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Aiškinamasis raštas 

Idėja 

Žmonių uostas – pagrindinis dėmesys yra kreipiamas grąžinti viešas erdves žmonėms. Jas 

pritaikyti ir panaudoti tinkamam, visavertiškam socialiniam gyvenimui. 

Sprendimai  

Pagrindinė užduotis išlaisvinti erdves nuo triukšmo, taršos, atsisakant automobilių. Miesto 

aikštėje automobilių eismas sustabdomas, naikinama stovėjimo aikštelė. Visas eismas nukreipiamas 

aplinkkeliu.  

Šiuo projektu norima žmonėms grąžinti ryšį su upe. Žmones atsigręžti atgal į upę ir leisti ja 

gerėtis. Naujai organizuojamos poilsio zonos, erdvės, padės pabrėžti Šilutės miesto gamtos ir 

urbanizacijos darnią sintezę. Upės Šyšos pakrantės tvarkomos, nukasamas apsauginis griovys. 

Vietoje apsauginio griovio numatoma pakeliama užtvanka (viena pakeliama užtvanka numatoma 

prie Šyšos kilpos pradžios, kita - prie pabaigos), šalia jungiamas kanalas, kuris reguliuos vandens 

lygį.  Ant aikštės krašto šalio Šyšos upės numatomi mediniai Kurėnai. Mediniai Kurėnai - įstrigę 

laiko juostoje - juose galima prekyba, naudoti kaip atokvėpio vietas. Prie kiekvieno Kurėno yra 

memorialinė lenta žyminti Šilutės miesto istorines datas, asmenybes. 

Šyšos upės kilpoje esantis parkas pritaikomas poilsiui, šeimos užimtumui. Numatomi 

įrengti takas, kuris eis lygiagrečiai upės vagai. Šalia tako numatomi suoliukai su šiukšliadėžėmis, 

atsukti į upę ir miestą. Įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės. Šiame parke numatoma ir memorialinė 

zona kur statomi miesto paminklai, memorialai. 

Nuo Lietuvininkų gatvės ateinanti kryptis nutrūksta, todėl siūloma šioje vietoje įrenti 

pėsčiųjų tiltą, kuris leis laisvai judėti pėstiesiems, atgaivins parko zoną. Tiltas, sudarantis iš dviejų 

dalių, kurios nusisuka į krantus, taip leisdamos laivams judėti upe Šyša ir pritrauks smalsuolių 

turistų ir miesto gyventojų, judant tilto konstrukcijai. 

Siūloma išlaikyti Lietuvininkų gatvės užstatymo ribą. Rekonstruoti Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos pastatą ir pastatyti pastatus priešais Šilutės kultūros ir pramogų centrą. 

Taip išlaikant vientisą gatvės užstatymo linija. 

Numatoma savivaldybės pastato rekonstrukcija - atkuriant istorinį užstatymą, grąžinama 

Lietuvininkų gatvei istorinį veidą šio laikmečio architektūra. Tūris gali būti pritaikytas 
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visuomeninei veiklai ar komercijai. Į Šilutės rajono savivaldybę patekimas organizuojamas 

rekonstravus vidinį kiemą,  numatoma vieša erdvė - aikštė, žalios, poilsio zonos. Tai galima 

įgyvendinti automobilių stovėjimo vietas suprojektavus įgilintame garaže. Siūloma vidinių kiemų 

rekonstrukcija - automobilių stovėjimo vietos projektuojamos įgilintame garaže. Ant 

eksploatuojamo garažo stogo numatomos viešos erdvės: poilsio, žaliosios zonos, aikštė, vaikų 

žaidimų aikštelės. 

Numatomas rekonstruoti Šilutės kultūros ir pramogų centras. Rekonstruojamas pastatas 

turėtų būti šiuolaikiškas ir jautrus supančiai aplinkai. Siūloma nuo stogo terasos atverti Šilutės 

aikštės ir dvaro vertingus vaizdus. 

Veiklos 

Miesto aikštėje siūloma telki viešo maitinimo įstaigas, prekybos ir paslaugų paskirties 

patalpas pirmame aukšte. Rekonstravus pastatus juos pritaikyti visuomeninei veiklai.  

Aikštė numatoma visa grįsta grindiniu, kad būtų kuo universalesnė pritaikant ją įvairioms 

veikloms (turgui, koncertams, šventiniams vaidinimams ir pan.). Aikštėje siūloma atkurti žuvies 

turgaus tradicijas.  Kurėnai stovintys ant upės kranto gali būti pritaikyti prekybos vietoms. Aikštė 

paprastą dieną gali skaidytis nestacionarių vazonų pagalba. 

Visos šeimos užimtumas numatomas parko zonoje, kur turi būti įrengiama vaikų žaidimo 

aikštelės ir poilsio aikštelės tėvams. 

Pertvarkytuose, įrengiant įgilintą garažą,  kiemuose ant eksploatuojamo stogo numatomos 

žaliosios, poilsio zonos ir vaikų žaidimo aikštelės, taip gerinant gyvenimo kokybę aplinkiniams 

gyventojams.  

Medžiagiškumas 

Aikštės tvarkymo pagrindinės gairės:  

• Grindinys – numatomas iš senos akmenimis grįstos dangos. 

• Aikštės pastatai tinkuojami pastelinėmis, žemės spalvomis. Stogai – raudonų čerpių. 
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Priedas 1 

 

Tvarkomos teritorijos bendras vaizdas iš paukščio skrydžio 

 

Žuvies turgaus aikštė 


