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Pasiūlymas dėl Viešosios erdvės sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417) statybos 

projekto (Šeimos skvero) projektinių pasiūlymų 

 

 

Susipažinę su „Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių 

sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios 

erdvės sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), statybos projektas“, paskelbtu 

projektiniu pasiūlymu, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. „Šeimos skveras“ buvo sukurtas Šilutės gražinimo draugijos iniciatyva ir pastangomis, 

turėti mieste viešą erdvę su įrengta vaikų žaidimo aikštele. 2011 metų pavasarį, draugijos nariai ir 

bičiuliai, Šilutės miesto 500 metų jubiliejaus proga pasodino „Karklų žuvį“, o 2012 metais 

visuomeniniais pagrindais parengė „Šeimos skvero suplanavimo projektą“, kurio įgyvendinimui 

pateikė paraišką Šilutės seniūnijai lėšoms gauti. Tokiu būdu per bendruomenių veiklų finansavimą 

2012 metais buvo pastatytos supynės, laipiojimo įrenginys su nusileidimo kalneliu, pajautos takas, 

suoliukai. Žinoma, nebuvo pakankamai gauta lėšų, visiškai sutvarkyti „Šeimos skverą“. Kitais 

metais, rėmėjų ir bendruomenių veiklų finansavimu buvo įrengtas apšvietimas. Pažymime, kad 

kiekvienais metais Šilutės gražinimo draugijos nariai rengia savanoriškas talkas, prižiūrėdami 

„Karklų žuvį“,  ir remontuodami vaikų žaidimo įrenginius. „Šeimos skveras“ yra labai mėgstama ir 

gausiai lankoma Šilutės miesto vaikų, paauglių, suaugusių ir senjorų viešoji erdvė. 

Nesutinkame su projektuotojų teiginiais, kad „Šeimos skveras nėra patrauklus Šilutės 

gyventojams ir miesto svečiams, netenkina bendruomenės poreikių, esama infrastruktūra 

nepritaikyta bendruomenės veiklai ir viešųjų paslaugų teikimui bei rekreacijai. Pagrindinė 

problema, dėl kurios inicijuojamas projektas – Šilutės gyventojai susiduria su gyvenamosios 

aplinkos kokybės netolygumo problema, lyginant su Lietuvos didžiųjų miestų gyventojais. Mieste 

didelis turizmo plėtros potencialas, tačiau trūksta sutvarkytos infrastruktūros, kuri galėtų būti 

išnaudojama veiklų susijusių su turizmu plėtra. Taip pat susiduriama sutvarkytos infrastruktūros 

trūkumu, kuri skatintų vietos gyventojų aktyvumą, turiningą laisvalaikio praleidimą. Tad tvarkomos 

viešosios paskirties teritorijos, sukuriant kokybiškesnę gyvenamąją aplinką, sudarant palankias 

sąlygas naujoms investicijoms ir verslo plėtrai ir sumažinant socialinę atskirtį.“ 
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2. Nepritariame projektuotojų siūlomai „Šeimos skvero“ koncepcijai išskirstyti skverą į 

atskiras zonas:  „Aikštės koncepcija turėtų būti- natūralumas ir atvirumas. Siūloma skverą išplėsti 

visame sklype įrengiant zonas: arčiausiai Lietuvininkų gatvės- miesto renginiams, žemiau numatant 

vaikų žaidimų zoną, ir arčiausiai mokyklos,- zoną mokiniams. Skveras planuojamas šviesių spalvų, 

žaismingos estetikos, edukacinių skirtingų dangos paviršių bei aukščių....“ 

Projektiniuose pasiūlymuose teiginiai prieštarauja sprendiniams: naikinami želdynai, veja ir 

gėlynai išgrindžiami „natūraliomis“ klinkerio plytelėmis, šalinami saugotini medžiai, vaikų 

žaidimams skirtoje aikštelėje formuojamos „natūralios“ kalvelės,  padengiamos „edukacine“ gumos 

granulių danga ir t. t.  - siūlome atidžiai perskaityti 3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI BEI 

TIKSLAI skyrių.   

 3.  „Šeimos skveras“ yra bendro naudojimo teritorija, naudojama kaip urbanizuotų teritorijų 

viešoji erdvė, kurios projektavimas turi būti kompleksinis ir vykdomas vadovaujantis Želdynų 

įstatymu ir jį įgyvendinamaisiais teisės aktais. Akivaizdu, kad projekto rengėjai neatitinka želdynų 

projektams rengti keliamų kvalifikacinių reikalavimų.  

4.  Siūlome UAB „Plėtros partneriai“ rengiamą „Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. 

gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių 

veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr. 4400-1870-4417), 

statybos projektas“ projektą nutraukti, o tęsti ir užbaigti  Šilutės gražinimo draugijos inicijuotą  

„Šeimos skvero“ suplanavimo projektą Lietuvininkų g. 34, Šilutės m. 
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