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1. Šilutės miesto sprendinių bendrosios nuostatos 
 
Sprendiniai Šilutės miestui pateikiami 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); sprendiniai (prioritetai, sprendinių 
reglamentai); sprendinių pasekmių vertinimas, sprendinių įgyvendinimas. 

• Priedai: tyrimų, apklausų medžiaga, esamos būklės analizė, koncepcinė dalis bei kita 
tekstinė bei iliustracinė medžiaga. 

Sprendiniai Šilutės miestui parengti 1:10 000 masteliu ir į tikslesnį mastelį 
netransformuojami, todėl neparodyti ir nenagrinėjami pavieniai sklypai, jų ribos. 

Pavienių sklypų naudojimo, užstatymo, tvarkymo režimai ir reglamentai nustatomi pagal 
Šilutės miesto sprendinių reglamentus įvertinus konkrečią gamtinę ir urbanistinę situaciją žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. 

Šilutės miesto sprendinių–zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Rekomenduojama, kad sprendiniuose M 1:10 000 
pažymėta riba esant galimybei būtų keičiama sklypo ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę 
pasirinkti sklypo priskyrimo vienai ar kitai zonai (teritorijai) alternatyvą. 

2. Sprendinių sąsajos su kitais teritorijų planavimo dokumentais bei 
svarbiausiais teisės aktais 

 
Sprendinių Šilutės miestui rengimo pagrindas–Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. 

lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T1–482 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos  bendrojo plano 
rengimo”. Sprendiniai Šilutės miestui parengti vadovaujantis: 

o Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110-4852); 
o Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113-5029); 
o Valstybine aplinkos apsaugos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I-1550) (Žin., 1996, Nr. 103-2347); 
o Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89-4029);                                                                                                                                 
o Nacionaline energetikos strategija (patvirtinta LRV 2003-09-11 d. nutarimu Nr. 1160) 

(Žin., 2007, Nr. 11- 430); 
o Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (patvirtintu LR Seimo 2002 m. balandžio 

12 d. nutarimu Nr. 519) (Žin., 2002, Nr. 40-1499); 
o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 481 patvirtinta Lietuvos 

dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin.,2003, Nr.38-1740); 
o Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa (Žin., 2003, Nr. 89-4033); 
o Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (patvirtinta 

LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-23) (Žin., 2005, Nr. 8-245); 
o Lietuvos valstybinės reikšmės miškų plotų schema; 
o Klaipėdos apskrities bendrojo plano koncepcija; 
o Klaipėdos rajono bendruoju planu (rengiamas); 
o Klaipėdos regiono plėtros planu, 2003-2006 m.; 
o Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti 

2007-2015 metų programa (Žin., 2006 Nr. 132-5007); 
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o Kompleksine Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus 
naudojimo programa (Žin., 2002, Nr. 62-2545); 

o PHARE investiciniu projektu Nr. 2002/00-620.03.01 „Dviračių žiedo Vakarų Lietuvoje 
plėtojimas“; 

o Šilutės rajono savivaldybės planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo planavimo 
dokumentams rengti, registruotomis 2006 m. kovo 15 d. Nr. 09-436-1; 

o Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005-2014 metams; 
o Šilutės miesto generaliniu planu, 1982 m.; 
o Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, 2005 m.; 
o Vakarų Lietuvos autokempingų plėtros galimybių studija; 
o Šilutės rajono vandentvarkos strategija (galimybių studijos projektas 2001 m. kovo mėn., 

Danijos aplinkos apsaugos agentūra); 
o Šilutės rajono 2007-2008 m. pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa; 
o „Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo hidraulinė analizė ir skersmenų 

optimizavimas“ 2006 m., termohidraulinio modeliavimo projektu; 
o Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. projektu „Šilutės miesto Naujakurių 

mikrorajono gatvių rekonstrukcija“; 
o Vandens turizmo (poilsio) infrastruktūros, prieplaukų bei informavimo priemonių 
įrengimo ir plėtros Kuršių mariose ir Nemuno deltoje (Šilutės prieplaukos (uosto), Kintų, 
Pakalnės, Povilų ir Minijos prieplaukų) projektu (BPD04-ERPF-3.4.2-01-05/0404). 

3. Sprendinių informacinė bazė 

a. Šilutės 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; 
g. Rengimo metu gauti pasiūlymai dėl žemės paskirties ir kitų interesų. 

4. Sprendinių rengimo etapai 
 

• Surinkta informacija, atliktos apklausos (gyventojų, seniūnų), atlikta esamos padėties 
analizė. 

• Parengtos esamos padėties analizės išvados. 
• Parengti Šilutės miesto teritorijos koncepcijos trys alternatyvūs variantai. 
• Parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. 
• Šilutės miesto koncepcijos variantai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties 

dokumentas išsiųstas: 
- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam 
padaliniui (Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda) 2007-06-05; 
- LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui Šilutės 
padaliniui (Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda) 2007-06-05; 
- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus g. 9, 
LT-09311 Vilnius) 2007-06-05; 
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- Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Šilutės filialas (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 dokumentacijos prieduose): 
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2007-06-19; 
- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio 

padalinio 2007-06-15. 
• Rengiant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą į pateiktas pastabas 

atsižvelgta. 
• Vadovaujantis SPAV apimties nustatymo dokumentu buvo parengta SPAV ataskaita ir 

pristatyta visuomenei 2007 m. rugsėjo 18 d. 
• Su visuomene apsvarstyta SPAV ataskaita buvo pateikta vertintojams: 

- LR Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam 
padaliniui (Tomog. 2, LT- 91245 Klaipėda) 2007-09-24; 
- Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos (Juozapavičiaus 
g. 9, LT-09311 Vilnius) 2007-09-24; 
- Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Šilutės padalinys (Birutės g. 16, 
LT-91204 Klaipėda) 2007-09-24; 
- Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Šilutės filialas (Liepų g. 17, LT-92138 
Klaipėda) 2007-09-24; 
- Šilutės rajono savivaldybės administracijai 2007-09-24. 

• 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 trijų koncepcijos variantų atrinktas vystytinas plėtros variantas Nr. 3. 
• Komitetams, frakcijoms, visuomenei pateikti koncepcijos variantai ir strateginis 

pasekmių aplinkai vertinimas. 
• 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. 3. 

• Parengti Šilutės miesto sprendiniai. 
• Atsižvelgus į vertintojų pastabas SPAV ataskaitai, parengta SPV (sprendinių poveikio 

vertinimo) ataskaita. 

5. 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 miesto, kaip rajono savivaldybės centro vaidmuo gyvenamųjų vietovių 
sistemoje yra susijęs su administracinėmis funkcijomis jos teritorijoje, neformaliu 
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bendradarbiavimu ir konkurencija visose veiklos srityse tiek Klaipėdos apskrities, 
tiek ir kitų regionų bei miestų 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; 
• Užsitęsusi žemės reforma; 
• Ribotos savivaldybės biudžeto galimybės nėra palankios darniajai plėtrai; 
• Tiesioginė Klaipėdos metropolio įtaka. 

 
Dauguma išorės veiksnių laikomi kaip neapibrėžti laike ir erdvėje veiksniai, kurie praktiškai 

yra neprognozuojami ir tuo labiau nevaldomi. Jie įvertinti kaip visuma veiksnių, skatinančių 
akcentuoti principinius ir ateityje keistinus bei galimus papildomus  sprendinius Šilutės miestui. 

6. Sprendinius įtakojantys esminiai savivaldybės esamos būklės veiksniai 

Esminiai vidiniai veiksniai, įtakojantys Šilutės miesto teritorijos plėtros procesus: 
• Šilutės miestas gali naudotis Klaipėdos metropolio įtakos privalumais dėl geografinės 

padėties: darbo pasirinkimo, ekonominės veiklos specializacijos ir kooperacijos, 
paslaugų ir pramogų įvairovės aspektais; 

• Šilutės miestas turi potencines galimybes tapti turizmo, vandens ir kitokių pramogų ir 
paslaugų centru visai pajūrio regiono pietinei daliai. Tokias galimybes ypač 
sustiprintų bendros pastangos kartu su Nemuno deltos regionino parko potencinėmis 
plėtros galimybėmis. Tokią integraciją riboja regioninio parko statusas–aktyvesnės 
ekonominės veiklos ir urbanistinės plėtros esminis ribojimas; 

• Šilutės miesto gyventojų skaičius mažėja nuo 1995 metų dėl neigiamo natūralaus 
prieaugio ir neigiamo migracijos saldo. Migracijos potencialas yra apie 20 % 
gyventojų. Pagrindinės priežastys: dėl karjeros, mažo uždarbio, gyvenimo sąlygų 
pagerinimo. Todėl darbo jėgos potencialas turi tendenciją mažėti, ypač dėl naujų 
darbo vietų neapibrėžtos pasiūlos ir jų profilio įvairovės; 

• Esamų būstų didelis nusidėvėjimas, bloga priežiūra ir atnaujinimas; 
• Tiesioginės užsienio investicijos praktiškai nėra esminės; 
• Materialinių investicijų lygis Lt/l gyv. sudaro apie 40 % šalies vidurkio; 
• Mažas suinteresuotumas investuoti; 
• Didėja gyvenimo ir aplinkos kokybės skirtumai ir socialinės atskirties lygis tarp 

rajono centrinės dalies (Šilutės miestas ir gretimos augančios gyvenamosios vietovės) 
ir periferinių rytinės rajono dalies seniūnijų. Panašaus tipo atskirtis formuojasi ir tarp 
regioninio parko bei Šilutės urbanistinės struktūros. 

7. Esamos būklės apibendrinimas, esminės problemos 

Šilutės miesto 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. 
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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. Dėl informacijos miesto vidinių rajonų lygmenyje stokos, socialiniai ir ekonominiai 
bei kiti skirtumai sistemiškai nėra identifikuoti.  

Šilutės miesto esamos būklės apibendrinimas ir esminės problemos formuojamos miesto 
erdvinės plėtros ir kokybinio vystymo aspektais. 

Šilutės miesto esminiai privalumai: 
• Galimybė integruotis į Klaipėdos metropolį ir naudotis jo privalumais. Tokią 

integraciją stiprintų pastangos rasti Šilutės miesto ekonominės bazės specializacijos 
ir kooperacijos galimybes, o taip pat greitojo susisiekimo su Klaipėda organizavimas 
(geležinkelio, autokelio renovacija ir rekonstrukcija); 

• Galimybė formuoti Šilutę kaip turizmo, vandens ir kitokių pramogų ir paslaugų 
centrų visai pajūrio regiono pietinei daliai. Iš esmės tai galėtų būti 3 centrų sistema, 
apimanti Šilutę, Rusnę ir Ventę–Kintus; 

• Gyvenamoji aplinka pagal transporto priemonių, pramonės ir kitų įmonių keliamą 
oro taršą, triukšmą, įvairius kvapus, dulkes kokybiškai apibūdinamais požymiais 
vertinama kaip mažas–vidutinis neigiamas poveikis; 

• Saugus miestas, nes nusikalstamumo lygis yra žemas; per pastaruosius metus yra 
nukentėję apie 8 % dėl vagysčių iš butų (namų) ir apie 5 % dėl vagysčių iš 
automobilių; 

• Geras vaistinių, poliklinikų, mokyklų pasiekiamumas, didelė prekybos paslaugų 
pasiūla; 

• Rajono gyventojams Šilutės miestas yra svarbiausias centras dėl didžiausio 
institucinio aprūpinimo. Tai privalumas, kurio urbanistinė išraiška–gretimų miestui 
vietovių gyventojų skaičiaus stabilizacija, augimas ir platesnės urbanistinės 
struktūros formavimasis; 

• Absoliuti gyventojų dauguma pripažįsta, kad gyvenamosios aplinkos kokybė gerėja. 
Pastaba: tai vertinimas tų, kurie yra patenkinti gyvenamosios aplinkos kokybe ir 
neturi motyvų bei galimybių ją keisti kita, jiems priimtinesne. T.y turime pripažinti, 
kad tie, kurie įsikūrė Šilutės priemiesčiuose, pasirinko jiems priimtinesnį gyvenimo 
būdą ir aplinką; 

Šilutės miesto esminiai trūkumai ir problemos: 
• Ekonominė bazė yra vidutiniškai diversifikuota, tačiau ekonominės priežastys (dėl 

mažo uždarbio) yra vienas iš trijų svarbiausių aspektų, lemiančių gyventojų 
emigracijos didelį 20 % potencialą. Per maža darbo vietų pasiūla ir darbo pobūdžio, 
atlyginimų dydžio pasirinkimo įvairovė, galinti paskatinti miesto kiekybinės ir 
kokybinės plėtros potencialą; 

• Plėstina sveikatos ir socialinės infrastruktūros sistema. Poreikį gerinti sveikatos ir 
socialinės apsaugos infrastruktūrą nurodė 42 % gyventojų; trūksta pramogų, ypač 
neišvystyta paslaugų sfera; 
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• Šilutė kol kas sukuria palyginti mažą rinką, todėl įvairių aukštesnio kokybinio rango 
paslaugų, pramogų kokybė ir įvairovė yra ribota. Pagrindinis kompensacinis vaidmuo 
kultūros, švietimo, pramogų, medicinos sferose tenka Klaipėdai; 

• Gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių modernizavimas, namų renovacija, socialinio 
būsto plėtra, kurie gali būti prevencine priemone ryškėjančioms socialinėms 
deviacijoms kaip narkomanija, asocialios šeimos, benamiai, alkoholizmas; 

• Pagrindinė urbanistinė problema yra Šilutės miesto vidinės struktūros uždarumas, 
pagrindinio masyvo ir naujų plėtros teritorijų socialinė ir erdvinė dezintegracija; 
pastarųjų teritorijų monofunkciškumas, didinantis gyventojų mobilumą; mažas 
viešojo transporto vaidmuo; senamiesčio teritorijos vaidmuo paveldo ir išsivystyto 
miesto linijinio centro integracijai arba kitokiam struktūriniam variantui; didelis 
teritorijų konversijos ir struktūrinio sutvarkymo poreikis. 

Problemų sprendimas yra susijęs su ribojančiais finansiniais, techniniais, vadybiniais 
veiksmais. 

 
Efektyvesnei Šilutės struktūrai formuoti egzistuoja fiziniai ribojantys veiksniai: 

1) Aplinkkelis, kurio statusas riboja naujų sankryžų įrengimą, reikalauja išlaikyti 
neužstatytą koridorių; 

2) Vandenvietė (schemoje žym.–W); 
3) Elektros tinklų koridorius (tk); 
4) Geležinkelio linija (g), kurios sankirtos su Šilutės miesto gatvėmis ir užmiesčio 

keliais yra pervažos, o pati linija yra fizinis barjeras; 
5) Dėl veiksmų 1–4 teritorija (m), praktiškai tampa izoliuota ir netinkama miesto 

plėtrai; 
6) Pietinėje pusėje ribojančiu veiksniu yra senamiesčio teritorija, kuri yra patraukli ir 

turi labiausiai apkrautą gatvių tinklą eismu ir parkuojamais automobiliais; 
7) Senamiestis, kartu su Šyšos upės slėnio atkarpa yra fizinis barjeras šiaurės–pietų 

krypties gatvių naujoms jungtims įrengti; 
8) Vakarų pusėje plėtrą stabdo nestruktūrizuotas masyvas, kurį sudaro atsitiktinė 

užstatymo fragmentų mozaika; 
9) Šyšos upė ir mažo laidumo tiltas bei potvynio riba; 
10) Inžinerinių tinklų vystymo palankumo požiūriu: 

− vandentiekio ir nuotekų vystymui nepalanki Ramučių krypties teritorinė 
plėtra; 

− centralizuoto šilumos tiekimo tinklų aptarnaujama teritorija galėtų būti 
plečiama vakarų kryptimi, palyginti kompaktiškoje teritorijoje. 
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8. Raidos tendencijos ir prognozės 

8.1 Žemės naudojimas 
 
Žemės fondo sudėtis ir kitimas per 2004-2010 metų laikotarpį: 
 

Šilutės miesto žemės fondo sudėtis, ha (LR Žemės fondas, 2010 01) 

 
Metai 

 

Bendras 
plotas 

Žemės 
ūkio 

naudmenos 

Miškai 
(miško 
žemė) 

Gatvės, 
keliai 

Užstatyta 
teritorija 

Vandenys Kita žemė 

2004 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2005 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2006 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2007 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2008 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2009 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 
2010 1398,0 705,0 46,0 68,0 338,0 44,0 197,0 

 
Naudojimo pokyčiai bus susiję su prognozuojamais: 

• būsto plėtra, viešųjų erdvių plėtra esamose užstatytose teritorijose jas modernizuojant 
arba jas tankinant, arba kitaip efektyviai urbanizuojant, kuriant policentrinę miesto 
struktūrą; 

• inžinerinės ir susisiekimo esamos infrastruktūros rekonstrukcija ir nauja plėtra; 
• rekreacinių teritorijų aktyviam ir pasyviam poilsiui įrengimu; 
• logistikos, paslaugų, pramogų, pramonės ir verslo veiklai teritorijų poreikiu, nors 

konkretus tokių teritorijų įsisavinimo laikotarpis yra neapibrėžtas. 

8.2 Gyventojų skaičiaus prognozė 
 
Savivaldybės gyventojų skaičius Šilutės mieste ir savivaldybėje mažėja dėl neigiamo ir 

mažėjančio natūralaus prieaugio ir neigiamo migracijos saldo. Jeigu išsilaikytų susiklosčiusios 
tendencijos, prognozuojami ir ateityje natūralaus mažėjimo ir gyventojų neigiamo migracijos saldo 
dydžiai. 

Tokiu atveju prognozuojami tokie dydžiai: 
 2005 m. 2015 m. 2026 m. 2005-2026 m. 
Bendras rajono gyventojų sk. 
                                             (pesimistinis) 

 
54000 

 
50850 

 
47880 

 
-6120 

                                             (optimistinis)  52100 50240 -3760 
Šilutės gyventojų skaičius  (pesimistinis) 21000 20520 20050 -950 
                                            (optimistinis)  20700 20400 -600 

 
Šilutės miesto, kaip de facto egzistuojančios urbanistinės struktūros raida pakeis Šilutės 

miesto ir savivaldybės gyventojų skaičiaus santykį: 
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• jeigu gyvenimo sąlygos mieste blogės, gyventojų mokumas augs ir plėtosis naujo 
būsto rinka, didės aprūpinimo būstu lygis (m²/1 gyv.), miesto administracinėse ribose 
(ypač miesto centre) gyventojų skaičius mažės sparčiau negu prognozuojamas  - 600 
÷ - 950 sumažėjimas, 

• šiuo metu Šilutės miesto ir gretimų teritorijų, sudarančių vieningą sistemą, gyventojų 
skaičius vertintinas apie 26 000 gyv., 

• pagal bendrąsias visuotines miesto raidos tendencijas ir analogus Lietuvoje, miesto 
ekspansija į periferiją yra ilgalaikis procesas. Todėl spartės gyventojų persiskirstymas 
iš miesto, ypač jo centro į formalųjį užmiestį. Be to, pastarosios teritorijos bus 
patrauklios ir būsimiems migrantams iš rajono ar kitų vietovių. 
Orientacinis Šilutės urbanistinės struktūros dydis – apie 30 000 gyv. 

8.3 Šilutės miesto urbanistinės struktūros raidos tendencijos 
 

Pastaruosius dešimtmečius urbanistinės struktūros vystymosi esminė tendencija–savaiminė 
plėtra, vyraujant vadinamajam sklypiniam planavimui ir neturint kompleksinio formavimo 
priemonių ir instrumentų. Pasekmė–Šilutės miesto teritorijos augimas agliutinacijos principu 
(„prilipdymas“). 

Todėl struktūra dvilypė–centrinė, intensyviau užstatyta, turinti išvystytą centrą, darbo ir 
socialinę infrastruktūrą. Gretimos vietovės–de facto Šilutės miesto išorinė dalis, neturinti 
struktūrinės integracijos principų. Tarp jų–didžiulė atskirtis, kuri gali būti sumažinta tik iš dalies per 
ilgą laikotarpį. 

Šilutės miesto ir jo likusios urbanistinės struktūros egzistuojantys skirtumai pagal turimą 
informaciją apibūdinami kaip problemų masto santykiai (indeksas 1–problema, 0–problema 
nebūdinga): 

 
Problemos esmė Šilutės mieste Gretimose vietovėse 

Darbo vietos 0,8 1 
Būstas 1 0,3 
Socialinis būstas 1 0 
Sveikatos apsaugos ir socialinė infrastruktūra 0,8 1 
Lopšeliai, darželiai 0,2 1 
Sporto ir žaidimų aikštelės 0,4 1 
Kultūros įstaigos 0,3 1 
Pramogos 0,3 1 
Parkai, skverai ir pan. 0,6 1 
Viešojo transporto kokybė 0,7 1 
Gatvių ir kelių kokybė 0,6 1 

    
 Savaiminės plėtros principas išliks ir ateityje visose Šilutės urbanistinės struktūros plėtros 
kryptyse, jeigu teritorinė plėtra nebus valdoma. 

Plėtros krypčių problematiškumas apibūdintinas taip: 
• Labiausiai populiarios pietų krypties teritorijos P1 ir P2 bei rytų kryptis R, kurios 

galėtų pretenduoti į perspektyvinės plėtros teritorijas; 
• Ramučių kryptį nerekomenduojama vystyti, tačiau realiai pavienių statybų tikimybė 

išlieka; 
• Šiaurės plėtros (Klaipėdos) krypties siauras koridorius yra patrauklus, turi dideles 

potencines plėtros galimybes, tačiau jis yra chaotiškas, nestruktūrizuotas, teritorija 
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neefektyviai išnaudojama. Ypač pietinė jo dalis, kuri iš esmės yra centro ir istorinio 
branduolio gretimybė. Todėl ši teritorija yra labai vertinga ir turėtų būti užstatyta 
įvertinant šias aplinkybes. Klaipėdos krypties patrauklumą rodo ir dar siauresnio „si“ 
koridoriaus greta kelio Šilutė–Klaipėda spartus įsisavinimas. Akivaizdu, kad tai yra 
Klaipėdos įtakos išraiška, tačiau urbanistinė forma yra netoleruotina. Didelė 
tikimybė, kad tai būsimų problemų užuomazga. Jau dabar abu „s“ ir „si“ koridoriai 
de facto funkciškai ir fiziškai yra atskirti nuo pagrindinio Šilutės masyvo, 
komplikuotas vidinis ir išorinis susisiekimas. Be to koridorius yra savotiškoje 
socialinėje atskirtyje dėl silpnos socialinės infrastruktūros. 

Daugiausia problemų kaupiasi pagrindiniame Šilutės masyve–trikampyje, kurio kraštinės yra 
geležinkelio linija, senamiesčio teritorija (iš dalies kartu su Šyšos upės atkarpa) ir Klaipėdos gatvė. 
 Tai labai uždara erdvė, kurios jungtys su gretimybėmis yra silpnos ir nepatikimos–pervažos 
per geležinkelį, siauri tiltai, nerišlus gatvių tinklas. Esminė tinklo transformacija nereali. Tinklo 
pajėgumą gali padidinti sankryžų rekonstrukcija. 
 Šiaurinės trikampio dalies teritorija išnaudojama neracionaliai. Jos konversija turėtų apimti 
gatvių tinklą, ūkinės gamybinės funkcijos teritorijų sumažinimą ir mišrių funkcijų atsiradimą. 
 Centrui, kaip istorinei daliai, turėtų tekti mažesnis transporto apkrovimas. T.y. Šilutės 
urbanistinė struktūra yra monocentrinė. Dėl to didelis gyventojų įcentrinis mobilumas. Struktūros 
transformavimas į policentrinę ar kitą panašią morfologinę formą būtų sisteminis privalumas. 

Daugiabutės daugiaaukštės gyvenamosios teritorijos nusidėvėjusios ir moraliai pasenusios. 
Todėl tokie miesto fragmentai turi didžiausią tikimybę tapti socialinės atskirties ir socialinių 
deviacijų židiniais. 
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Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. 
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8.4 Būsto, gyvenimo sąlygų raidos tendencijos 
 

Būsto kiekybinės ir kokybinės plėtros, būsto tipo pasirinkimas bus susijęs su gyventojų 
mokumo, būsto kreditavimo privalumų kaita; gyventojų bendro skaičiaus ir jo persiskirstymo tarp 
Šilutės miesto ir miestelių, šeimos dydžio mažėjimu. 

2026 m. prognozuojamas vidutinis 33 m²/1 gyv. aprūpinimo lygis, jeigu išliks vidutiniai 
būsto augimo tempai ir papildomai iki 5% išaugtų socialinio būsto dalis bendrame būsto fonde. 

Gyvenamųjų teritorijų papildymo iki 600 ha poreikis 2026 m. siejamas su būstų fondo 
prieaugiu. 

Įvertinant bendrasias šeimų dydžio mažėjimo ir aprūpinimo būstu standarto augimo 
tendencijas, stiprės išscentrinė gyventojų lokalizacinė migracija iš Šilutės miesto administracinės 
teritorijos į jo urbanistinės struktūros išorines dalis. Maksimaliu atveju miesto administracinėse 
ribose liktų apie 14 tūkst. gyventojų. Išorės urbanistinėje struktūroje galėtų susikaupti apie 16 tūkst. 
gyventojų. 

Šio tipo persiskirstymai paprastai padidina socialinę diferenciaciją–daugiabučiuose namuose 
išryškėja vyresnio pensinio amžiaus gyventojų ir šeimų, turinčių mažesnes pajamas, socialinis 
sluoksnis. Išorės urbanistinėje struktūroje paprastai vyrauja jaunesnės turtingesnės šeimos. 

Sušvelninti socialinę diferenciaciją ir gyventojų teritorinio persiskirstymo mastą, siūloma 
išplėsti daugiabutės gyvenamosios statybos fragmentus miesto administracinėje teritorijoje. Tai 
vadinamojo „startinio“ būsto jaunoms šeimoms pasiūla, iš dalies socialinio būsto plėtrai bei 
kokybiško būsto pasiūla. 

8.5 Socialinė aplinka 
 

Kokybiškas socialinės aplinkos formavimasis priklausys nuo tokių veiksnių: 
• socialinio būsto raidos tempų. 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. 

• Gyvenamojo būsto, gyvenamųjų teritorijų kokybiškos priežiūros, atnaujinimo, 
rekonstrukcijos tempų. Jeigu jie bus vangūs ir neesminiai, tada tikėtinos didesnės 
socialinės deviacijos, socialinė atskirtis tarp prižiūrimų kokybiškų erdvių ir apleistų 
miesto dalių. Pastaroji aplinkybė gali būti veiksnys nulėmęs mažesnį saugumo lygį, 
ypač centrinėje miesto dalyje.  

• Kokybišką socialinę aplinką padės formuoti socialinės infrastruktūros policentrinės 
sistemos vystymas, ypač pacentrių kūrimas periferinėse urbanistinės struktūros 
dalyse. 

• Prielaidas geram socialiniam klimatui formuotis gali sudaryti tinkamas gyvenamųjų 
teritorijų urbanistinis planavimas, paremtas dviem svarbiausiais principais – socialine 
integracija (elementarus atvejis–socialinių ir kitų būstų tipų teritorinė integracija) ir 
teritorijos hierarchiniu struktūrizavimu į mažas namų grupes, vidutines kaimynų 
grupes ir stambesnius rajonus. Patarasis atvejis skatintų kaimynystės ryšius, 
bendruomenių formavimąsį su daugeliu teigiamų pasekmių gyventojų saugos, 
priežiūros ir kt. aspektais. 



Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. 
SS-073-BPL 

UAB „Statybos strategija“ 
 

17 

8.6 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 ir miesto kompetencijos (šalies ir ES socialinės, ekonominės politikos, globalizacijos 
procesų), demografinių procesų (neigiamo natūralaus prieaugio, gyventojų senėjimo tempų, didelio 
migracijos potencialo). 

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, tarnybiniai automobiliai, iš dalies viešasis transportas; 

• dėl atviresnio darbo jėgos balanso Šilutėje užimtų nuolatinių gyventojų dalis statistiškai 
mažės, 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 miesto skatinimas, gyvenimo sąlygų gerinimas;  

• didės aptarnavimo sferos poreikis (prekyba, paslaugos) dėl mažėjančio šeimų ūkių 
skaičiaus ir pajėgumų, gyvenimo būdo pokyčių (praktiškai išnyks natūrinio ūkio 
elementai);  

• turizmo profesionali vadyba taip pat skatins paslaugų ir pramogų pasiūlą ir užimtumą; 
• komunalinio ūkio pajėgumų poreikis turėtų augti dėl naujų ir esamų inžinerinių tinklų, 

statybos priežiūros ir atnaujinimo darbų poreikio; gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių, 
gatvių ir kelių priežiūros ir tvarkymo; 

• normaliai miesto ir savivaldybės raidai 2005-2026 m. darbo vietų prieaugis turėtų būti ne 
mažesnis kaip 1,5 tūkst., o jų struktūra – diversifikuota. Dabartinės urbanistinės struktūrų 
vystymo tendencijos rodo, kad racionaliausias kelias–specializacija ir kooperacija su 
Klaipėdos metropolio raida. 

8.7 Kraštovaizdis, gamtinė aplinka, raida  
 
Kraštovaizdis, urbanizuotų ir gamtinių elementų sąveika. Šilutės miestas įsikūręs Šyšos upės 

dešiniajame krante, Nemuno deltos aliuvinėje lygumoje, kurios reljefą pleistocente sukūrė 
paskutinio apledėjimo Nemuno žemupio ledyninė plaštaka. Reljefas iškilęs apie 8 m virš jūros lygio.  

Gamtinės sąlygos bei kelių tinklas lėmė miesto išsidėstymą. Pietinėje dalyje natūralią 
gamtinę kliūtį miesto plėtrai sudaro Šyšos upė. 

Miesto medžių, krūmų želdinius sudaro parkai, aikštelės, skverai, kapinės. Šilutės miestas 
lyginant su kitais rajono miestais ir gyvenvietėmis yra labiausiai apželdintas. Klimato sąlygos 
palankios vietinių ir svetimžemių augalų augimui. Šilutę galima pavadinti magnolijų sostine, nes 
šiame mieste jos auga daugelyje vietų: prie seniūnijos, savivaldybės, kultūros pramogų centro bei 
kitur. Pačios seniausios yra japoninė magnolija ir jos šiaurinė atmaina, kurioms dabar jau apie 70 
metų, jos auga šalia Šilutės dailės mokyklos. Magnolijas į Šilutę 1933-1934 metais atvežė 
tuometinis miesto burmistras Martynas Redveikis. 

Lyguminį miesto reljefą paįvairina Šyšos upės slėnis – pagrindinė miesto turistinė rekreacinė 
ašis. Slėnyje įkurtas miesto parkas. Kairiajame Šyšos krante Tulpių gatvėje išlikęs Šilutės dvaro 
parkas -  kultūros paveldo teritorija.  
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Vakarine miesto dalimi praeina Lietuvos ekologinio tinklo apsaugos zona. Gamtinio karkaso 
rajoninis migracijos koridorius driekiasi Šyšos upe. Likusi miesto dalis plyti vietinio lygio gamtinio 
karkaso teritorijoje. 

Šilutėje jungiasi Pajūrio ir Nemuno dviračių trasos. Pajūrio dviračių trasa įteisinta ir pirmoji 
paženklinta specialiais dviračių trasos ženklais. Iš Šilutės galima aplankyti unikalų Pamario regioną, 
pasiekti Žemaitiją, Šiaurės ir Vidurio Lietuvą. Į šias trasas įsilies projektuojama nacionalinė dviračių 
trasa, kuri prasideda Rusnėje, kerta Šilutę ir išsiskirsto Šilalės, Tauragės, Jurbarko kryptimis. 

Gamtinis karkasas. Vienas iš sprendinių Šilutės miestui tikslų – parengti miesto gamtinės 
aplinkos plėtotės strategiją, kurioje būtų nustatyti gamtinės aplinkos vystymo, tvarkymo ir apsaugos 
principai. Įgyvendinama tokia strategija prisidėtų prie darnios miesto aplinkos. Sprendiniuose 
siūlomos miesto gamtinės aplinkos plėtros kryptys, bendrojo naudojimo ir rekreacinėms reikmėms 
numatomos teritorijos turėtų užtikrinti gerą miesto ekologinę būklę ir tenkinti miesto gyventojų bei 
svečių rekreacinius poreikius. 

Šilutės mieste nėra valstybės saugomų teritorijų sistemai priklausančių teritorijų, todėl plėtoti 
gamtinę aplinką reikėtų ugdant miesto ir jo apylinkių gamtinį karkasą – ekologinio kompensavimo 
teritorijų tinklą, jungiantį vertingas bei natūralias gamtinio pobūdžio teritorijas į bendrą 
kraštotvarkinę ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Mieste esančias bendro naudojimo 
teritorijas (urbanizuotų teritorijų viešąsias erdves, kapines) reikia vertinti kaip gamtinio karkaso 
struktūrinius elementus, kurių vaidmuo formuojant ir saugant miesto gamtinę aplinką yra taip pat 
labai svarbus. 

Gamtinis karkasas yra tarsi vientisas, gyvas organizmas. Jį sudarančios dalys yra labai 
susijusios ir gyvybiškai priklauso viena nuo kitos. Svarbiausių gamtinio karkaso dalių – 
tarpsisteminio stabilizavimo ašių būklę gali įtakoti smulkiausi vietinio lygmens gamtinio karkaso 
elementai. Dėl to, nagrinėjant ir formuojant miesto gamtinę aplinką, negalima apsiriboti tik miesto 
teritorijoje esančiomis gamtinio karkaso dalimis. Plėtojant miesto gamtinį karkasą, reikia pasiekti 
svarbiausias, priemiestines gamtinio karkaso dalis, o gamtinio karkaso ugdymas turi būti 
kompleksiškas, aprėpiantis visus gamtinio karkaso struktūros elementus, tiek miesto viduje, tiek ir 
už jo ribų. 

Šilutės miesto šiaurinę dalį apima rajoninė tarpsisteminio stabilizavimo ašis. Pietrytine miesto 
dalimi praeina rajoninis slėninės migracijos koridorius, įsijungiantis į regioninį slėninės migracijos 
koridorių, einantį Atmatos upe. Pietinėje dalyje prie miesto priartėja rajoniniai vidinio stabilizavimo 
mazgai ir juostos. Žemiau esančiame paveiksle parodyta Šilutės miesto apylinkių gamtinio karkaso 
struktūra ir teritorija, kurioje nagrinėjamas karkasas. 
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Šilutės apylinkių gamtinio karkaso struktūra ir nagrinėjama teritorija 
 

8.8 Kultūros paveldas  
 

Kultūros paveldo kategorijai priklauso vietovės, pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, 
registruoti kaip nekilnojamosios vertybės bei objektai, paskelbti saugomais. Šių objektų ir jų 
teritorijų paskirtis – užtikrinti praeities kartų pastatytų, įrengtų, sukurtų ar istorinių įvykių 
sureikšmintų kultūros vertybių išsaugojimą, naudojant arba pritaikant naudoti jas pirminiu ar 
istoriškai susiklosčiusiu, jam artimu ar tikslingai parinktu  būdu. Tokiu būdu kultūros paveldo 
objektai turėtų būti naudingi naudotojams, kartu užtikrinant optimaliausią  kultūros vertybių 
panaudojimą kultūriniam turizmui. 

Visų kultūros paveldo objektų bei vietovių (tiek paskelbtų saugomais, tiek esančių Kultūros 
vertybių registre) teritorijose ir apsaugos zonose veikla gali būti planuojama ir vykdoma 
vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kitais veiklą  
juose reglamentuojančiais dokumentais. Tvarkybos ir naudojimo reikalavimai nustatomi 
individualiais apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai 
neparengti).  
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Veikla saugomuose kultūros paveldo objektuose bei jų teritorijose (ypatingai Šilutės miesto 
istorinės dalies teritorijoje) turi būti vykdoma (vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, Saugomų teritorijų ir Teritorijų planavimo įstatymų nuostatomis) pagal reglamentus, 
nustatančius paveldosaugos reikalavimus kiekvienam paskelbtam saugomu kultūros paveldo 
objektui arba pagal detalius reglamentus, numatytus parengtuose planavimo dokumentuose. 

Saugomose kultūros paveldo vietovėse veikla turi būti vykdoma ir plėtojama vadovaujantis 
Saugomų teritorijų įstatymo tvarka įsteigtų kultūrinių rezervatų ar kultūrinių draustinių, istorinių 
nacionalinių ar istorinių regioninių parkų reglamentuojančiais dokumentais. 

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. Atitinkamų urbanizuotų vietų ir kaimų (kultūros paveldo 
vietovių) apsaugai teisės aktais nustatyta tvarka turi būti steigiami kultūriniai draustiniai. 

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 mieste yra 49 nekilnojamosios kultūros vertybės pripažintos saugomomis ir 6 
kiti kultūros paveldo objektai, esantys Registre. 

Visi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai pažymėti sprendinių Šilutės miestui 
(planuojamos teritorijos ribose) grafinėje dalyje „Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Kraštovaizdžio tvarkymo 
(Kultūros paveldo ir miškų išdėstymo)“ brėžinyje. 

Urbanistinį vertingųjų savybių pobūdį turinčio kultūros paveldo objekto (Šilutės-12331) 
teritorijos ribos pažymėtos atskiru žymėjimu. 

Papildomoje lentelėje pridedami ir sutartiniu ženklu pažymėti naujai įrašyti į Registrą 
Šilutės m. kultūros paveldo objektai (2010-03-30 duomenys). 
 
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. 

 
Pavadinimas 

 
Adresas 

(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė) 

Unikalus 
(MC) Nr. 
Registre  

Nr.  
Tinklų 

shemoje  

1 2 3 4 5 

                                Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai 
1 Vėžaičių Kapinynas Šilutės Šilutės Verdainės k. 6212 523 
2 Macikų Kapinynas Šilutės Šilutės Macikų k. 3370 537 

3 Jonaičių, Mažių 
Senovės 
gyvenvietė 

Šilutės Šilutės Jonaičių k. 30311 538 

4 Šilutės, vad. Šojaus Dvaro sodyba Šilutės Šilutės Šilutė 663 559 

5   
Dujų fabriko 
statinių 
kompleksas 

Šilutės  Šilutė 20551 561 

6 Macikų Dvaro sodyba Šilutės Šilutės Macikų k. 657 570 

7 Šilutės 
Kalėjimo 
statinių 
kompleksas 

Šilutės  Šilutė 30551 573 

8 
Šilutės geležinkelio 

stoties pastatų pirmasis 
kompleksas 

Geležinkelio 
stoties pastatų 
kompleksas 

Šilutės  Šilutė 30555 574 

9 
Šilutės geležinkelio 

stoties pastatų antrasis 
kompleksas 

 
Geležinkelio 
stoties pastatų 
kompleksas 

Šilutės  Šilutė 30560 575 
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Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Adresas 

(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė) 

Unikalus 
(MC) Nr. 
Registre  

Nr.  
Tinklų 

shemoje  

1 2 3 4 5 

                                Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai 

10 Šilutės Šv. Kryžiaus 
Bažnyčios 
pastatų 
kompleksas 

Šilutės  Šilutė 30363 576 

11 Macikų 
Koncentracijos 
stovyklos vieta 
ir kapai 

Šilutės Šilutės Macikų k. 17035 579 

12 Šilutės vad. Šojaus dvaro 
 
Senosios 
kapinės 

Šilutės  Šilutė 29507 580 

13 Armalėnų k. 

 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Armalėnų k. 24268 581 

14 Kirlikų k. pirmosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Kirlikų k. 24280 593 

15 Kirlikų k. antrosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Kirlikų k. 24281 594 

16 Mažių k. 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Mažių k. 24286 599 

17 Pagrynių k. pirmosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios  
Kapinės 
 

Šilutės Šilutės Pagrynių k. 24290 603 

18 Pagrynių k. antrosios 

Evangelikų  
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Pagrynių k. 24291 604 

19 Pagrynių k. trečiosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Pagrynių k. 24292 605 

20 Pagrynių k. 
Stačiatikių 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Pagrynių k. 24293 606 

21 Šlažų k. pirmosios 

 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Šlažų k. 24299 612 

22 Šlažų k. antrosios 

 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Šlažų k. 24300 613 
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Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Adresas 

(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė) 

Unikalus 
(MC) Nr. 
Registre  

Nr.  
Tinklų 

shemoje  

1 2 3 4 5 

                                Valstybės saugomi kultūros paveldo objektai 

23 Verdainės k. pirmosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Verdainės k. 24302 615 

24 Verdainės k. antrosios 

Evangelikų 
liuteronų 
senosios 
kapinės 

Šilutės Šilutės Verdainės k. 24303 616 

25   Pastatas Šilutės  Šilutė 30623 670 

26 
 

Siaurojo geležinkelio 
Šilutės 

Stoties 
pastatas 

Šilutės  Šilutė 30624 671 

27 Šilutės Paštas Šilutės  Šilutė 30625 672 
28   Mokykla Šilutės  Šilutė 30626 673 
29   Namas Šilutės  Šilutė 30627 674 
30   Namas Šilutės  Šilutė 30628 675 
31   Pastatas Šilutės  Šilutė 30629 676 
32   Tiltas Šilutės  Šilutė 22130 684 

33   
Geležinkelio 
tiltas 

Šilutės  Šilutė 4838 688 

34   Tiltas Šilutės  Šilutė 4837 691 
35   Pastatas Šilutės  Šilutė 15992 693 
36   Namas Šilutės  Šilutė 15993 694 
37   Pastatas Šilutės  Šilutė 15994 695 
38   Pastatas Šilutės  Šilutė 16062 696 
39   Namas Šilutės  Šilutė 2291 697 
40   Pastatas Šilutės  Šilutė 2305 698 
41   Vaistinė Šilutės  Šilutė 2306 699 
42   Pastatas Šilutės  Šilutė 2307 700 
43   Pastatas Šilutės  Šilutė 2308 701 
44   Pastatas Šilutės  Šilutė 2309 702 
45   Pastatas Šilutės  Šilutė 2310 703 
46   Pastatas Šilutės  Šilutė 2311 704 
47   Gaisrinė Šilutės  Šilutė 15947 705 

48   
Evangelikų 
liuteronų 
bažnyčia 

Šilutės   Šilutė 16061 708 

49 Šilutės 
Miesto istorinė 
dalis 

Šilutės   Šilutė 12331 714 

                                                   Kiti kultūros paveldo objektai 
1 2 3 4 5 

50  Kapas Šilutės  Šilutė 16693 489 
51  Kapas. Šilutės  Šilutė 16694 490 
52  Kapinės Šilutės  Šilutė 11215 491 
53  Kapas ir antkapinis paminklas Šilutės  Šilutė 4398 492 
54  Dekoratyvinė skulptūra "Motinystė" Šilutės  Šilutė 15252 503 

55  Gyv. namas Šilutės  Šilutė 16063 510 
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Naujai įrašyti į Registrą Šilutės m. kultūros paveldo objektai 
(2010-03-30 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenys) 
 

 

8.9 Susisiekimo sistema. Tendencijos ir prognozės  

 
Perspektyvinę Šilutės miesto teritorijos susisiekimo sistemą formuos beveik visos galimos 

transporto rūšys: 
- kelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas automobiliais, tarptautinis ir vietinis 

turizmas); 
- geležinkelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas); 
- vandens transportas (keleivių ir krovinių pervežimas, vietinis ir tarptautinis turizmas); 
- dviračių transportas (vietinis susisiekimas, tarptautinis turizmas); 
- oro transportas (tarptautinis ir vietinis turizmas). 
 
Perspektyvinis Šilutės rajono ir miesto automobilizacijos lygis 

 
 2002 m. 2005 m. 2006 m. 2015 m. 2025 m. 
Šilutės savivaldybė 324 377 421 480 550 
Šilutės miestas n.d n.d 443 510 570 

 

Perspektyvinis automobilizacijos lygis
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Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Adresas 

(savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė) 

Unikalus 
(MC) Nr. 
Registre  

1 2 3 4 
1  Namas Šilutės Šilutės Šilutės m. Liepų g. 8 32982 
2  Namas Šilutės Šilutės Šilutės m. Taikos g. 15 32983 
3  Namas Šilutės Šilutės Šilutės m. Taikos g. 17 32984 

4 
 
 

Namas       Šilutės     Šilutės  Šilutės m. Liepų g. 3 32980 
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Pagrindiniai keleivių ir krovinių pervežimai iš Šilutės miesto numatomi realizuoti esamais 
krašto ir rajoniniais keliais. 

Šiaurės – pietų kryptimi pagrindine transporto dominante išlieka esamas 141 krašto kelias ir 
magistralinio geležinkelio linija, kurie jungia su apskrities centru – Klaipėda, tarptautiniu IXB 
transporto koridoriumi (automagistrale A1) ir pietinėje dalyje su tarptautiniu transporto koridoriumi 
Via Hanseatica (magistralinis kelias A12). 

Siūlomas formuoti naujas Šilutės miesto pietinis aplinkkelis, kuris sujungtų esamus Rusnės, 
Pagrynių ir Pagėgių  kelius piečiau Pagrynių rajono. Tai padėtų išvengti tranzitinių transporto srautų 
tarp Žemaičių Naumiesčio ir Rusnės kelių, kurie šiuo metu realizuojami pagrindine miesto centro – 
Lietuvninkų gatve ir nepralaidžiu Rusnės tiltu. 

Šilutės miestui labai svarbus ir rytinis krašto kelias Nr.165 „Šilutė-Šilalė“, kuris leidžia 
susisiekti su pagrindiniais Šilutės, Šilalės, Tauragės rajonų traukos objektais. Tai šiuo metu nėra 
didelio intensyvumo transporto ryšiai, tačiau perspektyvoje jų reikšmė turėtų vis didėti, ypatingai su 
Macikais, Laučiais, Žemaičių Naumiesčiu, Degučiais, Katyčiais, Vainutu. 

Artimiausioje perspektyvoje, siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugumą, būtina planuoti ir 
įrengti ties urbanizuojamomis teritorijomis dubliuojančias gatves ir sumažinti tiesioginių įvažiavimų 
iš šio kelio skaičių, orientuojantis į sprendiniuose pateiktą kelių tinklo plėtros planą. 

Perspektyvinis sunkiojo transporto paros eismas Šilutės miesto prieigose  
 

Kelias 2004 2006 2015 2025 
Klaipėdos kelias/ krašto kelias 141  281 496 700 900 
Pagėgių kelias/ krašto kelias 141   216 389 550 700 
Rusnės kelias / krašto kelias 206 69 232 320 420 
Žemaičių Naumiesčio / kr. Kelias 165 172 339 470 610 

 
Ženkliai didėjant  tarptautinio tranzitinio transporto srautams, jie turėtų būti valdomi jau 

valstybės mastu, nukreipiant juos į tarptautinius transporto koridorius.  
 

Perspektyvinis pagrindinių Šilutės miesto gatvių tinklo apkrovimas, (automob./val.) 
 

Gatvės  2006 metai 2015 metai 
Ramučių gatvė 175-320 400-500 
Cintijoniškių gatvė 500-770 750-1100 
Gluosnių gatvė 120-620 350-900 
Pramonės gatvė 570-700 850-1050 
Klaipėdos gatvė 400-930 760-1050 
Rusnės gatvė 100-450 350-600 
Lietuvininkų gatvė 670-870 950-1050 
Tilžės gatvė 250-760 850-1050 
Nemuno gatvė  70 200 
Žemaičių Naumiesčio  200-330 550 
Tulpių gatvė 80 300 
Stadiono gatvė 35 400-500 
Žalgirio gatvė 120-280 450-650 
Jankaus gatvė 335 600 
Taikos g. 210 400 
Geležinkelio gatvė 320 600 
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Pievų gatvė 90-170 300 
Statybininkų gatvė 40 200-300 
V.Kudirkos gatvė 500 800 

8.10 Aplinkos kokybė ir inžinerinės infrastruktūros raidos tendencijos  
 
Aplinkos kokybės būklę Šilutės miesto teritorijoje reprezentuoja: oro, vandens ir dirvožemio 

kokybė. Šių aplinkos elementų kokybės pokyčiai apsprendžia bendrą aplinkos kokybę. Jų kokybės 
pokyčiai neigiamai arba teigiamai įtakoja natūralaus kraštovaizdžio, biotos struktūros bei 
populiacijų pokyčius. 

Požeminis vanduo yra svarbiausias geriamojo vandens šaltinis, dėl to jo apsaugai turi būti 
skiriamas didelis dėmesys. Šilutės mieste centralizuotam vandens tiekimui vanduo išgaunamas iš 
spūdinių vandeningų sluoksnių. Požeminio vandens apsaugą užtikrina gelmių izoliacinės savybės. 
Miesto vandenvietė yra rytinėje miesto dalyje. Šilutės miesto vandenvietė gėlą vandenį eksploatuoja 
iš daugiasluoksnių storymių aukštesnių vandeningų sluoksnių. Šioje teritorijoje požeminis vanduo 
yra blogai apsaugotas – virš jo esantys žemės sluoksniai yra laidūs vandeniui. Todėl būtina griežta 
dirvožemio apsauga.  

Prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos yra pasijungę tik 74 % Šilutės gyventojų. 
Koncepcijoje numatoma tinklų plėtra leis prie nuotekynės prisijungti 95 % miesto gyventojų. Tai 
turės ženklų ilgalaikį teigiamą poveikį gamtinei aplinkai. 

Lietaus nuotekų apvalymas sumažins teršalų patekimą į paviršinius vandenis, o tai savo 
ruožtu darys ilgalaikį teigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir bioįvairovei. 

Numatomas atliekų rūšiavimo sistemos išvystymas sumažins atliekų, šalinamų sąvartynuose, 
srautus ir turės teigiamą įtaką gamtinei aplinkai. 

Numatoma pavojingų ir stambiagabaričių atliekų surinkimo sistema leis išvengti 
nepageidaujamo teritorijų užteršimo ir pavojingų atliekų šalinimo tam nepritaikytuose 
sąvartynuose. Tai turės teigiamą įtaką gamtinei aplinkai bei teritorijos vystymo darnai, 
kraštovaizdžiui bei miestovaizdžiui. 

Koncepcijoje numatomas Šilutės dujofikavimas turės didelį ilgalaikį poveikį gamtinei 
aplinkai. Pirmiausia bus galimybė naudoti sąlyginai ekologiškai švarų kurą. Tai sumažins į 
atmosferą išmetamų teršalų kiekį ir darys ženklų teigiamą poveikį gamtinei aplinkai. 

Koncepcijoje numatomas Šilutės miesto rajoninės katilinės pritaikymas gamtinėms dujoms 
bei numatomos šiluminių trasų rekonstrukcijos sumažins į atmosferą išmetamų teršalų kiekį ir darys 
ženklų teigiamą poveikį gamtinei aplinkai. 

Tiesiant dujotiekius bus daromas trumpalaikis neigiamas poveikis gamtinei aplinkai, 
sietinas su dideliais žemės darbų kiekiais.  
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9. Sprendiniai 

Sprendiniai Šilutės miestui remiasi esamos būklės, raidos tendencijų analizės ir prognozės 
rezultatais, savivaldybės Tarybos patvirtinta plėtros koncepcija ir strateginėmis nuostatomis: 

• strateginis tikslas – sudaryti sąlygas gyvenimo kokybei augti, išlaikant darniosios 
plėtros esminius principus; 

• sprendiniai – tai ilgalaikė erdvinės plėtros strategija, įgyvendinama palaipsniui ir 
prioritetų principu; 

Sprendiniais Šilutės miestui siekiama: 
• suformuoti policentrinę integruotą miesto 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 miesto teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir komunikacinę 

atskirtį; 
• mažinti taršos emisiją ir poveikį gyventojams ir aplinkai; 
• 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 mieste strateginius ilgalaikius principus bei 
gyvenimo ir veiklos pasirinkimo alternatyvas. 

9.1 Šilutės miesto vystymo erdvinė struktūra  
 

Šilutės miestas vystomas kaip:  
a. Savivaldybės centras, turintis šalies lokalinio centro a kategoriją ir kuriam 

teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. Kokybinę plėtrą inicijuoja ir 
vykdo savivaldybės Taryba, administracija ir jos tarnybos bei valstybės tarnybos. 
Plėtros prioritetas teiktinas tik Šilutės miesto urbanistinės struktūros ribose, nes 
čia yra pakankamos erdvės bet kurio tipo funkcinei plėtrai konversijos, naujos 
statybos ar kitu būdu, efektyviausios investicijos į inžinerinius tinklus, gatves ir 
pan. Išimtis–mažaaukštės gyvenamosios statybos fragmentas „M“ ir 
neurbanizuojamos teritorijos (žr. Erdvinės struktūros formavimo schemą). 

b. Pajūrio regiono  pietinės dalies vandens turizmo, pramogų ir paslaugų centras, 
integruojantis dar du specializuotus Rusnės ir Ventės–Kintų centrus. Šilutės 
teritorijoje vandens centrui (VA) ir su jo veikla susijusiems ir papildantiems 
objektams skiriama geografiškai ir funkciškai pagrįsta teritorija, kurios 
pagrindiniai planuojamieji objektai–upių uostas su išplėsta akvatorija ir Šyšos upė, 
tinkama pramoginiams laivams, jachtoms. Vietos argumentai–teritorijos susilieja 
su miesto centru, transformuotas gatvių tinklas duoda dvi susisiekimo su VA 
alternatyvas iš šiaurės ir pietų pusės, tiesioginį ryšį su esamo aplinkkelio „a“ 
pietine dalimi. 
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c. Klaipėdos Metropolio pacentris, norintis dalyvauti jo vystymo procese ir galintis 
pasiūlyti senojoje miesto dalyje ir periferijoje patrauklias teritorijas (P), turinčias 
gerus ryšius su užmiesčio keliais, geležinkeliu. Jose gali būti statomos pramonės, 
verslo, logistikos ir kitokios veiklos įmonės, statiniai, išskyrus gyvenamuosius 
pastatus, integruotus butus. Be to, dar yra trys mažesnės panašios paskirties 
teritorijos, bei dalyvaujanti vandens centro vystyme. 

d. Miestas, iš monocentrinės pertvarkomas į policentrinės struktūros miestą. 
Tolygios sklaidos centrų sistema sudaro: 

• Istoriškai susiklostęs miesto centras, saugoma teritorija (c); 
• Naujasis centras (nC), kaip miesto pacentris, formuojamas prie Klaipėdos 

gatvės iš dalies sumažinantis istorinio centro perkrovą dėl per didelės 
koncentracijos paslaugų ir pan. objektų, nebūtinų saugomoje teritorijoje. 
Svarbiausia, kad naujas centras struktūrizuotų ir aptarnautų gretimus 
naujai planuojamus daugiaaukštės statybos gyvenamuosius rajonus, 
sumažintų srautų intensyvumą centrinėje dalyje; 

• Kitas miesto pacentris (nC) pietinėje miesto dalyje. Pagrynių masyvo 
prieigose analogiška paskirtimi–subalansuoti centrų veiklą, perskirstyti 
gyventojų ryšių sklaidą trumpų ryšių principu, padidinti pasiekiamumą 
pėsčiomis; 

• Specializuoti centrai–esamas medicinos centras ir planuojamasis sporto 
centras teritoriškai nėra izoliuoti ir sudaro kitų traukos centrų teritorinius 
masyvus. Dėl to–geresnės inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros 
kūrimo ir naudojimo galimybės. 

• Konversinėse teritorijose (k) formuojami miesto fragmentai, turintys 
miesto, rajono, regiono ir pan. centrinius funkcijų mišrios paskirties 
pastatų, kompleksų ir kitokių statinių. Bendru atveju tai–paslaugos, 
prekyba, verslas, administravimas, pramogos, smulki gamyba, amatai. 
Gyvenamosios teritorijos gali užimti daugiau kaip 50 %; 

• Pietų ir rytų plėtros gyvenamųjų teritorijų lokalūs centrai. Dalis jų gali 
įgyti tranzitinių turistų aptarnavimo centrų funkcijas, ypač prie gatvės–
aplinkkelio a2; 

e. Miestas, išlaikantis būsto pasirinkimo galimybę, esamo istorinio, sovietmečio 
laikotarpio modernizuojamo daugiaaukščio, vienbučio, sodybinio ir kito naujo 
užstatymo teritorijose; 

f. Miestas, formuojantis funkciškai integruotas teritorijas, taip vykdantis dar vieną 
(kartu su policentrine struktūra) iš svarbiausios darniosios plėtros principų. 
Socialinei integracijai galimybės iš esmės yra. Konkrečiai tai priklausys nuo 
socialinio būsto plėtros vystymo ir nuo būsto modernizavimo tempų; 

g. Miestas, sudarantis sąlygas keleivinio viešojo transporto funkcionavimui, nes 
centrinis miesto branduolys turi pakankamą gyventojų ir darbo vietų tankį. Gatvių 
tinklo pakankamas tankis suplanuotas ir kitose miesto dalyse; 

h. Miestas, kurio urbanistinė struktūra formuojama integruota su viešojo transporto 
paslaugomis ir adekvačiu miesto struktūrai gatvių tinklu. 
Integravimui nustatytos būtinos sąlygos: 

• Palyginti uždarą, nepatikimą gatvių tinklą turi pakeisti rišlus tinklas. 
Pirmoji sąlyga–įrengti viadukus (tunelius) per geležinkelį; 

• Antroji sąlyga–nutiesti „a1“ gatvę, jungiančią Klaipėdos gatvę ir Rusnės 
gatvę trasa, einančia per nestruktūrizuotą vakarinį miesto masyvą bei per 
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VA centro teritoriją. Dėl to būtinas naujas tiltas per Šyšą (4). Gatvę a1 
simboliškai galima vadinti vakariniu miesto vidiniu aplinkkeliu; 

• Trečioji sąlyga–nutiesti pietinę miesto gatvę a2. Tai aplinkkelio funkcijas 
turinti gatvė miesto reikmėms ir Rusnės tiesioginė jungtis su Pagėgių–
Šilutės–Klaipėdos  keliu; 

• Ketvirtoji sąlyga–panaikinti geležinkelio atšaką konservacinėje K 
teritorijoje ir transformuoti jos gatvių tinklą bei suformuoti dvi jungtis su 
vakarine miesto dalimi. 

i. Miestas, kurio vienas struktūrinis elementas–želdynai, atviros neurbanizuotos 
erdvės, Šyšos upės koridorius yra integruotas į visą urbanistinę struktūrą tokiu 
būdu: 

• Centrinis Šyšos upės koridorius (ž) kartu su miškų masyvais, mažesnėmis 
želdynų grupėmis, atviromis erdvėmis, pritaikytomis labiau pasyviam 
poilsiui; 

• Lokalūs viešo naudojimo želdynų koridoriai, dispersinės viešųjų želdynų 
grupės planuojamose ir esamose gyvenamuosiuose rajonuose, pritaikyti 
priimti lankytojų srautus; 

• Stambūs ir vidutiniai masyvai (žr), kuriuose rekomenduojama sodinti 
mišką ir kurie gali tapti miesto rajonų struktūrinėmis dalimis miškų–parkų 
forma; 

j. Miestas, siekiantis efektyviai naudoti teritorijas: transformuoti daržų ir 
neįsisavintas teritorijas prie Aukštumalės ir Klaipėdos gatvių į palyginti 
intensyvaus užstatymo gyvenamąsias teritorijas; sumažinti miesto centro 
perimetro siauros juostos naudojimo ir paskirties bei integracijos neapibrėžtumą; 
sodų bendrijų teritorijų konversija į mažaaukštės gyvenamosios statybos 
fragmentus. 
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9.2 Žemės naudojimo reglamentai  
 

Šilutės miesto 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 miesto sistema ir jos vystymo 
prioritetiškumu, polifunkciniu teritorijų naudojimu, užstatymo kompaktiškumu, užstatymo 
struktūrizavimu, gatvių ir kelių tinklu, želdynų sistema, kompleksiniu teritorijų įsisavinimu. Šių 
principų kartu su kitais reglamentais privalumų visuma atitinka sprendinių siekius, suformuotus 9 
skyriaus pradžioje. 

Teritorijų struktūra reglamentuojama iš esmės tik naujų prioritetinės plėtros teritorijų 
planavimui ir užstatymo formavimui. 

Urbanizuotoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms jose planuojamų užstatyti sklypų 
reglamentai bendru atveju yra: 

- užstatymo intensyvumas, UI; 
- pastatų aukštis, H; 
- užstatymo tankis %, 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 – centrų teritorijose, 
kurios identifikuojamos kaip miesto centras, pacentris ir naujos plėtros 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 pastatų (svarbiausia – pastatų energetinė ir 
inžinerinė renovacija); gyvenamosios aplinkos (žaidimų ir sporto aikštelių, kiemų, takų, 
šaligatvių, automobilių aikštelių erdvių sutvarkymas); nauja statyba užstatymo 
galutiniam suformavimui, polifunkciškumui padidinti, darbo vietų kūrimui. 

- Konversija: toje pačioje teritorijoje 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 
pavienio sklypo elementais, jų grupė arba didesnėse teritorijose pagal iš anksto parengtus 
sklypų grupių ir masyvų detaliuosius planus. 

Šilutės miesto urbanistinės struktūros teritorijos M 1:10 000 pagrindinių reglamentų lentelėje 
yra nurodyti privalomi papildomai rengti žemesnio rango teritorijų planavimo dokumentai (žr. 
„Šilutės rajono savivaldybės teritorijos sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 
1:10000. Žemės naudojimo reglamentų“ brėžinį). 
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9.3 Šilutės miesto teritorijos susisiekimo sistemos sprendiniai 

9.3.1. Raidos tendencijos  ir pagrindiniai susisiekimo sistemos plėtros tikslai 
 

Susisiekimo sistemos darnioji plėtra – vienas svarbiausių siekiamų tikslų, kurie tiesiogiai 
įtakoja miesto socialinį – ekonominį gyvybingumą, užtikrina aplinkos kokybę ir saugias eismo 
sąlygas. Šilutės susisiekimo sistemos modernizavimas nėra savitikslė priemonė, o neatskiriama viso 
miesto darniosios plėtros dalis, užtikrinanti atskirų miesto teritorijų ir artimo priemiesčio gyventojų 
poreikius ir kompleksinę plėtrą, didinanti patrauklumą ir investicijų pritraukimą darbo vietų kūrimui 
ir socialinės infrastruktūros plėtrai.  
 Susisiekimo problemų ir poveikio aplinkai nuo autotransporto mažinimas, susisiekimo 
infrastruktūros plėtra gali būti pasiekta sprendžiant kompaktiška miesto plėtra, racionalų teritorijų 
užstatymu ir socialinės infrastruktūros plėtra. Perspektyvoje būtina siekti visuomeninio transporto 
aptarnavimo kokybinio šuolio, kad pervežimai šia ekologiška ir ekonomiška transporto rūšimi 
palaipsniui stabilizuotųsi ir pradėtų konkuruoti su lengvaisiais automobiliais, tuo pačiu įvedant 
eismo apribojimus automobiliams ir jų stovėjimui. Vykstant periferinei miesto plėtrai dėl 
padidėjusių atstumų neišvengiamai mažės kelionių atliekamų pėsčiomis ir dviračiais, todėl tik 
bendros miesto susisiekimo strategijos priklausys ar gyventojai sės į savo automobilius, ar naudosis 
visuomeninio transporto paslaugomis.  

Sprendžiant artimiausios perspektyvos miesto susisiekimo klausimus būtina mažinti miesto 
centrinės dalies apkrovimą formuojant naujus susisiekimo koridorius, ir pietinį miesto aplinkkelį,  
formuoti aiškų ir rišlų miesto gatvių tinklą, vystyti miesto autobusų maršrutinį tinklą ir susisiekimą 
traukiniais su priemiestine zona, mažinti susisiekimą lengvaisiais automobiliais miesto teritorijoje, 
naikinti  vieno lygio geležinkelio pervažas, didinti tiltų skaičių ir jų laidumą.  

Perspektyvinę Šilutės miesto teritorijos susisiekimo sistemą formuos šios transporto rūšys: 
- kelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas automobiliais, tarptautinis ir vietinis 

turizmas); 
- geležinkelių transportas (keleivių ir krovinių pervežimas); 
- vandens transportas (keleivių ir krovinių pervežimas, vietinis ir tarptautinis turizmas); 
- dviračių transportas (vietinis susisiekimas, tarptautinis turizmas). 
Šilutės miesto gyventojams ir svečiams yra visos galimybės naudotis jūriniu transportu iš 

Klaipėdos jūrų uosto ir tarptautinio Palangos oro uosto transporto linijomis.  
Perspektyvinė Šilutės miesto gyventojų kelionių struktūra, procentais 
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Svarbiausi Šilutės miesto susisiekimo sistemos  tikslai: 
1. Didinti miesto konkurencingumą ir užtikrinti jo integraciją į šalies ir tarptautinį 

susisiekimo tinklą; 
2.  Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo infrastruktūros ir urbanistinę plėtrą, 

mažinti gyventojų transportinį mobilumą;    
3. Orientuoti gyventojus į visuomeninį transportą ir intensyvesnį traukinių naudojimą, 

mažinti neigiamą transporto poveikį miesto aplinkai ir  mažinti centrinės-istorinės dalies 
apkrovimą; 

4. Užtikrinanti aukštą gyvenimo kokybę ir gyventojų bei poilsiutojų saugumą, vystyti 
žaliųjų takų tinklą miesto teritorijoje; 

5. Užtikrinti subalansuotą ir optimalią gatvių tinklo struktūrą, panaikinti tranzitinio 
transporto eismą miesto teritorijoje; 

6. Užtikrinti susisiekimo sistemos plėtros tęstinumą, pagrįsta funkcionuojančiu 
monitoringu;  

7. Nustatyti savivaldybės, valstybės ir ES struktūrinių fondų remiamas pagrindines ir 
efektyviausias susisiekimo infrastruktūros plėtros kryptis.  

 
Šilutės miesto susisiekimo sistemos perspektyvinė plėtra yra tiesiogiai susisieta su bendra 

miesto urbanistine plėtra. Pagrindinės galimos miesto plėtros kryptys, kurias diktuoja Nemuno 
deltos regioninis parkas, magistralinio geležinkelio ir kelių jungtys, inžinerinių tinklų koridoriai, 
esami valstybiniai miškai, Šyšos upė, numatomos pietų ir rytų kryptimi.  Įvertinant tai, kad priimti 
sprendiniai nėra besąlygiškai vykdomi ir dažnai atsiranda naujos iniciatyvos ir poreikiai, miesto 
susisiekimo sistemos urbanistinis tinklas apima visas esamas ir gretimas miesto teritorijas, kurios 
galimos urbanistinei veiklai.  

 Perspektyviniai Šilutės miesto  susisiekimo ir transporto ryšiai su regiono ir rajono 
savivaldybės teritorija:  

- šiaurinė kryptis susisiekimo požiūriu yra viena svarbiausių, nes priklauso Pajūrio 
urbanizuotam ruožui su pagrindinėmis darbo vietomis. Pagrindiniai transportiniai Šilutės 
miesto ryšiai – su Priekule, Klaipėda numatomi realizuoti Pajūrio transporto koridoriumi, 
kurio pagrindas išlieka numatomas magistralinis kelias (esamas krašto) ir magistralinio 
geležinkelio linija. Šioje kryptyje esantys Traksėdžiai praktiškai jau susiliejo su Šilutės 
miestu.  

- pietinė kryptis, patogus ir artimas transportinis ryšys  su Pagryniais, kolektyviniai sodais. 
Pietuose esantys Pagryniai iš esmės jau šiuo metu yra pagrindinė miesto urbanizacijos  
kryptis.  

- rytinė kryptis, kurią kerta miesto rytinis aplinkkelis, yra susieta su Macikais, Žemaičių 
Naumiesčiu. Transporto ryšiams realizuoti yra esamas krašto kelias Nr.165, kuris leidžia 
aptarnauti aplinkines teritorijas, atitinkamai įrengus dubliuojančias jungtis. Galima miesto 
plėtra – Macikų gyvenvietė Šyšos upės kilpoje.   

9.3.2 Išorės susisiekimo tinklo plėtra ir apkrovimas 
 
 Pagrindiniai keleivių ir krovinių pervežimai iš Šilutės miesto numatomi realizuoti esamais 
krašto ir rajoniniais keliais.  

Šiaurės – pietų kryptimi pagrindinė transporto dominante išliks esamas 141 krašto kelias ir 
magistralinio geležinkelio linija, kurie jungia 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 šis 
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kelias numatomas kaip II rango magistralinis kelias – Pajūrio transporto koridorius „Palanga-
Klaipėda-Šilutė-Pagėgiai“. Šis kelias praeina rytine miesto dalimi naujai įrengtu rytiniu miesto 
aplinkkeliu, kas leis ir perspektyvoje  išvengti miesto teritorijoje tranzitinių transporto srautų.  
Pietine kryptimi svarbiu miestui taps ir Pagrynių kelias, kuris  tiesiogiai jungtų su svarbiais vietiniais 
keliais ir pietiniu miesto aplinkkeliu. 

Siūlomas formuoti naujas Šilutės miesto pietinis aplinkkelis, kuris sujungtų esamus Rusnės, 
Pagrynių ir Pagėgių  kelius piečiau Pagrynių rajono. Tai padėtų išvengti tranzitinių transporto srautų 
tarp Žemaičių Naumiesčio ir Rusnės kelių, kurie šiuo metu realizuojami pagrindine miesto centro – 
Lietuvninkų gatve ir nepralaidžiu Rusnės tiltu. Investicijos šiam aplinkkeliui nutiesti nebūtų didelės, 
nes jisai būtų formuojamas esamo rajoninio kelio Nr.4239 pagrindu.   

Planuojamas pietinis aplinkkelis įsijungtų į krašto kelią Nr. 141 ties jo susikirtimu su 
magistraliniu geležinkeliu, toliau formuojant estakadą per geležinkelį ir šalia dviejų lygių transporto 
mazgą.   

Šilutės miestą su svarbiais vakariniais priemiestiniais rajonais ir Nemuno deltos regioniniu 
parku ir toliau jungs krašto kelias Nr. 206 „Šilutė-Rusnė“ ir rajoninis kelias Šilutė –Povilai. Abi 
jungtys su Šilutės miestu išlieka probleminėmis, nes: 

-  esamas siauras istorinis Rusnės tiltas yra riboto laidumo ir jau šiuo formuoja automobilių 
eiles, todėl reikalinga papildoma transportinė jungtis vakarinėje miesto dalyje; 

-esamas Rusnės kelias pavasarinio potvynio metu tampa nepravažiuojamu, todėl reikalingos 
techninės priemonės ir investicijos šiai problemai išspręsti, paaukštinat žemiausioje vietoje kelio 
važiuojamąją dalį ; 

-esamas rajoninis Povilų kelias Nr. 4217, tiesiogiai jungiantis Šilutės miestą  su Kintais ir 
Vente yra žemų techninių parametrų su žvyro danga, kuriuo naudotis šiuolaikiniais automobiliais 
tampa nepriimtina ir nesaugu, todėl būtinas jo modernizavimas ir asfalto dangos įrengimas. 

Šilutės miesto ryšiui su rytiniais rajono savivaldybės rajonais bus svarbus  krašto kelias 
Nr.165 „Šilutė-Šilalė“, kuris leidžia susisiekti su pagrindiniais Šilutės, Šilalės, Tauragės rajonų 
traukos objektais. Perspektyvoje jo reikšmė turėtų vis didėti, ypatingai su Macikais, Laučiais, 
Žemaičių Naumiesčiu, Degučiais, Katyčiais, Vainutu. 

Artimiausioje perspektyvoje, siekiant užtikrinti eismo dalyvių saugumą, būtina planuoti ir 
įrengti ties urbanizuojamomis teritorijomis dubliuojančias gatves ir sumažinti tiesioginių įvažiavimų 
iš šio kelio skaičių, orientuojantis į pateiktą kelių tinklo plėtros planą. 

 Rytinėje dalyje, plečiantis transporto ryšiams esamu rajoniniu keliu su Grabupiais, 
Ramučiais, Gardamu, Macikais būtina numatyti rajoninių kelių 4235 ir 4209 rekonstrukciją 
pagerinant šių kelių techninius parametrus ir dangas.   

 
Vidutinis metinis paros perspektyvinis  transporto eismas miesto prieigose  
 

Kelio Nr. / atkarpa 2000 2006 2015 2025 
Klaipėdos kelias/ krašto kelias 141  4428 4795 7600 10500 
Pagėgių kelias/ krašto kelias 141   2086 3047 3800 4550 
Rusnės kelias / krašto kelias 206 1668 2184 2600 3000 
Žemaičių Naumiesčio / kr. Kelias 165 3143 3516 4400 5200 
Povilų kelias / rajoninis kelias 4217  160 450 1100 
Pagrynių kelias/ rajoninis kelias 4223  650 1150 1700 
Ramučių kelias/ rajoninis kelias 4209  1450 1700 2100 
Pietinis miesto aplinkkelis /raj.k. 4239 - - 700 1500 
Rytinis miesto aplinkkelis/ kr. K.  141  1000-

3300 
2000-
6000 

3000-
7500 
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Sunkiojo krovininio transporto eismas ir toliau vyrauja pagrindiniame Pajūrio transporto 
koridoriuje, ypač jeigu planuojamam laikotarpiui bus paaukštinta krašto kelio Nr.141 kategorija. 
Perspektyviniai sunkiojo transporto srautai 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 labai didelis 
ir siekė vidutiniškai iki 50 procentų per metus. Šiuo atveju yra labai palanku, kad yra įrengtas 
Šilutės miesto rytinis aplinkkelis, kuris nuima tranzitinio srauto keliamas problemas. Jeigu būtų 
artimai perspektyvai įrengtas ir miesto pietinis aplinkkelis, tai visi tranzitiniai srautai mieste gali būti 
panaikinti. Perspektyviniam laikotarpiui priimtas metinis krovininio transporto srautų procentinis 
augimas – 3 procentai.  
 
Vidutinis metinis perspektyvinis sunkiojo transporto paros eismas miesto prieigose  
 

Kelias 2004 2006 2015 2025 
Klaipėdos kelias/ krašto kelias 141  281 496 700 900 
Pagėgių kelias/ krašto kelias 141   216 389 550 700 
Rusnės kelias / krašto kelias 206 69 232 320 420 
Žemaičių Naumiesčio / kr. Kelias 165 172 339 470 610 

 
Ženkliai didėjant  tarptautinio tranzitinio transporto srautams, jie turėtų būti valdomi jau 

valstybės mastu, nukreipiant juos į tarptautinius transporto koridorius.  
Tarptautiniai Via Baltica ir Via Hanseatica transporto koridoriai, praeinantys už Šilutės 

rajono savivaldybės teritorijų ribų yra labai palankūs susisiekimui su atskirais Lietuvos regionais ir 
tarptautiniu tinklu, tuo pačiu išvengiant padidintos neigiamos transporto eismo įtakos rajono ribose. 
Tai leidžia daryti išvadą, kad tranzitinio transporto įtaka Šilutės miestui bus sumažinto pobūdžio, 
nes Šilutės rajone nėra numatomas sunkiojo transporto pasienio kontrolės punktas.    
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Šilutės miestas perspektyviniame Lietuvos kelių tinkle 
 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenys 
 
 Esamo magistralinio geležinkelio linija Klaipėda-Pagėgiai tiesiogiai įtakoja ir Šilutės miesto 
susisiekimo sistemą, todėl jo neigiama įtaka perspektyviniam laikotarpiui turėtų būti maksimaliai 
sumažinta. Tai tiesiogiai liečia esamas vieno lygio geležinkelio pervažas, kurios stabdo transporto 
eismą. Būtina Klaipėdos ir Ramučių gatvių susikirtimuose su geležinkeliu įrengti estakadas 
(tunelius) ir kartu suformuoti skirtingų lygių transporto mazgus.  
 Istorinėje miesto dalyje esama geležinkelio pervaža Tilžės gatvėje siūloma palikti, nes tai 
atitinka bendrą plėtros strategiją – mažinti transporto srautus senamiesčio zonoje. Šiuo atveju 
pervaža būtų kai ribojantis transporto eismą veiksnys.  
 Būtina iš esmės peržiūrėti ir atnaujinti esamo geležinkelio panaudojimą keleivių 
pervežimams bent iki Klaipėdos miesto ar vietiniam susisiekimui savivaldybės ribose, suintensyvinti 
krovinių pervežimą geležinkeliu tarp Pagėgių pasienio punkto terminalų – Šilutės -  Klaipėdos jūrų 
uosto.  

Siūloma įrengti naują Šilutės vandens uostą šalia jo formuojant naują miesto tiltą, Esamas 
Šilutės uostas perspektyvoje neužtikrins reikiamų transporto ryšių su Rusne, Nemunu, Kuršių 
mariomis.  

9.3.3 Perspektyvinis automobilizacijos lygis 
 
Šilutės mieste susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems 

automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-ui gyventojų. 
Aukštas automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakos transporto srautų augimą mieste ir priemiestyje. 
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Automobilizacijos lygis ir bendras transporto priemonių skaičius įgalins nesunkiai atlikti reikiamus 
krovinių ar keleivių pervežimus, padaro gyventoją žymiai mobilesniu ir nepriklausomu nuo 
susisiekimo sistemos išvystymo lygio.  

 
Perspektyvinis Šilutės rajono ir miesto automobilizacijos lygis 
 

 2002 m. 2005 m. 2006 m. 2015 m. 2025 m. 
Šilutės savivaldybė 324 377 421 480 550 

Šilutės miestas   443 510 570 
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9.3.4 Miesto gatvių tinklo formavimas ir plėtra 
 

Urbanistinė miesto teritorinė plėtra yra pastoviai vykstantis ir nenutrūkstantis procesas, kuris 
tiesiogiai susijęs su kintančiomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, gyventojų migracija, 
kintančiu gyventojų skaičiumi ir didėjančia gyventojo gyvenamojo ploto norma. Šią plėtrą 
perspektyvoje turi lydėti ir susisiekimo infrastruktūros tinklo plėtra ir esamų gatvių bei sankryžų 
modernizavimas. 

 Prioritetas atiduodamas miesto pietinei plėtrai integruojant į miesto teritoriją esamus sodus, 
Pagrynius. Kadangi pagrindinė urbanistinės plėtros teritorija yra tarp Šyšos upės ir magistralinio 
geležinkelio esami transporto ryšiai nėra patys geriausi, o  susisiekimo tinklas nepakankamai rišlus 
ir išvystytas, todėl bus reikalingos nemažos papildomos investicijos jo plėtrai ir modernizavimui. 
Šios teritorijos susisiekimas su pagrindine miesto teritorija realizuojamas pagrindinai Žalgirio gatve, 
kuri yra esamo rajoninio kelio į Pagrynius ir Užlieknius tęsinys, bei  Rusnės – Tulpių gatvėmis. 
Susisiekimas su pietine priemiestine zona ir priemiestiniais keliais labai silpnas, todėl vienas iš 
pirmaeilių uždavinių formuojant Šilutės miesto gatvių-kelių tinklą būtų Šilutės miesto pietinio 
aplinkkelio įrengimas, bei naujo tilto Tulpių gatvės tęsinyje pastatymas.  

Šilutės miesto pagrindinę gatvių tinklo struktūrą perspektyvoje formuos jungtys, kurių 
realizavimas gali būti pakankamai ilgalaikis procesas, nes dalis šių jungčių praeitų per 
konvertuojamas ar rekonstruojamas teritorijas. Svarbu, kad šios struktūros realizavimas būtų 
pakankamai nuoseklus, nepriklausomai nuo atskirų teritorijų planavimo dokumentų ir jų galiojimo 
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trukmės. Būtina parengti magistralinių gatvių ir perspektyvinių trasų raudonųjų linijų 
rekomendacijas, kurios būtų toliau tikslinamos sekančiose projektavimo stadijose rengiant 
detaliuosius ar specialiuosius planus). 

Šilutės pagrindinę miesto urbanistinę ašį rytų-vakarų kryptimi ir toliau formuos  per miesto 
senamiesčio teritoriją praeinančios Lietuvininkų,  Tilžės ir Žemaičių Naumiesčio gatvės. Siekiant 
palaipsniui sumažinti šios ašies apkrovimą numatomos dar kelios trasos, kurios palaipsniui turėtų 
perimti pagrindinius esamos transporto ašies srautus. Tai: 

- Ramučių, Cintijoniškių ir Gluosnių gatvės; 
- Pietinis miesto aplinkkelis tarp Rusnės kelio ir krašto kelio Nr.141.  

Pilnai sutvarkius ar nutiesus šias trasas pagrindinė miesto urbanistinė ašis turėtų būti skirta 
daugiau visuomeninio transporto, bei dviratininkų-pėsčiųjų eismui su ribotu ir mokamu automobilių 
parkavimu. 

Šiaurės pietų kryptimi pagrindinėmis miesto karkaso ašimis išlieka: 
- rytinis miesto aplinkkelis – krašto kelias Nr.141; 
- Klaipėdos –Turgaus a.- Rusnės gatvės trasa; 
- Rajoninis kelias Nr.4223 – Žalgirio g.  – Taikos gatvės.  

 
Perspektyvinė miesto gatvių/ kelių  tinklo struktūra ir kategorijos 

Gatvė/ kelias  Kategorija Planuojam. 
Važ. Dalies 

plotis- m  

Orientacinis 
ilgis –m 

Atstumas 
tarp raud. 
Linijų-m 

1. 141 krašto kelias /miesto rytinis aplinkkelis  B2 8-11,5 7000 70,0 
2. Klaipėdos g. Iki aplinkkelio Nr. 141 B2 11,5-15,0 4000 40-70 
3. Rusnės g. Iki kelio Nr.4239  B2 8,0-11,5 1900 40-70 
4. Pietinis miesto aplinkkelis  rajoninio kelio 
Nr.4239 trasoje 

B2 8,0 2700+ 
2000* 

40-70 

5. Lietuvninkų gatvė B2 12,0 1200 20-30 
6. Tilžės g. Iki Žemaičių Naumiesčio g. B2 12,0 1300 20-40 
7. Žemaičių Naumiesčio g. Iki aplinkkelio B2 11,5 1000 20-40 
8. 165 krašto kelias nuo rytinio aplinkkelio iki 
Macikų gyvenvietės pabaigos 

B2 8,0-11,5 4000 70,0 

Viso:  B2 8,0-15,0 25100 20-100 
1. Ramučių gatvė iki aplinkkelio Nr.141 C1 7,5 1700 40,0 
2. Cintijoniškių g. Iki Gluosnių gatvės C1 11,0-15,0 700 40,0 
3. Taikos gatvė C1 10,5 400 20-40 
4. V.Kudirkos g. Nuo Taikos gatvės C1 10,5 150 20-40 
5. Gluosnių g. Iki Klaipėdos gatvės C1 10,5-15,0 700 20-40 
6. Žalgirio gatvė  C1 7,5-10,5 1350 20-40 
7. Žalgirio g. Tęsinys iki pietinio aplinkkelio C1 7,5-8,0 1600 20-40 
10. Gluosnių g. Iki Rasos gatvės C1 7,0 650 20-30 
11. Rasos g. Ir jos tęsinys iki Traksėdžio gatvės C1 7,0 350+ 

1150* 
20-30 

Viso:  C1 7,5-15,0 8750 20-70 
1. Tulpių g. Tęsinys iki Aukštumalės g. C2 7,0 1400* 20-40 
2. Tulpių gatvė C2 10,5 1250 20-40 
3. Tilžės g. Tarp Žemaičių Naumiesčio-Rytinio 
aplinkkelio   

C2 7,0 1700 20-40 



Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. 
SS-073-BPL 

UAB „Statybos strategija“ 
 

38 

4. Stadiono g. Iki sodų C2 7,0-13,0 900 20-40 
4. Nauja gatvė šalia sodų ir jos tęsinys iki 
pietinio aplinkkelio 

C2 7,0-9,75 1850 20-30 

5. Nauja gatvė Pagryniuose tarp Tulpių g. – 
pietinio aplinkkelio 

C2 6,5-7,0 1200 20-30 

6. Nemuno g. Ir Nemuno skersgatvis C2 6,5-7,0 1100 20-30 
7. Geležinkelio gatvė ir jos tęsinys iki 
Klaipėdos gatvės 

C2 10,0-13,5 900+ 
1500* 

20-30 

8. Potvynio g. Ir jos tęsinys iki Auktumalės ir 
Klaipėdos gatvių  

C2 7,0 700+ 
1900* 

20-30 

9. Macikai. Esamas raj . kelias Nr.4235 ir jo 
tęsinys gyvenvietėje iki 165 kelio 

C2 6,5-7,0 1400+ 
2650 

20-30 

10. Turgaus gatvė C2 10,5 300 20-40 
11. Pievų gatvė C2 7,0** 1250 20-40 

Viso:  C2 6,5-13,0 20000 20-40 
1. Pramonės gatvė D1 7-9 1070 20 
2. Šiaurės g. Ir jos tęsinys iki Gluosnių g. D1 7,0 500+700* 20 
3. Dariaus ir Girėno g D1 6,5-7 1040 20 
4. Cintijoniškių g. Iki Darius ir Girėno g. D1 9-12,5 600 20 
5. H.Šojaus gatvė D1 6-9 700 15-20 
6. Aukštumalės gatvė D1 6-9 1630 20 
7. V.Kudirkos gatvė D1 6,0 400 20 
8.M.Jankaus gatvė D1 6,5-9,0 300 20 
9. Miško gatvė D1 6,5-7 360 15-20 
10. Parko gatvė D1 6,0 700 15-20 
11. Birutės gatvė D1 6,0 630 15-20 
12. Darbininkų g. D1 6,0 570 15-20 
13. Dirvų gatvė D1 6,0 250 15-20 
14. Pušų gatvė D1 6,0-9,0 760 15-20 
15. Barzdūnų gatvė D1 6,0 490 15-20 
16. Nauja gatvė tarp Stadiono g. Ir Rusnės kelio D1 6,0-9,0 2200* 20-30 
17. Gatvė šalia geležinkelio šalia sodų D1 6-9 800+ 1500* 20-30 
18. Gatvė jungianti Pagrynius ir sodus D1 6-9 1300+ 

1200* 
 

19. Gatvė tarp raj. kelio 4261 ir rytinio 
aplinkkelio 

D1 6,0 700 20-30 

20. Statybininkų g. Nuo Turgaus  iki Gluosnių 
gatvės 

D1 6,0-7,0 1220 20-30 

21. Statybininkų g. Tęsinys nuo Gluosnių g. Iki 
Traksėdžių  

D1 6,0 1700 20-30 

22. Naujakurių gatvė D1 6,0 800 20 
23. Smėlyno gatvė D1 6,0 800 20 
24. Macikai. Naujos gatvės D1 6,0 3800 20 
25. Macikai. Naujos gatvė Armalėnuose. D1 6,0 2300 20 
26. Stadiono gatvė ties sodais D1 6,0 600 20 

Viso:  D1 6,0-9,0 29620 20-30 
* naujai planuojama gatvė / kelias ar jo atkarpa 
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Pastaba:    
 1. Šioje lentelėje fiksuotos perspektyvinės gatvės rekomenduojamose naujose miesto ribose. 

Macikuose, Traksėdžiuose, Pagryniuose ir Armalėnuose urbanistinė plėtra galima tik suformavus 
naują gatvių tinklą ir nutiesus dubliuojančias gatves ties esamais krašto keliais.   
 2. Kol planuojamos gatvės ir keliai yra už esamų oficialių miesto ribų jiems galioja  kelių 
techniniai reikalavimai ir apsaugos zonos.  
 
Perspektyvinė procentinė svarbiausių Šilutės miesto gatvių tinklo ilgio struktūra.  
 
 B2 C1 C2 D1 Viso  
Ilgis –km 25,1 8,75 20,0 19,6 73,45 
Procentas 34,2 11,9 27,2 26,7 100,0 
 
 Žvyro dangos sudaro Šilutės mieste apie 27,4 procento ir tai atsiliepia naujų gyvenamųjų 
rajonų aptarnavimo kokybei, transporto priemonių eksploatacijai, nes nemaža jų dalis yra 
nekokybiškos dėl esamų sudėtingų klimatinių sąlygų. Taigi, esamų gatvių dangos kokybės 
gerinimas yra vienas iš neatidėliotinų tikslų, kuriuos šiuo metu ir bando atlikti Šilutės savivaldybė. 
 Transporto laidumui ir eismo organizavimui Šilutės miesto teritorijoje nepadeda žemi gatvių 
techniniai parametrai, nes didžiąją dalį miesto gatvių (65 procentus) sudaro 2 eismo juostos, 
pastoviai kintantys gatvių važiuojamosios dalies parametrai. Siūloma iš esmės pagerinti gatvių 
techninius parametrus, didinant gatvių su 3-4 eismo juostų skaičių, didinant eismo juostų skaičių 
prieš sankryžas. Koordinuoto eismo reguliavimo įvedimas pagrindinėje miesto Lietuvninkų gatvėje 
natūraliai padidintų gatvės laidumą iki 17-20 procentų, pagerintų eismo saugumo sąlygas eismo 
dalyviams. Tas tiesiogiai liečia ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo vietą. 
Senamiesčio teritorija ir jos užstatymo pobūdis neturi jokių realių galimybių įrengti reikiamą 
automobilių stovėjimo vietų skaičių ir automobilių stovėjimas senamiesčio teritorijoje turi būti 
apmokestintas. 

9.3.5 Miesto gatvių tinklo perspektyvinis apkrovimas 
 
Labiausiai apkrautos šiuo metu yra yra pagrindinės miesto gatvės: Lietuvininkų, Tilžės, 

Klaipėdos, Cintjoniškių, Kudirkos, Gluosnių, Rusnės, kuriose valandinis transporto srautas viršija 
400 automobilių per valandą abiem kryptimis. Perspektyvinis transporto eismo intensyvumo 
augimas Šilutės mieste pagal kitų analogiškų miestų tendencijas gali siekti iki 4 procentų per metus. 
Tai reiškia, kad transporto srautai miesto gatvėse vidutiniškai išaugs apie 1,8-2,2 karto.  
 B2 kategorijos gatvių ir kelių tinkui priskirtos gatvės ir keliai kurie jau šiuo metu formuoja 
pagrindinį miesto susisiekimo karkasą. Tikėtis, kad per artimiausią dešimtmetį  pagrindinių miesto ir 
užmiesčio transportinių ryšių realizacija iš esmės galėtų pasikeisti yra mažai tikėtina. Labai norėtųsi 
žymiai sumažinti Lietuvninkų ir Tilžės gatvių kategoriją ir reikšmę, nes tai yra kartu ir pagrindinė 
Šilutės senamiesčio urbanistinė ašis, tačiau tikėtis tai padaryti iki 2015 metų yra nerealu. Tam būtina 
nutiesti dubliuojančias ir pakankamai patrauklias trasas į kurias būtų galima perkelti didžiausius 
transporto srautus sutraukiančius objektus: prekybos centrus, turgavietes, kurios reikalauja ir didelio 
skaičiaus automobilių stovėjimo vietų.  Įvertinant tai, kad tolimesnėje perspektyvoje šių gatvių 
kategorijos bus mažesnės, nesiūloma keisti esamų gatvių važiuojamosios dalies pločių.  
 Nutiesus rekomenduojamą gatvių tinklą esminiai transporto srautų pasikeitimai yra labiausiai 
tikėtini šiose vietose: 
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 -nutiesus pietinį miesto aplinkkelį ir baigus formuoti pagrindinių Pagrynių ir jai artimos 
teritorijos gatvių tinklą, transporto priemonėms iš Pagėgių krypties į pagrindinius miesto rajonus bus 
arčiau ir tiesiogiai važiuoti per Pagrynius, todėl augs transporto srautai Žalgirio, Rusnės gatvėse. 
 -nutiesus pietinį aplinkkelį atsiras galimybės į Rusnės kelią važiuoti   greičiau išvažiuoti per 
aplinkkelių sistemą aplenkiant miesto centrinę dalį. Tai ypač patogų iš Pagėgių, Šilalės (Žemaičių 
Naumiesčio) kelių. 
 Didinant eismo saugumą ir gatvių tinklo laidumą, vienas svarbiausių uždavinių būtų 
antraeilių sankryžų mažinimas svarbiausiose miesto gatvėse, esant galimybei objektus aptarnauti iš 
kitų gatvių.  
  Perspektyviniai valandiniai transporto srautai svarbiausiose miesto gatvėse, į kurias patenka 
B ir C kategorijos gatvės, 2015 metams paskaičiuoti su vidutiniu metiniu 4-5 procentų augimu. 
Vidutiniškai transporto srautai gatvėse išaugs apie 1,5 karto, priklausomai nuo jų svarbos ir galimų 
transportinių ryšių realizavimo važiuojant į darbą ir mokymosi įstaigas.  
 Valandiniai transporto srautai pateikti sudarytoje perspektyvinėje transporto eismo 
intensyvumo kartogramoje. Mažiausiai srautai auga Lietuvninkų ir Tilžės gatvėje, tačiau jie išlieka 
pakankamai dideli lyginant su kitų gatvių apkrovimu. Nenutiesus reikiamų jungčių eismo 
intensyvumas šiose gatvėse gali išaugti dar iki 20-25 procentų.  
 Gauti maksimalūs transporto srautai Klaipėdos, Tilžės, Gluosnių, Cintijoniškių, Pramonės, 
Lietuvninkų gatvėse siektų iki 900-1100 transporto priemonių per valandą abiem kryptimis.  
 
Perspektyvinis pagrindinių gatvių tinklo apkrovimas, - automob./val. 
 

Gatvės  2006 metai 2015 metai 
Ramučių gatvė 175-320 400-500 
Cintjoniškių gatvė 500-770 750-1100 
Gluosnių gatvė 120-620 350-900 
Pramonės gatvė 570-700 850-1050 
Klaipėdos gatvė 400-930 760-1050 
Rusnės gatvė 100-450 350-600 
Lietuvininkų gatvė 670-870 950-1050 
Tilžės gatvė 250-760 850-1050 
Nemuno gatvė  70 200 
Žemaičių Naumiesčio  200-330 550 
Tulpių gatvė 80 300 
Stadiono gatvė 35 400-500 
Žalgirio gatvė 120-280 450-650 
Jankaus gatvė 335 600 
Taikos g. 210 400 
Geležinkelio gatvė 320 600 
Pievų gatvė 90-170 300 
Statybininkų gatvė 40 200-300 
V.Kudirkos gatvė 500 800 

9.3.6 Miesto visuomeninis transportas 
 

Mieste veikiantis  autobusų maršrutas, jungiantis Macikų gyvenvietę, Autobusų stotį, 
Centrinę ligoninę, Naujakurių kvartalą, Smėlyną ir Traksėdžius galėtų išlikti ir perspektyvoje. 
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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, nes didesnis skaičius pradėtų dubliuotis. Kai 
kuriose vietose keleivių pervežimus galėtų atlikti ir priemiestiniai maršrutai.   

Siūlomi galimi perspektyviniai autobusų maršrutai: 
1 maršrutas „Macikai – Senamiestis – Traksėdžiai“. Maršrutas praeitų šiomis gatvėmis ar 

keliais: rajoniniu keliu Nr.4235, krašto keliu Nr. 141, Žemaičių Naumiesčio, Tilžės, Lietuvninkų, 
Turgaus a., Aukštumalės, Lakštingalų, Vėtrungių ir jos tęsiniu iki Traksėdžių. Orientacinis maršruto 
ilgis – 9,0km.  

2 maršrutas „Ramučiai –centras-Pagryniai“. Maršrutas praeitų šiomis gatvėmis: rajoniniu 
keliu Nr. 4209, Ramučių, Cintjoniškių, V.Kudirkos, Taikos, Lietuvninkų ir žalgirio gatvėmis, 
rajoniniu keliu Nr.4223. Orientacinis maršruto ilgis – 8,0km. 

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 – 7,0km. 

Šių maršrutų trasos pilnai dengia visą urbanizuotą miesto teritoriją su 500 metrų priėjimo iki 
stotelių atstumu. Įvertinant atskirų objektų svarbą galimi ir kitokie maršrutų variantai tose vietose, 
kur persidengia keli maršrutai. Maršrutinė schema orientuota į esamus tiltus ir geležinkelio 
pervažas.  

Planuojami maršrutai privalo turėti tarpusavyje suderintus eismo tvarkaraščius, kad 
susiliejimo vietose, būtų galima patogiai persėsti. Galimas variantas:  atskirų autobusų maršrutuose 
atšakų įvedimas užsukant į centrinę ligoninę ar polikliniką, bei autobusų ir geležinkelio stotis.  Labai 
svarbu tiksliai nustatyti pagrindines autobusų stotelių vietas, kurios būtų patogios gyventojams ir 
turistams. Stotelės kaip taisyklė įrengiamos tuoj už sankryžos pagal eismo kryptį. Siūlomų maršrutų 
schema pateikta transporto brėžinyje.  

Savalaikis autobusų maršrutų nutiesimas suformuotų gyventojų kelionės būdą, sumažintų 
lengvųjų automobilių naudojimą kasdieniniams poreikiams. 

Siūloma Šilutės miesto autobusų stoties vieta ir kaimynystė su geležinkelio stotimi yra pilnai 
priimtina Šilutės gyventojams ir svečiams. Perspektyvoje būtinas abiejų stočių infrastruktūros 
modernizavimas ir geresnis keleivių aptarnavimas, atnaujinant transporto priemones, optimizuojant 
visuomeninio transporto maršrutinį tinklą, mažinant eismo intervalus ir didinant reisų skaičių. 
Būtina atlikti keleivių srautų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl optimalios naudojamų transporto 
priemonių talpos.  

Didelis dėmesys autobusų eismo organizavime turėtų būti teikiamas vietiniam autobusų 
maršrutiniam tinklui, kuris turėtų patogiai jungti pagrindinius rajono miestelius, seniūnijas su Šilutės 
miestu, apskrities centru.  

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). 
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Perspektyviniai keleivių pervežimai Šilutės autobusų parko pajėgomis 2015 metams 
paskaičiuoti pagal esamas tendencijas, kurios dar nėra nusistovėjusios, todėl galimos ir nemažos 
paklaidos. Bet kuriuo atveju džiugina pastarųjų metų teigiami keleivių vežimo rodikliai.  
 

Perspektyviniai keleivių vežimo rodikliai Šilutės autobusų parko maršrutais 
 

Rodikliai 1995 2000 2005 2015 2025 
Vežta keleivių , mln. 1,6 1,2 1,2 1,5 1,8 
Keleivių apyvarta, mln. Kel. 
Km 

16,7 8,0 24,3 30,0 35,5 

Perspektyviniai keleivių pervežimai Šilutės autobuso parku

1,81,51,21,21,6
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 Vienas iš strateginių susisiekimo sistemos tikslų – keleivių pervežimų atnaujinimas 
traukiniais, tiek ryšiuose su vietiniais rajono miesteliais, tiek su pajūrio zona ar gretimomis 
savivaldybėmis. Rekomenduojamas pagrindinis traukinių maršrutas turėtų apjungti pagrindinius 
geležinkelio trasoje esančius rajono savivaldybės miestus ir miestelius, parenkant traukinio ilgį 
pagal keleivių srautus. Būtina atgaivinti taip pat keleivinių traukinių eismą su Klaipėda ir Taurage.  
 Esama Šilutės miesto autobusų stoties vieta ir kaimynystė su geležinkelio stotimi yra pilnai 
priimtina Šilutės gyventojams ir svečiams. Perspektyvoje būtinas abiejų stočių infrastruktūros 
modernizavimas ir geresnis keleivių aptarnavimas, atnaujinant transporto priemones, optimizuojant 
visuomeninio transporto maršrutinį tinklą, mažinant eismo intervalus ir didinant reisų skaičių. 
Būtina atlikti keleivių srautų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl optimalios naudojamų transporto 
priemonių talpos.  

9.3.7 Kitų transporto rūšių ir dviračių – pėsčiųjų takų tinklo plėtra 
 
Susisiekimui Šilutės miesto teritorijoje, esant pakankamai nedideliems atstumams ir lygiam 

reljefui perspektyvoje didesnis dėmesys turėtų būti skirtas žaliųjų takų tinklo plėtrai, kuriais galėtų 
naudotis ne tik dviratininkai,  bet ir pėstieji. Esamas tinklas nėra pakankamai patogus ir rišlus. Taigi 
vieningos miesto dviračių trasų sistemos suformavimas būtų didelis pasiekimas vykdant valstybės 
saugaus eismo programos uždavinius.  
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 Nežiūrint visų siekiamų tikslų – pirmaeilis ir strateginis tikslas, įrengti šalia esančių gatvių ar 
kelių, kurie neturi šaligatvio, bent minimalaus pločio (1,5m.) šaligatvį ar pėsčiųjų taką. 
Urbanizuotoje teritorijoje negalimos gatvės be šaligatvio bent vienoje jos pusėje, nes tai turi 
tiesioginės įtakos eismo saugumui.  
 Trasų formavimas galėtų būtų orientuotas tiek į visiškai lokalių atkarpų, skirtų tik 
dviratininkų-pėsčiųjų eismui, tiek derinamas su nedideliu automobilių eismu, formuojant gatvėse 
atskiras juostas, įvedant eismo greičio apribojimus (gyvenamosios zonos statusas), nužymint juostas 
šaligatviuose. Pirmiausia būtų tikslinga sujungti gyvenamąsias vietas su mokyklomis, pagrindinėmis 
aptarnavimo įstaigomis. 
 Pagal Šilutės rajono savivaldybės duomenis šiuo metu dviračių takų ilgis siekia tik 6,52 km, 
kas tikrai yra nepakankama. Dviračių takai yra Naujakurių g. (0,236km-1,7m pločio), Žalgirio g. 
(2,16km-1,5-2,5m pločio), Pylimo g. (0,65km- 2,5m pločio), Klaipėdos g. (3,36km -2,25m pločio).  
  Šilutės miesto teritorijoje dvi valstybinės reikšmės dviračių trasos, kurioms turėtų būti 
teikiamas prioritetinis dėmesys. Tai: 
 -Pajūrio dviračių trasa „Palanga-Šilutė“; 
 - Nemuno dviračių žiedas „Šilutė-Kaunas“ 
 Šilutės miesto teritorijoje šios trasos siūlomos šiose gatvėse: Aukštumalės,  Turgaus a., 
Lietuvninkų gatves, per dvaro alėjas trasa atsišakoja link Rusnės gatvės ir palei Šyšos upę link 
Žalgirio gatvės į Pagrynius. 
` Siūlomas miesto dviračių takų tinklas numatomas pratęsiant valstybines trasas palei Šyšos 
upę link Žemaičių Naumiesčio gatvės pietinėje miesto dalyje.   
 Papildomai dviračių trasa numatoma link šiaurinės dalies pravedant Lakštingalų gatve ir 
Melioracijos gatvėmis iki Traksėdžių. Viena iš trasų numatoma ir Klaipėdos gatve su atšaka 
Gluosnių ir Cintijoniškių gatvėmis. 

Principinė perspektyvinė dviračių tinklo vystymo schema pateikta grafinėje dalyje. 
Šilutės rajonas ir miestas, turi 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 išliks labai patrauklia keleivių ir krovinių pervežimuose, todėl Šilutės vandens 
uosto svarba išliks pakankamai didelė, todėl numatoma esminė šio uosto rekonstrukcija.   

LR Vyriausybės sprendimu patvirtinti vietinės reikšmės vidaus vandens keliai: 
- Šyša nuo Šilutės iki Šyšos žiočių- 5,0km; 

Planuojamas 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 miesto susisiekimo 
sistema 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 
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skrydžiams tamsiu paros laiku, pastatyti reikiamą aptarnavimo infrastruktūrą ir  išasfaltuoti kelią 
Armalėnai – aerodromas. 

9.3.8 Automobilių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūra  
 

Esamos degalinės Šilutės miesto teritorijoje ir prieigose koncentruojasi miesto šiaurinėje ir 
rytinėje dalyje. 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. Nėra degalinės Šilutės miesto pietinėje miesto dalyje, tačiau 
vykstant intensyviai gyvenamosios statybos plėtrai Pagryniuose ir pagerinus šios dalies ryšius su  
Pagėgių krašto keliu, tai  turėtų neišvengiamai atsirasti. 

Siūloma rengiant degalinių specialųjį planą numatyti rekomenduojamas degalines ties: 
Krašto kelio Nr.141 – krašto kelio Nr.165 – Žemaičių Naumiesčio sankryžos įtakos zonoje, 

Pietinio aplinkkelio ir krašto kelio Nr.141 sankryžos įtakos zonoje, Pietinio aplinkkelio  - Pagrynių 
centrinės gatvės sankryžos įtakos zonoje arba Pietinio aplinkkelio- Rusnės kelio Nr.206 sankryžos 
zonoje, bei Vakarinio aplinkkelio-Aukštumalės sankryžos zonoje. Nėra nei vienos degalinės 
Klaipėdos gatvės vakarinėje dalyje, todėl jos galėtų atsirasti ties sankryža su Gluosnių gatve arba 
Traksėdžių gatve ir susikirtime su rytiniu aplinkkeliu. 

9.3.9 Pagrindiniai miesto susisiekimo sistemos plėtros prioritetai 
 
Pagrindiniai susisiekimo sistemos prioritetai ir uždaviniai yra efektyvios, saugios ir 

subalansuotos miesto  susisiekimo sistemos suformavimas: 
  

  iki 2015 po 2015 
1 Nutiesti Šilutės miesto aplinkkelį sujungiant krašto kelius Nr. 

141 ir 206 esamo rajoninio kelio pagrindu. 
 + 

2 Įrengti skirtingo lygio sankirtą esamo magistralinio 
geležinkelio ir krašto kelio Nr.141 susikirtime  

+  

3 Įrengti skirtingo lygio sankirtą ir transporto mazgą esamo 
magistralinio geležinkelio ir Cintijoniškių ir Ramučių gatvių 
susikirtime 

+  

4 Įrengti skirtingo lygio sankirtą esamo magistralinio 
geležinkelio ir Klaipėdos g. Susikirtime.  

 + 

5 Suprojektuoti ir įrengti naują Šilutės miesto vandens uostą ir 
krantines. 

+  

6 Nutiesti Tulpių gatvės tęsinį nuo Rusnės gatvės sankryžos iki 
Aukštumalės gatvės ir pastatant naują tiltą esamo vandens 
uosto teritorijoje 

 + 

7 Rekonstruoti Žalgirio gatvę ir jos tęsinį Pagryniuose iki 
numatomo miesto Pietinio aplinkkelio 

+  

8  Nutiesti aptarnaujančią C2 kategorijos gatvę tarp Pagrynių ir 
esamų kolektyvinių sodų Draugystė, Aušra 

+  

9 Parengti miesto pietinės dalies Pagryniuose transporto 
infrastruktūros plėtros specialųjį planą (arba detalųjį planą ), 
numatant teritorijų rezervavimą gatvių ir kelių tinklui  

+  

10 Parengti miesto rytinės dalies Macikuose  transporto +  
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infrastruktūros plėtros specialųjį planą (arba detalųjį planą 
numatant transporto), numatant teritorijų rezervavimą gatvių ir 
kelių tinklui  

11 Nutiesti Macikuose numatyta aptarnaujančią C2 kategorijos 
gatvę urbanizuojamos teritorijos aptarnavimui ir miesto 
autobusų maršruto įvedimui 

 + 

12 Parengti ir įgyvendinti miesto ir priemiesčio keleivinio 
visuomeninio transporto plėtros studiją, numatant keleivių 
pervežimus autobusais, traukiniais ir laivais.  

+  

13 Įrengti pėsčiųjų – dviratininkų taką kelyje Šilutė-Kintai (18km) +  
14 Įgyvendinti dviračių turizmo trasų projektus : Nemuno dviračių 

kelias, Vakarų dviračių žiedas, Kuršių kelias“ (100km) 
+  

15 Pagerinti Šilutės aerodromo keleivių ir transporto priemonių 
infrastruktūrą. Rekonstruoti esamą pakilimo taką ir 
privažiavimo kelius, įrengti skrydžių valdymo ir  lėktuvų 
techninio aptarnavimo punktus 

+ + 

 
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 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 aplinkelius senosios kelių trasos per miestą tampa miesto 
gatvėmis. Numatomos miestų ir miestelių aplinkelių 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 Šilutės miesto inžinerinė infrastruktūra  

9.4.1. Inžinerinės infrastruktūros vystymo tikslai 
 
Inžinerinė infrastruktūra savyje apima dvi techninės infrastruktūros sritis: ekoinžineriją ir 

energetiką. Kaip atskira inžinerinės infrastruktūros dalis dar yra nagrinėjama ryšių sistema. 
Inžinerinės infrastruktūros vystymas nėra savitikslė priemonė. Ji užtikrina darnų šiuolaikinio 

miesto funkcionavimą, diele dalimi įtakoja aplinkos kokybę. Tik gerai išvystyta ir moderni 
inžinerinė infrastruktūra gali užtikrinti miesto gyventojų buitinių poreikių tenkinimą. Nuo 
inžinerinės infrastruktūros išvystymo lygio priklauso Šilutės, kaip miesto patrauklumas, nulemiantis 
investuotojų apsisprendimą ir galimybę vystyti ūkinę veiklą. Tai savo ruožtu įtakoja darbo vietų 
skaičių ir darbo jėgos kainą. Infrastruktūros išsivystymo lygis tiesiogiai siejasi su gyventojų 
buitinėm sąlygom bei žmonių sveikatingumu.  

Šilutės miesto ekoinžinerinės dalies sprendiniuose nagrinėjama tolimesnė vandentiekio, 
nuotekų surinkimo bei valymo sistemų plėtra.  Šioje srityje pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra: 

• užtikrinant, kad viešasis vandentiekis ir nuotekų surinkimo paslaugos būtų prieinamos ne 
mažiau kaip 95 % miesto ir visos savivaldybės gyventojų,  

• siekti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų ekonominio atsiperkamumo, 
• patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos higienos normų 

HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“,  
• surenkamas buitines nuotekas prieš išleidžiant į paviršinius vandenis apvalyti iki didžiausios 

leistinos taršos, 
• užtikrinti, kad iki 80 % užteršto vandens nuotekų būtų išvaloma iki ES normatyvų ribų, 
• apvalyti surenkamas lietaus nuotekas prieš išleidžiant jas į paviršinius vandenis, 
• rūšiuoti atliekas ir maksimaliai panaudoti antrinį jų perdirbimą, 
• visomis priemonėmis mažinti nerūšiuotų atliekų kiekius ir jas šalinti regioniniame sąvartyne. 

 
Šilutės miesto energetikos dalies sprendiniuose nagrinėjamos tolimesnės elektros, dujų ir 

šilumos tinklų plėtra. Šioje srityje pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra: 
• užtikrinti elektros energijos tiekimą gyventojams, įmonėms bei organizacijoms patiriant 

mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai, 
• vartotojams pagal poreikį tiekti šiluminę energiją ekonomiškai pagrįstomis kainomis, 
• pagal poreikį vartotojams tiekti gamtines dujas. 

 
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. 
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9.4.2. Ekoinžinerinės infrastruktūros vystymas 

9.4.2.1. Geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas 
 

Požeminio vandens poreikiai ir jų prognozės 

 
Šiuo metu Šilutės miesto vandentiekio tinklas ima vandenį iš vienos vandenvietės. Bendras 

vandenvietės pajėgumas siekia 9600 m³/d. Kadangi miesto poreikiai daug mažesni tat 
eksploatuojama tik dalis gręžinių.  

Turimi statistiniai duomenys leidžia išanalizuoti 6 paskutinių metų vandens sunaudojimo 
dinamiką. Sunaudojamo požeminio vandens kiekiai Šilutėje jau eilę metų yra stabilūs ir siekia apie 
700 tūkst.m³/met. Išgaunamo vandens kiekiai iki 2003 m augo, o vėliau mažėjo. Tai sietina su 
vamzdyno technine būkle ir nuostoliais tinkluose. 

Lietuvos miestai ir miesteliai pagal vandens vartojimą skirstomi į 6 kategorijas. Šilutė 
priklauso trečiai kategorijai ir bendrosios buitinio vandens vartojimo normos nusako vandens poreikį 
270 l/d.gyv., tai yra 5670 m³/d. Ankstesniame generaliniame plane buvo prognozuojami labai dideli 
vandens poreikiai. Nepasitvirtino. Bendrosios buitinio vandens vartojimo normos taip pat dalinai 
padidintos. Realiai vertinant ateities prognozes, atsižvelgiama į poreikius didinančius ir poreikius 
mažinančius faktorius. Pagrindinis gėlo vandens poreikį didinantis faktorius yra bendras 
savivaldybės ekonominių rodiklių ir BVP augimas. Kaip poreikį mažinantys faktoriai yra naujų 
technologijų, leidžiančių naudoti vandenį ekonomiškesniu režimu, panaudojimas. Šios prognozės 
priklausomos nuo bendro savivaldybės ekonominio lygio augimo ir ūkinės veiklos pobūdžio bei 
intensyvėjimo, gyventojų kiekio kaitos.  
 

Prognozuojami požeminio vandens poreikiai. 
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Tad galima konstatuoti, kad esami eksploataciniai požeminio vandens resursai yra 

pakankami šiandieniniams ir perspektyviniams planuojamo laikotarpio miesto poreikiams tenkinti. 
 
Geriamo vandens kokybinių reikalavimų tenkinimas 
 

Šilutės miesto vandenvietėje išgaunamo požeminio vandens kokybė nėra pakankamai gera, 
kad jį tiesiogiai galima butų teikti vartotojams. Šilutės vandenvietėje išgaunamas vanduo yra 
kokybiškas pagal visus rodiklius, išskyrus amonį. Amonio kiekis leistinas normas viršija nežymiai. 
Siekiant, kad tiekiamas vanduo visiškai atitiktų Lietuvos higienos normų HN 24:2003 “Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimus” numatoma: 
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• Šilutės miesto vandenvietės teritorijoje įrengti vandens gerinimo įrenginius leisiančius 
pašalinti padidintą amonio kiekį išgauname požeminiame vandenyje.  

 
Vandens tiekimo paslaugos prieinamumas 

 
Šiuo metu centralizuotu vandens tiekimu yra aprūpinta apie 83% Šilutės miesto gyventojų. 

Likusi gyventojų dalis naudojasi šuliniais, negiliais gręžiniais išgaudami gruntinį vandenį. Siekiant, 
kad viešasis vandentiekis būtų prieinamas didesnei gyventojų daliai  ir įvertinant užstatomų teritorijų 
plėtrą numatoma: 

• plėsti Šilutės vandentiekio tinklą, 
• vandentiekio plėtra turi būti vykdoma išlaikant žiedinį principą,  
• naujas vandentiekio linijas tiesti numatytuose infrastruktūros koridoriuose, 
• vykdant Šilutės miesto vandentiekio sistemos plėtrą numatyti jo panaudojimą gaisrų 

gesinimui, atitinkamai planuojant siurblinių našumus, vamzdžių diametrus ir priešgaisrinių 
hidrantų išdėstymą. 

 
  Numatomi vandentiekio plėtros mastai atskiruose Šilutės rajonuose. 

 
Rajonas Vandentiekio tinklų vystymo kryptys Numatomi naujų 

vandentiekio tinklų 
ilgiai 
(km) 

Pagryniai Pagrynių vandentiekio apjungimas su Šilutės vandentiekiu. 
Tinklai vystomi Rusnės gatve ir Žalgirio gatvės tąsa, 
formuojama žiedinė vandentiekio struktūra pagal numatytus 
infrastruktūros koridorius. 

7,6 

Verdainė, Kirkilai Numatomi vandentiekio tinklai kolektyviniuose soduose 
tarp Verdainės ir Pagrynių bei pietiniame pramonės rajone 
Kirkiluose. Tinklai vystomi Juknaičių kryptimi užžiedinant 
su Pagryniais pagal numatytus infrastruktūros koridorius. 

12,1 

Vakarinė miesto 
dalis Šyšgirių 
kryptimi 
(Naujakuriai) 

Tinklai vystomi Aukštumalės gatve užžiedinant su esamais 
tinklais Vėtrungių gatvėje.  Numatomas vandentiekio tinklų 
įrengimas kolektyviniuose soduose Tarp Aukštumalės ir 
Naujakurių gatvių, galimybė vystyti tinklus į vakarus nuo 
Lakštingalų gatvės. 

7,4 

Vakarinė, šiaurės  
vakarų miesto 
dalis, Traksėdžiai 

Tinklai vystomi Klaipėdos gatve ir apjungiami su 
Traksėdžių vandentiekiu. Numatomi vandentiekio tinklai 
kolektyviniuose soduose tarp Potvynio gatvės ir Traksėdžių. 
Formuojama žiedinė vandentiekio struktūra pagal numatytus 
infrastruktūros koridorius. 

11,7 

Šiaurės rytų miesto 
dalis 

Formuojama žiedinė vandentiekio struktūra Ramunių, 
Barzdūnų gatvėmis. 

0,8 

Viso:  39,6 
 

Projekto grafinėje dalyje nurodoma orientacinė vandentiekio magistralių vieta. Tikslesnė šių 
inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus planavimo eigoje.  
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9.4.2.2. Nuotekų surinkimas ir tvarkymas  
 
Surenkamų buitinių nuotekų prognozuojami kiekiai ir valymo įrenginiai 
 

Nors savo išsivystymu buitinių nuotekų surinkimo sistema yra panašaus lygio kaip ir Šilutės 
vandentiekis, tačiau surenkamų nuotekų kiekis ženkliai viršija tiekiamo vandens kiekį. Tą įtakoja 
didelė gruntinių vandenų infiltracija į nuotekų tinklus. Stebėsena rodo, kad pastaraisiais metais 
infiltracijos mastai mažėja. Tai yra buitinės nuotekynės techninio stovio gerėjimo pasekmė. Tikėtina, 
kad planuojamu laikotarpiu esami nuotekų surinkimo tinklai bus ir toliau  rekonstruojami ir 
infiltracijos lygis 2017 metams sumažės iki 20 %.  
 

Prognozuojami surenkamų buitinių nuotekų kiekiai. 
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Prognozuojami surenkamų buitinių nuotekų kiekiai planuojamo periodo pabaigai turėtų 

išlikti artimi dabartiniams. Didėjantis geriamo vandens  sunaudojimas didins ir surenkamų nuotekų 
kiekį, tačiau laiku atnaujinamas ir rekonstruojamas vamzdynas mažins infiltraciją ir kompensuos 
nuotekų padidėjimą. Esami Šilutės nuotekų valymo įrenginiai yra kokybiški, o išleidžiamos 
nuotekos neviršija didžiausios leistinos taršos. Valymo įrenginių pajėgumai šiai dienai išnaudojami 
tik dalinai. Atsižvelgiant į surenkamų nuotekų kiekio didėjimo prognozes galima daryti išvadą, kad 
esamų valymo įrenginių pajėgumo užteks visam planuojamam periodui. Siekiant, kad kuo didesnis 
buitinių nuotekų kiekis būtų apvalomas iki didžiausios leistinos taršos numatoma: 

• esamus Šilutės valymo įrenginius palaikyti geram techniniam stovyje, 
• vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis apvalytų nuotekų stebėseną, 
• vystant inžinerinius tinklus naujose teritorijose buitines nuotekas nukreipti į esamus valymo 
įrenginius. 
Dumblas susikaupęs  valymo įrenginiuose yra nusausinamas. Tolimesnis dumblo 
panaudojimas ar kaupimas miesto ribose netikslingas. Tolimesnis dumblo panaudojimas 
galimas energijos gamyboje arba žemės ūkyje. 

 
Nuotekų surinkimo paslaugos prieinamumas 

 
Šiuo metų buitines nuotekas į miesto tinklus nukreipia tik 78 % miesto gyventojų. Toliau 

vystant vandentiekį paraleliai turi būti vystoma ir nuotekų surinkimo sistema. Siekiant, kad kuo 
didesnė gyventojų dalis būtų prisijungusi prie centralizuotos Šilutės nuotekų surinkimo sistemos 
numatoma: 

• plėsti Šilutės buitinių nuotekų surinkimo sistemą, nukreipiant nuotekas į esamus valymo 
įrenginius, 
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• atsižvelgiant į reljefą naujiems nuotekų surinkimo tinklams naudoti tiek slėgines tiek 
savitakes linijas, 

• įrengti reikiamą kiekį nuotekų siurblinių, 
• naujas buitinių nuotekų linijas tiesti numatytuose infrastruktūros koridoriuose, 
• renovuoti esamus kolektorius ir rinktuvus tuo mažinant gruntinio vandens infiltracijos lygį. 

 
Numatomi buitinių nuotekų surinkimo sistemos plėtros mastai atskiruose Šilutės miesto rajonuose. 
 
Rajonas Buitinių nuotekų tinklų vystymo kryptys Numatomi 

naujų nuotekų 
tinklų ilgiai 

(km) 

Numatomos 
naujos 

siurblinės 
(vnt.) 

Pagryniai Pagrynių gyvenvietės prijungimas prie 
Šilutės nuotekynės. Tinklai vystomi Rusnės 
gatve ir Žalgirio gatvės tąsa, bei 
infrastruktūros koridoriais apjungiančiais 
šias gatves. Nuotekos nukreipiamos į 
esamą kolektorių Rusnės gatvėje  

3,9 2 

Verdainė, Kirkilai Numatomi nuotekų tinklai kolektyviniuose 
soduose tarp Verdainės ir Pagrynių.  Bei 
pietiniame pramonės rajone Kirkiluose. 
Tinklai vystomi plentu Juknaičių kryptimi 
prijungiant prie miesto nuotekynės 
Macikus ir Armalėnus. Nuotekos 
nukreipiamos į esamą siurblinę šalia 
Valstiečių gatvės. 

7,2 1 

Vakarinė miesto 
dalis Šyšgirių 
kryptimi 
(Naujakuriaiai) 

Tinklai vystomi kolektyviniuose soduose 
tarp Aukštumalės ir Naujakurių gatvių, 
gyvenamame Naujakurių rajone, 
Naujakurių, Gluosnių, Vėtrungių gatvėse. 
Nuotekos nukreipiamos į esamą kolektorių 
Klaipėdos gatvėje. 

3,5 2 

Vakarinė, šiaurės  
vakarų miesto 
dalis, Traksėdžiai 

Tinklai vystomi Klaipėdos gatve, 
Traksėdžiai prijungiami prie miesto 
nuotekynės. Numatomi nuotekų tinklai 
kolektyviniuose soduose tarp Potvynio 
gatvės ir Traksėdžių . Nuotekos 
nukreipiamos į esamą kolektorių Klaipėdos 
gatvėje. 

5,4 1 

Šiaurės rytų miesto 
dalis 

Tinklai klojami Ramučių gatve.  Grabupiai 
prijungiami prie miesto nuotekynės. 
Nuotekos nukreipiamos į esamą kolektorių 
Cintijoniškių gatvėje. 

2 1 

Viso:  22 7 
 

Projekto grafinėje dalyje nurodoma orientacinė siurblinių ir buitinių nuotekų surinkimo linijų 
vieta. Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus planavimo eigoje.  
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Lietaus nuotekynas  

 
Lietaus nuotekynas yra svarbi šiuolaikinio miesto techninės infrastruktūros dalis, užtikrinanti 

normalų miesto transporto ir kitų infrastruktūrinių dalių funkcionavimą. Šilutėje naudojama mišri 
lietaus nuotekų nuvedimo sistema. Kolektorių tinklas savo struktūra praktiškai atkartoja gatvių 
tinklą. Iš kolektorių vanduo yra nuvedamas į Šyšos upę ir senvagę. Šios nuotekos tiesiogiai įtakoja 
vandens kokybę Nemuno deltoje. Todėl yra labai svarbu riboti teršalų patekimą į atvirus vandenis su 
lietaus nuotekomis.  

Šiuo metu Šilutėje apvaloma tik labai menka dalis lietaus nuotekų. Degalinės bei kai kurios 
pramonės teritorijos turi savo lokalias naftos produktų gaudykles, iš kurių apvalytos nuotekos 
perduodamos į miesto tinklą.  
 

Toliau vystant lietaus nuotekų tvarkymo ūkį numatoma: 
• ties esamais kolektorių išleidėjais įrengti lietaus valymo įrenginius, 
• įrengti atskiras uždaras lietaus vandens surinkimo sistemas su valymo įrenginiais naujai 

formuojamuose pocentriuose, intensyvaus užstatymo teritorijose privalomai surenkant 
nuotekas nuo kietų kelio dangų, 

• įrengti uždaras lietaus vandens surinkimo sistemas su valymo įrenginiais verslo ir 
gamybos teritorijose su galimai padidinta tarša, 

• vidutinio ir mažo užstatymo teritorijose įrengti atviras ar mišraus tipo lietaus vandens 
nuvedimo sistemas, 

• naujus lietaus vandens surinkimo kolektorius tiesti numatytuose infrastruktūros 
koridoriuose. 

 
Projekto grafinėje dalyje nurodoma orientacinė valymo įrenginių ir kolektorių vieta. 

Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus planavimo eigoje.  

9.4.2.3. Atliekų tvarkymas 
 

Šilutėje jau funkcionuoja konteinerinė atliekų surinkimo sistema. Tai priimtiniausia atliekų 
surinkimo sistema, kuri diegiama visoje šalyje. Atliekų rūšiavimas pirminėje jų surinkimo stadijoje 
nepakankamas. Šilutėje nepakankamai organizuotas pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų. Iki 
šiol mieste susidarančios buitinės atliekos buvo šalinamos Šilutės sąvartyne. Šilutėje kasmet 
surenkama apie 25 tūkst.t atliekų. Stebint susidarančių atliekų kiekio augimo tendencijas galima 
prognozuoti, kad 2017 metais Šilutėje susidarys 35 tūkst. Tonų atliekų. Siekiant suvaldyti 
didėjančius atliekų srautus numatoma: 

• atidarius Klaipėdos regioninį sąvartyną, Šilutės sąvartyną uždaryti ir rekultivuoti, 
• buitines atliekas šalinti tik Klaipėdos regioniniame sąvartyne, 
• dabartinio Šilutės sąvartyno teritorijoje įrengti biodegraduojančių atliekų kompostavimo 

aikštelę, 
• plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą, 
• išvystyti konteinerinių aikštelių tinklą skirta atliekų rūšiavimui, 
• rūšiuojamoms atliekoms naudoti specializuotus konteinerius, 
• vasaros laikotarpyje poilsio zonose įrengti papildomus atliekų konteinerius, 
• įrengti stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, 
• sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingu atliekų surinkimo tinklą, 
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• statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Klaipėdoje funkcionuojančias atitinkamų atliekų 
perdirbimo įmones, 

• biodegraduojančias atliekas atskirti nuo bendro buitinių atliekų srauto ir šalinti tam 
numatytoje kompostavimo aikštelėje, 

• nuotekų valymo įrenginiuose susikaupusį dumblą nusausinti ir išvežti į atitinkamas atliekas 
perdirbančias įmones Klaipėdoje arba panaudoti žemės ūkyje. 

 
Šie Šilutės miesto atliekų tvarkymo sprendiniai atitinka valstybinio atliekų tvarkymo plano 

nuostatas. 

9.4.3. Šilutės energetinės infrastruktūros vystymas 
 
Elektros energijos tiekimas ir gamyba 

 
Elektros energijos gamyba Šilutėje yra nevykdoma. Nagrinėjant situaciją po Ignalinos AE 

antrojo bloko uždarymo, gali būti susidurta su poreikiu modernizuoti esamas katilines, įrengiant dujų 
turbinas ir generatorius. Atsiradus naujų galių poreikiui ir esant ekonominiam tikslingumui, Šilutės 
rajoninėje katilinėje galėtų būti instaliuoti didelio naudingumo kombinuotos elektros energijos ir 
šilumos energijos gamybos įrenginiai. Būsimos kogeneracinės elektrinės pajėgumą apspręs tolimesni 
ekonominiai skaičiavimai, rinkos pokyčiai bei teisės aktai, skirti kogeneraciniais įrenginiais 
pagamintos elektros energijos kilmės garantijos suteikimui.  

Šilutės miesto suvartojami elektros energijos kiekiai nėra žinomi, kadangi skirstomuosius 
tinklus eksploatuojanti organizacija plano rengėjams šios informacijos nepateikė. Nežinant esamos 
padėties prognozuoti elektros energijos poreikį planuojamu periodu nėra galimybės.  
 

Siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą esamiems ir būsimiems Šilutės miesto 
vartotojams numatoma: 

• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą, 
• naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis, 
• įrengti naujas transformatorines ir skirstymo punktus, 
• pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines, 
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų 10 kV orinių linijų, 
• naujas elektros linijas tiesti numatytuose infrastruktūros koridoriuose, 
• išlaikyti geram techniniam stovyje esamą elektros energijos perdavimo tinklą.  
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Numatomi elektros paskirstymo tinklų plėtros mastai atskiruose Šilutės rajonuose. 
 

Rajonas Naujai numatomos  10 
kV kabelinės linijos  

(km) 

Naujai numatomos 
transformatorinės 

(vnt.) 

Demontuoti numatomos 10 
KV oro linijos 

(km) 
Pievų, Rusnės, 
Žalgirio gatvių 
rajonas 

2,6 2 1,4 

Naujakurių, 
Aukštumalės gatvių 
rajonas 

0,7 0 0,6 

Gluosnių, Kaštonų 
gatvių rajonas 

1,2 1 1,2 

Klaipėdos gatvės 
šiaurinė dalis 

0,3 4 - 

Žalgirio, Tilžės 
gatvių rajonas 

1,8 0 1,6 

Viso: 6,6 7 4,8 
 

Projekto grafinėje dalyje nurodoma orientacinė numatomų 10 kV kabelinių linijų ir 
transformatorinių vietos. Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus 
planavimo eigoje. Grafinėje dalyje nurodomos naikinamos arba kabeliuoti numatomos 10 kV oro 
lonijos.  
 
Gamtinių dujų tiekimas 

 
Šiuo metu Šilutės rajonas nėra dujofikuotas. Numatoma nuo Tauragės pro Šilutę link 

Klaipėdos nutiesti magistralinį dujotiekį. Ties Šilute numatoma įrengti jo atšaką ir pastatyti dujų 
skirstomąja stotį. Numatoma dujų skirstymo stoties vieta Kalininkų kaime į šiaurės rytus nuo Šilutės. 
Nuo numatomos DSS bus vystomas aukšto ir vidutinio slėgio skirstomasis dujotiekis. Šilutės miesto 
dujofikavimo schema dar nėra parengta. Galimas skirstomojo dujotiekio patekimas į miestą 
Klaipėdos plentu bei per Grabupius, Macikus į Tilžės gatvę. 
  

Įvertinant, kad gamtinės dujos technologiniu ir ekologiniu požiūriu yra pripažįstamas 
efektyviausias organinis kuru vystant Šilutės energetiką numatoma: 

• parengti miesto dujofikavimo schemą, 
• įrengti vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio tinklus užstatytose ir naujai numatomose 

užstatyti teritorijas, 
• skirstomuosius dujotiekius tiesti numatytuose infrastruktūros koridoriuose. 
 

Projekto grafinėje dalyje nurodomos orientacinės naujai tiesiamų dujotiekių vietos. Tikslesnė 
šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma parengus Šilutės dujofikavimo schemą ir detalaus 
planavimo eigoje.  
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Centralizuotas šilumos tiekimas 

 
Šiluma Šilutėje gaminama dviejose katilinėse. Pagrindinė yra Šilutės rajoninė katilinė. Kurui 

naudojamas mazutas ir biokuras. Per metus sunaudojama apie 60 MWh energijos. Termofikacinis 
tinklas prastos būklės kas sąlygoja didelius šiluminius nuostolius tinkluose. 
 

 Pagrindinė šilumos ūkio pertvarka turi būti nukreipta į tiekiamos šilumos kainų sumažinimą. 
Tuo tikslu numatoma: 

• Rekonstruoti Šilutės katilines pritaikant jas darbui gamtinėmis dujomis, numatyti rezervinį 
kurą iš atsinaujinančių energijos šaltinių,  

• rekonstruoti esamas šilumines trasas naudojant bekanalę technologiją, 
• keičiant šilumotiekius optimizuoti vamzdynų diametrus, 
• išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus, 
• naujų mažaaukštės statybos teritorijų šildymo poreikiams naudoti gamtines dujas, 
• išnagrinėti galimybę ir jai esant pritaikyti Šilutės rajoninę katilinę kombinuotai šilumos ir 

elektros energijos gamybai. 

9.4.4. Ryšių infrastruktūros vystymas 

 
Nežiūrint to, kad Šilutėje ryšių tinklai yra išvystyti gerai, naujai kuriama informacinė 

visuomenė reikalauja ir naujo požiūrio į šios infrastruktūros srities vystymą. Šiuo metu vyksta 
spartus procesas naujų informacinių technologijų diegime ryšių sistemoje. Siekiant, kad šiuolaikinės 
ryšių priemonės būtų prieinamos visiems visuomenės nariams numatoma: 

• plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus 
ryšio operatoriams, 

• augant internetinio ryšio priemonių svarbai plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą, leisiantis 
plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą viešojo sektoriaus institucijoms, 

• išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas, 
• laidinis ryšys į naujai užstatomas teritorijas turi būti tiesiamas vartotojams ir paslaugų 

tiekėjams tarpusavyje susitarus. 
 

9.4.5.  Įgyvendinimo prioritetai 

9.4.5.1. Ekoinžinerinė infrastruktūra vystymo prioritetai 
 

Ekoinžinerinės infrastruktūros srityje numatomi šie ilgalaikės perspektyvos prioritetai: 
• plėsti Šilutės vandentiekius į verslo bei mišrios gyvenamosios ir visuomeninės reikmės 

teritorijas, 
• plėsti Šilutės buitinių nuotekų surinkimo sistemą, nukreipiant nuotekas į  esamus valymo 
įrenginius, 

• dabartinio Šilutės  sąvartyno teritorijoje įrengti biodegraduojančių atliekų kompostavimo 
aikštelę, 

• išvystyti konteinerinių aikštelių tinklą skirta atliekų rūšiavimui, 
• įrengti stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, 
• sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingu atliekų surinkimo tinklą. 
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9.4.5.2. Ekoinžinerinė infrastruktūra vystymo prioritetai 
 
Energetikos srityje numatomi šie ilgalaikės perspektyvos prioritetai: 
• pasiruošti Šilutės dujofikavimui, parengti miesto dujofikavimo schemą,  
• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą, 
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų 10 kV orinių linijų, 
• rekonstruoti esamas šilumines trasas naudojant bekanalę technologiją ir optimizuojant 

vamzdyno diametrus, 
• išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus. 
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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 Šilutės miesto 
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), specialųjį planą, kuris patikslintų teritorijos ribas bei apsaugos zonas, 
užtikrintų šios teritorijos išsaugojimą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių 
tvarkymo priemonių sistemą. 

3. 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. Planuojant istorinėje dalyje naujos modernios architektūros statybą, išsaugoti istorinį 
urbanistinį audinį ir charakteringą erdvinę struktūrą, paryškinant Nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų savybių savitumą.  

5. Senąsias kapinaites ir kapavietes saugoti viešam pažinimui ir pagarbai. Pavesti 
atitinkamoms savivaldybės tarnyboms rūpintis jų tvarkyba. Kapinės turi būti tvarkomos pagal 
kapinių tvarkybą reglamentuojančius teisės aktus. 

6. Šilutės miesto savivaldybės kultūros paveldo išsaugojimo rėmimą derinti ir su Nacionaline 
turizmo programa, Kultūrinio turizmo programa. 

7. 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. 

8. 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, tiek ir 
kompleksiniams (Šilutės miesto istorinei daliai, Šojaus dvaro sodybai). 

9. Atliekant kultūros paveldo Šilutės miesto esamos būklės analizę, konstatuotina, kad iki 
šiol aktualios, susijusios su kultūros paveldo išsaugojimu, priemonės, 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 sprendinius Šilutės miestui: 
- 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. 
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Siekiant Šilutės miesto 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 Gamtinės aplinkos sprendiniai 
 
Rajoninės tarpsisteminio stabilizavimo ašys yra svarbiausios gamtinio karkaso struktūroje, 

jos skiria stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą. Todėl šiaurinėje Šilutės miesto dalyje, Šyšos upės vandenskyra einančios tokios ašies 
įtaka miestui yra itin reikšminga, o jos būklė ir funkcionalumas aktualūs miesto gamtinei aplinkai 
bei ekologinei pusiausvyrai. 

Dabartiniu metu tik nedidelės, pakraštinės rajoninės tarpsisteminio stabilizavimo ašies dalys 
patenka į Šilutės miesto teritoriją, tačiau plėsdamasis miestas užima vis naujus žemės ūkio 
naudmenų plotus ir tarsi pleištas skverbiasi į dar išlikusias natūralias ar sąlyginai natūralias gamtines 
teritorijas. Taip besibraudamos urbanizuotos teritorijos pažeidžia susiklosčiusią ir taip gana jautrią 
gamtinės aplinkos struktūrą, nutraukia atskiras gamtines teritorijas jungiančius saitus. Dėl to Šilutės 
miesto teritorijos plėtra į šiaurės pusę, kurioje praeina rajoninė tarpsisteminio stabilizavimo ašis, turi 
būti labai apgalvota ir atsargi. 

Nors Šilutės šiauriniu priemiesčiu nusidriekusioje stabilizavimo ašyje gausu miškų masyvų 
(Rudynų, Šyšos miškai), o žemės ūkio naudmenų struktūroje vyrauja ganyklos, pastebimas 
neigiamas urbanizacijos poveikis kai kurioms, už miesto ribos esančioms, stabilizavimo ašies 
dalims. Labiausiai pažeistos ir pažeidžiamos tarpsisteminio stabilizavimo ašies dalys yra teritorijose, 
esančiose šalia susisiekimo infrastruktūros koridorių. Čia intensyvesnė užstatytų teritorijų plėtra, be 
to, prisideda aplinkos oro bei fizikinė tarša. 

Beveik visą tarpsisteminio stabilizavimo ašies plotą, patenkantį į Šilutės miesto teritoriją, 
galima laikyti pažeista gamtinio karkaso teritorija. Užmiestyje pažeistas tarpsisteminio stabilizavimo 
ašies dalis sudaro kaimų užstatytos teritorijos ir teritorijos, esančios greta kelių, vedančių į Klaipėdą 
ir Pagėgius. Miškai sudaro apie 40 % nagrinėjamoje teritorijoje esančios tarpsisteminio 
stabilizavimo ašies ploto, o paviršinio vandens telkinių labai mažai, todėl ji vertintina kaip silpno 
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorija. Teigiamą poveikį tarpsisteminio stabilizavimo 
ašiai darytų miškingumo didinimas. 

Rajoninis vidinio stabilizavimo mazgas – teritorijos dėl savo gravigeninės padėties arba 
barjerinio pobūdžio struktūros galinčios atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas atskirų 
mezogeosistemų ribose. Šios teritorijos apima pietinę savivaldybės dalį, todėl yra svarbios ir miesto 
gamtinei aplinkai bei ekologinei pusiausvyrai. Arčiausiai miesto esančiame stabilizavimo mazge 
gausu miškų masyvų (Gaidelių, Juknaičių, Kluonų), pievų, kurie išlaiko patikimo geoekologinio 
potencialo gamtinio karkaso struktūrą. Tačiau, vis labiau besiplečiantis miestas skverbiasi į šias 
teritorijas, pažeisdamas gamtinės aplinkos pusiausvyrą. Užstatant naujas teritorijas, stengtis išlaikyti 
miškų juostas, kuros turėtų ryšį su karkaso elementais. Labiausiai pažeidžiamos vidinio 
stabilizavimo mazgo dalys yra teritorijose, esančiose šalia susisiekimo infrastruktūros koridorių. Čia 
intensyvesnė užstatytų teritorijų plėtra, be to, prisideda oro bei fizikinė tarša.  

Rajoninis migracijos koridorius, praeinantis Šilutės miesto pietine dalimi, Šyšos upės 
slėniais, yra pažeisto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos. Jose nepakankamai 
želdynų. Tose migracijos koridorių dalyse, kuriose gamtinės paupio biocenozės yra skurdžios, 
tikslinga didinti želdynų kiekį. Migracijos koridoriuje biologinė įvairovė turi būti formuojama 
atsižvelgiant į upės slėnio tipą ir dirvožemį. Šyšos upės slėnį tikslinga apželdinti vandens 
apsauginiais ir priešeroziniais želdiniais. Žoline augalija apaugusiose žemės naudmenose 
pageidaujamas didesnis daugiametėmis žolėmis apsėtų plotų kiekis.  

Gamtinio karkaso ugdymas. Rajoninis slėninės migracijos koridorius jungiasi su 
rajoniniais vidinio stabilizavimo mazgais ir rytinėje savivaldybės dalyje įsilieja į regioninę 
tarpsisteminio stabilizavimo ašį. Miesto gamtinių teritorijų sąsajos su užmiesčio struktūriniais 
gamtinio karkaso elementais yra pakankamai stiprios. Gamtinių ryšių išlaikymui būtina išsaugoti 
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esamas miškingas teritorijas, formuoti žaliąsias jungtis, kurios galėtų atlikti ekologinio 
kompensavimo funkcijas. Tokie ekologinio kompensavimo koridoriai galėtų eiti reljefo 
pažemėjimais, šalia judrių gatvių, vandens telkinių pakrantėmis, apjungti esamas miesto bendro 
naudojimo teritorijas. Jie ne tik vykdytų gamtinius ryšius, bet ir mažintų oro užterštumą, triukšmo 
sklidimą, gerintų oro kokybę, mikroklimatą, estetinį miesto vaizdą. Žemiau esančiame paveiksle 
parodytos vietos, kuriose siūloma formuoti ekologinio kompensavimo jungtis. 

 
Ugdytinos Šilutės miestui svarbios ekologinio kompensavimo jungtys 

 
Bendro naudojimo teritorijos. Urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės ir kapinės sudaro 

Šilutės miesto bendro naudojimo teritorijas. Didžiausius plotus miesto bendro naudojimo teritorijų 
tarpe užima urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės - žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma 
įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus. Mieste želdynai užima didelius plotus, tačiau jų 
paplitimas yra nevienodas. Daugiausia želdynų yra abipus Ašvos upės, tvenkinio ir miesto centre. 
Tankiai gyvenamose miesto teritorijose želdynų trūksta. Dauguma želdynų masyvų jungiasi 
žaliaisiais koridoriais – gatvių želdiniais. Mieste augantys ir nepatenkantys į tarpsisteminio 
stabilizavimo ašies ir migracijos koridorių teritorijas želdiniai formuoja miesto vietinio lygmens 
gamtinio karkaso struktūrą. 
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Ekonominių, socialinių sąlygų kaita, žemės reforma, nekilnojamojo turto rinka – tai 
faktoriai, dažniausiai ir reikšmingiausiai veikiantys miestų kraštovaizdžio struktūrą – Šilutėje nėra 
progresyvūs. Susiformavusios miesto kraštovaizdžio struktūros tai neturėtų įtakoti. Per pastarąjį 
dešimtmetį gyvenamųjų namų statybos mastai minimalūs, palyginti spartūs pramoninių pastatų 
statybos augimo tempai. Žaliųjų plotų ir urbanizuotų teritorijų santykiui tai įtakos neturėjo. Šilutėje 
apie 3,3 % teritorijos sudaro miškai, želdynai, agrariniai ir nenaudojami plotai. 

Miesto želdynai planuojami pagal nustatytas želdynų normas. Normomis nustatomi tik šie 
privalomi miesto struktūros želdynai: parkai, skverai, kapinės, miesto sodai, žaliosios jungtys. Kiti 
atskirųjų želdynų plotai nustatomi pagal teritorijų planavimo projektus ir vietos gamtos sąlygas arba 
parengiant atitinkamus normatyvus. 

Normomis nustatomas želdynų plotas, atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičių, miesto 
planinę struktūrą, želdynų reikšmingumą ir išdėstymo tolygumą, hierarchiškai skirstomas į tris 
grupes: vietinius, rajoninius ir centrinius želdynus. Siūlomose normose didžiausia želdynų ploto 
dalis skiriama vietiniams želdynams, kurie yra arčiausiai gyventojų ir intensyviausiai lankomi, o 
mažiausia želdynų ploto dalis skiriama centriniams želdynams. 

Vietinės reikšmės želdynai išdėstomi kvartalų grupėje, kurią formuoja aptarnaujančios (C 
kategorijos) gatvės. Šiems želdynams mieste turi būti skiriama 35-40% viso želdynų ploto. 

Rajoninės reikšmės želdynai išdėstomi miesto gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuos riboja 
pagrindinės (B kategorijos) bei greito eismo (A kategorijos) gatvės. Šiems želdynams mieste turi 
būti skiriama 30-35% viso želdynų ploto. 

Centriniai miesto želdynai išdėstomi gerai pasiekiamose vietose. Tokiems želdynams mieste 
turi būti skiriama 25-30% viso želdynų ploto. 

Šilutės mieste nėra pilnai atlikta želdynų inventorizacija ir zonavimas, todėl nustatyti tikslų 
įvairių grupių (vietinių, rajoninių ir centrinių) želdynų kiekį bendrame želdynų plote kol kas 
neįmanoma, tačiau, įveisus miškus pagal miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą, Šilutės miesto 
teritorijoje išsidėsčiusių žaliųjų plotų (juos sutvarkius ir tinkamai įrengus) gyventojų poilsiui būtų 
pakankamai. Anksčiau vietiniai gyvenamųjų kvartalų parkai nebuvo kuriami, kadangi nebuvo 
planavimo normatyvų, nustatančių privalomą želdynų kiekį gyvenamoje teritorijoje.  

Plėtojant miesto bendro naudojimo erdvių sistemą, turėtų būti skiriamas dėmesys arti 
gyvenamųjų vietų esančių vietinių želdynų steigimui ir esamų viešųjų miesto erdvių  tvarkymui. 

Plėtojant bendro naudojimo teritorijas, turi būti išlaikomi ir formuojami ekologiniai, 
funkciniai ir estetiniai ryšiai, saugomi ir ugdomi vertingi želdiniai, plečiama augalų rūšinė sudėtis. 

Šiaurinėje dalyje esančius ūkinių miškų sklypus reikia sutvarkyti ir pritaikyti lankymui bei 
poilsiui, todėl reikėtų parengti šiai teritorijai specialųjį tvarkymo planą. Šilutės miesto skveruose 
reikėtų įrengti daugiau vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, pasivaikščiojimo ir pažintinių takų. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į vietinės reikšmės parkų ir skverų rekreacinių funkcijų 
vykdymo didinimą, juose esančio poilsio reikmėms skirto inventoriaus būklę ir įrengimą, vykdomą 
šių teritorijų priežiūrą. 

Šilutės miesto gyventojų rekreacinius poreikius padėtų tenkinti priemiestinių poilsio zonų 
įkūrimas ir vystymas. Vystant miesto rekreacinių teritorijų sistemą, būtina įgyvendinti esamose 
planavimo schemose numatytą rekreacinių teritorijų plėtrą, jų apsaugos ir tvarkymo priemones bei 
priežiūros darbus. 

Bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtra turi būti vykdoma parengus planavimo 
dokumentus. 
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10. Sprendinių įgyvendinimas 

Sprendinių įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: 
1. Socialinio būsto plėtros programą. 
2. Pastatų energetinio modernizavimo programą. 
3. Sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą. 
4. Eismo saugos programą. 
5. Viešojo transporto plėtros galimybių studiją. 
6. Savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus. 
7. Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų specialųjį planą (planus). 
8. Monitoringo sistemos projektą. 
9. Susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus. 
10. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialiuosius planus. 
11. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius planus. 

 

Sprendinių Šilutės miestui įgyvendinimo monitoringui siūloma: 
 

a. Indikatorių sistema 
 

Indikatorių nustatymo metai  Indikatorių grupės, indikatoriai 
2005 2010 2016 

  Mato vnt.    
1 2 3 4 5 6 

1. GYVENTOJAI     
1.  Gyventojų skaičius gyv. sk.    
2.  Natūralus prieaugis gyv. sk/1000 gyv.    
3. Migracijos saldo gyv. sk/1000 gyv.    
4. Pensinio amžiaus gyventojai %    

2. GYVENTOJŲ STRUKTŪRA     
1. Gyventojų skaičiaus dalis 

administracinėse ribose  
gyv. sk    

2. Gyventojų skaičius likusioje 
urbanistinėje struktūroje  

gyv. sk    

3. ŽEMĖS NAUDOJIMAS     
1. Mažaaukštė gyvenamoji statyba ha, %    
2. Daugiaaukštė gyvenamoji statyba ha, %    
3. Viešos paskirties objektai  ha, %    
4. Pramonės, verslo ir pan. objektų ha, %    
      

4. SUSISIEKIMAS     
1. Svarbiausi miesto ribose keliai 

(aplinkkeliai) 
km,    

2. B, C, D kategorijų gatvės km, km/km²     
  užstatytoje 

teritorijoje 
   

3. Vidutinis gyventojų mobilumas km/parą    
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1 2 3 4 5 6 
 
4. 

Keleivių pervežimo struktūra: 
viešuoju transportu 

 
% 

   

5. lengvuoju automobiliu %    
6. dviračiu %    
7. pėsčiomis %    
8. kitais būdais %    
9. Automobilizacija l.aut/1000 gyv.    
10. Interneto sklaida % gyv. (% namų 

ūkių) 
   

5. BŪSTAS     
1. Gyvenamasis plotas m²/1 gyv.    
2. Socialinio būsto dalis būsto fonde %    
 Centralizuotų tinklų dalis:     
3.  šilumos tiekimas % gyv.    
4. geriamo vandens tiekimas % gyv.    
5. nuotekos % gyv.    
6. dujų tiekimas % gyv.    
7. Sodų bendrijų konversija Vnt.    

6. UŽIMTUMAS     
1. Užimtumo lygis % darbingo 

amžiaus 
   

 Užimtumo struktūra:     
2. žemės ūkyje dirb.sk.    
3. versle, pramonėje, 

logistikoje, statyboje 
dirb.sk.    

4. administravime dirb.sk.    
5. socialinėje sferoje dirb.sk.    
6. paslaugų sferoje dirb.sk.    
7. rekreacija, pramogos, 

sportas, turizmas 
dirb.sk.    

8. finansų, draudimo sferoje dirb.sk.    
9.  komunaliniame ūkyje dirb.sk.    
10. kitur dirb.sk.    

7. APLINKA     
1.   Paimta vandens m³    
2. Sunaudota vandens: 

namų ūkiui ir buičiai 
m³    

3. žemės ūkiui m³    
4. pramonei m³    
5. kitur m³    
6. Nuotekos: 

išleista nuotekų 
 

m³ 
   

7. išleista nevalytų, užterštų m³    
8. Teršalai: 

bendra taršos emisija iš 
stacionarių taršos šaltinių 

 
 

kg/gyv. 
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1 2 3 4 5 6 
 
 

bendra taršos emisija iš 
mobilių šaltinių 

 
kg/gyv. 

   

9. Centralizuota šiukšlių surinkimo 
sistema 

 
% namų ūkių 

   

10. Akustinio diskomforto lygis 
(zonoje gyvena gyventojų) 

% gyv.    

8. NUSIKALSTAMUMAS, EISMO 
SAUGA 

    

1. Nusikalstamumo lygis n/1000 gyv..    
2. Eismo įvykių skaičius e.įv./1000 gyv.    
3. Žuvusiųjų skaičius ž. sk.    
4. Sužeistųjų skaičius suž. sk.    

9. TERITORIJŲ PLANŲ 
RENGIMAS 

    

1. Patvirtinti gyvenamųjų namų DP  sk.    
2. Kitų DP     
3. Kitų planų, programų, studijų     
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11. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita 

Sprendiniai Šilutės miestui yra teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame 
nustatoma teritorijos vystymo ir teritorijų naudojimo, tvarkymo, saugojimo ir plėtros principai. 
Sprendinių konkretizavimo stadijoje nustatyti teritorijos naudojimo prioritetai: 

- teritorinių reglamentų, kuriuose nurodomi žemės naudojimo apribojimai planuojamai 
veiklai; 

- urbanistinio ir gamtinio karkasų formavimo; 
- architektūrinės ir erdvinės kompozicijos formavimo;  
- rekreacinės, pramonės, verslo ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo; 
- socialinės, kultūrinės infrastruktūros teritorinio vystymo; 
- inžinerinės infrastruktūros vystymo, kuriame nurodomos esamos ir planuojamos 

geriamojo ir vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos, dujų ir elektros tiekimo tinklų 
komunikacijų trasos ir koridoriai, vandentiekio siurblinės, vandenvietės, vandens talpyklos, valymo 
įrenginiai, nuotekų siurblinės ir pakėlimo stotys, elektrinės, katilinės, dujų skirstymo stotys, 
transfarmatorinės pastotės ir kt.; 

- susisiekimo komunikacijų, kuriose nurodomos esamos ir planuojamos gatvės, jų 
kategorijos, geležinkelio stočių, oro, jūros uostų ir paviršinių vandens telkinių prieplaukų ir kitų 
objektų išdėstymo; 

- teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams; 
- gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo; 
- ekologinės apsaugos zonų nustatymo. 
Sprendiniai pateikiami kaip visuma tekstinės ir grafinės medžiagos, kurie sujungti į:  

• Pagrindinę dalį, kurią sudaro naudota informacija ir dokumentai; esamos būklės 
analizės apibendrinimas; socialinės, ekonominės, aplinkos raidos tendencijos ir 
prognozės; plėtros variantai (koncepcijos); sprendiniai (prioritetai, sprendinių 
reglamentai); sprendinių pasekmių vertinimas, sprendinių įgyvendinimas. 

• Priedai: tyrimų, apklausų medžiaga, esamos būklės analizė, koncepcinė dalis bei kita 
tekstinė bei iliustracinė medžiaga. 

Sprendiniai parengti 1:10 000 masteliu ir į tikslesnį mastelį netransformuojami, todėl 
sprendiniuose neparodyti ir nenagrinėjami pavieniai sklypai, jų ribos. 

Pavienių sklypų naudojimo, užstatymo, tvarkymo režimai ir reglamentai nustatomi pagal 
Šilutės miesto urbanistinės struktūros teritorijos pagrindinius reglamentus, įvertinus konkrečią 
gamtinę ir urbanistinę situaciją žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. 

Sprendinių–zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentuose. Rekomenduojama, kad sprendiniuose M 1:10 000 pažymėta riba, esant 
reikalui, būtų keičiama sklypo ribomis, paliekant sklypo savininkui teisę pasirinkti sklypo 
priskyrimo vienai ar kitai zonai (teritorijai) alternatyvą. 

Sprendinių Šilutės miestui rengimo pagrindas– Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. 
lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T1–482 “Dėl Šilutės rajono teritorijos bendrojo plano rengimo”. 
Sprendiniai parengti vadovaujantis: 

o Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu (Žin., 2002, Nr.110–4852); 
o Valstybės ilgalaikės raidos strategija (Žin., 2002, Nr. 113–5029); 
o Valstybine aplinkos apsaugos strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. I–1550) (Žin., 1996, Nr. 103–2347); 
o Nacionaline darnaus vystymosi strategija (Žin., 2003, Nr. 89–4029); 
o Nacionaline energetikos strategija (patvirtinta LRV 2003-09-11 d. nutarimu Nr. 1160) 

(Žin., 2007, Nr. 11- 430); 
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o Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (patvirtintu LR Seimo 2002 m. balandžio 
12 d. nutarimu Nr. 519) (Žin., 2002, Nr. 40-1499); 

o Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta 2003-04-18 nutarimu Nr. 481 Lietuvos 
dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin.,2003, Nr.38-1740); 

o Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa (Žin., 2003, Nr. 89–4033); 
o Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija (patvirtinta 

LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-23) (Žin., 2005, Nr. 8-245); 
o Lietuvos valstybinės reikšmės miškų plotų schema; 
o Klaipėdos apskrities bendrojo plano koncepcija; 
o Klaipėdos rajono bendruoju planu; 
o Klaipėdos regiono plėtros planu, 2003-2006 m.; 
o Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti 

2007-2015 metų programa (Žin., 2006 Nr. 132-5007); 
o PHARE investiciniu projektu Nr. 2002/00-620.03.01 „Dviračių žiedo Vakarų Lietuvoje 

plėtojimas“; 
o Šilutės rajono savivaldybės planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo planavimo 

dokumentams rengti, registruotomis 2006 m. kovo 15 d. Nr. 09-436-1; 
o Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005-2014 metams; 
o Šilutės miesto generaliniu planu, 1982 m.; 
o Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, 2005 m.; 
o Vakarų Lietuvos autokempingų plėtros galimybių studija; 
o Kompleksine Nemuno žemupio ir Kuršių marių vandens išteklių apsaugos ir racionalaus 

naudojimo programa (Žin., 2002, Nr. 62-2545); 
o Šilutės rajono vandentvarkos strategija (galimybių studijos projektas 2001 m. kovo mėn., 

Danijos aplinkos apsaugos agentūra); 
o Šilutės rajono 2007-2008 m. pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programa; 
o „Šilutės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklo hidraulinė analizė ir skersmenų 

optimizavimas“ 2006 m., termohidraulinio modeliavimo projektu; 
o Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. projektu „Šilutės miesto Naujakurių 

mikrorajono gatvių rekonstrukcija“; 
o Vandens turizmo (poilsio) infrastruktūros, prieplaukų bei informavimo priemonių 
įrengimo ir plėtros Kuršių mariose ir Nemuno deltoje (Šilutės prieplaukos (uosto), Kintų, 
Pakalnės, Povilų ir Minijos prieplaukų) projektu (BPD04-ERPF-3.4.2-01-05/0404); 

 
Sprendiniai parengti 10 metų laikotarpiui, tačiau esant finansavimo ir apskritai investicijų 

įgyvendinimo galimybių neapibrėžtumui, sprendinių įgyvendinimas yra taip pat neapibrėžtas. Jo 
sprendinių galiojimas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 metams. Tuo pačiu egzistuoja tikimybė, kad 
sprendiniai gali būti iš esmės keičiami ir tai gali lemti realūs (tačiau sprendinių Šilutės miestui 
rengimo stadijoje neprognozuojami) socialiniai ir ekonominiai arba interesų pokyčiai. Be to, 
sprendinių pakeitimai gali būti daromi vieną kartą per metus, o vienu metu keičiamų sprendinių 
kiekis nėra ribojamas. Todėl sprendinių Šilutės miestui pokyčiai gali būti labai spartūs ir per 10 
metų galiojimo laikotarpį gali pasikeisti jų esmė. Atitinkamai sprendinių poveikis taip pat keistųsi. 

Todėl Šilutės miesto sprendinių poveikio vertinimas remiasi esamų raidos tendencijų 
inercijos periodu ir perėjimu į aktyvios raidos pagal sprendinius periodą. 
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11.1. Status quo vertinimas 
 
Daugiau kaip 15 pastarųjų metų sisteminis teritorinis planavimas nevyko, nors savivaldybės 

veikla tobulėjo. Darniosios plėtros požiūriu vystymasis buvo labiau savaiminis smulkesnių, 
konkrečių objektų statybos, rekonstrukcijos dėka, t.y. žemesniame–detaliųjų planų lygmenyje. Todėl 
miesto socialinė, ekonominė ir aplinkos būklė yra nevienalytė ir prieštaringa. Prieštaravimų 
sumažinimui reikalingos sisteminės ilgalaikės pastangos, finansinės ir kitos galimybės. 

Visa Šilutės rajono teritorinė sistema turi vystymosi inerciją ir vyraujant pasyviam raidos 
valdymo modeliui arba nereguliuojamai plėtrai socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės raida išliks 
neharmoninga, nesubalansuota ir neefektyvi visose veiklos sferose ir tai prieštarautų pagrindiniam 
sprendinių tikslui–gerinti gyvenimo kokybę. 

Nereguliuojamos plėtros modelis yra artimas pastovumo sampratai: išlaikomi nusistovėję 
paslaugų ryšiai ir kaimynystės santykiai, darbo ir socialinės infrastruktūros pasiekiamumas, veiklos 
tęstinumas, žemės naudojimo lygis ir bendrai–įprastas ir stabilus gyvenimo būdas, tačiau neturintis 
palankių sąlygų darniajai plėtrai. Tokiu atveju Šilutės miesto plėtrą lemtų status quo apibūdinantys 
esminiai vidiniai veiksniai su tokiomis jų susiklosčiusiomis tendencijomis: 

• Šilutės miestas gali naudotis Klaipėdos metropolio įtakos privalumais dėl geografinės 
padėties: darbo pasirinkimo, ekonominės veiklos specializacijos ir kooperacijos, 
paslaugų ir pramogų įvairovės aspektais; 

• Šilutės miestas turi potencines galimybes tapti turizmo, vandens ir kitokių pramogų ir 
paslaugų centru visai pajūrio regiono pietinei daliai. Tokias galimybes ypač 
sustiprintų bendros pastangos kartu su Nemuno deltos regionino parko potencinėmis 
plėtros galimybėmis. Tokią integraciją riboja regioninio parko statusas–aktyvesnės 
ekonominės veiklos ir urbanistinės plėtros esminis ribojimas; 

• Šilutės miesto gyventojų skaičius mažėja nuo 1995 metų dėl neigiamo natūralaus 
prieaugio ir neigiamo migracijos saldo. Migracijos potencialas yra apie 20 % 
gyventojų. Pagrindinės priežastys: dėl karjeros, mažo uždarbio, gyvenimo sąlygų 
pagerinimo. Todėl darbo jėgos potencialas turi tendenciją mažėti, ypač dėl naujų 
darbo vietų neapibrėžtos pasiūlos ir jų profilio įvairovės; 

• Esamų būstų didelis nusidėvėjimas, bloga priežiūra ir atnaujinimas; 
• Tiesioginės užsienio investicijos praktiškai nėra esminės; 
• Materialinių investicijų lygis Lt/l gyv. sudaro apie 40 % šalies vidurkio; 
• Mažas suinteresuotumas investuoti; 
• Didėja gyvenimo ir aplinkos kokybės skirtumai ir socialinės atskirties lygis tarp 

rajono centrinės dalies (Šilutės miestas ir gretimos augančios gyvenamosios vietovės) 
ir periferinių rytinės rajono dalies seniūnijų. Panašaus tipo atskirtis formuojasi ir tarp 
regioninio parko bei Šilutės urbanistinės struktūros. 

Status quo modelis yra rizikingas, nes savaiminės plėtros dominavimas lems ypatingą rinkos 
veiksnių reikšmę savivaldybės plėtros procese. Tokiu atveju auga tikimybė, kad didės viešųjų ir 
privačių interesų prieštara. Plėtra išliks nedarni socialiniu, ekonominiu ir aplinkos formavimo 
požiūriais.  

Be to rizika yra susijusi su tuo, kad yra plati pašalpų, kompensacijų ir pan. teikimo praktika; 
silpni gebėjimai ir verslumas bei motyvacija; nežymus darbo jėgos profesinis mobilumas, gyventojų 
socialinės demografinės struktūros kaitos požymiai ir kita verčia manyti, kad toks plėtros modelis 
gali tapti primityvia pasyvia raida ir didėjančiu atotrūkiu nuo kitų dinamiškiau besivystančių 
savivaldybių ir jų centrų, sumažėtų jų patrauklumas investicijoms, ūkio konkurencingumas bendroje 
rinkoje. 
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Status quo modelis yra prieštaringas, nes savaiminė plėtra bus labiau palanki Šilutės, kaip 
savivaldybės centro plėtrai ir tai didins socialinę, ekonominę kaimų atskirtį, ypač įvertinant kaimo 
gyventojų socialinę demografinę struktūrą, užimtumą ir pajamų lygį. Todėl iškyla abejonės, ar 
Šilutės miesto, kaip rajono centro ir savivaldybės erdvinės struktūros efektyvumas, gyvenimo lygio 
ir kiti skirtumai bus kontroliuojami ir reguliuojami, šių skirtumo sumažinimo formos ir turinys bus 
socialiai, ekonomiškai, finansiškai ir kitaip pagrįsti ir garantuoti.  

11.2. Sprendinių poveikio vertinimas 
 

Pagal savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo taisykles sprendinių poveikis 
vertinamas tokiais aspektais: 

1. poveikio teritorijos vystymo darnai ir/ar planuojamai veiklos sričiai; 
2. poveikio ekonominei aplinkai (ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir 

verslo sąlygoms, valstybės bei savivaldybių biudžetams); 
3. poveikio socialinei aplinkai (įvairiems socialiniams procesams bei socialinėms grupėms); 
4. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (gamtos aplinkos kokybei, kraštovaizdžio 

struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui). 
 

Planavimo sąlygų rengėjai nurodė tokius sprendinių poveikio vertinimo aspektus: 
 
 Planavimo sąlygų rengėjas Sprendinių pasekmių vertinimo aspektai 
1. 
 

Klaipėdos apskrities viršininko 
administracija, Danės g. 17, LT – 92117, 
Klaipėda, tel.:(8-46) 314910, faks.:(8-46) 
314907 
 

• Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai. 

• Poveikis ekonominei aplinkai (įvertinamas 
galimas poveikis ūkio ir atskirų jo sektorių 
raidos procesams, investicijų ir verslo 
sąlygoms, valstybės ir savivaldybių 
biudžetams). 

• Poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas 
galimas poveikis ūkio ir atskirų jo sektorių 
raidos procesams ir socialinėms grupėms). 

• Poveikis gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas 
poveikis gamtinės aplinkos kokybei, 
kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei 
pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo 
išsaugojimui). 

2. LR Kultūros ministerija, Kultūros vertybių 
apsaugos departamentas, Klaipėdos 
teritorinis padalinys, Tomo g. 2, LT-5800, 
Klaipėda, tel. (8-46) 410367 

• Vadovaujantis Planų ir programų 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašu (žin., 2004, Nr. 130-4650); 

• Vadovaujantis teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo 
tvarkos aprašu (žin., 2004, Nr. 113-4228), 
įvertinant poveikį gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui. 

 
3. LR Aplinkos ministerija Klaipėdos regiono 

Aplinkos apsaugos departamentas Birutės  
• Kraštovaizdžio, 
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g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel (8-46) 
2314547 

• Aplinkos kokybės ir higieninės būklės, 
• Gamtinių rekreacinių išteklių, 
• Biologinės įvairovės. 
      Vadovaujantis LR teritorijų planavimo 
įstatymo 6 straipsnio bei LR vyriausybės 
2004-03-18 nutarimu Nr. 967 “Planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašas” nuostatomis. 

4. AB “Lietuvos dujos”, Aguonų g. 24, LT-
03212 Vilnius, tel.: 8 (5) 2360210, faks.: 8 
(5) 2360200 

•   LRV nustatyta tvarka bendrojo plano 
sprendinių poveikio vertinimą vykdyti, 
vadovaujantis LRV 2004 metų liepos 16 d. 
nutarimu Nr. 920 patvirtintu  „Teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių poveikio 
vrtinimo tvarkos aprašu“, 

• Poveikis teritorijos vystymosi darnai ir 
planuojamos veiklos sričiai, 

• Poveikis ekonominei aplinkai, 
• Poveikis socialinei aplinkai, 
• Poveikis gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui, 
• Gamtinių dujų tiekimo užtikrinimo ir 

pristatymo patikimumo, 
• Neigiamo energetikos poveikio aplinkai 

mažinimo, 
• Efektyvaus gamtinių dujų vartojimo. 

5. Klaipėdos rajono savivaldybė, 
Architektūros ir urbanistikos skyrius, 
Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel.: (8-46) 
473060 

• Aplinkos kokybės ir higieninės būklės, 
• Kultūros paveldo, 
• Kraštovaizdžio. 

6. Neringos savivaldybės administracija, 
Architektūros skyrius, Taikos g. 2, Neringa, 
tel.: (8-469) 52288 

• Europos ir Baltijos jūros regiono erdvinio 
planavimo kontekste, atsižvelgiant į ESDP, 
VASAB bei kt dokumentus. 

7. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, 
Bijūnų g. 6, LT-5802 Klaipėda, tel.: (8-46) 
410334, faks.: (8-46) 410335 

8. AB TEO LT, Savanorių pr. 28, LT-03501 
Vilnius, tel.: (8-46) 481511, faks.: (8-5) 
2126665 

9. UAB „Šilutės komunalininkas“ 
Cintjoniškių g. 11, LT-99116 Šilutė, tel.: 
(8-441) 62020 

10. AB “Lietuvos geležinkeliai” filialas 
“Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra” 
Priestočio g. 11, LT-92228 Klaipėda, tel.: 
(8-46) 296100 

11. Nemuno deltos regioninio parko direkcija, 
Lietuvininkų g. 10, LT-99185 Šilutė, tel.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sąlygų sprendinių poveikio aspektams 

nepateikė 
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(8-441) 75050 
12. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus 
g. 36/2,  LT-03109 Vilnius, tel.: 2131361 

13. Pagėgių savivaldybės administracija, 
Vilniaus g. 9, LT-5760 Pagėgiai, tel.: (8-
441) 57361 

14. AB “VST”, Jasinskio g. 16 C, LT-01112 
Vilnius, tel.: 2781259 

15. UAB „Šilutės šilumos tinklai“, Klaipėdos g. 
6a, LT-99116 Šilutė, tel.: (8-441 ) 62144 

 

11.3. Poveikis Šilutės miesto teritorijos vystymo darnai 

 
Šilutės miestas vystomas kaip savivaldybės centras, turintis šalies lokalinio centro a 

kategoriją ir kuriam teikiamas kokybinės ir kiekybinės plėtros prioritetas. Kokybinę plėtrą inicijuoja 
ir vykdo savivaldybės Taryba, administracija ir jos tarnybos bei valstybės tarnybos. Plėtros 
prioritetas teiktinas tik Šilutės miesto urbanistinės struktūros ribose, nes čia yra pakankamos erdvės 
bet kurio tipo funkcinei plėtrai konversijos, naujos statybos ar kitu būdu, efektyviausios investicijos 
į inžinerinius tinklus, gatves ir pan. Išimtis–mažaaukštės gyvenamosios statybos fragmentas „M“ ir 
neurbanizuojamos teritorijos (žr. Erdvinės struktūros formavimo schemą).  

 
Šilutės miesto tolygios sklaidos centrų sistemą sudaro: 

• Istoriškai susiklostęs miesto centras, saugoma teritorija (c); 
• Naujasis centras (nC), kaip miesto pacentris, formuojamas prie Klaipėdos gatvės 

iš dalies sumažinantis istorinio centro perkrovą dėl per didelės koncentracijos 
paslaugų ir pan. objektų, nebūtinų saugomoje teritorijoje. Svarbiausia, kad naujas 
centras struktūrizuotų ir aptarnautų gretimus naujai planuojamus daugiaaukštės 
statybos gyvenamuosius rajonus, sumažintų srautų intensyvumą centrinėje dalyje; 

• Kitas miesto pacentris (nC) pietinėje miesto dalyje, Pagrynių masyvo prieigose su 
analogiška paskirtimi–subalansuoti centrų veiklą, perskirstyti gyventojų ryšių 
sklaidą trumpų ryšių principu, padidinti pasiekiamumą pėsčiomis; 

• Specializuoti centrai–esamas medicinos centras ir planuojamasis sporto centras 
teritoriškai nėra izoliuoti ir sudaro kitų traukos centrų teritorinius masyvus. Dėl 
to–geresnės inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros kūrimo ir naudojimo 
galimybės. 

• Konversinėse teritorijose (k) formuojami miesto fragmentai, turintys miesto, 
rajono, regiono ir pan. centrinių funkcijų mišrios paskirties pastatų, kompleksų ir 
kitokių statinių. Bendru atveju tai–paslaugos, prekyba, verslas, administravimas, 
pramogos, smulki gamyba, amatai. Gyvenamosios teritorijos gali užimti daugiau 
kaip 50 %; 

• Pietų ir rytų plėtros gyvenamųjų teritorijų lokalūs centrai. Dalis jų gali įgyti 
tranzitinių turistų aptarnavimo centrų funkcijas, ypač prie gatvės–aplinkkelio; 

 
Šilutės miesto erdvinė struktūra formuojama iš tokių pagrindinių dalių: 
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• struktūra dvilypė–centrinė, intensyviau užstatyta, turinti išvystytą centrą, darbo ir 
socialinę infrastruktūrą. Dabartinė Šilutės miesto teritorija ir toliau vystoma kaip 
svarbiausia funkciškai mišri teritorija; 

• gretimos vietovės–de facto Šilutės miesto išorinė dalis; 
• naujai įsisavinamų teritorijų tiek gyvenamųjų namų, tiek ir verslo, gamybos, 

pramonės  įmonių statybai; 
Miestas, iš monocentrinės pertvarkomas į policentrinės struktūros miestą. 
 
Šilutės miesto erdvinė struktūra formuojama, kaip: 

• Miestas, formuojantis funkciškai integruotas teritorijas, kaip vykdantis dar vieną 
(kartu su policentrine struktūra) iš svarbiausios darniosios plėtros principų; 

• Šiaurės plėtros (Klaipėdos) krypties siauras koridorius, kuris yra patrauklus, turi 
dideles potencines plėtros galimybes, tačiau jis yra chaotiškas, nestruktūrizuotas, 
teritorija neefektyviai išnaudojama. Ypač pietinė jo dalis, kuri iš esmės yra centro ir 
istorinio branduolio gretimybė. Todėl ši teritorija yra labai vertinga ir turėtų būti 
užstatyta įvertinant šias aplinkybes; 

• Polifunkcinis žemės naudojimas, užstatymo intensyvumo ir aukštingumo bei 
gyvenamų namų formų ir tipų įvairovė, želdynų integracija į miesto makrostruktūrą ir 
vidines naujo užstatymo erdves sudaro prielaidas funkciniam efektyvumui, 
išraiškingoms miesto erdvėms formuoti. 

Visi minėti požymiai atitinka darniosios plėtros esminius principus ir sudaro sąlygas 
gyvenimo kokybei augti, jeigu Šilutės miesto sprendiniai bus įgyvendinami palaipsniui ir nuosekliai.  

 
Jeigu sprendiniai Šilutės miestui bus įgyvendinti, galima prognozuoti, palankias pasekmes: 

• sustiprės rajono urbanistinė struktūra dėl rajono centro ir planuojamų pacentrių stiprėjančios 
ekonominės, socialinės svarbos gretimoms teritorijoms; 

• pavyks išlaikyti centro–Šilutės miesto–ir periferinių rajonų vystymo socialines, ekonomines 
proporcijas, dėmesį aplinkos kokybei; 

• sumažės centro ir periferijos socialinės atskirties ir komunikacinio izoliuotumo lygis; 
• vystomas kelių ir viešojo transporto tinklas sustiprins vidinius Šilutės miesto ir rajono 

vietovių socialinius, ekonominius ryšius; 
• sudarys savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų bendradarbiavimo geras prielaidas; 
• gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams pateiks aiškius gyvenimo ir 

veiklos organizavimo mieste strateginius ilgalaikius principus bei gyvenimo ir veiklos 
pasirinkimo alternatyvas. 

 
Šilutės miesto sprendinių sisteminis poveikis teigiamas ir ilgalaikis. Jis grindžiamas esminių 

ir visuotinai pripažintų darniosios plėtros principų naudojimu sprendiniuose: policentrine miesto 
sistema; daugiafunkciniu teritorijų naudojimo pobūdžiu; reglamentuojamu teritorijų saugojimo, 
modernizavimo, naujos statybos ir nevystytinos plėtros režimu, gamtinių ir urbanizuotų teritorijų 
vystymo proporcijomis, viešojo transporto sistemos palaikymu, atmetamu anarchiniu teritorijų 
užstatymu ir sprendinių įgyvendinimą siūlomu vykdyti savivaldybės tarybos patvirtintų prioritetų 
eiliškumu, išankstiniu teritorijų planavimu, programų parengimu, visuomenės informavimu, 
sprendinių įgyvendinimo stebėsena (pagal svarbiausius sprendinių aspektus), leidžiančia 
identifikuoti plėtros būklę ir esant reikalui keisti prioritetus arba sprendinius.  

Sprendinių teigiamo ir ilgalaikio poveikio svarbiausios sąlygos: 
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a. sprendinių tęstinumas artimiausiems 10 metų ir tolimesnėje perspektyvoje išlaikant 
socialinės, ekonomikos ir aplinkos sferų vystymo harmoningas proporcijas, t.y nei 
viena sfera neturėtų būti vystoma kitos sąskaita; 

b. kasmet ar rečiau keičiami sprendiniai neturi pakeisti socialinio, ekonominio ir 
aplinkos kokybės vystymo harmoningų proporcijų. 

Kai kurie sprendiniai gali turėti neigiamas pasekmes daliai nekilnojamojo turto savininkų ir 
potencialiems investitoriams dėl teritorijos erdvinės struktūros, plėtros režimų ir statybinių ir kitokio 
pobūdžio reglamentų tais atvejais, kai bendrieji sprendiniai nesutampa su personaliniais lūkesčiais 
padidinti turimų sklypų patrauklumą, finansinę vertę ar turėti kitokią naudą. 

Neigiamo poveikio prevencija–visų rengimo etapų, tarp jų koncepcinių variantų, sprendinių 
viešumas, informacijos skelbimas, galimybė suinteresuotiems asmenims teikti savivaldybei–
organizatoriui pasiūlymus, pageidavimus, o pastaruosius–rengėjui įvertinti. 

Antra prevencinė priemonė–teritorijų funkcinė struktūra planuojama daugialypė, o 
reglamentai nustato tik maksimalias arba minimalias reglamentų reikšmes. Tai suteikia dideles 
veiklos bei statinių reglamentų pasirinkimo ribas. 

Trečia prevencinė priemonė–žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai (detalieji, 
specialieji ir kiti planai) gali patikslinti sprendinius.  

11.4. Poveikis ekonominei aplinkai 
 
Įgyvendinant sprendinius laukiamos teigiamos ilgalaikės pasekmės gyventojams, 

ūkininkams, verslininkams, pramonininkams, kadangi išryškinami veiklos organizavimo Šilutės 
miesto teritorijoje strateginiai ilgalaikiai principai bei gyvenimo ir veiklos pasirinkimo alternatyvos. 

Sprendiniai padidins Šilutės miesto ekonominę bazę, patrauklumą investuoti ir konkuruoti su 
gretimomis savivaldybėmis. Spartės Šilutės miesto socialinė–ekonominė integracija su Klaipėdos 
metropolio stiprėjimu. 

Konkrečių naujų pramonės, logistikos, verslo įmonių kūrimasis nėra žinomas, tačiau tokio 
tipo ekonominei veiklai yra numatytos teritorijos miesto urbanistinėje struktūroje, įvertinant esamą 
tokių teritorijų užuomazgą, palankius ryšius su tranzitiniais keliais, bei palankias inžinerinių tinklų 
sistemos vystymo galimybes pagal būsimų įmonių poreikius. 

Policentrinės ir stambesnės urbanistinės struktūros formavimas bus ilgalaikis veiksnys, 
sudarantis sąlygas kurti prekybos, paslaugų, verslo, pramogų, socialinės sferos, komunalines 
įmones. Darbo vietų įvairovė padidintų ir išlaikytų aukštą užimtumą (įvertinant gyventojų senėjimo 
procesus).  

Darbo vietų skaičių ir jų įvairovę miesto teritorijoje didins sprendiniai, numatantys plėsti 
pramogų, rekreacines teritorijas. Palanki prielaida turizmo plėtrai yra tai, kad rajoną kerta svarbiausi 
šalies ekonominės plėtros ir infrastruktūros koridoriai. Tai sudaro galimybę Šilutės miestui būti 
išskirtine pramogų ir laisvalaikio paslaugų vieta regione ir suformuoti atitinkamą šiam įvaizdžiui 
paslaugų paketą. Kaip rodo turizmo ir rekreacijos plėtros tendencijos, tokių paslaugų poreikis nuolat 
auga. 

Gyvenamųjų teritorijų stambinimas, kompaktiškas ir integruotas funkcinis jų vystymas 
sumažins teritorijų poreikį infrastruktūros koridoriams, iš esmės sumažins investicijų poreikį 
įsisavinant naujas plėtros teritorijas ir eksploatuojant gatves, kelius, inžinerinius tinklus. Tai 
teigiamas poveikis savivaldybės biudžetui ir apskritai savivaldybės finansinei veiklai.     

Svarbiausia sprendinių teigiamo ir ilgalaikio poveikio ekonominei sferai sąlyga–teritorinės 
plėtros valdymas, kartu–funkcinio integruotumo skatinimas, pacentrių prioritetinis vystymas.  

Jeigu teritorinės plėtros (svarbiausia–gyvenamojo užstatymo) valdymas miesto teritorijoje 
bus silpnas ir gyvenamųjų namų statyba vyks pavienių namų principu, atsiras neigiamas poveikis: 
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– sumažės centralizuotų inžinerinių tinklų ir sistemų tiesimo tikimybė, nes finansinių 
resursų poreikis būtų neproporcingai didelis. Tokiu atveju padidėja mažiau efektyvių 
lokalių sistemų įrengimo tikimybė; 

– mažai tikėtina socialinės infrastruktūros (mokyklų, lopšelių, darželių, medicinos įstaigų 
ir pan.), prekybos, paslaugų, pramogų darbo vietų adekvati tokiai urbanistinei struktūrai 
sklaida. Dėl to išaugs gyventojų mobilumas lengvaisiais automobiliais, atitinkamai didės 
laiko nuostoliai, eismo intensyvumas, taršos emisija; 

– privažiavimų prie pavienių namų ilgis būtų didelis, nors eismo intensyvumas būtų labai 
mažas. Išlaidos jų tiesimui, priežiūrai brangintų tokių teritorijų funkcionavimą; 

– viešojo transporto maršrutų eksploatavimo tikimybė praktiškai nereali dėl mažos rinkos. 
Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai sudarys sąlygas spartesnei Šilutės miesto ekonomikos 

raidai. Teritorijas aprūpinant inžinerine infrastruktūra, bus sukurta palanki investicinė aplinka 
pramonės ir kitiems verslo subjektams, didės Šilutės mieste esančių įmonių konkurencingumas, bus 
steigiamos naujos darbo vietovės, augs gyventojų pragyvenimo lygis. 

Sprendiniai energetikos srityje turės teigiamą poveikį energijos ir energijos išteklių 
vartojimo efektyvumui, kadangi didėjantis energijos išteklių vartojimo ir tiekimo efektyvumas lems 
mažesnį pirminių išteklių poreikį ir išlaidas išteklių pirkimui. Sprendinių vandentvarkos srityje 
įgyvendinimas leis užtikrinti tausų vandens išteklių naudojimą. Inžinerinės infrastruktūros objektų 
modernizavimas mažins avarijų tikimybę ir išlaidas jų likvidavimui. Sprendiniai telekomunikacijų ir 
ryšių srityje sudarys palankias sąlygas žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimuisi. 

Dalis sprendinių įgyvendinimui reikalingų lėšų turės būti padengta iš Šilutės rajono 
savivaldybės biudžeto, tačiau projektų planingas įgyvendinimas suteiks galimybę didelę dalį 
reikalingų lėšų gauti iš ES Struktūrinių fondų ar pasinaudoti kitais finansinės paramos šaltiniais. Be 
to, inžinerinės infrasturktūros plėtra yra būtina, siekiant užtikrinti darnų miesto teritorijos vystymąsį. 

Numatomas poveikis Šilutės miesto ekonominei aplinkai yra teigiamas ir ilgalaikis. 
Neigiamo poveikio prevencija sietina su tokių priemonių visuma: 

• savivaldybės gebėjimu valdyti, reguliuoti miesto teritorinę plėtrą, remiantis minėtais 
principais; 

• didelių miesto dalių arba plėtros teritorijų planavimu, rengiant detaliuosius planus 
arba išplanavimo projektus (iš esmės tik pastarieji labiau rekomenduotini); 

• didelių teritorijų DP ir BP sprendiniai turi garantuoti kompaktišką ir funkciškai 
integruotą užstatymą.  

11.5. Poveikis socialinei aplinkai 
 
Sprendiniai skatins gyventojų koncentraciją stambesnėje policentrinėje miesto struktūroje, 

todėl kultūros, švietimo, globos ir kitų socialinės infrastruktūros įstaigų prieinamumas pagerės. 
Tokių įstaigų funkcionavimas bus palankus veiksnys stiprėti miesto bendruomenei, miesto 
patrauklumui gerinti gyvenimo sąlygas, stabilizuoti gyventojų emigraciją, išlaikyti kvalifikuotą 
darbo jėgą. Palankiai formuojama Šilutės miesto socialinė aplinka bus esminis veiksnys rajono 
urbanistinei struktūrai sėkmingai vystytis, mažins rajono gyventojų migracinį potencialą.  

Ekonominės aplinkos gerėjimas tiesiogiai didins gyventojų užimtumą. Stabilus rajono 
vietinių centrų tinklas ir jų socialinio ir ekonominio potencialio stiprinimas kartu su Šilutės miesto 
vystymu mažins savivaldybės teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir komunikacinę 
atskirtį. Tokia bendra sistema su socialinės infrastruktūros garantuotu išlaikymu ir vystymu vaidina 
svarbiausią teigiamą vaidmenį kuriant palankią socialinę aplinką. 

Sprendinių įgyvendinimas yra ilgalaikis procesas, dėl kurio gali laikinai arba neapibrėžtą 
laikotarpį egzistuoti neigiami socialinės aplinkos elementai: nepilnas aprūpinimas socialiniu būstu 
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žmonių, turinčių finansinių problemų ir nepajėgiančių įsigyti, išlaikyti nuosavą būstą ar jį nuomoti. 
Socialiai ir ekonomiškai svarbu aprūpinti prieinamu socialiniu būstu jaunas šeimas, žmones, kurių 
būstas kaimuose yra nelikvidus, nekokybiškas, nesaugus ir kuriems reikalinga parama ir globa; 

Sprendinių kompetencijos rėmuose tiesioginių prevencijos priemonių praktiškai nėra. 
Prevenciją užtikrina sprendiniai, palankūs teritorijos vystymo darnai, ekonominės ir socialinės 
aplinkos efektyviam formavimui. Funkcinio prioriteto teritorijų išskyrimas bei visuomenės viešas 
informavimas apie gyvenamosios aplinkos sąlygas ir veiklos perspektyvas konkrečioje vietoje 
sudarys galimybes gyventojams žinoti jų sveikatą galinčius paveikti rizikos veiksnius ir rinktis 
sveikesnę aplinką. 

Palankios socialinės aplinkos formavimo rizika išliks. Tačiau jos laipsnis priklausys nuo 
veiksnių, nepriklausančių nuo sprendinių–aukščiausios ir aukštos kvalifikacijos specialistų 
(gydytojų, mokytojų ir kitų profesijų) migracijos į šalies didmiesčius arba į užmiestį, išėjimo į 
pensiją. Maža tikimybė, kad specialistų stoką kompensuos aukščiausias kvalifikacijos specialistų 
imigracinis srautas.  

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai sudarys sąlygas Šilutės miesto gyventojų gyvenimo 
kokybei kilti, nes didės gyvenamųjų pastatų aprūpinimo inžinerinėmis paslaugomis (vandens 
tiekimo, nuotekų ir atliekų šalinimo, elektros tiekimo, šildymo, telekomunikacijų ir ryšių 
paslaugomis) prieinamumas, patikimumas, gerės pačių paslaugų kokybė ir todėl bus užtikrintos 
gyventojų higienos, sveikos gyvenamosios aplinkos, komforto reikmės. Įgyvendinant sprendinius 
bus užtikrintas minimalus poveikis gamtinei aplinkai, taigi ir netiesioginis neigiamas gamtinės 
aplinkos poveikis gyventojams (pvz. dėl užteršto oro, vandens, dirvožemio ir pan.). Sprendiniai 
telekomunikacijų ir ryšių srityje skatins žinių visuomenės kūrimąsį. 

Kadangi inžinerinės infrastruktūros sprendiniai turės teigiamą poveikį Šilutės miesto 
ekonominei aplinkai, mieste bus sudarytos prielaidos kurtis naujos pramonės ir verslo įmonėms, ko 
pasekoje bus steigiamos naujos darbo vietos. 

Didėjantis energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumas lems mažesnį galutinį 
energijos poreikį ir mažesnes gyventojų išlaidas energijos ištekliams pirkti. Šie aspektai ypač 
svarbūs socialiai pažeidžiamiems visuomenės sluoksniams–nepasiturinčioms, jaunoms šeimoms, 
pagyvenusiems asmenims ir kt. 

11.6. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui 
 
Šilutės mieste potencialių 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 ir t.t.), todėl aplinkosauginės priemonės turėtų 
būti susijusios su tinkamu pramoninių teritorijų  nuotėkų valymu ir tinkamų teršiančių medžiagų 
saugojimo sąlygų užtikrinimu. 

Oro taršos ir triukšmo pagrindiniu šaltiniu–išliks gatvių srautai. Oro taršos emisija didės, 
tačiau mažesniais, negu automobilių eismo augimo tempais dėl automobilių technologinės 
pažangos. Triukšmo emisija iš esmės išliks tame pačiame lygmenyje. Sprendiniai garantuoja, kad 
taršos ir triukšmo poveikis gyventojams bus minimalus.  

Sprendiniai  turės teigiamą ilgalaikį poveikį, nes: 
• didės centralizuoto aprūpinimo šiluma lygis, katilinėse bus įrengti išmetamų dūmų 

valymo įrenginiai, atnaujinti vamzdynai; 
• kuro balanse didės biokuro dalis, priskiriama vietiniams ir atsinaujinantiems energijos 

ištekliams; 
• būstų energetinis modernizavimas gerins gyvenimo sąlygas, mažins energijos poreikį–

kuro sunaudojimą ir taršos emisiją; 
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• padidės paimamo vandens panaudojimo efektyvumas; 
• padidės aprūpinimo centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemomis 

lygis. 
 Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį 
aplinkos komponentams: oro kokybei, paviršinių ir požeminių vandenų kokybei, dirvožemio 
ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms, ekosistemoms ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio 
ekologinei pusiausvyrai ir estetinei kokybei, kultūros paveldo objektams. 

Oro kokybei sprendiniai turės ilgalaikę teigiamą įtaką, nes diegiamos efektyvaus elektros ir 
šilumos vartojimo priemonės, didinamas energijos tiekimo efektyvumas sudarys sąlygas mažesniam 
organinio kuro poreikiui, kurį deginant aplinkos oras ypač teršiamas kenksmingomis aplinkai ir 
žmogaus sveikatai medžiagomis. Pagal sprendinius sutvarkyta atliekų tvarkymo infrastruktūra 
užtkrins mažesnę aplinkos oro taršą iš irstančių atliekų išsiskiriančiomis medžiagomis, pavojingų, 
biodegraduojančių ir kitų rūšių atliekų tvarkymas užtikrins mažiausią galimą neigiamą poveikį 
aplinkos oro kokybei. Galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis infrastruktūros 
objektų statybos metu (padidėjęs dulkėtumas ir pan.). 

Paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, 
kadangi moderni vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo infrastruktūros įranga užtikrins 
minimalią avarijų tikimybę ir minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir požeminių vandens išteklių 
kokybei. Mažėjanti oro tarša taip pat lems mažesnę paviršinių vandenų taršą, eutrofikacijos, rūgščių 
lietų poveikį paviršiniams vandenims. Sprendiniai taip pat yra orentuoti į tausų vandens išteklių 
vartojimą. Tikėtina, kad pramonės įmonės technologiniuose procesuose bus racionaliau vartojami 
požeminio vandens ištekliai, o namų ūkio vartotojų kiekis augs tolygiai.  

Dirvožemio ištekliams inžinerinės infrastruktūros sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą 
poveikį, kadangi mažės dirvožemio tarša dėl modernių ir tinkamai eksploatuojamų vandens tiekimo, 
nuotekų ir atliekų tvarkymo įrenginių. Pramonės ir viešosios infrastruktūros objektų 
modernizavimas, nelegalių sąvartynų, kitų potencialių dirvožemio taršos objektų likvidavimas 
sudarys prielaidas buvusios taršos pasekmių mažėjimui ir natūralaus dirvožemio potencialo 
atsistatymui, todėl tikėtinos teigiamos pasekmės dirvožemio ištekliams. 

Ekosistemos ir biologinei įvairovei inžinerinės infrastruktūros sprendiniai turės ilgalaikį 
teigiamą poveikį, kadangi mažės tų ekosistemų (augalijos ir gyvūnijos buveinių) tarša 
antropogeninėmis medžiagomis. 

Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai ir estetinei kokybei inžinerinės infrastruktūros 
sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, kadangi siūloma esamos įrangos rekonstrukcija, naujų 
modernių įrangų statyba, tinkama atliekų tvarkymo sistema užtikrins minimalų neigiamą poveikį 
aplinkos komponentams, nuo kurių priklauso kraštovaizdžio išsaugojimas (pvz. aplinkos orui, 
dirvožemiui, gamtiniams vandenims, biologinei įvairovei ir buveinių apsaugai). Numatomos 
teritorijos miškingumo didinimo kryptys, gamtinio karkaso elementų jungčių stiprinimas, sudarys 
prielaidas padidinti kraštovaizdžio ekologinę įvairovę bei stiprinti jo kompensacinį potencialą 
didėjančiai antropogeninei apkrovai. 

Infrastruktūros objektų statybos vietoje dirvožemiui, ekosistemoms ir biologinei įvairovei, 
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai gali būti padarytas ir neigiamas poveikis, tačiau tokių 
objektų statyba yra būtina miesto darniam vystymuisi, o galimas neigiamas poveikis bus minimalus 
ar jo gali iš viso nebūti, atliekant teisės aktuose nustatytas aplinkosaugos procedūras. Kraštovaizdžio 
estetinei kokybei galimas trumpalaikis nereikšmingas neigiamas poveikis infrastruktūros objektų 
statybos metu (padidėję automobilių srautai, aptvertos teritorijos ir pan.). 

Kultūros paveldo objektams sprendiniai turės ilgalaikį teigiamą poveikį, nes bus sudarytos 
sąlygos objektus aprūpinti inžinerinėmis paslaugomis, objektai bus aptarnaujami atliekų šalinimo 
sistemos ir taip bus sutvarkyta ojektų vizualinė aplinka. Galimas trumpalaikis nereikšmingas 
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neigiamas poveikis infrastruktūros objektų statybos metu (padidėję automobilių srautai, aptvertos 
tritorijos ir pan.). Kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama 
veikla turi būti reglamentuojama saugomų teritorijų planavimo dokumentais, nekilnojamo kultūros 
paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės 
aktais. 

Įvertinus galimą sprendinių reikšmingą poveikį aplinkai, atskiriems aplinkos komponentams, 
galima daryti išvadą, kad sprendiniai yra teigiami aplinkosauginiu požiūriu ir jų įgyvendinimas lems 
daugiau teigiamų, nei neigiamų pasekmių aplinkai.  

Sprendinių įgyvendinimo per 10 metų rizika yra reali. Tai yra susiję su finansiniais resursais, 
kurių dydis paprastai yra nepakankamas ir neapibrėžtas. Neapibrėžtas yra ir privačių struktūrų 
finansinis indėlis į sprendinių įgyvendinimą. Todėl prognozuojamas sprendinių fizinio 
įgyvendinimo ištęstumas laike. Dėl to gali išlikti neigiamo oro, vandens ir dirvožemio bei kitų 
komponentų taršos augimo tendencijos. 

Siekiant garantuoti aplinkos kokybę naujos plėtros teritorijose, turi būti be išlygų 
įgyvendintos šios nuostatos: 

• griežtai vadovautis normatyvais, išduodant aplinkosaugines sąlygas detaliesiems planams rengti;  
• kontroliuoti, kad reikalavimas numatyti norminį želdynų kiekį būtų įtvirtintas techninio projekto 

sąlygų sąvade ir statybos projekte; 
• kvartalų grupės vietiniai želdynai įrengiami, vadovaujantis savivaldybės ir teritorijos vystytojo 

tarpusavio sutartimi viešosios infrastruktūros įrengimui; 
• priimti naudoti pastatytus objektus tik kartu su pilnai (pagal projektą) įrengta teritorija. 

Planavimo pasekmės. Subalansavus gamtinius ir technogeninius elementus mieste, bus 
išsaugota ir išryškinta miesto erdvinė struktūra–jo savitumas ir patrauklumas; didės miesto bendrasis 
ekologinis tvarumas, ekosistemų dinaminis stabilumas ir biologinė įvairovė. Tai pakels 
miestovaizdžio indeksą, padidins turistų srautus. Išplėtota “želdynų infrastruktūra” pagerins ir 
tiesioginės gyventojų aplinkos, ir viso miesto aplinkos biologines–higienines, rekreacines, bei 
estetines savybes, mažins akustinės ir oro taršos diskomforto zonas, skatindama gyventojų 
mobilumą pėsčiomis ir dviračiais. Visa tai didins gyvenimo Šilutėje kokybę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. 
SS-073-BPL 

UAB „Statybos strategija“ 
 

76 

11.7. Šilutės miesto sprendinių poveikio vertinimo lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Šilutės rajono savivaldybės administracija 
 

 
2. 

 
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB „Statybos strategija“ 
 

 
3. 

 
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 

Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. Sprendiniai 
Šilutės miestui, M 1:10 000. 

 
4. 

  
 Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais  
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr.110–4852) 
 

 
5. 

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 
dokumentais 

• 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 (Žin., 2003, Nr. 89-4029); 
• Nacionaline energetikos strategija (Žin., 2007, Nr. 11-430); 
• Valstybiniu strateginių atliekų tvarkymo planu (Žin., 2002, Nr. 40-1499); 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta 2003-04-18 nutarimu Nr. 481 

Lietuvos dvarų paveldo išsaugojimo programa (Žin., 2003, Nr.38-1740); 
• Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa (Žin., 2003, Nr. 89-

4033); 
• Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija 

(Žin., 2005, Nr. 8-245); 
• Klaipėdos apskrities teritorijos bendruoju planu (rengiamas); 
• Klaipėdos regiono plėtros planu, 2003-2006 m. 
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6. Status quo situacija 
Šilutės miesto esminiai privalumai: 

• Galimybė integruotis į Klaipėdos metropolį ir naudotis jo privalumais. 
Tokią integraciją stiprintų pastangos rasti Šilutės miesto ekonominės 
bazės specializacijos ir kooperacijos galimybes, o taip pat greitojo 
susisiekimo su Klaipėda organizavimas (geležinkelio, autokelio 
renovacija ir rekonstrukcija); 

• Galimybė formuoti Šilutę kaip turizmo, vandens ir kitokių pramogų ir 
paslaugų centrą visai pajūrio regiono pietinei daliai. Iš esmės tai galėtų 
būti 3 centrų sistema, apimanti Šilutę, Rusnę ir Ventę–Kintus; 

• Gyvenamoji aplinka pagal transporto priemonių, pramonės ir kitų 
įmonių keliamą oro taršą, triukšmą, įvairius kvapus, dulkes kokybiškai 
apibūdinamais požymiais vertinama kaip mažas–vidutinis neigiamas 
poveikis; 

• Saugus miestas, nes nusikalstamumo lygis yra žemas; per pastaruosius 
metus yra nukentėję apie 8 % dėl vagysčių iš butų (namų) ir apie 5 % 
dėl vagysčių iš automobilių; 

• Geras vaistinių, poliklinikų, mokyklų pasiekiamumas, didelė prekybos 
paslaugų pasiūla; 

• Rajono gyventojams Šilutės miestas yra svarbiausias centras dėl 
didžiausio institucinio aprūpinimo. Tai privalumas, kurio urbanistinė 
išraiška–gretimų miestui vietovių gyventojų skaičiaus stabilizacija, 
augimas ir platesnės urbanistinės struktūros formavimasis; 

• Absoliuti gyventojų dauguma pripažįsta, kad gyvenamosios aplinkos 
kokybė gerėja. Pastaba: tai vertinimas tų, kurie yra patenkinti 
gyvenamosios aplinkos kokybe ir neturi motyvų bei galimybių ją keisti 
kita, jiems priimtinesne. T.y. turime pripažinti, kad tie, kurie įsikūrė 
Šilutės priemiesčiuose, pasirinko jiems priimtinesnį gyvenimo būdą ir 
aplinką; 

Šilutės miesto esminiai trūkumai ir problemos: 
• Ekonominė bazė yra vidutiniškai diversifikuota, tačiau ekonominės 

priežastys (dėl mažo uždarbio) yra vienas iš trijų svarbiausių aspektų, 
lemiančių gyventojų emigracijos didelį 20 % potencialą. Per maža darbo 
vietų pasiūla ir darbo pobūdžio, atlyginimų dydžio pasirinkimo įvairovė, 
galinti paskatinti miesto kiekybinės ir kokybinės plėtros potencialą; 

• Plėstina sveikatos ir socialinės infrastruktūros sistema. Poreikį gerinti 
sveikatos ir socialinės apsaugos infrastruktūrą nurodė 42 % gyventojų; 
trūksta pramogų, ypač neišvystyta paslaugų sfera; 

• Šilutė kol kas sukuria palyginti mažą rinką, todėl įvairių aukštesnio 
kokybinio rango paslaugų, pramogų kokybė ir įvairovė yra ribota. 
Pagrindinis kompensacinis vaidmuo kultūros, švietimo, pramogų, 
medicinos sferose tenka Klaipėdai; 

• Gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių modernizavimas, namų 
renovacija, socialinio būsto plėtra, kurie gali būti prevencine priemone 
ryškėjančioms socialinėms deviacijoms kaip narkomanija, asocialios 
šeimos, benamiai, alkoholizmas; 

• Pagrindinė urbanistinė problema yra Šilutės miesto vidinės struktūros 
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uždarumas, pagrindinio masyvo ir naujų plėtros teritorijų socialinė ir 
erdvinė dezintegracija; pastarųjų teritorijų monofunkciškumas, 
didinantis gyventojų mobilumą; mažas viešojo transporto vaidmuo; 
senamiesčio teritorijos vaidmuo paveldo ir išvystyto miesto linijinio 
centro integracijai arba kitokiam struktūriniam variantui; didelis 
teritorijų konversijos ir struktūrinio sutvarkymo poreikis. 

Status quo alternatyva gali tapti primityvia pasyvia raida, didinančia atotrūkį 
nuo kitų dinamiškiau besivystančių savivaldybių ir miestų. 

Šis variantas tolygus savaiminei plėtrai, kurios dominavimas lems ypatingą 
rinkos veiksnių reikšmę plėtros procese. Tokiu atveju auga tikimybė, kad nesutaps 
viešieji ir privatūs interesai. Plėtra taps nedarni socialiniu, ekonominiu ir aplinkos 
formavimo požiūriais. 

 
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 

 
Sprendiniai Šilutės miestui remiasi esamos būklės, raidos tendencijų analizės ir 

prognozės rezultatais, savivaldybės tarybos patvirtinta plėtros koncepcija ir BP 
koncepcijos rėmuose strateginėmis nuostatomis: 

• Strateginis tikslas–sudaryti sąlygas gyvenimo kokybei augti, 
išlaikant darniosios plėtros esminius principus; 

• Sprendiniai–tai ilgalaikė erdvinės plėtros strategija, 
įgyvendinama palaipsniui ir prioritetų principu. 

 
Sprendiniais siekiama: 

• suformuoti policentrinę integruotą miesto 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 miesto teritorijos išsivystymo disproporcijas, socialinę ir 

komunikacinę atskirtį; 
• mažinti taršos emisiją ir poveikį aplinkai; 
• padidinti savivaldybės ir valstybės kapitalo investicijų efektyvaus 

naudojimo galimybes; 
• sudaryti savivaldybės, valstybės ir privačių struktūrų 

bendradarbiavimo geras prielaidas; 
• gyventojams, ūkininkams, verslininkams, pramonininkams pateikti 

aiškius gyvenimo ir veiklos organizavimo mieste strateginius 
ilgalaikius principus bei gyvenimo ir veiklos pasirinkimo 
alternatyvas. 
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8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas 
ir įvertinimas) 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumplaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Neigiamas (trumplaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

9. Sprendinio poveikis 
a. teritorijos vystymo  darnai teigiamas ilgalaikis – 
b. socialinei aplinkai teigiamas ilgalaikis – 
c. gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 
 

teigiamas ilgalaikis 
neigiamas trumpalaikis 
infrastruktūros diegimo 

metu 
d. ekonominei aplinkai teigiamas ilgalaikis – 
 Teigiami ilgalaikiai sprendinių poveikiai yra susiję su tuo, kaip ir kokiais 

tempais bus įgyvendinami sprendiniai: 
- jeigu sprendiniai per artimiausius 5–10 metų nebus pradėti įgyvendinti, 

miesto raida grįš į savaiminės ir nereguliuojamos plėtros  (status quo) ritmą, 
kuris pasižymi greičiau neigiamomis socialinės, ekonominės raidos 
tendencijomis, neigiamu poveikiu aplinkai; 

- neigiamo poveikio gali atsirasti tuo atveju, jeigu įgyvendinant sprendinius, 
nebus išlaikytos socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio vystymo 
pagrįstos (harmoningos) proporcijos; 

- teigiamo ir ilgalaikio poveikio garantijos tiesiogiai priklauso nuo vadybinių 
savivaldybės gebėjimų, nuo papildomai rengtinų specialiųjų ir kitų planų 
kokybės, atitinkančios sprendinių turinį; 

- teigiamą miesto sprendinių visumos poveikį gali sutrikdyti teisė kasmet 
keisti (neribotų objektų skaičiumi) sprendinius, jeigu jie keistų vystymosi 
prielaidų pobūdį. 

Neigiamas ilgalaikis poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui yra realus tuo 
atveju, jeigu: 

- miesto naujos plėtros teritorijos nebus aprūpintos geresnės kokybės 
inžinerine įranga, ypač centralizuoto vandens tiekimo, nuotekų tinklais; 

- gyvenamųjų namų energetinis efektyvumas išliks žemas, namai nebus 
renovuoti, nuostoliai tinkluose ir sistemose išliks dideli; 

- išliks automobilizacijos lygio augimo tendencijos ir didės benzino, dizelino 
kaip kuro sunaudojimas bei atitinkama oro tarša, o viešojo transporto 
sistema neveiks; 

- gatvių ir kelių neigiamas poveikis aplinkai artimiausius dešimtmečius išliks 
be pokyčių. 

 
10. Siūlomos alternatyvos 

 
Savivaldybės teritorijos plėtros alternatyvos buvo siūlomos koncepcijos 

rengimo stadijoje ir iš siūlomų koncepcijų buvo atrinka geriausia, kurios pagrindu 
parengti sprendiniai. Alternatyvos gali atsirasti per ateities procedūras, leidžiančias 
keisti sprendinius. 
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brėžinys. 
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3. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. 
Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Inžinerinės infrastruktūros vystymo 
brėžinys. 

4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių detalizacija. 
Sprendiniai Šilutės miestui, M 1:10 000. Kraštovaizdžio tvarkymo (Kultūros 
paveldo ir miškų išdėstymo) brėžinys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


