4 PRIEDAS
ŠILUTĖSRAJONOSAVIVALDYBĖSTERITORIJOJEĮGYVENDINAMI/ ĮGYVENDINTITURIZMOVERSLO IR
REKREACIJOSPLĖTROSPROJEKTAI, 2007–2014 M.
Eil.
Nr.
1

Projektas

Projekto trumpas aprašymas

Pavadinimas: „Šilutės
H. Šojaus dvaro pastatų
komplekso ir teritorijos
sutvarkymas bei
pritaikymas viešiems
turizmo poreikiams. I
etapas“

Projekto tikslas - viešosios turizmo infrastruktūros Šilutės H. Šojaus
dvaro sodyboje sukūrimas, skatinant vietinių bei užsienio turistų srautą
ir privačių investicijų pritraukimą. Jis bus pasiektas sukūrus viešąją
turizmo infrastruktūrą Šilutės mieste, rekonstruojant H. Šojaus dvaro
sodybą ir paverčiant moderniu kultūros ir turizmo traukos centru.
Sodyboje bus įrengtas turizmo informacinis centras, koncertų –
priėmimų salės, tarptautinių konferencijų centras, Mažosios Lietuvos
senųjų amatų centras. Tai leis skatinti smulkaus ir vidutinio verslo
vystymąsi, privačių investicijų pritraukimą. Taip pat skatins vietinių bei
užsienio turistų srautą, organizuojant H. Šojaus dvare konferencijas,
įvairius renginius, teikiant išsamią turizmo informaciją, sudarant
galimybes įsigyti vietinius meninius dirbinius. Tikimasi, kad
skatindami turizmo sektoriaus vystymąsi pavyks spręsti įvairias
regiono socialines ir ekonomines problemas, užtikrins darnų vystymąsi.
Projektas aktualus tuo, kad jį įgyvendinus bus sutvarkytas turizmo
objektas, kuris pakliūna į du nacionalinės reikšmės turistinius
maršrutus: 1. Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį maršrutą ir 2.
Lietuvos senamiesčių turistinį maršrutą. Taip pat bus įvykdytas vienas
iš Lietuvos tūkstantmečio programos projektų (projektas yra 13
numeriu įtrauktas į kultūros paveldo ir architektūros projektų sąrašą).
Be to, Šilutės H. Šojaus dvaro sodybos pritaikymo turizmo reikmėms
projektas atitinka Nacionalinėje turizmo plėtros 2007–2013 metų
programos antrąjį tikslą – plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą,
skatinančią konkurencingų turizmo produktų plėtrą – bei uždavinį –
plėtoti viešąją kultūrinio turizmo infrastruktūrą. Šilutės H. Šojaus dvaro
sodyboje bus sukurtas turizmo kompleksas, tapsiantis Mažosios
Lietuvos kultūros centru kur bus teikiami kultūrinio, pramoginio bei
dalykinio (konferencijų, turizmo informacijos) turizmo produktai

Projekto Nr.: VP3-1.3ŪM-02-V-01-047
Priemonė: „Viešųjų
nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų
kompleksiškas
pritaikymas turizmo
reikmėms“
Sutartis pasirašyta:
2010-05-21

Finansavimas, EUR
Prašomas
Skirtas,
Iš jų – ES
finanfinandalis
savimas
savimas
2 027 340,13
2 437 227,79 2 437 227,79
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Eil.
Nr.
2

Projektas
Pavadinimas: „Šilutės
miesto dviračių pėsčiųjų takų
rekonstrukcija“
Projekto Nr.: VP3-1.3ŪM-05-R-31-011
Priemonė: „Viešosios
turizmo infrastruktūros
ir paslaugų plėtra
regionuose“
Sutartis pasirašyta:
2012-06-08

Projekto trumpas aprašymas
Šilutės kraštas patrauklus vietiniams ir užsienio turistams: nuo 2002
metų turistų srautai į Šilutės rajoną padidėjo 10 kartų. Tai rodo, kad
Šilutės rajonas turi aukštą turizmo plėtros potencialą, todėl būtina
efektyviai išnaudoti Šilutės rajono rekreacijos ir turizmo išteklius,
gerinti turizmo produktų kokybę, didinti jų įvairovę. Siekiant atkurti
lankytojams patrauklią, jaukią ir patogią Šilutės parko ir miesto
aplinką, padidinti Šilutės rajono gyventojų ir turistų užimtumą,
pagerinti turistų kultūrinio bei visuomeninio ugdymo galimybes ir tuo
būdu padidinti turistų srautus į Šilutės rajoną, nuspręsta inicijuoti šį
projektą ir jo įgyvendinimo metu atlikti dviračių – pėsčiųjų takų
atkarpų rekonstravimo darbus, sujungiant į vientisą transporto sistemą
jau anksčiau rekonstruotus dviračių takus. Įgyvendinus projektą bus
sukurtas žiedinis dviračių - pėsčiųjų maršrutas Šilutės mieste. Dviračių
– pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektas yra viena iš grandžių,
nuosekliai ir kryptingai formuojant patrauklią turizmo infrastruktūrą
Šilutės mieste ir rajone, įsijungiant į regiono turizmo infrastruktūrą.
Projekto esmė – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą, to
siekiama kuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, įrengiant
viešąją turizmo infrastruktūrą Šilutės mieste: planuojama rekonstruoti
dviračių-pėsčiųjų takus didelį turistinį potencialą turinčioje teritorijoje.
Projekto pagrindinę tikslinę grupę sudaro vietos ir užsienio turistai.
Jiems bus užtikrintos platesnės, įvairesnės, kokybiškesnės poilsiavimo
ir turizmo sąlygos. Be to, padidintas lankytinų objektų prieinamumas
leis sudaryti sąlygas plėtoti kitas turizmo ir susijusias paslaugas,
nuosekliai kurti traukos centrą Šilutės mieste. Kadangi kuriama
aktyvaus turizmo viešoji infrastruktūra, naudos turės ir vietos
gyventojai: projektas leis pagerinti Šilutės miesto ir rajono gyventojų
poilsiavimo sąlygas

Prašomas
finansavimas
145 793,08

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
114 005,44
114 005,44
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Eil.
Nr.
3

Projektas

Projekto trumpas aprašymas

Pavadinimas: „Šilutės
miesto ir istorinio parko
dviračių-pėsčiųjų takų
rekonstrukcija I etapas“

Šilutės kraštas patrauklus vietiniams ir užsienio turistams: nuo 2002
metų turistų srautai į Šilutės rajoną padidėjo 10 kartų. Tai rodo, kad
Šilutės rajonas turi aukštą turizmo plėtros potencialą, todėl būtina
efektyviai išnaudoti Šilutės rajono rekreacijos ir turizmo išteklius,
gerinti turizmo produktų kokybę, didinti jų įvairovę. Pirmiausia
investicijos turėtų būti nukreiptos į didžiausią potencialą turinčias
vietas ir objektus – Šilutės miesto istorinio, miško, H. Šojaus dvaro
parkų teritoriją, išsidėsčiusią vaizdingoje Šilutės miesto dalyje. Siekiant
atkurti lankytojams patrauklią, jaukią ir patogią parko aplinką, padidinti
Šilutės rajono gyventojų ir turistų užimtumą, pagerinti turistų kultūrinio
bei visuomeninio ugdymo galimybes ir tuo būdu padidinti turistų
srautus į Šilutės rajoną, nuspręsta inicijuoti šį projektą ir jo
įgyvendinimo metu atlikti dviračių – pėsčiųjų takų atkarpų
rekonstravimo darbus. Dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcijos
projektas yra viena iš grandžių, nuosekliai ir kryptingai formuojant
patrauklią turizmo infrastruktūrą Šilutės mieste ir rajone, įsijungiant į
regiono turizmo infrastruktūrą. Projekto esmė – skatinti viešosios
turizmo infrastruktūros plėtrą, to siekiama kuriant palankesnes sąlygas
aktyviam poilsiui, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą Šilutės
mieste: planuojama rekonstruoti dviračių-pėsčiųjų takus didelį turistinį
potencialą turinčioje teritorijoje. Projekto pagrindinę tikslinę grupę
sudaro vietos ir užsienio turistai. Jiems bus užtikrintos platesnės,
įvairesnės, kokybiškesnės poilsiavimo ir turizmo sąlygos. Be to,
padidintas lankytinų objektų prieinamumas leis sudaryti sąlygas plėtoti
kitas turizmo ir susijusias paslaugas, nuosekliai kurti traukos centrą
Šilutės mieste. Kadangi kuriama aktyvaus turizmo viešoji
infrastruktūra, naudos turės ir vietos gyventojai: projektas leis pagerinti
Šilutės miesto ir rajono gyventojų poilsiavimo sąlygas

Projekto Nr.: VP3-1.3ŪM-05-R-31-001
Priemonė: „Viešosios
turizmo infrastruktūros
ir paslaugų plėtra
regionuose“
Sutartis pasirašyta:
2010-02-26

Prašomas
finansavimas
288 287,77

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
285 604,15
285 604,15
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Eil.
Nr.
4

Projektas
Pavadinimas: „Šyšos
upės vagos ir senvagės
valymo darbai Šilutės
mieste“*
Projekto Nr.: VP3-1.4AM-04-R-31-001
Priemonė: „Vandens
telkinių būklės
gerinimas“
Sutartis pasirašyta:
2010-02-05

Projekto trumpas aprašymas
Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių – Šilutės mieste
esančios Šyšos upės ir jos senvagės ekologinę ir cheminę būklę. Šyšos
upė priklauso lašišiniams vandens telkiniams. Tačiau per miestą tekanti
upė uždumblėjusi, o upės senvagė uždumblėjusi taip labai, kad joje
ištisai neprateka vanduo, senvagės krantai apaugę medžiais, pavieniais
krūmais. 2009 m. pavasarį ir rudenį atlikti vandens kokybės tyrimai bei
2009 m. rudenį atlikti dumblo cheminiai tyrimai parodė, kad pagal
galiojančius vandens kokybės standartus dėl žmogaus ūkinės veiklos
poveikio Šyšos upė ir jos senvagė neatitinka nustatytų kokybės normų.
Siekiant gerinti per Šilutės miestą tekančios upės ir jos senvagės būklę,
numatoma pašalinti iš upės ir jos senvagės susikaupusį taršų dumblą
bei sutvarkyti vandens telkinio priekrantes, pašalinant krūmus ir kitą
menkavertę augaliją, galinčią įtakoti saprobiotinius procesus vandens
telkiniuose. Projekto metu bus sutvarkyta 3,58 ha Šyšos upės ir 1,47 ha
jos senvagės (įskaitant tvarkomų priekrančių plotą ~ 1,53 ha).
Numatoma projekto trukmė (atsižvelgiant į esamus apribojimus dėl
žuvų neršto) – 14 mėn. Įgyvendinus projektą būtų ženkliai pagerinta
upės ruožo Šilutės mieste ekologinė ir sanitarinė būklė: upės vanduo
taptų švaresniu (pagerėtų vandens kokybė pagal fizinius-cheminius
rodiklius), būtų sudarytos prielaidos upės bioįvairovės gausėjimui,
bendros žuvų biomasės didėjimui, pagerėtų upės vagos pralaidumas,
žuvų migracijos sąlygos, būtų suformuota patraukli rekreacinė aplinka.
Išvalytą upę būtų galima pritaikyti nemotorizuotam vandens turizmui.
Projektą įgyvendina Šilutės raj. savivaldybės administracija

Prašomas
finansavimas
323 902,34

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
323 902,34
323 902,34
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Eil.
Nr.
5

Projektas

Projekto trumpas aprašymas

Pavadinimas: „Rusnės
viešosios infrastruktūros
plėtra“**

Šilutės rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Gardamo, Juknaičių,
Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir
Žemaičių Naumiesčio. 2012 m. sausio 1 dieną Šilutės rajone gyveno
apie 48630 gyventojų. 2012 m. palyginus su 2007 m. gyventojų
skaičius sumažėjo 8,9 proc. Šie skaičiai rodo, kad Šilutės rajone esama
aplinka bei nevystoma infrastruktūra gerinanti gyvenimo kokybę,
skatina kaimo gyventojų migraciją į kitas seniūnijas bei savivaldybes.
Geros infrastruktūros stoka nesudaro sąlygų didinti užimtumą, skatinti
verslumą, investicijas bei patrauklumą svečiams. Kadangi Šilutės
rajono savivaldybė neturi pakankamai lėšų šių problemų sprendimui,
siekdami išspręsti minėtas problemas Šilutės rajono savivaldybės
administracija inicijavo projektą „ Rusnės viešosios infrastruktūros
plėtra“. Projekto įgyvendinimas labai svarbus ir reikalingas norint
pagerinti bendruomeninę infrastruktūrą ir pritaikyti gyventojų
poreikiams. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas kaimo gyventojų veiklų
diversifikavimui, gerinant Rusnės viešąją aplinką ir bendruomeninę
infrastruktūrą. Be ES fondų finansavimo skurs įvaizdis, gyventojų
laisvalaikio praleidimas, kultūrinis gyvenimas. Rekonstravus pastatą ir
šaligatvius, įrengus ekspozicijų aikštelę ir gatvės apšvietimą, bus
pagerinta Rusnės mstl. bendruomeninė infrastruktūra, gyvenamoji
aplinka ir prisidės prie problemų sprendimo. Tikslinės grupės - Rusnės
mst. gyventojai ir aplinkinių kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojai.
Pagerinus aplinką, miestas taps patrauklesnis svečiams ir
investuotojams, todėl tikimasi pritraukti investicijų, sukurti naujų darbo
vietų. Tikimasi, kad kultūros namų prieigų sutvarkymas ir pritaikymas
didesniems lankytojų srautams paskatins smulkios prekybos, amatų ir
paslaugų plėtrą renginių metu, įrengtus šaligatvius su apšvietimu
tenkins ne tik vietos gyventojų poreikius, bet taip pat prisidės prie
turistų skaičiaus didėjimo bei miesto įvaizdžio gerinimo

Projekto Nr.: VP3-1.2VRM-01-R-31-023
Priemonė: „Prielaidų
spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse
sudarymas“
Sutartis pasirašyta:
2013-12-27

Prašomas
finansavimas
485 392,73

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
485 392,73
446 036,56
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Eil.
Nr.
6

Projektas
Pavadinimas: „Minijos
kaimo krantinių
sutvarkymas“
Projekto Nr.: VP3-1.2VRM-01-R-31-011
Priemonė: „Prielaidų
spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse
sudarymas“
Sutartis pasirašyta:
2010-03-24

Projekto trumpas aprašymas
Projekto tikslas – sutvarkyti Minijos kaimo krantines ir gyvenamąją
aplinką sudarant prielaidas kaimo gyventojų gyvenimo kokybei
pagerinti. Projekto uždaviniai: • parengti Minijos kaime esančių
krantinių ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymo projekto techninę ir
kitą dokumentaciją bei vykdyti projekto įgyvendinimo techninę
priežiūrą; • sutvarkyti Minijos kaime esančias krantines ir gyvenamąją
aplinką. Sutvarkius Minijos kaimo krantines ir pagerinus gyvenamąją
aplinką padidėtų kaimo patrauklumas ir vietos gyventojų rekreacijos
bei laisvalaikio praleidimo galimybės, o tai turėtų didelę teigiamą įtaką
Minijos kaimo nuolatinių ir sezoninių gyventojų gyvenimo kokybei,
kas taip pat vidutinės trukmės laikotarpiu sąlygotų šios kaimo vietovės
demografinės situacijos pagerėjimą bei būtų sudarytos realios
prielaidos kaimo gyventojų ūkinės veiklos diversifikavimui.
Įgyvendinus projektą Minijos kaime bus ženkliai pagerinta
bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka: 1. Įrengti pėsčiųjų
ir dviratininkų takai bei privažiavimo prie krantinių keliai; 2. Įrengti
krantinių šviestuvai ir kiti privažiavimo kelių bei dviračių ir pėsčiųjų
takų apšvietimo įrenginiai,; 3. Įrengtos laikinų plaukiojančių prieplaukų
kranto atramos, laiptai ir jų atramos; 4. Pratiesti požeminiai elektros
kabeliai; 5. Įrengtos paskirstymo dėžutės prie planuojamų įrengti
laikinų plaukiojančių prieplaukų. 6. Įrengtos požeminės kanalizacijos
sezoniniams elektros kabeliams pratiesti; 7. Parengtas Minijos kaimo
krantinių ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymo techninis projektas

Finansavimas, EUR
Prašomas
Skirtas,
Iš jų – ES
finanfinandalis
savimas
savimas
1 624 522,13
1 281 180,91 1 177 301,3
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Eil.
Nr.
7

Projektas

Projekto trumpas aprašymas

Europos teritorinio
bendradarbiavimo
programos projektas
„Kultūros paveldo
išsaugojimas pietų
Baltijos regione –
Craftland“
Nr.WTPB.02.04.00-22042/11

Projekto tikslas – sustiprinti tarpkultūrinį dialogą ir įtraukti vietos
bendruomenes į tarpvalstybines veiklas išsaugojant Pietų Baltijos
regiono kultūrinį paveldą, remti regionų plėtrą, plėtoti ilgalaikį
bendradarbiavimą tarp partnerių.
Projekto partneriai: Gdansko Pruščo miesto gmina (Lenkija), Šilutės
miesto savivaldybės administracija (Lietuva), Foteviken Jūrinis centras
(Švedija).
Pagrindinis paramos gavėjas - Gdansko Pruščo miesto gmina.
Bendras projekto biudžetas - 338 631,00 EUR.
Numatoma tikrinamo projekto išlaidų suma, tenkanti Šilutės rajono
savivaldybės administracijai, yra 103 773,00 EUR. Iš šios sumos
nuosavas indėlis sudaro 15 565,95 EUR.
Projekto trukmė – 35 mėnesiai. Projekto pradžia: 2012 sausio 4 d.
Projekto pabaiga: 2014 lapkričio 3 d.
Šilutės rajono savivaldybės taryba 2011 m. pritarė Savivaldybės
dalyvavimui tarptautiniame kultūriniame projekte „Kultūros paveldo
išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“ (projekto nr.
WTPB.02.04.00-22-042/11). Projekto partneriai Lenkijos Gdansko
Pruščo miesto gmina ir Švedijos Foteviken muziejus. Projektas
finansuojamas pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną
programos priemonę „Europos teritorinis bendradarbiavimas“. Pietų
Baltijos programa, skirta stiprinti Pietų Baltijos regiono plėtrą didinant
jo konkurencingumą ir stiprinant žmonių bei institucijų integraciją,
apima dalį Danijos, Lietuvos, Švedijos bei Vokietijos teritorijų.
Projekto iniciatorius Gdansko Pruščo miesto gmina partneriams pasiūlė
dalyvauti kultūriniame projekte, skirtame regiono kultūros paveldo,
liaudies amatų tradicijų, papročių išsaugojimui bei populiarinimui.
Šiame trimečiame projekte (2012-2014m.) numatoma surengti
kultūrinius renginius - tradicinių amatų dienas, miestų turnyrus,
folkloro muzikos festivalius.
Įgyvendinant projektą 2012 m. bus finansuojamas folkloro festivalis
Šilutės rajono savivaldybėje, 2013 m. partnerių-miestų turnyras ir 2014
m. amatų festivalis.

Pietų Baltijos programa

Prašomas
finansavimas
netaikoma

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
netaikoma
netaikoma
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Eil.
Nr.
8

9

Projektas
2005/145 ,,Pietinio
Baltijos jūros regiono
pasienio kultūrinio
turizmo trasų
populiarinimas ir
paveldo objektų
atstatymas“ pagal
Europos regioninės
plėtros fondo
INTERREG III a
programą
Ventės rago
ornitologinės stoties
lankytojų centro
rekonstrukcija,
ekspozicijos įrengimas,
aplinkos pritaikymas
lankymui.

Projekto trumpas aprašymas
Pagal šį projektą Šilutės rajono savivaldybės administracija parengė
Kintų Vydūno kultūros centro turizmo paslaugų plėtros galimybių
studiją ir techninę dokumentaciją jo rekonstrukcijai

Projekto vykdytojas – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Prašomas
finansavimas
netaikoma

n.d.

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
netaikoma
netaikoma

n.d.

n.d.
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Eil.
Nr.
10

Projektas
Pasirengimas Ventės
rago ornitologinės
stoties rekonstrukcijai

Projekto trumpas aprašymas
Tai priešprojektinė 9 punkte nurodyto projekto stadija.
Ventės ornitologinė stotis yra Ventės rage, kuris yra vienas didžiausių
paukščių koncentracijos taškų Baltosios - Baltijos jūrų migraciniame
kelyje. Kai kada per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių
per parą. Didžiausią grėsmę šiai ir kitoms biologinėms įvairovėms šiuo
metu kelia besikeičiančios ūkininkavimo tradicijos, pramonės,
infrastruktūros ir kitų sektorių plėtra, kraštovaizdį darko apleisti
statiniai ir kiti objektai. Taip pat yra silpnai išvystyta pažintinio turizmo
ir ekologinio švietimo infrastruktūra, kuri labai riboja informacijos apie
saugomas vertybes prieinamumą visuomenei. Efektyviausias būdas
šioms problemoms spręsti - toliau vystyti saugomų teritorijų sistemą,
teritorijas išplečiant iki 17 % (1 108 400 ha) visos šalies teritorijos.
Šiuo metu saugomų teritorijų plotas sudaro 15,6 % (1 020 060 ha)
šalies teritorijos - tai yra mažiau nei numatyta Nacionalinėje darnaus
vystymo strategijoje ir mažiau, norint spręsti esamas problemas. Šis
projektas yra skirtas parengti techninį projektą, kuriame numatyti
darbai apims Ventės rago ornitologinės stoties lankytojų centro
rekonstrukciją, ekspozicijos įrengimą bei aplinkos pritaikymą
lankymui. Įgyvendinus numatytus uždavinius - atlikus projektavimo
darbus, parengus techninį projektą - bus gautas statybą leidžiantis
dokumentas. Tai leis sumažinti šiuo metu esantį techninių projektų,
skirtų saugomų teritorijų tvarkymui trūkumą. Techniniame projekte
numatyti uždaviniai prisidės prie vizualinės informacinės sistemos
natūroje sukūrimo, lankytojų centrų įrengimo, pritaikymo lankymui
nežalojant kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, paveldo ir kitų
lankomų objektų ir jų aplinkos

Prašomas
finansavimas
171 455,05

Finansavimas, EUR
Skirtas,
Iš jų – ES
finandalis
savimas
173 462,65
147 443,25

Šaltinis: sudarytaremiantiswww.esparama.lt, www.silute.ltpateiktainformacija

*pastaba: buvoteiktaparaiškaŠyšosupėsvagosirsenvagėsvalymodarbų II etapui (projektopavadinimas
„ŠyšosupėsvagosirsenvagėsvalymodarbaiŠilutėsmieste. II etapas“), tačiausutartisnesudaryta
**pastaba: buvoteiktasdarvienasprojektastokiupavadinimu, tačiau jam nesudarytasutartis
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