pramoninio tipo naudingosios iškasenos kiekis. Jų buvimas grindžiamas paleogeografiniu,
stratigrafiniu, facijiniu-litologiniu, tektoniniu, petrografiniu, geomorfologiniu ir kitais kriterijais,
o kiekis ir kokybė - tikėtinais parametrais, gautais analogijos su detaliau ištirtais plotais, kuriuose
yra tokio paties geologinio pramoninio tipo išteklių, būdu.
Parengtinai išžvalgytų, o ypač prognozinių išteklių kiekio ir kokybės patikimumas yra
mažesnis, o jų slūgsojimo ir kasybos sąlygos dažnai sudėtingesnės, nes pirmiausia detaliau buvo
tiriama geresnės kokybės bei palankesnes kasybos sąlygas turintys ištekliai. Realų naudingųjų
iškasenų išteklių potencialą sudaro detaliai išžvalgyti ir parengtinai išžvalgyti ištekliai, o
prognoziniai ištekliai – tai rezervas ateičiai, kai bus sunaudoti išžvalgyti ištekliai. Pagal Lietuvos
Respublikos Žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr.63-1582; 2001, Nr.35-1164; 2004, Nr.1676097) ir poįstatyminius teisės aktus naudoti (eksploatuoti) galima tik detaliai išžvalgytus ir
Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisijos posėdyje aprobuotus
išteklius. Parengtinai išžvalgytus ir prognozinius išteklius prieš jų naudojimą reikia detaliai
išžvalgyti.
Šilutės rajonas nepasižymi naudingųjų iškasenų telkinių gausa, tačiau jam būdingos kiek
netradicinės Lietuvoje išteklių rūšys - nafta ar druska. Rajono teritorijoje yra aptikti 34
naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai (2 pav.). Iš Jų
• 12 durpių,
• 6 žvyro,
• 7 smėlio,
• 2 druskos,
• 6 naftos.
Rajone eksploatuojamos durpės (Aukštumala), smėlis (Žiogaičiai, Juknaičiai), žvyras
(Degučiai, Juškaičiai, Gaideliai) ir nafta (Pociai, Vilkyčiai, Sakučiai, Diegliai). Naftos telkinių
užimamuose plotuose nėra taikomi tokie griežti ūkinės veiklos apribojimai žemės paviršiuje kaip
kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose. Ūkinė veikla naftos telkinių žemės paviršiuje negali
įtakoti naftos išteklių, slūgsančių apie 1 km gylyje kiekio ar kokybės.
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Šilutės rajono naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2005, Nr. 351140) (toliau – Sąlygos) nustato savininkų ir naudotojų teisių apribojimus naudingųjų iškasenų
telkiniuose. Pagal šias Sąlygas “išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai
patvirtinti, ir prie jų esančiuose perspektyviuose (pagal klasifikaciją – parengtiniai išžvalgyti)
naudingųjų iškasenų plotuose žemės savininkui, naudotojui draudžiama: statyti gyvenamuosius
namus, gamybinius statinius, įrenginius; kasti naudingąsias iškasenas, išskyrus kasamas savo
reikmėms”, o taip pat “Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” perspektyviuose naudingųjų iškasenų
plotuose sklypai gali būti grąžinami ribotam tiksliniam naudojimui, jeigu su tuo sutinka asmuo,
kuriam grąžinama žemė”. Tačiau Sąlygos nenumato jokių apribojimų prognoziniuose plotuose, o
tai reiškia, kad čia žemė gali būti privatizuojama bei naudojama kitoms reikmėms, dėl ko gali
sumažėti naudingųjų iškasenų išteklių rezervas.
Dalis naudingųjų iškasenų telkinių yra saugomų teritorijų ribose. Tokiu atveju šitoms
teritorijoms galioja dar ir Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 631188; 1995, Nr. 60-1502; 2000, Nr. 58-1703; 2001, Nr. 108-3902). Pagal bendruosius
apribojimus saugomose teritorijose jau veikiančiuose karjeruose gavyba nedraudžiama, tačiau
draudžiama įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus.
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9. Sprendiniai
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendiniai remiasi esamos
būklės, raidos tendencijų analizės ir prognozės rezultatais, savivaldybės Tarybos patvirtinta
plėtros koncepcija ir savivaldybės plėtros BP koncepcijos rėmuose strateginėmis nuostatomis:
• BP strateginis tikslas – sudaryti sąlygas gyvenimo kokybei augti, išlaikant
darniosios plėtros esminius principus;
• BP sprendiniai – tai ilgalaikė erdvinės plėtros strategija, įgyvendinama palaipsniui
ir prioritetų principu;
Bendrojo plano sprendiniais siekiama:
• suformuoti policentrinę integruotą savivaldybės erdvinę struktūrą;
• valdyti užstatomų teritorijų sklaidą;
• sudaryti geresnes sąlygas investuotojų iniciatyvai skatinti ir įgyvendinti
sumanymus;
• efektyviai valdyti viešas socialinės ir inžinerinės infrastruktūros investicijas;
• skatinti polifunkcinį žemės naudojimą;
• mažinti savivaldybės teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir
komunikacinę atskirtį;
• mažinti taršos emisiją ir poveikį aplinkai;
• išlaikyti viešojo keleivinio transporto sistemas ir tinklo prieinamumą visiems
gyventojų sluoksniams;
• padidinti savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų efektyvaus naudojimo
galimybes;
• sudaryti
sąlygas
savivaldybės, valstybės
ir privačių
struktūrų
bendradarbiavimo geras prielaidas;
• gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams pateikti aiškius
gyvenimo ir veiklos organizavimo rajone strateginius ilgalaikius principus bei
gyvenimo ir veiklos pasirinkimo alternatyvas.
9.1 Šilutės rajono teritorijos vystymo erdvinė struktūra
Esamo gyvenamųjų vietovių tinklo rėmuose kuriama tolygios sklaidos, pastovaus ir
garantuoto aptarnavimo centrų sistema. Formuojama hierarchinė savivaldybės centrų ir
gyvenamųjų vietovių sistema:
o Šilutės miestas – savivaldybės a kategorijos centras, jam turėtų būti suteiktas
aktyvios valstybės paramos režimas kaip Klaipėdos metropolio struktūrinei daliai
ir turinčiai palankią geografinę, susisiekimo ir rekreacijos padėtį, sklypų
investicijoms pasiūlą.
o Savivaldybės pacentriai, b kategorija: Švėkšna, Žemaičių Naumiestis.
Vietiniams b kategorijos centrams teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas.
Kokybinę plėtrą turėtų inicijuoti ir vykdyti savivaldybės Taryba, administracija ir jos tarnybos bei
valstybės tarnybos. Kokybinės plėtros vietinių centrų bazę sudarytų esamos švietimo, sveikatos ir
socialinės apsaugos, globos ir rūpybos, kultūros įstaigos bei kitas institucinis aprūpinimas.
Bendru atveju minimalus vietinių centrų privalomo institucinio aprūpinimo įstaigų
sąrašas: mokyklos, medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir rūpybos tarnybos, gaisrinė,
policija, greitoji medicininė pagalba, įvairios techninės tarnybos (vandentiekio, elektros, atliekų
...).
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o c kategorijos vietiniai centrai:
Kintai
Vilkyčiai
Saugos
Gardamas
Rusnė
Vainutas
Juknaičiai
Katyčiai
Usėnai
Šiems centrams taikomas inžinerinių tinklų, viešosios infrastruktūros plėtros prioritetas
įvertinant tradicines žemės ūkio, kaimo turizmo, rekreacijos ir kitas viešąsias paslaugas
aplinkinėms teritorijoms.
o nekategorizuotos vietovės – vienkiemiai, kaimai, kurie neturi plėtros prioriteto ir
palaikomojo režimo, ir jų raidos scenarijų lemtų žemės bei kitos rinkos, taip pat
bei demografinių (natūralaus mažėjimo, migracijos) procesų tempai. Šių vietovių
revitalizacija toleruojama teritorijų naudojimo reglamentų (konkretizavimas
bendrojo plano sprendiniuose) iš esmės palaikant gatvinių ir kupetinių kaimų tipą.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vystymo erdvinės struktūros sprendinys bendrojo
plano „Teritorijos vystymo erdvinės struktūros“ brėžinyje.
Šilutės miesto, kaip svarbiausios urbanistinės struktūros rajone, vystymas yra
analizuojamas atskirai ir pateikiamas kaip šio plano specialus priedas – „Šilutės rajono
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M
1:10 000“.
9.2 Žemės naudojimo reglamentai
Šilutės rajono savivaldybės teritorija skirstoma į:
• Urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas;
• Neurbanizuojamas teritorijas.
Visoms urbanizuotoms, urbanizuojamoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms yra
nurodytos galimos tikslinės žemės naudojimo paskirtys ir naudojimo būdai. Šie nurodymai yra
parengti remiantis esminiais darniosios plėtros principais: policentrine rajono gyvenamųjų
vietovių sistema ir jos vystymo prioritetiškumu, polifunkciniu teritorijų naudojimu, užstatymo
kompaktiškumu, užstatymo struktūrizavimu gatvių ir kelių tinklu, želdynų sistema, kompleksinių
teritorijų įsisavinimu. Šių principų kartu su kitais reglamentais privalumų visuma atitinka BP
sprendinių siekius, suformuotus 9 skyriaus pradžioje.
Urbanizuotoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms jose planuojamų užstatyti sklypų
reglamentai bendru atveju yra:
- užstatymo intensyvumas, UI;
- pastatų aukštis, H;
- užstatymo tankumas %, U.
Rodikliams UI, H ir U nustatyti tik maksimalūs leistini dydžiai. Konkrečiu atveju
užstatymo reglamentai gali būti griežtinami dėl higienos, mikroklimato, gaisrinės ir civilinės
saugos, estetikos ir kompozicijos, įvertinant ir trečiųjų asmenų tuos pačius interesus. Išimtis – b
kategorijos centrų teritorijose, kurios identifikuojamos kaip miesto, miestelio centras ir
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teritorijose užstatymo intensyvumas ir aukštis gali būti didesnis negu UImax ir Hmax. Maksimalios
hmax reikšmės neprivalomos technologiniams įrenginiams (statiniams), bažnyčioms.
Teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimai:
- Saugojimas: šis režimas kaip pagrindinis galioja tiek, kiek numatyta regioninių parkų,
valstybinių draustinių ir kitų saugomų teritorijų patvirtintuose planavimo
dokumentuose. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją saugojimo režimas, kaip elementas
gali būti taikomas želdynų grupėms, reljefo formoms pavienių sklypų ribose, pastatų
ar jų grupių sklypuose.
- Modernizavimas: esamų užstatytų teritorijų ir jose esančių pastatų modernizavimo
svarbiausias tikslas – pastatų energetinė ir inžinerinė renovacija; gyvenamosios
aplinkos modernizavimo svarbiausias tikslas – nauja inžinerinė ir socialinė
infrastruktūra, t.y. žaidimų ir sporto aikštelių, kiemų, takų, šaligatvių, automobilių
aikštelių erdvių sutvarkymas; nauja statyba esamai užstatytose teritorijose, tame tarpe
užstatymo galutiniam suformavimui, polifunkciškumui padidinti, darbo vietų kūrimui.
- Konversija: esamos funkcinės paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas kitu
efektyvesniu būdu, arba ilgalaikiai procesai, palaipsniui keičiantys žemės ūkio
teritorijas į užstatytas ar kitaip urbanizuojamas teritorijas bei rekreacines teritorijas dėl
planuojamos miestų, miestelių ir kaimų plėtros.
- Nauja plėtra - bet kurio tipo naujų statinių statyba kartu su jų sklypų įsisavinimu,
viešosiomis erdvėmis, inžinerine infrastruktūra, struktūriniais želdynais bei kitais
elementais pavienio sklypo, jų grupės arba didesnėse teritorijose pagal iš anksto
parengtus sklypų grupių ir masyvų teritorijų detaliuosius planus arba bendruosius
planus.
- Nerekomenduojama urbanistinė plėtra - numatyta mažoms ir neperspektyvioms
artimiausią dešimtmetį socialiniu ir ekonominiu požiūriu gyvenamosioms vietovėms,
o taip pat įvairios paskirties teritorijoms, kurių urbanizavimas prieštarautų jų
pagrindinei paskirčiai bei komplikuotų socialinį ir inžinerinį aptarnavimą.
Nerekomenduojamos plėtros teritorijoms reglamentų lentelėje yra nurodytos išimtys
dėl pavienių sklypų, sodybų ir žemės ūkio veiklos modernizavimo, rekonstrukcijos.
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinių reglamentų lentelėje yra
nurodyti privalomi papildomai rengtini žemesnio rango teritorijų planavimo dokumentai:
- Naujos plėtros teritorijų, nurodytų „Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų“
brėžinyje arba jos dalies (sklypų grupių, turinčių bendrų inžinerinių ir socialinių
interersų) detaliuosius planus esamoms ir naujoms teritorijoms integruoti, teritorijai
suplanuoti (t.y. suformuoti vidinę struktūrą iš sklypų, komunikacinių koridorių, viešų
erdvių, želdynų ir kitų elementų). Reglamentų lentelėje žymimi TDP, sąlygiškai –
teritorijų detalieji planai arba bendrieji planai (BP). Papildomai - sprendinių
įgyvendinimo skyriuje.
- b, c kategorijos savivaldybės vietiniams centrams rekomenduojama rengti jų teritorijų
bendruosius planus, jeigu teritorinės plėtros tempai būtų spartesni negu pastarąjį
penkmetį.
- Inžinerinių sistemų, kraštovaizdžio ir kiti specialieji planai visai savivaldybės
teritorijai arba jos dalims. Papildomai–sprendinių įgyvendinimo skyriuje.
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9.3 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos susisiekimo sistemos sprendiniai
9.3.1 Pagrindiniai perspektyvinės susisiekimo sistemos tikslai ir uždaviniai
Susisiekimo problemas gali spręsti racionalus teritorijų užstatymas, socialinės
infrastruktūros ir aptarnavimo išvystymas, tolimesnė kompaktiška Šilutės miesto ir kitų miestelių
bei kaimų plėtra, darbo ir gyvenamosios vietos subalansavimas, kurie lemia mažesnį bendrą
gyventojų mobilumą ir transporto eismo poveikį aplinkai. Sprendžiant Šilutės rajono
savivaldybės gyventojų susisiekimo problemas buvo atsižvelgta į atskirų seniūnijų gyventojų
apklausos duomenis, kurie parodė, kad prioritetas perspektyvoje turėtų būti teikiamas Kintų,
Rusnės, Gardamo ir Šilutės rajono seniūnijų gyventojų aptarnavimui.
Gyventojų transportinio aptarnavimo vertinimo santykinis indikatorius rajono vidurkio atžvilgiu
Seniūnijos

Susisiekimas su
rajono centru

Šilutės rajono
Rusnės
Žemaičių
Naumiesčio
Kintų
Katyčių
Juknaičių
Gardamo

Susisiekimas su darbo Kelių tinklo būklė Visuomeninis
vietomis
transportas
0,80

0,77
0,77

0,80
0,69
0,76
0,78

0,65
0,50
0,58

0,79

0,75

0,61
0,33

0,77

Svarbiausi Šilutės miesto susisiekimo sistemos tikslai rajono ir regione kontekste:
1. Didinti rajono konkurencingumą ir užtikrinti subalansuotą rajono ūkinę veiklą bei
gyvenviečių urbanistinę plėtrą, integruoti rajoną į šalies ir tarptautinį transporto tinklą;
2. Orientuoti gyventojus į visuomeninį transportą, mažinti neigiamą transporto poveikį
aplinkai ir atitikti subalansuotos plėtros strateginius tikslus;
3. Užtikrinanti aukštą gyvenimo kokybę ir gyventojų bei poilsiautojų saugumą;
4. Nustatyti savivaldybės, valstybės ir ES struktūrinių fondų remiamas pagrindines ir
efektyviausias susisiekimo infrastruktūros plėtros apimtis ir kryptis.
Perspektyvinę Šilutės rajono savivaldybės susisiekimo sistemą formuos šios transporto
rūšys:
- kelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas automobiliais, tarptautinis ir vietinis
turizmas, visuomeninis transportas);
- geležinkelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas);
- vandens transportas (keleivių ir krovinių pervežimas, vietinis ir tarptautinis turizmas);
- dviračių transportas (vietinis susisiekimas, tarptautinis turizmas).
Šilutės rajono gyventojams ir svečiams yra visos galimybės naudotis jūriniu transportu,
nes atstumas iki Klaipėdos jūrų uosto yra labai nedidelis bei tarptautinio oro transporto linijomis
per Palangos miesto oro uostą.
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9.3.2 Automobilizacijos lygis
Šilutės rajone susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems
automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-ui gyventojų.
Planuojamas aukštas automobilizacijos ir motorizacijos lygis tiesiogiai įtakos transporto srautų
augimą mieste ir priemiestyje, įgalins nesunkiai atlikti reikiamus krovinių ar keleivių
pervežimus, padarys gyventojus žymiai mobilesniais ir nepriklausomais nuo bendro susisiekimo
sistemos išvystymo lygio.
Perspektyvinis Šilutės rajono ir miesto automobilizacijos lygis
2002 m.
2005 m.
2006 m.
2015 m.
Šilutės savivaldybė
324
377
421
480
Šilutės miestas
443
510

2025 m.
550
570

Perspektyvinis automobilizacijos lygis
600
500
400
300
200
Šilutės rajonas
100
0
2002 m.

Šilutės miestas

2005 m.

2006 m.

2015 m.

2025 m.

9.3.3 Kelių tinklo perspektyvinis apkrovimas ir plėtra
Šiaurės – pietų kryptimi pagrindinė transporto dominante išliks esamas 141 krašto kelias
ir magistralinio geležinkelio linija, kurie jungia Šilutės rajono savivaldybės centrą su apskrities
centru - Klaipėda, tarptautiniu IXB transporto koridoriumi (automagistrale A1) ir pietinėje dalyje
su tarptautiniu transporto koridoriumi Via Hanseatica (magistralinis kelias A12). Pagal Lietuvos
teritorijos bendrojo plano sprendinius automobilių kelias numatomas kaip II rango magistralinis
kelias - Pajūrio transporto koridorius „Palanga-Klaipėda-Šilutė-Pagėgiai“.
Tarptautiniai Via Baltica ir Via Hanseatica transporto koridoriai, praeinantys už Šilutės
rajono savivaldybės teritorijų ribų išliks palankūs susisiekimui su atskirais Lietuvos regionais ir
tarptautiniu tinklu, tuo pačiu išvengiant padidintos neigiamos transporto eismo įtakos rajono
ribose. Tačiau esamos tendencijos rodo, kad sunkiojo transporto eismo augimas yra pakankamai
didelis ir tai reikia vertinti formuojant kelių ir gatvių tinklą urbanizuotose teritorijose. Esamas
rytinis Šilutės miesto aplinkkelis sudaro palankias sąlygas pravažiuoti transporto priemonėms
nekertant miesto teritorijos.
Šilutės rajono savivaldybės kelių tinklo karkasą rytų - vakarų kryptimi ir toliau formuos
dvi svarbios regioninės jungtys:
- šiaurinė - krašto kelias Nr.193 „Saugos–Švėkšna–Kvėdarna“. Ši jungtis yra probleminė
Švėkšnos miestelyje, nes visos transporto priemonės priverstos važiuoti per saugomą
senamiesčio teritoriją su nustatytais ribojančiais transporto priemonių aukščių gabaritais. Todėl,
tranzitinio transporto nukreipimas šiuo bendruoju planu siūlomas Švėkšnos pietiniu aplinkkeliu –
jo realizaciją numatant po 2020 metų. Dėl tų pačių priežasčių bei planuojamos urbanizacijos
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aptarnavimui, siūloma vietinės reikšmės jungtis Švėkšnos šiaurinėje dalyje – gali būti įrengiama
tik savivaldybės prerogatyva.
- pietinė - krašto keliai Nr.206 ir Nr.165 „Rusnė – Šilutė - Žemaičių Naumiestis –
Vainutas – Pajūris – Šilalė“. Ši jungtis tampa problematiška Šilutės mieste ir Žemaičių
Naumiestyje, nes transporto srautai apkrauna senamiesčio teritorijas. Problemos kyla ir dėl riboto
Rusnės tilto laidumo Šilutės mieste. Siūloma numatyti naują miesto gatvės jungtį pietinėje
Šilutės miesto dalyje, tiesiogiai sujungiant esamus krašto kelius Nr.141 ir 206, bei įrengiant
sankirtą su geležinkeliu. Ši jungtis, panaudojant esamą rajoninį kelią, leistų tiesiogiai patekti į
Šilutės miesto pietinę dalį iš krašto kelio Nr. 141, kur šiuo metu vyksta pagrindinė Šilutės miesto
ir Pagrynių urbanistinė plėtra. Tranzitinio transporto nukreipimui bei planuojamos urbanizacijos
aptarnavimui siūloma vietinės reikšmės jungtis Žemaičių Naumiesčio pietinėje dalyje – gali būti
įrengiama tik savivaldybės prerogatyva. Kita ne mažiau svarbi problema yra Rusnės kelias, kuris
kasmet apsemiamas potvynių metu. Šį intensyviai gyventojų ir turistų naudojamą kelią reikėtų
rekonstruoti.
Perspektyvinis pagrindinių rajono savivaldybės kelių apkrovimas paskaičiuotas įvertinant
bendrą ir atskirų kelių metinį procentinį pokytį. Rytiniame Šilutės miesto aplinkkelyje srautai
prognozuojami įvertinant ir Šilutės miesto transporto eismo įtaką. Perspektyviniai transporto
srautai rodo, kad krašto keliai Nr.141 ir 165 yra pagrindinės rajono transporto arterijos.
Pagrindiniai Šilutės miesto transportiniai ryšiai yra orientuoti šiaurės, apskrities centro –
Klaipėdos miesto kryptimi. Taigi ir maksimalūs transporto srautų augimai numatomi šiaurės
kryptimi.
Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas svarbiausiuose keliuose
Kelio Nr. / atkarpa
1998 m.
2000 m.
2006 m.
2015 m.
141 Vilkyčiai -Žemaitkiemis
3115
3347
3400
4000
141 Žemaitkiemis-Traksėdžiai
3486
4428
4795
7600
141 Traksėdžiai –Verdainė*
1300
2700
141 Verdainė-Juknaičiai
2618
2086
3047
3800
141 Juknaičiai- Usėnai
2663
2087
1978
2700
193 Saugos-Švėkšna
1642
974
981
1550
193 Švėkšna-rajono riba
460
528
700
206 Šilutė-Rusnė
1924
1668
2184
2600
165 Šilutė-Žemaičių Naumiestis
3029
3143
3516
4400
165 Žemaičių Naum.- Bikavėnai
2358
1509
1726
2200
199 Vainutas-Žygaičiai
986
1194
1900
Pietinis Šilutės miesto aplinkkelis
2000
Švėkšnos pietinis aplinkkelis
900
* rytinis Šilutės miesto aplinkkelis
Rajoniniai keliai
Traksėdžiai –Šilutė Nr.4262
Šilutė-Ramučiai-Gardamas Nr.4209
Priekulė-Sakučiai-Ventė Nr.2201
Pakalnė-Naujoji Skirvytė Nr.4219, Šilutė- Užliekniai Nr.4223
Švėkšna –Vėžaičiai Nr.2208, Ž.Naumiestis-Gardamas–Švėkšna
Nr4208, Rusnė - Uostadvaris Nr.4205, Žemaitkiemis–Sakūčiai
Nr.4206,
Juknaičiai–Sausgalviai-Tatamiškiai
Nr.4215,
Verdainė-Pašyšiai Nr.4220, Saugos-Petreliai Nr.4222, ŠvėkšnaVeiveržėnai Nr.4270,
Pašyšiai-Usėnai Nr.4269, Rusnė-Bevardis upelis Nr.4218,
Žemaičių Naumiestis-Teneniai-Pajūralis Nr.4207
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Transporto paros srautų perspektyvinė dinamika
8000

141 Vilkyčiai -Žemaitkiemis
141 Žemaitkiemis-Traksėdžiai

7000

141 Traksėdžiai –Barzdūnai*
141 Barzdūnai-Macikai*

6000

141 Macikai-Verdainė*

5000

141 Verdainė-Juknaičiai
141 Juknaičiai- Usėnai

4000

193 Saugos-Švėkšna
193 Švėkšna-rajono riba

3000

206 Šilutė-Rusnė

2000

165 Šilutė-Laučiai
165 Vainutas - Bikavėnai

1000

199 Vainutas-Žygaičiai
Pietinis Šilutės miesto aplinkkelis

0
1998

2000

2006

Švėkšnos pietinis aplinkkelis

2015

Sunkiojo krovininio transporto eismas ir toliau vyrauja pagrindiniame Pajūrio transporto
koridoriuje ir didžia dalimi priklausys nuo vykdomos šioje zonoje ūkinės veiklos pobūdžio bei
esamos geležinkelio linijos panaudojimo intensyvumo. Nežiūrint į tai, kad savivaldybės
teritorijoje nepraeina tarptautiniai transporto koridoriai, paskutiniųjų metų tendencijos rodo, kad
sunkiojo transporto srauto augimas savivaldybės teritorijoje buvo didelis. Perspektyviniam
laikotarpiui priimtas metinis srautų procentinis augimas – 3 procentai.
Perspektyvinis sunkiojo transporto paros eismo intensyvumas svarbiausiuose keliuose
Kelias
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2015 m.
141 Priekulė*
443
467
691
900
141 Žemaitkiemis
281
341
496
700
141 Usėnai
216
230
389
550
193 Švėkšna
43
46
77
110
206 Rusnė
69
65
232
320
165 Laučiai
172
204
339
470
165 Bikavėnai
95
102
193
270
199 Balčiai
82
88
122
170
A12 Panemunė*
177
270
232
320
A12 Vidgiriai*
179
204
354
500
*už Šilutės rajono savivaldybės ribų
Perspektyvinis sunkiojo transporto srautas
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Savivaldybės kelių tinklo struktūrą kai kuriose vietose siūloma keisti, nes vykstant
ilgalaikiams urbanizacijos procesams poreikiai keitėsi, o kelių tinklas iš esmės nekito. Tai
tiesiogiai liečia pagrindinius rajoninius ir vietinius savivaldybės kelius, kurie galėtų tiesiogiai
jungti pagrindines gyvenvietes ir traukos objektus. Miestelių ir miestų gatvių tinklas suformuotas
senųjų kelių tinklo pagrindu, todėl reikėtų galvoti apie kai kurių svarbiausių transporto ryšių
pakeitimą nukreipiant transportą liestinėmis ar formuojant naujus transporto koridorius.
Numatomas magistralinių ir krašto kelių tankis Šilutės rajono teritorijoje - 7,5 km/km2.
Tai nėra aukštas tankio rodiklis, tačiau esant sąlyginai kompaktiškam gyvenviečių išsidėstymui,
didelei saugomai Nemuno deltos regioninio parko teritorijai - pakankamas. Rajoninių kelių
tankis, vykstant urbanizacijos procesams galėtų būti padidintas nuo 25,1 km/km2 2006 metais
iki 28,0-30,0km/km2 2020 metais, panaudojant vietinių kelių tinklą.
Perspektyvinis kelių ilgis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje
500
428,2

450

450

400
350
300
2006 m.

250

2020m.

200
127,8

150

81,8

100
50

46
0

0
Magistraliniai keliai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

Perspektyvinis asfaltuotų (patobulintų) kelių procentinis skaičius Šilutės rajono teritorijoje
turėtų padidėti nuo 52,4 procento 2006 metais iki 55-57 procentų 2015 metais, nes yra vienas iš
mažiausių Klaipėdos apskrityje.
9.3.4 Geležinkelio infrastruktūros modernizavimas
Perspektyvinė savivaldybės ūkinė veikla, turint magistralinio geležinkelio liniją, galėtų
būti vystoma be apribojimų. Šalia geležinkelio linijos išsidėstę beveik visos pagrindinės
perspektyvinės savivaldybės gyvenvietės turės neribotas galimybes urbanistinei plėtrai,
garantuojant keleivių pervežimus traukiniais. Būtina esminį dėmesį skirti eismo saugumui ir
greičio padidinimui, vieno lygio pervažų sumažinimui. Būtina kuo skubiau atgaivinti keleivių
pervežimus moderniais traukiniais maršrutu „Šilalė-Klaipėda-Kretinga“. Toks maršrutas
jungiantis su apskrities centru, Klaipėdos jūrų uostu, Palangos oro uostu leistų realizuoti darbo,
mokymosi, poilsio ir aptarnavimo keliones. Mažesnės talpos traukiniai galėtų kursuoti ir iki
Pagėgių. Todėl jau artimiausioje perspektyvoje būtina inicijuoti atitinkamas institucijas esamų
traukinių stočių rekonstrukciją, bei galimų naujų keleivinių stočių įvedimą Klaipėdos miesto
teritorijoje, Traksėdžiuose.
Nutiesus europinės vėžės geležinkelio linija dalis krovinių turėtų būta nukreipta į
Klaipėdos jūrų uostą, todėl visai tikėtina, kad gali būti realizuoti Lietuvos teritorijos bendrojo
plano susisiekimo sistemos sprendiniai ir krovinių pervežimai geležinkeliu per Šilutės rajono
teritoriją gali išaugti kelis kartus, nes ta pačia kryptimi būtų krovinių judėjimas ir iš tarptautinio
koridoriaus Rail Hanseatica.
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AB “Lietuvos geležinkeliai” duomenimis Šilutės rajone numatomi du mobilaus ryšio
GSM-R įrenginiai:
Vilkyčiai
Šilutė

21024'29,11"E; 55031'8,23"N; bokšto aukštis 40 m
21029'1,84"E; 55020'51,14"N; bokšto aukštis 50 m

Pastaba: Teritorijos bendrajame plane geležinkelio infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
numatomi pagal patvirtintą AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009-2011 metų strateginį veiklos planą
ir Valstybinę investicinę programą, atsižvelgiant į esamų geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos
zoną, nustatytą LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (su vėlesniais papildymais ir
pakeitimais) bei geležinkelių transporto sanitarinę apsaugos zoną, nustatytą LR sveikatos
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586.
Papildomas naujų kelių tiesimas bei esamų rekonstrukcijos galimi tik patikslinus šią programą ir
finansavimą.
9.3.5 Visuomeninio transporto perspektyvinė plėtra
Šilutės rajono savivaldybės teritoriją ir toliau aptarnaus autobusų ir traukinių tolimo ir
vietinio susisiekimo maršrutai. Esamas autobusų tinklas rajono teritorijoje yra gana tankus ir
jungia visus pagrindinius miestelius ir gyvenvietes su rajono centru, o keleivinių traukinių eismas
yra nutrauktas, todėl pagrindinis dėmesys turėtų būtų teikiamas traukinių maršrutų atgaivinimui.
Turint magistralinio geležinkelio liniją ir pilnai įrengtą reikalingą keleivių aptarnavimo
infrastruktūrą, yra neekonomiška tuo nesinaudoti, reikia konkuruoti su lengvojo autotransporto
pervežimais ir mažinti poveikį aplinkai. Vienas iš svarbių tikslų būtų pilnai koordinuoti traukinių
ir autobusų eismo tvarkaraščius, naudoti integruotus bilietus.
Perspektyvoje autobusų maršrutinį tinklą siūloma išlaikyti, gerinant keleivių pervežimo
sąlygas: įsigyjant patogesnius keleiviams autobusus, mažinant eismo intervalus ir gerinant
informacinę sistemą.
Šilutės mieste veikiantis autobusų maršrutas, jungiantis Macikų gyvenvietę, Autobusų
stotį, Centrinę ligoninę, Naujakurių kvartalą, Smėlyną ir Traksėdžius galėtų išlikti ir
perspektyvoje. Tačiau jau šiuo metu šis maršrutas neaptarnauja nemažos dalies miesto teritorijos,
todėl vykstant miesto plėtrai neišvengiamai turi atsirasti ir nauji miesto autobusų maršrutai.
Sunku prognozuoti šiuo metu kokios talpos turi būti autobusų talpos, tačiau rekomenduojama
taikyti vidutinės, o gal net mažos talpos autobusus (12-24 vietų), kad sumažinti eismo intervalus
ir padidinti salono užpildymą. Optimalus miesto autobusų maršrutų skaičius 3-4.
Galimi perspektyviniai miesto autobusų maršrutai, kurie yra neprivalomi ir
rekomendacinio pobūdžio:
1 maršrutas „Macikai - Senamiestis – Traksėdžiai“. Maršrutas praeitų šiomis gatvėmis ar
keliais: rajoniniu keliu Nr.4235, krašto keliu Nr. 141, Žemaičių Naumiesčio g., Tilžės g.,
Lietuvininkų g., Turgaus a., Aukštumalės g., Lakštingalų g., Vėtrungių g. ir jos tęsiniu iki
Traksėdžių. Orientacinis maršruto ilgis – 9,0 km.
2 maršrutas „Ramučiai –centras-Pagryniai“. Maršrutas praeitų šiomis gatvėmis: rajoniniu
keliu Nr. 4209, Ramučių, Cintjoniškių, V.Kudirkos, Taikos, Lietuvininkų ir Žalgirio gatvėmis,
rajoniniu keliu Nr.4223. Orientacinis maršruto ilgis – 8,0 km.
3 maršrutas „Traksėdžiai - Centras -Pagryniai“. Maršrutas praeitų šiomis gatvėmis:
Traksėdžio pagrindine gatve, Klaipėdos, Turgaus a., Rusnės, krašto keliu Nr.206, naujomis
Pagrynių gatvėmis. Orientacinis maršruto ilgis – 7,0 km.
Siūloma ir perspektyvoje išlaikyti Šilutės miesto autobusų ir geležinkelio stoties
kaimynystę, kuri yra priimtina ir patogi Šilutės gyventojams ir svečiams. Perspektyvoje būtinas
stočių aptarnavimo infrastruktūros modernizavimas.
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Pagrindinis dėmesys autobusų eismo organizavime turėtų būti teikiamas vietiniam
autobusų maršrutiniam tinklui, kuris turėtų patogiai jungti pagrindinius rajono miestelius,
seniūnijas su rajono centru, apskritimi.
Rekomenduojami pagrindiniai vietiniai spinduliniai autobusų maršrutai:
1. Uostadvaris–Rusnė–Šilutė–Žemaičių Naumiestis–Vainutas–Bikavėnai (maršrutas
Nr.9, 11,18);
2. Usėnai–Juknaičiai–Pagryniai–Traksėdžiai–Žemaitkiemis–Saugos–Vilkyčiai
(maršrutas Nr.4, 8,17);
3. Pagryniai–Šilutė–Traksėdžai–Žemaitkiemis–Sakūčiai–Kintai–Ventė;
4. Pagryniai–Šilutė–Žemaitkiemis–Švėkšna (maršrutas Nr. 2, 5,15);
5. Rusnė–Šilutė–Ramučiai–Gardamas–Žemaičių Naumiestis (maršrutas Nr.10);
6. Šilutė–Pašyšiai–Katyčiai (maršrutas Nr.7);
7. Šilutė–Žemaičių Naumiestis–Gardamas-Švėkšna (maršrutas Nr. 3).
Likusieji maršrutai galėtų būti žiediniai - apjungiamieji, kurie aptarnautų vietinius
gyventojus ir turistus, kurie nepakliūna į pagrindinį vietinį tinklą, aptarnavimas vyktų didesniais
eismo intervalais su padidintu kelionės ilgiu ir trukme. Bendras autobusų maršrutinio tinklo
tankis Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje yra pakankamas ir turėtų būti optimizuotas ir
daugiau orientuotas į gyventojų ir turistų geresnį aptarnavimą, mažesnį būtinų persėdimų skaičių
(kai dalis pagrindinių maršrutų baigiasi ne Šilutėje o tęsiasi toliau).
Perspektyviniai keleivių pervežimai Šilutės autobusų parko pajėgomis 2020 metams
paskaičiuoti pagal esamas tendencijas, kurios dar nėra galutinai nusistovėjusios, todėl galimos ir
nemažos paklaidos.
Perspektyviniai keleivių vežimo rodikliai viešo naudojimo Šilutės autobusų parko maršrutais
Rodikliai
Vežta keleivių vežimas, mln.
Keleivių apyvarta, mln. kel.
km

1995 m.
1,6
16,7

2000 m.
1,2
8,0

2005 m. 2015 m.
1,2
1,5
24,3
30,0

2025 m.
1,8
35,5

Perspektyviniai keleivių pervežimai Šilutės autobuso parku
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9.3.6 Kitų transporto rūšių infrastruktūros plėtra
Rajonas yra vienas iš nedaugelio Lietuvos rajonų, turintis itin palankias sąlygas vandens
transporto panaudojimui, vystant žvejybos, pažintinio ir tarptautinio turizmo verslą. Nemuno
deltos regioninis parkas sudaro visas prielaidas urbanizacijos procesų stabdymui ir gerų gamtinių
sąlygų palaikymui. Vidaus vandens transportas išlieka labai patraukliu keleivių ir krovinių
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pervežimuose. Per Šilutės rajoną teka didžiausios Lietuvos upės Nemuno atšakos Rusnė, Atmata,
Skirvytė, Vytinė ir kt., upės Minija ir Šyša. Vakarinė rajono dalis atsiremia į Kuršių marias.
LR Vyriausybės sprendimu patvirtinti valstybinės reikšmės vidaus vandens keliai:
- Nemuno upė nuo Jurbarko iki Atmatos žiogių, Uostadvario žiemos uosto akvatorija
-126,0 km;
- Kuršių marios nuo Atmatos žiogių iki Klaipėdos jūrų uosto – 74,0 km;
LR Vyriausybės sprendimu patvirtinti vietinės reikšmės vidaus vandens keliai:
- Skirvytė nuo Rusnės iki Skirvytės žiočių – 9,0 km;
- Šyša nuo Šilutės iki Šyšos žiočių – 5,0 km;
- Kuršių marios nuo Atmatos žiočių iki Skirvytės žiočių.
Tarptautinės reikšmės vidaus vandens keliai Lietuvos teritorijoje yra vidaus vandens
kelias E41 Nemuno upe Kaunas-Klaipėda ir E70 kelias Kuršių mariomis.
Šiuo metu prieplaukos ar uostai Šilutės savivaldybės teritorijoje veikia: Rusnėje, Šilutėje,
Šyškrantėje, Minijoje, Ventėje, Šturmuose, Kintuose, prie Rusnaitės upės (valdo Nemuno deltos
parko direkcija), Pakalnės upėje (buvusi Rusnės žuvininkystės ūkio žvejybos laivų prieplauka),
Skirvytės upėje (priklauso LR VRM Pagėgių rinktinei). Esamas vidaus vandens transporto
maršrutų tinklas su esamomis prieplaukomis sudarys visas sąlygas keleivių ir krovinių pervežimų
didinimui, turistų aptarnavimui. Esamų prieplaukų skaičius, įranga ir reikalinga infrastruktūra dar
daugelyje vietų turi būti plėtojama ir modernizuojama.
Pagrindiniai vandens maršrutai, tiesiogiai įtakojantys rajono susisiekimo sistemą būtų:
Šilutė–Rusnė–Nida; Šilutė–Rusnė–Kintai.
Šilutėje yra aerodromas, turintis asfaltbetonio 500 m ilgio ir 25 m pločio lėktuvų
pakilimo taką, priklausantį Krašto apsaugos ministerijos Savanoriškos krašto apsaugos aviacijos
eskadrilei. Juo naudojasi Šilutės aviacijos klubas, kurio nariai skraido sklandytuvais, mokosi jais
skraidyti, užsiima aviaciniais modeliais. Šilutės aerodrome gali leistis įvairūs nedideli lėktuvai
(CESNA, VILGA, PIPER ir pan.). Aerodrome skraidymai vyksta tik šviesiu paros laiku.
Skraidymus aptarnauja Savanoriškos krašto apsaugos aviacijos eskadrilės skrydžių valdymo
specialistai. Būtina parengti Šilutės aerodromo plėtros strategiją, būtina aiškiau apibrėžti
aviacijos klubo veiklos vystymo kryptis, sudaryti sąlygas vykdyti turistams skirtus komercinius
bei užsienio piliečių mokymo skraidymus. Būtų tikslinga parengus atitinkamą pagrindimą
numatyti įrengti skrydžių valdymo punktą, rekonstruoti ir pailginti lėktuvų kilimo-tūpimo taką,
pritaikyti aerodromą skrydžiams tamsiu paros laiku, pastatyti reikiamą aptarnavimo
infrastruktūrą ir išasfaltuoti kelią Armalėnai - aerodromas.
Per Šilutės rajoną praeina tarptautinės tranzitinės Eurovelo kategorijos dviračių trasos
EV-10 dalis. Ji sutampa su nacionalinės reikšmės Vakarų Lietuvos žiedo (325 km, 40 km Šilutės
rajone) dviračių trasos Klaipėda-Palanga-Mosėdis-Žemaitijos nacionalinis parkas-GargždaiPriekulė-Šilutė-Nemuno deltos regioninis parkas, Uostadvaris-Nida (keltu)-Neringa-Klaipėda
dalimi. Šilutės ir Klaipėdos rajonų savivaldybės inicijavo Vakarų Lietuvos žiedo trasos korekciją
per Gargždus-Priekulę-Dreverną-Kintus- Ventę - Šilutę, kad atsispindėtų kaimo turizmo centrai.
Šilutės rajone taip pat yra nacionalinės reikšmės Nemuno dviračių kelio „ Nemuno vėrinio“ trasa
Pagėgiai- Šilgaliai- Stoniškiai-Usėnai – Paleičiai – Juknaičiai – Šilutė – Rusnė - Uostadvaris,
Nemuno turistinės trasos Rusnės žiedas. Šių takų modernizavimui ar naujų atkarpų įrengimui
turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys.
Nežiūrint visų siekiamų tikslų – pirmaeilis tikslas siekiant eismo saugumo būtų įrengti
bent minimalaus pločio (1,5m.) šaligatvius Šilutės miesto ir kitų miestelių gatvėse, ten kur jų
nėra.
Nemuno deltos regioniniame parke yra dviračių trasų, kurios tęsiasi daugelyje vietų
lygiagrečiai vidaus vandens kelių trasoms. Rusnėje yra parengtos kelios įvairaus ilgio ir sunkumo
dviračių trasos, kurių pagrindiniai maršrutai yra Šilutė-Rusnės sala, Dreverna-Kintai-VentėMingė (Kuršių žiedas), Šilutė- Kretinga. Be to, vietinės reikšmės dviračių trasos yra ŠilutėJuknaičiai-Šilininkai (25 km), Šilutė- Ventės ragas-Klaipėda (70 km), po Rusnės salą (35 km).
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Siūloma įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takus Saugų gyvenvietėje, už kelio Nr.165 ŠilalėŽ.Naumiestis-Šilutė (2,03km), kelio Kintai-Ventė (9km), kelio Šilutė-Kintai, Ventė-Minija,
Šilutė-Vilkyčiai, Vilkyčiai-Kabeliai, Verdainė-Macikai juostų ribų.
Taip pat siūloma įrengti pėsčiųjų takus Rusnėje ir įgyvendinti dviračių turizmo trasų
projektus: „Nemuno dviračių kelias“, „Vakarų dviračių žiedas“, “Kuršių kelias“ (100 km).
9.3.7 Transporto ir keleivių pakelės aptarnavimo infrastruktūros plėtra
Esamos degalinės Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje koncentruojasi Šilutės miesto
šiaurinėje ir rytinėje dalyse. Šiuolaikinės degalinės išdėstytos pagrindiniuose aplinkkelio
transporto mazguose bei šiaurinio pramonės rajone prie pagrindinių sankryžų: Klaipėdos g. su
Pramonės ir Gluosnių gatvėmis, Pramonės-Šiaurės, Cintijoniškių - Pramonės g. Taip pat degalinė
stovi Tilžės-Žemaičių Naumiesčio g. sankryžos įtakos zonoje.
Likusių degalinių išsidėstymas teritoriškai yra pakankamai tolygus ir yra Kintuose,
Saugose, Švėkšnoje, Rusnėje, Žemaičių Naumiestyje, Žemaitkiemyje. Kai kurių degalinių
techninis lygis neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, todėl jos turėtų būti modernizuojamos.
Tikslinga, atlikus išsamią analizę ir parengus atitinkamus planavimo dokumentus,
degalines su aptarnavimo infrastruktūra numatyti Šilutės miesto pietinėje dalyje ties Pagryniais,
krašto kelių Nr.141-Nr.165 sankryžos teritorijoje, Šilutės miesto pietinio aplinkkelio-krašto kelio
Nr.141 sankryžos teritorijoje, pietinio aplinkkelio-Rusnės kelio Nr.206 sankryžos teritorijoje, bei
Vakarinio aplinkkelio-Aukštumalės sankryžos teritorijoje, Traksėdžiuose, Juknaičiuose,
Usėnuose, Vainute, Katyčiuose. Aukščiau minimos degalinių vietos valstybinės reikšmės
kelių sankryžų teritorijose yra strateginės, nesprendžia įvažiavimų/išvažiavimų į
suplanuotus objektus. Tikslūs nuovažų ir degalinių dislokacijos sprendiniai turi būti
tikslinami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
Regioninio parko reikalavimai neleidžia įrengti daugiau kempingų, kurie yra
neišvengiami turizmo plėtrai. Šiuo metu yra nepilnai įrengtas kempingas tik Ventėje. Kadangi
kempingai, moteliai nėra tiesioginiai susisiekimo sistemos analizės objektai, tai
perspektyviniuose turizmo ir pakelės aptarnavimo infrastruktūros plėtros planuose turėtų atsirasti
kempingas Šilutėje, moteliai prie pagrindinių krašto kelių ties svarbiausiomis gyvenvietėmis.
9.3.8 Pagrindiniai rajono susisiekimo sistemos plėtros prioritetai
Pagrindiniai susisiekimo sistemos prioritetai ir uždaviniai koncepcijos stadijoje yra
efektyvios, saugios ir subalansuotos savivaldybės susisiekimo sistemos suformavimas:
1. Modernizuoti geležinkelio ruožo Pagėgiai–Šilutė–Klaipėda infrastruktūrą (kelius,
telekomunikacijas, pervažas, stotis), atnaujinti keleivių pervežimus traukiniais;
2. Užtikrinti nuolatinę esamo krašto kelio Nr. 141 rekonstrukciją.
3. Rekonstruoti ar įrengti Rusnės, Uostadvario, Kintų, Šilutės, Pakalnės, Povilų,
Šilininkų, Šyšos, Šturmų, Verdainės uostų / prieplaukų krantines;
4. Įrengti sienos perėjimo punktą Rusnėje;
5. Atnaujinti autobusų parką, optimizuoti vietinių maršrutų tinklą, sumažinti eismo
intervalus.
6. Pagerinti Šilutės aerodromo panaudojimą, įrengti skrydžių valdymo punktą,
rekonstruoti ir pailginti lėktuvų kilimo-tūpimo taką, pritaikyti aerodromą skrydžiams
tamsiu paros laiku, pastatyti aptarnavimo infrastruktūrą, išasfaltuoti kelią Armalėnaiaerodromas.
7. Atlikti šiuos automobilių kelių reakonstrukcijos, modernizavimo ir gatvių tiesimo
darbus:
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Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kelias
Keliai:
Krašto kelio Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-ŠilutėKlaipėda rekonstrukcija
Krašto kelio Nr.165 Šilalė-Šilutė rekonstrukcija
Krašto kelio Nr.193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos
rekonstrukcija
Krašto kelio Nr.193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos,
Švėkšnos pietinio aplinkkelio įrengimas
Krašto kelio Nr.206 Šilutė-Rusnė rekonstrukcija
Estakada krašto kelyje Nr.206 Šilutė-Rusnė
Rajoninio kelio Nr.2201 Priekulė-Sakučiai-Ventė
(Kintų gyvenvietė) rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.2205 Macuičiai-Švėkšna
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4204 Rusnė-UostadvarisVKS1 rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4205 Rusnė-PakalnėUostadvaris rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4207 Ž.Naumiestis-Pajūralis
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4202 Stoniškiai-KatyčiaiDegučiai rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4209 Šilutė-Gardamas
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4215 Juknaičiai-Tatamiškiai
Rajoninio kelio Nr.4217 Šilutė-Povilai
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4220 Verdainė-Usėnai
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4226 Usėnai-Vilkiškiai
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4228 Povilai-Mingė
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4238 Švėkšna-Šalpėnai
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4239 Rusnė-Pagryniai
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4242 Stankiškiai-VKS1
rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4248 Šilutė-Šyša-Krokų
Lankos rekonstrukcija
Rajoninio kelio Nr.4261 pietinis privažiavimas
prie Šilutės
Rajoninio kelio Nr.4262 šiaurinis privažiavimas
prie Šilutės (Klaipėdos gatvė)
Rajoninio kelio Nr.4263 Švėkšna-Veiviržėnai
rekonstrukcija
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Realizacija
Atskiri kelio ruožai iki 2015 metų
Atskiri kelio ruožai iki 2015 metų
Atskiri kelio ruožai po 2015 metų
arba 2020 metų (rezerviniai)
Atskiri kelio ruožai po 2015 metų
arba 2020 metų (rezerviniai)
Atskiri kelio ruožai iki 2015 metų
Atskiri kelio ruožai po 2015 metų
arba 2020 metų (rezerviniai)
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai iki 2015 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai iki 2015 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
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26
27

28
29
30
31
32

Krašto kelias Nr.141 Kaunas–Jurbarkas-Klaipėda.
Pietinio Šilutės miesto aplinkkelio į Rusnę
nutiesimas
Vietinio kelio Žemaitkiemis–Ramučiai
rekonstrukcija
Naujos jungtys planuojamai urbanizacijai
aptarnauti:
Krašto kelias Nr.165 Šilutė-Šilalė. Žemaičių
Naumiesčio pietinis aplinkkelis
Šiaurinio Švėkšnos aplinkkelio nutiesimas
Miesto gatvės jungtis pietinėje Šilutės miesto
dalyje
Kitais planais suplanuotos trasos:
Krašto kelio Nr.141 rekonstrukcija ties Sakūtėlių
k. Suplanuota Kauno-Jurbarko-Šilutės-Klaipėdos
kelio ruožo 196,60-205,38 km rekonstravimo SPL
Krašto kelio Nr.141 rekonstrukcija ties Mantvydų
k. Suplanuota Kauno-Jurbarko-Šilutės-Klaipėdos
kelio ruožo 196,60-205,38 km rekonstravimo SPL
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Atskiri kelio ruožai po 2020 metų
Atskiri kelio ruožai po 2020 metų

Savivaldybės prerogatyva
įrengiami koridoriai
Savivaldybės prerogatyva
įrengiami koridoriai
Savivaldybės prerogatyva
įrengiami koridoriai

Pastabos:
1. Keliai, kurie nėra įtraukti į patvirtintą „2002-2015m. patikslintą Lietuvos Respublikos
valstybinės reikšmės Kelių priežiūros ir plėtros programą“ (KPPP) yra tik rekomendacinio
pobūdžio ir gali būti realizuoti tik papildomai ją patikslinus bei atsižvelgus į finansavimo po
planuojamo laikotarpio galimybes.
2. Bendrajame plane rekomenduojami nauji keliai ir esamų kelių kategorijų pakeitimai išlieka
rekomendacinio pobūdžio, kol jie nėra patvirtinti aukštesnio rango teritorijų planavimo
dokumentais (Lietuvos, apskrities teritorijos bendrieji planai) ir oficialiai patvirtinti Kelių
direkcijoje, bei Vyriausybės nutarimu nėra įtraukti į KPPP.
3. Nutiesus miestų ar miestelių aplinkkelius senosios kelių trasos per miestą tampa miesto
gatvėmis. Numatomos miestų ir miestelių aplinkkelių trasos ar jungtys turi būti papildomai
tikslinamos šių teritorijų bendruose planuose.
4. Bendrojo plano sprendiniai gali būti keičiami jei (kai) tam pagrindas bus numatytas kituose
strateginiuose planavimo dokumentuose.
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9.4 Inžinerinė infrastruktūra
9.4.1 Ekoinžinerinė infrastruktūra
9.4.1.1 Vandentieka
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Šilutės rajono gyventojų būtų aprūpinami viešojo
vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. Tuo tikslu turi būti plečiami esami vandentiekio tinklai ir
įrengiamos naujos modernios vandens tiekimo sistemos.
Šilutės rajono bendrajame plane numatoma, kad visas tiekiamas vanduo atitiks dabar
galiojančią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Tuo
tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno, rekonstruojami esami
bei įrengiami nauji vandens gerinimo įrenginiai.
Norint įgyvendinti šiuos siekius Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
numatoma:
• plėsti esamus Šilutės vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas teritorijas;
• prie Šilutės miesto vandentiekio prijungti Traksėdžių, Armalėnų, Barzdūnų, Grabupių
ir Verdainės gyvenvietes;
• plėsti esamus Traksėdžių vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas
teritorijas, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, apjungti su Šilutės vandentiekiu;
• plėsti esamus Grabupių vandentiekio tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas
teritorijas, apjungti su Šilutės vandentiekiu;
• Armalėnuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Šilutės miesto vandentiekio;
• Verdainėje įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Šilutės miesto vandentiekio;
• Barzdūnuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Šilutės miesto vandentiekio;
• Sausgalviuose įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius;
• plėsti esamus Macikų vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Pagrynių vandentiekio tinklus;
• plėsti esamus Laučių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Gaidelių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį;
• plėsti esamus Vileikių ir Užlieknių vandentiekio tinklus, apjungti dvi atskiras
vandenvietes;
• plėsti esamus Gardamo vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Šylių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Ramučių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį;
• plėsti esamus Žakainių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• Bliūdsukiuose vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti
vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Juknaičių vandentiekio tinklus, vieną vandenvietę uždaryti kitą
rekonstruoti, prijungti Klugonų ir Vyžių gyvenvietes.
• plėsti esamus Pašyšių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Tarvydų vandentiekio tinklus;
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plėsti esamus Kanteriškių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį;
• plėsti esamus Leitgirių vandentiekio tinklus;
• plėsti esamus Paleičių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Katyčių vandentiekio tinklus, apjungti su Versmininkų vandentiekiu;
• Versmininkuose vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus apjungiant su Katyčių vandentiekiu;
• plėsti esamus Stubrių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, prijungti Kažemėkų
gyvenvietę;
• plėsti esamus Kintų vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius,
prijungti Uogalių gyvenvietę;
• Uogaliuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Kintų vandentiekio;
• Sakūčiuose vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus,
pastatyti vandens gerinimo įrenginius, prijungti Kiškių
gyvenvietę;
• Kiškiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Sakūčių vandentiekio;
• Ventėje vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus vandentiekio
tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• Stankiškiuose vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti
vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Rusnės vandentiekio tinklus, prijungti Šyškrantės ir Pakalnės
gyvenvietes;
• Šyškrantėje įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Rusnės vandentiekio;
• Pakalnėje įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Rusnės vandentiekio;
• plėsti esamus Uostadvario vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• plėsti esamus Saugų vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius,
prijungti Kukorų gyvenvietę;
• Kukoruose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Saugų vandentiekio;
• plėsti esamus Vilkyčių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius,
prijungti Sakūtėlių gyvenvietę;
• plėsti esamus Sakūtėlių vandentiekio tinklus, apjungti su Vilkyčių vandentiekiu;
• plėsti esamus Petrelių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį;
• Žemaitkiemyje (Saugų sen.) įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti
vandens gerinimo įrenginius;
• Lapynuose įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius, prijungti Barvų gyvenvietę;
• Barvuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie numatomo Lapynų
vandentiekio;
• Aisėnuose įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius;
• plėsti esamus Švėkšnos vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius,
prijungti Vilkėnų I gyvenvietę;
• plėsti esamus Inkaklių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
• Vilkų Kampo gyvenvietėje įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti
vandens gerinimo įrenginius;
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Stemplėse įrengti vandenvietę, vandentiekio tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius;
plėsti esamus Usėnų vandentiekio tinklus, prijungti Žemaitkiemio gyvenvietę;
plėsti esamus Žemaitkiemio (Usėnų sen.) vandentiekio tinklus, prijungti Usėnų
vandentiekio;
plėsti esamus Vainuto vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
plėsti esamus Bikavėnų vandentiekio tinklus;
plėsti esamus Balčių, Kivylių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo
įrenginius;
plėsti esamus Gorainių vandentiekio tinklus, rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti vandens gerinimo įrenginius;
Aušbikavyje vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, rekonstruoti vandenvietę
įrengiant papildomą gręžinį;
plėsti esamus Žemaičių Naumiesčio vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo
įrenginius, prijungti Sugintų, Vanagių, Kadagiškių ir Ciparių gyvenvietes;
plėsti esamus Sugintų vandentiekio tinklus, prijungti prie Žemaičių Naumiesčio
vandentiekio;
Vanagiuose vandentieką perduoti viešajam vandens tiekėjui, plėsti esamus
vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius, rekonstruoti vandenvietę
įrengiant papildomą gręžinį, apjungti su Žemaičių Naumiesčio vandentiekiu ;
Kadagiškiuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Žemaičių Naumiesčio
vandentiekio;
Cipariuose įrengti vandentiekio tinklus ir prijungti prie Žemaičių Naumiesčio
vandentiekio;
plėsti esamus Degučių vandentiekio tinklus, pastatyti vandens gerinimo įrenginius.

Vandentiekių plėtra Šilutės rajone
Seniūnija
Miestas,
Numatoma tinklų
gyvenvietė
plėtra
(km)
Šilutės sen.
Šilutė
20
Traksėdžiai

4

Armalėnai
Verdainė
Barzdūnai
Sausgalviai

2
2
3
2

Macikai

2

Pagryniai
Grabupiai
Laučiai

2
3
1

Gaideliai

1
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Numatoma
pertvarka

vandentiekio

įrenginių

Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti
naujus vandens gerinimo įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Rekonstruoti vieną iš vandenviečių
įrengiant papildomą gręžinį, pastatyti
naujus vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį.
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Vileikiai,
Užliekniai
Gardamas

2

-

3

Šyliai

2

Ramučiai

1

Žakainiai

1

Bliūdsukiai

1

Juknaičiai

2

Pašyšiai

3

Tarvydai
Kanteriškiai

2
1

Leitgiriai
Paleičiai

1
2

Katyčių sen.

Katyčiai
Versmininkai
Stubriai

3
2
1

Kintų sen.

Kintai

7

Uogaliai
Sakūčiai

2
2

Kiškiai
Ventė

3
2

Stankiškiai

1

Rusnės sen.

Rusnė
Šyškrantė
Pakalnė
Uostadvaris

2
4
4
1

Saugų sen.

Saugos

2

Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Vieną vandenvietę rekonstruoti kitą
uždaryti.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Apjungti su Kintų vandentiekiu.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Apjungti su Rusnės vandentiekiu.
Apjungti su Rusnės vandentiekiu.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.

Gardamo sen.

Juknaičių sen.
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Kukorai
Vilkyčiai

1
3

Sakūtėliai
Petreliai

2
1

Žemaitkiemis

2

Lapynai

2

Barvai

1

Aisėnuose

1

Švėkšna

10

Vilkėnai I
Inkakliai

1
1

Vilkų kampas

3

Stemplės

2

Usėnų sen.

Usėnai

2

Vainuto sen.

Žemaitkiemis
Vainutas

2
2

Bikavėnai
Balčių,
Kivyliai
Gorainiai

4
2

Aušbikavis

1

Žemaičių
Naumiestis
Sugintai

5

Vanagiai

1

Kadagiškiai

2

Cipariai

2

Švėkšnos sen.

Žemaičių
Naumiesčio
sen.
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Apjungti su Saugų vandentiekiu.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Apjungti su Vilkyčių vandentiekiu.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti
naujus vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti
naujus vandens gerinimo įrenginius.
Įrengti vandentiekio tinklus ir
prijungti prie Lapynų vandentiekio.
Įrengti naują vandenvietę, pastatyti
naujus vandens gerinimo įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Apjungti su Švėkšnos vandentiekiu.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Įrengti vandenvietę, vandentiekio
tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius.
Įrengti vandenvietę, vandentiekio
tinklus ir pastatyti vandens gerinimo
įrenginius.
Apjungti
su
Žemaitkiemio
vandentiekiu.
Apjungti su Usėnų vandentiekiu.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Apjungti su Žemaičių Naumiesčio
vandentiekiu.
Rekonstruoti vandenvietę įrengiant
papildomą gręžinį, pastatyti naujus
vandens gerinimo įrenginius.
Apjungti su Žemaičių Naumiesčio
vandentiekiu.
Apjungti su Žemaičių Naumiesčio
vandentiekiu.
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Pastatyti naujus vandens gerinimo
įrenginius.

Numatoma, kad visos Šilutės rajono vandenvietės bus įrengtos pagal higienos normos
HN 44:2006 „Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ arba jį
pakeisiančio norminio akto reikalavimus. Tuo tikslu bus įregistruotos vandenviečių
apsauginės sanitarinės zonos, o jose ribojama ūkinė veikla.
• Numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui: sukurta
žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti priešgaisriniai
hidrantai.
Vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir rengimo
taisyklių pakeitimo“ įstatymu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės mėn. 22 d.
įsakymu Nr. 1-168, numatoma: tiesiant naujus vandentiekio tinklus kas 150-200 m įrengti
gaisrinius hidrantus; pastatų išorės gaisrams gesinti numatoma įrengti antžeminius sausojo
tipo gaisrinius hidrantus su nulaužimo sistema (C tipo) ir tik nesant tokiai galimybei
įrenginėti požeminius gaisrinius hidrantus; įrengiami gaisriniai hidrantai turi būti ne toliau
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau 5 m nuo pastatų
sienų; vandentiekio tinklai turi būti pagal galimybes maksimaliai sužiedinami; gaisrų
gesinimui galima naudoti ir aklinus iki 200 m ilgio vandentiekio vamzdynus; keičiantis
žemės savininkams ar žemės paskirčiai gaisriniai hidrantai neturi būti naikinami be
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sutikimo; vandentiekis daromas tokio patikimumo, kad
atitiktų miesto ar konkretaus vartotojo reikalavimus, t.y. vystant vandentiekio tinklus
siekti kuo aukštesnio patikimumo.
Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal priešgaisrinius reikalavimus turi būti
įrengtos talpyklos (priešgaisriniai rezervuarai arba atviri vandens telkiniai) ir kieto grunto
dangos privažiavimai prie jų su 12 m ×12 m aikštelėmis.
• Numatoma vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą.
• Numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus
sistemingai informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę.
• Numatoma vykdyti naudojamų šulinių vandens kokybės stebėseną, išaiškinti zonas su
užterštu gruntiniu vandeniu. Tose zonose įrengti vandens tiekimo sistemas iš gilesnių
horizontų.
• Numatoma parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
planą, kuriame numatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas.
•

Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos rekonstruoti
vandenvietės, bei nustatytos jų sanitarinės apsaugos zonos (antra, trečia juostos). Numatytos
naujai įrengti vandenvietės ir vandens gerinimo įrenginiai vaizduojami tik preliminariai.
Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius
planus, atlikus reikiamus geologinius tyrimus.
9.4.1.2 Vandenvala
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Šilutės rajono gyventojų būtų teikiamos nuotekų
tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu turi būti plečiami esami nuotekų surinkimo tinklai ir įrengiamos
naujos nuotekų surinkimo sistemos.
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Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES „Miestų nuotekų valymo
direktyvą“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, Šilutės rajone
turi būti statomi nauji ir rekonstruojami esami nuotekų valymo įrenginiai.
Atsižvelgiant į tai, kad direktyva 91/271/EEC įsigalioja Lietuvai nuo 2010 m., visi
sprendiniai sietini su vandenvala įgauna prioritetinį statusą.
Pertvarkant Šilutės rajono vandenvalos ūkį numatoma:
• Plėsti esamus Šilutės nuotekų surinkimo tinklus į užstatytas ir naujai užstatomas
teritorijas, esamus nuotekų valymo įrenginius palaikyti gerame technini ame
stovyje;
• Prie Šilutės miesto nuotekų surinkimo sistemos prijunti Traksėdžių, Armalėnų,
Barzdūnų ir Verdainės gyvenvietes;
• Sausgalviuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Macikuose plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus, rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius;
• Pagryniuose plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus, rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Grabupiuose, palaikyti esamus nuotekų
valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Laučiuose, palaikyti esamus nuotekų
valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
• Gaideliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Vileikiuose ir Užliekniuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti
nuotekų valymo įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Gardame, palaikyti esamus nuotekų
valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
• Šyliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Ramučiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Žakainiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Bliūdsukiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Juknaičiuose, pastatyti naujus nuotekų
valymo įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Pašyšiuose, pastatyti naujus nuotekų
valymo įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Tarvyduose, pastatyti naujus nuotekų
valymo įrenginius;
• Kanteriškiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Leitgiriuose, pastatyti naujus nuotekų
valymo įrenginius;
• Paleičiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
• Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Katyčiuose, palaikyti esamus nuotekų
valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
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Stubriuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Versmininkuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Katyčių valymo įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Kintuose, pastatyti naujus nuotekų
valymo įrenginius;
Sakūčiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Uogaliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Kintų
valymo įrenginius;
Ventėje įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Stankiškiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Kiškiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Sakūčių
valymo įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Rusnėje, rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius;
Šyškrantėje įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Rusnės
valymo įrenginius;
Pakalnėje įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Rusnės
valymo įrenginius;
Uostadvaryje įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Saugose, pastatyti naujus nuotekų valymo
įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Vilkyčiuose, rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius;
Petreliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Kukoruose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Saugų
valymo įrenginius;
Sakūtėliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Vilkyčių valymo įrenginius;
Žemaitkiemyje (Saugų sen.) įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti
nuotekų valymo įrenginius;
Lapynuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Aisėnuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Barvuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Lapynų
valymo įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Švėkšnoje, rekonstruoti esamus nuotekų
valymo įrenginius;
Vilkėnuose I įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Švėkšnos valymo įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Inkakliuose, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Vilkų kampe, nuotekas nukreipti į
Švėkšnos valymo įrenginius;
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Stemplėse įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Usėnuose, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Žemaitkiemyje (Usėnų sen.), nuotekas
nukreipti į Usėnų valymo įrenginius;
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Vainute, palaikyti esamus nuotekų
valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
Bikavėnuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Balčiuose, Kivyliuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų
valymo įrenginius;
Gorainiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Aušbikavyle nuotekas rinkti į septinius rezervuarus ir išvežti į Vainuto valymo
įrenginius.
Plėsti esamus nuotekų surinkimo tinklus Žemaičių Naumiestyje, palaikyti esamus
nuotekų valymo įrenginius gerame techniniame stovyje;
Degučiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, pastatyti nuotekų valymo
įrenginius;
Sugintuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Žemaičių Naumiesčio valymo įrenginius;
Vanagiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Žemaičių Naumiesčio valymo įrenginius;
Kadagiškiuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į
Žemaičių Naumiesčio valymo įrenginius;
Cipariuose įrengti naujus nuotekų surinkimo tinklus, nuotekas nukreipti į Žemaičių
Naumiesčio valymo įrenginius;

Nuotekų surinkimo sistemų ir valymo įrenginių plėtra Šilutės rajone
Seniūnija
Miestas,
Numatoma
Numatoma
nuotekų
tvarkymo
gyvenvietė
tinklų plėtra įrenginių pertvarka
(km)
Šilutės sen.
Šilutė
25
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Traksėdžiai
4
Nuotekas nukreipti į Šilutės valymo
įrenginius.
Armalėnai
2
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Šilutės valymo
įrenginius.
Verdainė
2
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Šilutės valymo
įrenginius.
Barzdūnai
3
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Šilutės valymo
įrenginius.
Sausgalviai
2
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Macikai
2
Rekonstruoti esamus nuotekų valymo
įrenginius.
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Gardamo sen.

Juknaičių sen.

Katyčių sen.

Kintų sen.

Rusnės sen.
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Pagryniai

2

Grabupiai

4

Laučiai

4

Gaideliai

1

Vileikiai,
Užliekniai
Gardamas

3

Šyliai

9

Ramučiai

3

Žakainiai

3

Bliūdsukiai

2

Juknaičiai
Pašyšiai
Tarvydai
Kanteriškiai

5
9
2
2

Leitgiriai
Paleičiai

1
3

Katyčiai

8

Versmininkai
Stubriai

3
3

Kintai
Uogaliai

9
2

Sakūčiai

3

Kiškiai

2

Ventė

3

Stankiškiai

2

Rusnė

4

Šyškrantė

4

8
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Rekonstruoti esamus nuotekų valymo
įrenginius.
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Nuotekas nukreipti į Katyčių NVĮ.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Kintų valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Sakūčių valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Rekonstruoti esamus nuotekų valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Rusnės valymo
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Saugų sen.

Švėkšnos sen.

Usėnų sen.
Vainuto sen.

Žemaičių
Naumiesčio sen.
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Pakalnė

4

Uostadvaris

2

Saugos
Kukorai

4
2

Vilkyčiai

5

Sakūtėliai

2

Petreliai

2

Žemaitkiemis

2

Lapynai

1

Barvai

1

Aisėnai

1

Švėkšna

14

Vilkėnai I

2

Inkakliai
Vilkų Kampas
Stemplės

3
3
2

Usėnai
Žemaitkiemis
Vainutas

8
8
4

Bikavėnai

6

Balčių, Kivyliai

4

Gorainiai

6

Aušbikavis
Žemaičių
naumiestis
Sugintai

1
8
3
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įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Rusnės valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Saugų valymo
įrenginius.
Rekonstruoti esamus nuotekų valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Vilkyčių valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Lapynų valymo
įrenginius
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Rekonstruoti esamus nuotekų valymo
įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Švėkšnos NVĮ.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Nuotekas nukreipti į Švėkšnos NVĮ.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Pastatyti naujus valymo įrenginius.
Nuotekas nukreipti į Usėnų NVĮ.
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.
Įrengti septinius rezervuarus
Palaikyti nuotekų valymo įrenginių
gerą techninį stovį.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Žemaičių
Naumiesčio NVĮ.
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Vanagiai

3

Kadagiškiai

2

Cipariai

2

Degučiai

6
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Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Žemaičių
Naumiesčio NVĮ.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Žemaičių
Naumiesčio NVĮ.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus,
nuotekas nukreipti į Žemaičių
Naumiesčio NVĮ.
Įrengti nuotekų surinkimo tinklus
pastatyti naujus valymo įrenginius.

Numatoma vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę;
Numatoma vykdyti gyventojų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų nuotekų
išvežimo apskaitą;
• Numatoma Šilutėje įrengti lietaus vandens valymo įrenginius;
• Numatoma parengti savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planą, kuriame numatyti centralizuoto nuotekų surinkimo teritorijas.
Projekto grafinėje dalyje (“Teritorijos inžinerinės infrastruktūros brėžinyje”) vaizduojami
visi esami ir numatomi rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai. Naujai statomi valymo įrenginiai
vaizduojami tik preliminariai. Tikslesnė šių įrenginių vieta turi būti nustatoma rengiant
specialiuosius ir detaliuosius planus.
•
•

9.4.1.3 Atliekų tvarkymas
Atsižvelgiant į Šilutės rajono socialinių, ekonominių rodiklių prognozes, akivaizdu, kad
susidarantys atliekų kiekiai augs. Numatomas bendras atliekų susidarymo kiekio augimas
skaičiuojamuoju laikotarpiu 30 % – 40 %. Augančių atliekų srautų valdymui Šilutės rajono
bendrajame plane numatomos sekantys sprendiniai:
• Šilutės rajone numatoma uždaryti visus smulkius sąvartynus;
• Uždaromus sąvartynus numatoma rekultivuoti;
• Mišrias komunalines ir buitines atliekas šalinti regioniniame sąvartyne;
• Buitinių atliekų surinkimui naudoti konteinerinę sistemą. Plėsti konteinerinių atliekų
surinkimo aikštelių tinklą;
• Žaliąsias (biodegraduojančias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto.
Esamų sąvartynų vietose Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijose įrengti dvi
žaliųjų (biodegraduojančių) atliekų kompostavimo aikšteles;
• Šalia esamo Šilutės, Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos įrengti stambiagabaričių ir
pavojingų atliekų surinkimo aikšteles.
• Stambiagabaritėms atliekoms rinkti naudoti ir apvažiavimo būdą;
• Sukurti specializuotų buityje susidarančių pavojingu atliekų surinkimo tinklą;
• Išvystyti konteinerinių aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui tinklą, rūšiuojamoms
atliekoms naudoti specializuotus konteinerius;
• Statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Klaipėdos atitinkamas atliekas perdirbančias
įmones.
Projekto grafinėje dalyje yra vaizduojami numatomi rekultivuoti sąvartynai, numatoma
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelė. Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų
surinkimo aikštelė. Konteinerinių aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui vietos nurodytos
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nekonkrečiai, o tik nurodomi miestai ir gyvenvietės kur tokie infrastruktūros objektai būtini.
Tikslesnė šių objektų vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
9.4.2 Energetikos infrastruktūra
Šilutės rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, sumažėjus gamybos apimtims, sumažėjo ir
elektros energijos panaudojimas. Augantis BVP akivaizdžiai skatins elektros sunaudojimą, tačiau
esamas aukštos įtampos elektros perdavimo tinklas yra pakankamas išlaikyti būsimas apkrovas.
Šilutės rajonas dar nėra dujofikuotas. Planuojamu laikotarpiu numatoma sukurti
magistralinių dujotiekių tinklą ir pradėti vystyti dujų skirstomuosius tinklus. Tai savo ruošti leis
pertvarkyti centralizuotai tiekiamos šilumos ūkį.
9.4.2.1 Elektros energijos tiekimas
Numatoma išlaikyti esamą 330 kV, 110 kV elektros perdavimo tinklą.
Numatoma modernizuoti esamą elektros energijos skirstomąjį tinklą (10kV-0,4kV),
keičiant susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių galias.
• Numatoma atlikti galimybių studijas hidroenergijos panaudojimui elektros gamybai.
• Numatoma plėsti elektros energijos skirstomąjį tinklą, užtikrinant pilną elektros energijos
paslaugos prieinamumą gyventojams ir ūkio subjektams.
• Rekonstruoti ir plėsti miestų ir kaimo gyvenviečių gatvių apšvietimą.
• Pagal galimybes maksimaliai kabeliuoti elektros energijos paskirstymo tinklus miestų ir
gyvenviečių teritorijose.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos esamos 330 kV , 110 kV, 35 kV elektros
perdavimo linijos, esamos transformatorinės pastotės. Skirstomasis elektros tinklas dėl pasirinkto
mastelio nėra vaizduojamas. Jo tolimesnis vystymas turi būti numatytas specialiuoju planu.
•
•

9.4.2.2 Gamtinių dujų tiekimas
Planuojamu periodu numatoma sukurti magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių tinklą:
• Numatoma tiesti magistralinio dujotiekio žiedinę liniją Šakiai – Klaipėda, kuri bus
klojama Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
• Numatoma tiesti magistralinį dujotiekį į Šilutės dujų skirstymo stotį.
• Numatoma pastatyti Šilutės dujų skirstymo stotį nuo kurios vystyti skirstomąjį dujotiekį.
• Numatoma skirstomuoju dujotiekiu patiekti gamtines dujas Šilutei ir jos priemiestinėms
gyvenvietėms, Rusnei, Saugoms, Laučiams, Juknaičiams.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamas numatomas magistralinis ir skirstomasis
dujotiekis, dujų skirstymo stotis, dujų skirstymo stoties sanitarinė apsaugos zona.
9.4.2.3 Centralizuotas šilumos tiekimas
Plečiant dujotiekių tinklą numatoma rekonstruoti centralizuotos šilumos ūkį pritaikant jį
gamtinėms dujoms bei siekiant mažesnių šiluminių nuostolių.
• Rekonstruoti Šilutės, Rusnės, Juknaičių katilines pritaikant gamtinių dujų kurui ir
numatant rezervinį kurą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
• Parengti galimybių studiją kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai Šilutės
rajoninėje katilinėje.
• Rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus.
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Rekonstruoti esamus gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, modernizuojant šildymo
sistemas ir gerinant pastatų šilumines charakteristikas.
9.4.3 Ryšių infrastruktūra

Ryšių, telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo plėtra yra svarbus
uždavinys kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikinės informacinės technologijos
leidžia efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina labai spartų jų plitimą į
visas mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Pasiekti, kad šios ryšio priemones butu
prieinamos visiems potencialiems vartotojams būtų pagrindinis ryšių sistemos vystymo tikslas
perspektyvoje.
• Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus
ryšio operatoriams.
• Sukurti kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostį tinklą.
• Išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą. Neprastinti pašto skyrių tinklo mažėjant
gyventojams kaimiškose vietovėse.
Rengiant sprendinius yra atsižvelgta į mobilaus ryšio operatorių planus, Lietuvos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros strategiją, RAIN projektą.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojami esami ir numatomi mobilaus ryšio bokštai ir stiebai,
pašto skyriai ir automatinės laidinio ryšio stotys. Plačiajuosčio greitojo internetinio ryšio mazgai
ir numatomos šviesolaidinės ryšio linijos vaizduojamos schematiškai.
9.4.4 Įgyvendinimo prioritetai
9.4.4.1 Ekoinžinerinė infrastruktūra
Vandentiekos ir nuotekų šalinimo srityje Šilutės rajono bendrajame plane numatomi šie
ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
• Nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir rekonstrukcija, naujų valymo įrenginių statyba. Tai
prioritetinė veiklos kryptis, sietina su ES „Miestų nuotekų valymo direktyva“
91/271/EEC, kurios vykdymas Lietuvai yra atidėtas iki 2010 m.;
• Vartotojams tiekiamo geriamo vandens kokybės gerinimas, siekiant higienos normos
HN 24:2003 atitikimo;
• Centralizuoto vandentiekio tinklų plėtra aglomeracijose, priemiestinių zonų
prijungimas prie miestų vandentiekių;
• Kompleksinių vandentiekos ir vandenvalos projektų rengimas, ieškant optimalių
problemų sprendimų ir lėšų panaudojimo;
Atliekų šalinimo srityje Šilutės rajono bendrajame plane numatomi šie ilgalaikės
perspektyvos prioritetai:
• Esamų sąvartynų uždarymas bei rekultyvavimas;
• Pavojingų atliekų surinkimo sistemos iš gyventojų sukūrimas;
• Konteinerinių aikštelių skirtų atliekų rūšiavimui tinklo išvystymas.
9.4.4.2 Energetikos infrastruktūra
Energetikos srityje Šilutės rajono bendrajame plane numatomi šie ilgalaikės perspektyvos
prioritetai:
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Gamtinių dujų vamzdynų tinklo įrengimas;
Rekonstruoti Šilutės rajoninę katilinę;
Rekonstruoti šilumines trasas, panaudojant bekanalius vamzdynus;
Renovuoti skirstomąjį elektros tinklą.
9.5 Nekilnojamojo kultūros paveldo perspektyviniai sprendiniai

1. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 153-5571)
inicijuoti kultūros paveldo objektus skelbti saugomais valstybės yra Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos kompetencija. Reikia sistemingai organizuoti
vertingiausių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų paskelbimą tiek valstybės, tiek
savivaldybės saugomais.
2. Atitinkamų urbanizuotų vietų ir kaimų (kultūros paveldo vietovių) apsaugai teisės
aktais nustatyta tvarka turi būti steigiami kultūriniai draustiniai. Todėl būtina parengti Šilutės
miesto istorinės dalies (12331), Rusnės miesto istorinės dalies (2933), Rusnės miesto istorinės
dalies, vad. Skirvytėle (10304), Katyčių miestelio istorinės dalies (30184), Minijos kaimo
gyvenvietės (10322) specialiuosius planus, kurie patikslintų teritorijų ribas bei apsaugos zonas,
užtikrintų šių teritorijų išsaugojimą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių
tvarkymo priemonių sistemą.
3. Būtina parengti Šilutės dvaro sodybos, vad. Šojaus (663) specialųjį planą, kuris
užtikrintų šios dvaro sodybos išsaugojimą ir pritaikymą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus
ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą. Ypatingai svarbią reikšmę Mažosios Lietuvos kraštui
turinčioje Šojaus dvaro sodyboje, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu
Nr. 1282 nutarimu patvirtintą Regionų plėtros programos priemonių planą, 2003-2006 metais
turėjo būti įkurtas Mažosios Lietuvos regioninis kultūros centras. Konstatuotina, kad iki šiol šis
centras dar nėra įkurtas, bet jis regionui gyvybiškai reikalingas.
4. Reikia organizuoti parengimą Švėkšnos dvaro sodybos (1015), Macikų dvaro sodybos,
Vilkėno dvaro sodybos (666) bei Stemplių dvaro sodybos fragmentų (660) specialiųjų planų,
kurie užtikrintų šių dvaro sodybų išsaugojimą, pritaikymą bei įteisintų paveldosaugos
reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.
5. Būtina siekti sutvarkyti Šilutės, Rusnės ir Katyčių istorinių dalių teritorijoje esantį
gatvių tinklą, išsaugant aikščių, gatvių ir posesijų struktūrą, statinių kompleksus, erdvinę
struktūrą ir medžiagiškumą, reljefo formas, kultūrinį sluoksnį ir viešąsias erdves.
6. Planuojant istorinėse dalyse ir kultūros paveldo teritorijose naujos modernios
architektūros statybą, būtina išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę
struktūrą, paryškinant paveldo objektų savybių savitumą,.
7. Senąsias kapinaites ir kapavietes saugoti viešam pažinimui ir pagarbai, pavefant
atitinkamoms savivaldybės tarnyboms rūpintis jų tvarkyba. Kapinės turi būti tvarkomos pagal
kapinių tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus.
8. Būtina periodiškai organizuoti piliakalnių tvarkymą ir juos supančias teritorijas,
numatant turistinių maršrutų vystymui panaudojimo galimybę.
9. Šilutės rajono savivaldybės kultūros paveldo išsaugojimo rėmimą derinti ir su
Nacionaline turizmo programa, Kultūrinio turizmo programa bei agroturizmo (poilsio kaimiškoje
aplinkoje) plėtote. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į Rusnę ir Minijos kaimą.
10. Būtina saugoti želdinius ir želdynus, esančius kultūros paveldo objektų teritorijose,
nes jie sudaro vieningą visumą su užstatymu, kuriam būdinga žmogaus veiklos, gamtinės ir
istorinės aplinkos dermė.
11. Atkreiptinas dėmesys į koplytstulpių ir kitų dailės paminklų nuolatinę priežiūrą.
12. Būtina siekti, kad, pagal aiškius paveldosauginius reikalavimus sutvarkę ir pritaikę
šiandieninei funkcijai kultūros paveldo objektą, šių objektų valdytojai gautų NKPA įstatymo 28
straipsnyje numatomą kompensaciją. Tai svarbu visiems objektams – tiek pavieniams (statiniams,
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piliakalniams ir kt.), tiek ir kompleksiniams (senamiesčiams, miesteliams, etnografiniams
kaimams, dvarų sodyboms, parkams).
13. Konstatuotina, kad iki šiol aktualios priemonės, susijusios su Šilutės rajono kultūros
paveldo išsaugojimu, kurios numatytos Šilutės rajono strateginiame plėtros plane 2005-2014
metams, patvirtintame Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimu Nr.
T1-407.
9.5.1 Pasekmės ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenai skirti indikatoriai
Planuojama, kad, įgyvendinus Šilutės rajono bendrąjį planą:
Bus atsižvelgta į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo būtinybę,
vykdant urbanizacijos plėtrą rajone;
Bus parengti reikiami specialieji paveldosauginiai planai bei kiti paveldosaugos
dokumentai, aktualūs nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams;
Efektyvesnis taps paveldo objektų išsaugojimas bei naudojimas, tame tarpe ir
kultūrinio turizmo aspektu.
Siekiant Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros
paveldo dalies sprendinių sistemingo ir rezultatyvaus įgyvendinimo proceso, siūloma atlikti
įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) kas 3 metus (skaičiuojant nuo 2010) šiais aspektais:
Kultūros paveldo apskaitos gerėjimas;
Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos apimtys ir rezultatai;
Paveldosaugos situacijos/būklės gerėjimas;
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tinkamas pritaikymas;
Nekilnojamojo kultūros paveldo paruošimas turizmo plėtrai;
Valstybės ir Savivaldybės bei savininkų lėšų, skiriamų nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų tvarkybai, apimtys.
Stebėsenai siūlomi indikatoriai (išskiriant objektus, jų kompleksus ir vietoves):
1. Kultūros paveldo vietovėms, kompleksams bei dvarų sodyboms parengtų reglamentų ir
specialiųjų planų skaičius;
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuose pagerėjo būklė (restauracija, atkūrimas,
remontas, pritaikymas), skaičius;
3. Nepatenkinamos būklės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skaičius;
4. Kultūriniam turizmui maršrutų/trasų paruošimas pagal trasos ilgį ir parengtų lankymui
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skaičių;
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui (tvarkybai) skirtų/panaudotų lėšų apimtys
(valstybės, savivaldybės, privačių objektų savininkų).
Bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo
stebėsena (monitoringas) turi būti vykdoma pagal periodiškumo ir detalumo reikalavimus,
nustatytus pagal objektų tipologiją, jų būklę, teisinę priklausomybę. Stebėsenos rezultatai
(stebėjimo ir fiksavimo duomenys, vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių
vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas) turi būti periodiškai vertinami už kultūros paveldo
apsaugą ir teritorijų planavimą atsakingose institucijose.
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9.6 Teritorijų rezervavimas svarbiems objektams ir infrastruktūrai
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl Lietuvos
Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų
patvirtinimo“ patvirtino valstybės sienos su Rusijos Federacija apsaugai užtikrinti skirtus žemės
plotus (pasienio juosta) ir jų ribas. Pagal Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei Pasienio
teisinio režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 598 nuostatas valstybės sienos apsaugai skirtose teritorijose (pasienio juostoje) bet
kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga, draudžiama. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2007 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos
apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui,
sąrašo patvirtinimo“ patvirtino pasienio ruožo ribas ir valstybės sienos apsaugos zonos ribas.
Pagal šį nutarimą dalis Šilutės rajono teritorijos yra pasienio ruožo bei valstybės sienos apsaugos
zonos ribose. Todėl tose teritorijose galioja pasienio teisinis režimas ir bet kokia veikla pasienio
ruože ir valstybės sienos apsaugos zonoje turi būti planuojama ir vykdoma laikantis Valstybės
sienos ir jos apsaugos įstatymo bei kitų juos lydinčių teisės aktų nuostatų.
Bendrajame plane teritorijų rezervavimas suprantamas kaip galimas poreikis tolimesnėje
ateityje rezervuoti teritorijas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros pagerinimui bei kitiems
poreikiams, tikslius parametrus parenkant ir žemėnaudos klausimus išsprendžiant žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.
9.6.1 Teritorijų rezervavimas susisiekimo infrastruktūrai
Šilutės rajono savivaldybės
sprendiniams įgyvendinti numatoma:

teritorijos

bendrajame

susisiekimo

infrastruktūros

I. Savivaldybės prerogatyva įrengti naujas jungtis planuojamai urbanizacijai
spręsti:
1. Įrengti Žemaičių Naumiesčio pietinį aplinkkelį (165 krašto kelias Šilutė-Šilalė);
2. Rekonstruoti ir pakelti vietinio kelio Žemaitkiemis-Ramučiai kategoriją iki
rajoninio kelio – numatomos trasos ilgis 6 km;
3. Nutiesti Šiaurinį Švėkšnos aplinkelį.
II. Bendrojo plano sprendiniuose rekomenduojamos naujos degalinės, kurias
numatoma išdėstyti:
1. Kintų seniūnijoje, šalia Sakūčių gyvenvietės, prie esamų rajoninių kelių Nr. 2201
ir Nr. 4206 sankirtos, kairėje rajoninio kelio Nr. 2201 pusėje Klaipėdos kryptimi;
2. Saugų seniūnijoje, šalia Pangirių gyvenvietės, kairėje planuojamo naujo krašto
kelio pusėje Klaipėdos kryptimi;
3. Švėkšnos seniūnijoje, šalia Švėkšnos gyvenvietės, kairėje krašto kelio Nr.193
pusėje Šilalės kryptimi;
4. Gardamo seniūnijoje, šalia Gardamo gyvenvietės, prie esamų rajoninių kelių Nr.
4209 ir Nr. 4208 sankirtos, kairėje rajoninio kelio Nr. 4208 pusėje Klaipėdos
kryptimi;
5. Vainuto seniūnijoje, šalia Vainuto gyvenvietės, dešinėje krašto kelio Nr. 165
pusėje Šilalės kryptimi;
6. Katyčių seniūnijoje, Katyčių gyvenvietės šiaurinėje pusėje.
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9.6.2 Teritorijų rezervavimas inžinerinei infrastruktūrai
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane inžinerinės infrastruktūros
sprendiniams įgyvendinti numatomas:
I. Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai:
– Planuojamiems gaisriniams rezervuarams teritorijose, kur nėra numatytas
vandentiekis;
– Planuojamoms vandenvietėms įrengti.
II. Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui:
– Planuojamam magistraliniam dujotiekiui nuo Tauragės iki Klaipėdos,
planuojamam magistraliniam dujotiekiui į Šilutės dujų skirstymo stotį nuo
planuojamos magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda žiedinės linijos atkarpos
Tauragė-Klaipėda (sužiedinus su magistraliniu dujotiekiu Panevėžys-ŠiauliaiKlaipėda, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje), nustatant apsaugos zoną ties
planuojamu magistraliniu dujotiekiu išilgai vamzdynų trasos po 25 metrus abipus
vamzdyno ašies ir nustatant dujų skirstymo stoties sanitarinę apsaugos zoną – 500
metrų.
III. Teritorijų rezervavimas elektros įrenginiams:
– galimoms vietoms hidroenergetiniams įrenginiams;
– planuojamai naujai 330 kV Šyšos transformatorių pastotei, kuri bus prijungta prie
esamos 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Sovietskas. Naujos
transformatorių pastotės prijungimui prie 330 kV perdavimo tinklo planuojama
nauja 330 kV elektros perdavimo linija.
IV. Teritorijų rezervavimas atliekų tvarkymui:
– Žaliųjų (biodegraduojančių) atliekų kompostavimo aikštelėms esamų Šilutės ir
Žemaičių Naumiesčio seniūnijų sąvartynų teritorijose;
– Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėms šalia Šilutės, Žemaičių
Naumiesčio ir Švėkšnos;
– Numatomoms rūšiuojamų atliekų konteinerių aikštelėms (konteinerinių aikštelių
skirtų atliekų rūšiavimui vietos nėra nurodytos konkrečiai, nurodomi miestai ir
gyvenvietės kur tokie infrastruktūros objektai būtini, žiūrėti “Teritorijos
inžinerinės infrastruktūros brėžinį”).
9.6.3 Teritorijų rezervavimas kitiems poreikiams
– Perspektyvinėms kapinėms Armalėnuose, Gnybaluose, Didšiliuose. Bendrojo
plano grafinėje dalyje („Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje“)
nurodomi paieškos plotai perspektyvinų kapinių vietai parinkti;
– Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statybai (statybos vieta galima visose pramonės
zonose);
– Numatomiems mobilaus ryšio GSM-R įrenginiams Vilkyčių gyvenvietėje ir
Šilutės mieste;
– Vėjo
jėgainių
parkams
Žemaitkiemyje,
Vileikiuose,
GalžduonuoseKarceviškiuose, Naujapieviuose, Domaičiuose-Jakšteliuose, Kūgeliuose-Šėriuose,
Skieriuose-Okslindžiuose-Menklaukiuose-Vaitkaičiuose-Kavoliuose, Klugonuose,
Usėnuose-Reizgiuose-Antleičiuose-Stremeniuose. Bendrojo plano grafinėje dalyje
(„Teritorijos inžinerinės infrastruktūros brėžinyje”) nurodomi paieškos plotai vėjo
jėgainių parkams, kurių realizavimas įmanomas tik esant privačiam kapitalui.
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9.7 Potencialūs taršos židiniai ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymas
9.7.1 Šilutės rajono potencialūs taršos židiniai
Nemaža problema Šilutėje – apleisti, be savininko likę, žemės ūkio ar pramonės objektai.
Apgriuvę pastatai dažnai virsta statybinių, buitinių ar net pramonės atliekų sąvartynais. Prie
gyvulininkystės kompleksų įrengti šiuo metu neveikiantys nuotėkų valymo įrengimai
nesutvarkyti, juose taip pat dažnai “šalinamos” įvairios atliekos. Buvusios žinybinės naftos bazės
kartais būna pusiau išardytos, jose aplink kuro cisternas ant grunto išlieti naftos produktai, kurie
gali pakenkti gruntinio vandens kokybei. Šias problemas pastebi ir rajonų, ir seniūnijų savivaldos
atstovai, bet joms spręsti arba trūksta lėšų, arba organizacinių priemonių.
Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių pavojingumą grunto ir požeminio vandens
kokybei lemia tiek gamtiniai, tiek technogeniniai faktoriai. Technogeninius faktorius apibūdina
ūkio objektų techninė bei sanitarinė būklė, jų eksploatacijos laikas, teršiančių medžiagų padėtis
gruntinio vandens atžvilgiu, objekto padėtis požeminio vandens vartotojų (šulinių, gręžinių)
atžvilgiu, teritorijos žemėnauda (pramoninė ar gyvenamoji zona) ir kt.
Ūkinės veiklos objektai Šilutėje buvo kartografuojami 1999 m. ekogeologinio
kartografavimo metu. Nuo 2003 m. ūkio subjektai yra įpareigoti (Žin., 2003, Nr. 17-770)
deklaruoti turimus potencialius geologinės aplinkos taršos židinius. Tiek kartografavimo, tiek
deklaracijų duomenys yra saugomi Lietuvos geologijos tarnyboje. Žemiau esančiame paveiksle
yra pavaizduoti Šilutės rajono potencialūs taršos židiniai, toliau pateikiamas ūkinės veiklos
objektų aprašymas, kuris yra parengtas remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis.
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Šilutės rajono potencialūs taršos židiniai

Degalinių, technikos kiemų, garažų, katilinių ir naftos bazių teritorijose yra tikėtina grunto
ir požeminio vandens tarša naftos produktais. Pramonės įmonių teritorijose galima tarša
įvairiomis medžiagomis, priklausomai nuo to, kokios jos naudojamos. Valymo įrenginiuose,
aplink trąšų sandėlius ir fermas gruntiniame vandenyje ar grunte gali būti padidintos azoto
junginių, organinės medžiagos ir kai kurių sunkiųjų metalų koncentracijos. Šilutės rajono
teritorijoje vienas iš svarbiausių geologinės taršos židinių yra Grabupėlių kiaulių kompleksas,
kuris augina iki 20 000 kiaulių per metus ir perspektyvoje gali plėstis. Šio komplekso teritorijoje
yra nuotekų kolektoriai, valymo įrenginiai, skerdykla, naftos bazė, rezervuaras, technikos kiemai,
saugojimo aikštelė. Gyvulininkystės objekto teritorijoje vykdoma veikla pavojinga paviršiniam ir
požeminiam vandeniui.
Didžiausia potencialių geologinės aplinkos taršos židinių koncentracija pastebima Šilutės
mieste, kur buvo analizuojama 14 pramonės įmonių, 13 degalinių, 2 katilinės, 2 fermos, 1
autoservisas, 1 naftos bazė, 1 nuotėkų valymo įrenginiai, 1 garažas, 1 technikos kiemas, 1 trąšų
sandėlis, 1 automobilių plovykla. Šilutės miesto potencialūs taršos židiniai pavaizduoti žemiau
esančiame paveiksle.
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Šilutės miesto potencialūs taršos židiniai
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Didžiausią technogeninę įtaką geologinei aplinkai galima pastebėti šiose įmonėse:
1. AB “Vilbutas”, kurios gamybos technologiniame procese naudojamas stirolas. Šios
medžiagos panaudotos statinės kaupiamos įmonės teritorijoje. Įmonei priklauso
degalinė, valymo įrenginiai, mechanizacijos cechas, marmuro cechas, gelžbetonio
cechas. Teritorijos plotas 7.2 ha, Šilutės mieste, pramoniniame rajone;
2. UAB “Šilutės autobusų parkas”, iš kurios teritorijos lietaus kanalizacija išleidžiama į
Šyšos senvagę. Teritorijoje yra remonto dirbtuvės, sandėlis, autoplovykla. Įmonė yra
Šilutės miesto gyvenamojoje dalyje;
3. AB “Hidraulinės pavaros”, kurioje yra galvaninis cechas. Nuotėkos iš šio cecho
apvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose (kolektoriuje). Lietaus kanalizacija
išleidžiama į Šyšą;
4. AB “Šilutės Rambynas” sūrių gamykla, kurios teritorijoje yra mazutinė katilinė,
technologiniame procese naudojamas amoniakas (uždaroje cirkuliacinėje sistemoje
apie 900 kg.), lietaus kanalizacijos nuotėkos nevalomos išleidžiamos į griovį;
5. VĮ “Šilutės automobilių keliai”, gaminanti asfaltbetonį. Jos teritorijoje Šilutės mieste
sandėliuojamas bitumas, yra įmonei priklausanti degalinė. Šioje degalinėje deklaruota
didžiausia teršiančių medžiagų metinė apyverta;
6. AB “Šilutės baldai”, kuriai priklauso du gamybiniai sklypai: vienas Šilutės mieste,
kitas – Šlažų kaime. Įmonei priklauso Degalinė, technikos kiemas ir prie jo esantys
valymo įrenginiai. Iš valymo įrenginių nuotėkos išleidžiamos į Šyšą;
7. AB “Šilutės durpės”, kuri eksploatuoja šalia įmonės esantį durpyną. Bendrovės
teritorijoje yra technikos kiemas, degalinė, sandėliai;
8. AB „Biofuture“, kurio teritorijoje yra katilinė, kuro saugykla, garažas;
9. Degalinė “Lukoil” Tilžės g., kurioje 2003 m. deklaruotas didelis (apie 60 t) teršiančių
medžiagų kiekis.
Šalia Šilutės miesto teritorijos Grabupių k. yra vienas iš svarbiausių geologinės taršos
židinių–Grabupėlių kiaulių kompleksas, kuris augina iki 20 tūkst. kiaulių per metus ir
perspektyvoje gali plėstis. Šio komplekso teritorijoje yra nuotekų kolektoriai, valymo įrenginiai,
skerdykla, naftos bazė, rezervuaras, technikos kiemai, saugojimo aikštelė. Gyvulininkystės
objekto teritorijoje vykdoma veikla pavojinga paviršiniam ir požeminiam vandeniui.
Apibendrinimas. Šilutės rajone taršos židinių pavojingumą lemiantys gamtiniai faktoriai
apibūdina palankias sąlygas teršalų migracijai į gruntinį vandenį, todėl ūkio objektai turi būti
projektuojami taip, kad galima būtų užtikrinti patikimą teršiančių medžiagų izoliavimą nuo
aplinkos. Aplinkosauginės priemonės turėtų būti susijusios su tinkamu pramoninių teritorijų
nuotėkų valymu ir tinkamų teršiančių medžiagų saugojimo sąlygų užtikrinimu.
9.7.2 Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas
Sanitarinių apsaugos zonų nustatymą ir veiklos rūšis, kurioms nustatomos sanitarinės
apsaugos zonos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992,
Nr. 22-652 su vėlesniais pakeitimais) ir 2004 m. rugpjūčio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. V-586 patvirtintos „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės“
(Žin., 2004, Nr. 134-4878 su vėlesniais pakeitimais). Jei sanitarinių apsaugos zonų nustatymui
būtinos papildomos procedūros (pvz. poveikio sveikatai vertinimas) arba informacijos apie kai
kurių objektų sanitarines apsaugos zonas pateikti nėra galimybių, sanitarinės apsaugos zonos turi
būti nustatomos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
Sanitarinės apsaugos zonos turi būti nustatomos žemės ūkio, gamybiniams, komunaliniams,
pramonės, inžinerinės infrastruktūros ir k.t. objektams, kuriems sanitarinės apsaugos zonos
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privalomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr.343
„Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992, Nr. 22-652 su
vėlesniais pakeitimais) ir 2004 m. rugpjūčio 19 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.
V-586 patvirtintas „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisykles“ (Žin., 2004,
Nr. 134-4878 su vėlesniais pakeitimais). Sanitarinės apsaugos zonos turi būti nustatomos
objektams ir teritorijoms, nurodytoms šiuose teisės aktuose, ir kitiems objektams, kurie teršia
aplinką kenksmingomis sveikatai cheminėmis, biologinėmis, radioaktyviosiomis medžiagomis,
skleidžia pašalinius kvapus.
Vadovaujantis aukščiau paminėtais teisės aktais, bendruoju planu buvo nustatytos
sanitarinių apsaugos zonų ribos esamoms kapinėms, vandens telkiniams, pažymėtos Šilutės
miesto vandenvietės, planuojamos dujų skirstymo stoties sanitarės apsaugos zonos.
Pramonės, gamybos, verslo plėtros tipai, tempai ir konkretus suinteresuotumas yra
neapibrėžti dalykai, bet erdvę tokiems dalykams siūloma rezervuoti, tačiau įvertinti bendrojo
plano apimtyje, nežinant būsimų gamybinės paskirties objektų dislokacijos ir veiklos tipo, jų
galimas taršos ir poveikio aplinkai – neįmanoma. Bendrajame plane, išskiriami arealai
negyvenamos statybos plėtrai, numatyti pramonės objektams ir jų sanitarinės apsaugos zonoms.
Šiems objektams sanitarinės apsaugos zonos turi būti nustatomos rengiant žemesnio lygmens
dokumentus, atlikus privalomas poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai procedūras. Kol tokia
dokumentacija nėra parengta vadovautis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin.,
1992, Nr. 22-652 su vėlesniais pakeitimais) aktualia redakcija.
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10. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas
Šilutės rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo
dokumentus:
1.
Šilutės miestui II lygmens nepakankamo potencialo plėtojamo regioninio centro a
kategorijos suteikimo pagrindimas.
2.
Savivaldybės a ir b kategorijų prioritetinės plėtros vietinių centrų privalomojo
institucinio aprūpinimo įstaigų struktūrai ir pajėgumams pagrįsti specialųjį arba kitą planą.
3.
Remiantis 2 punktu ir BP sprendiniais parengti sektorinių plėtros prioritetų
(švietimo, kultūros, sporto, inžinerinės infrastruktūros ir kitų sektorių) planą.
4.
Socialinio būsto plėtros programą.
5.
Pastatų energetinio modernizavimo programą.
6.
Sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą.
7.
Eismo saugos programą.
8.
Viešojo transporto plėtros specialųjį planą.
9.
Savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius
planus.
10. Naujos plėtros teritorijų (sklypų grupių) detaliuosius planus (TDP), arba didelės
teritorijos bendruosius planus M 1:5000 masteliu.
11. Kraštovaizdžio specialųjį planą (planus).
12. Rekreacijos teritorijų (slypų grupių) detaliuosius planus (TDP).
13. Monitoringo sistemos projektą.
14. Susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus.
15. Infrastruktūros plėtros (šilumos, vandentvarkos, elektros, dujų tiekimo tinklų)
specialiuosius planus.
16. Teritorijų ir apsaugos zonos ribų planus ir Paveldotvarkos projektą.
17. Apsaugos reglamentus saugomais paskelbtiems nekilnojamojo kultūros paveldo
objektams.
Šilutės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo monitoringui siūloma:
a. Indikatorių sistema
Indikatorių grupės, indikatoriai
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

Indikatorių grupės, indikatoriai
2
1. GYVENTOJAI
Gyventojų skaičius
Natūralus prieaugis
Migracijos saldo
Pensinio amžiaus gyventojai
2. GYVENTOJŲ STRUKTŪRA
a kategorijos, gyventojų skaičiaus
dalis nuo bendrųjų skaičiaus
b kategorijos
c kategorijos
3. ŽEMĖS NAUDOJIMAS
Žemės ūkio
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Indikatorių nustatymo metai

Mato vnt.
3

4

5

6

gyv. sk.
gyv. sk/1000 gyv.
gyv. sk/1000 gyv.
%
%
%
%
ha, %
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1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2
Nenaudojamos žemės ūkio
Miškų
Vandenų
Rekreacinės
Konservacinės, saugomos
Urbanizuotas
Urbanizuojamos (naujai
įsisavinamos)
4. SUSISIEKIMAS
Svarbiausi keliai
Vidutinis gyventojų mobilumas
Keleivių pervežimo struktūra:
viešuoju transportu
lengvuoju automobiliu
dviračiu
pėsčiomis
kitais būdais
Automobilizacija
Interneto sklaida
5. BŪSTAS
Gyvenamasis plotas
Socialinio būsto dalis būsto fonde
Centralizuotų tinklų dalis:
šilumos tiekimas
geriamo vandens tiekimas
nuotekos
dujų tiekimas
Antrojo būsto kiekis,
(vasarnamiai, sodybos)
6. UŽIMTUMAS
Užimtumo lygis

Užimtumo struktūra:
žemės ūkyje
versle, pramonėje,
logistikoje, statyboje
4.
administravime
5.
socialinėje sferoje
6.
paslaugų sferoje
7.
rekreacija, pramogos,
sportas, turizmas
8.
finansų draudimo sfera
9.
komunaliniame ūkyje
10.
kitur
2.
3.
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3
ha, %
ha, %
ha, %
ha, %
ha, %
ha, %
ha, %

4

5

6

km,
km/parą
%
%
%
%
%
l.aut/1000 gyv.
% gyv. (% namų
ūkis)
m²/1 gyv.
%
% gyv.
% gyv.
% gyv.
% gyv.
Vnt.
% darbingo
amžiaus
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
dirb.sk.
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1

2
7. APLINKA
1.
Paimta vandens
Sunaudota vandens:
2.
namų ūkiui ir buičiai
3.
žemės ūkiui
4.
pramonei
5.
kitur
6. Nuotekos:
išleista nuotekų
7.
išleista nevalytų, užterštų
8. Teršalai:
bendra taršos emisija iš
stacionarių taršos šaltinių
bendra taršos emisija iš
mobilių šaltinių
9. Centralizuota šiukšlių surinkimo
sistema
10. Akustinio diskomforto lygis (zonoje
gyvena gyventojų)
8. TURIZMAS
1. Svečiai
2. Vandens turistai
3. Tranzitiniai
svečiai
(moteliai,
kavinės, kempingai)
9. NUSIKALSTAMUMAS
1. Nusikalstamumo lygis

SS-073-BPL

3

4

5

6

m³
m³
m³
m³
m³
m³

kg/gyv.
kg/gyv.
% namų ūkių
% gyv.
sk.
sk.
sk.
n/1000 gyv..

b. Indikatorių sistema praktinę vertę įgis tik tada, jeigu indikatorių lentelė bus pildoma kiekvienai
seniūnijai atskirai (tokiu atveju kai kuriems indikatoriams nebus informacijos, mato vienetai gali
būti absoliutūs dydžiai) ir savivaldybei bendra lentelė.
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Brėžiniai
1. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos
vystymo erdvinės struktūros brėžinys.
2. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys.
3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos
susisiekimo brėžinys.
4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Teritorijos
inžinerinės infrastruktūros brėžinys.
5. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Gamtos ir
kultūros paveldo brėžinys.
6. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Miškų
išdėstymo brėžinys.
7. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai. Rekreacijos ir
turizmo plėtojimo brėžinys.
8. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Priedas. Naudingųjų
iškasenų naudojimo schema.
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