
PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-227

1.1.1v. Veiksmas  Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo 
kompleksinis sutvarkymas 

2019-2021 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 1,597,637.52 251,347.32

Valstybės biudžeto lėšos 238,936.46 38,601.63

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 2,707,946.54 476,086.87

1.1.2v. Veiksmas Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso 
įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros 
poreikiams 

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 67,925.00 9,938.13

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 

X Vadovaujantis dizaino projektu įvykdyti 
viešieji baldų ir įrangos pirkimai, 
pasirašytos sutartys bei pateikta ši įranga 

1 0

Produkto rodiklis : 1-1-P-5 Modernizuoti 
kultūros infrastruktūros objektai, vnt, 2019 m..

1 0

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X 2019 m. balandžio mėn. pasirašyta 
finansavimo sutartis. Iš aštuonių projekto 

metu numatomų sutvarkyti objektų, 
rekonstrukcijos darbai yra baigti 

penkiuose objektuose:   Rusnės g., Uosto 
g., Statybininkų g. , Klaipėdos g., Žuvų 

g. Šiuo metu yra  vykdomi Turgaus g. su 
prieigomis, Šilutės polderio su prieigomis 

ir Tilto per Šyšos užę su prieigomis 
darbų pirkimo procedūros.

1.1. Uždavinys Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų 
kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse 
teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus 
traukos centrus  

2014-2020 Jeigu baigtas įgyvendinti 
visos uždavinio priemonės, 

vėliausia priemonės 
įgyvendinimo data 

Rezultato rodiklis:  1-R-1 Registruotų bedarbių 
ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės 
ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2019 m..

10,35 11.35

Produkto rodiklis : 1-1-P-1 Sukurtos arba 
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. 
m, 2019 m.

2,406.16 0

Produkto rodiklis : 1-1-P-2 Projektų, kuriuos 
visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius vnt., 2019 m. 

10 0

Produkto rodiklis : 1-1-P-3 Investicijas gavusių 
inkubatorių infrastruktūros plotas kv. m, 2019 m.

500 0

Produkto rodiklis : 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir 
pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo 
objektai ir teritorijos, vnt., 2019 m.  

1. Tikslas Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos 
regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas 
darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją 
infrastruktūrą

2014-2020 Jeigu baigtas įgyvendinti 
visos uždavinio priemonės, 

vėliausia priemonės 
įgyvendinimo data 

X X Efekto rodiklis : 1-E  Metinis gyventojų 
skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, 
proc.(2019 m.):

-0,70% -1.10 %

Integruotų teritorijų vystymo programų 
rengimo ir įgyvendinimo gairių
5 priedas

KLAIPĖDOS REGIONO 
INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2019 M.

 TIKSLINĖ TERITORIJA - ŠILUTĖS MIESTAS

Pavadinimas Įvykdymo terminas 
(pradžia ir pabaiga)       

      (metai)

Faktinio įvykdymo data 
(metai)

Planuotas 
finansavimas ir 

finansavimo 
šaltinis (-iai)

Panaudotas 
finansavimas ir 

finansavimo 
šaltinis (-iai)

Rodiklis, metai Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė Komentarai ir paaiškinimai, informacija 
apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, 
siektinų  rodiklių reikšmių nepasiekimą 

lėmusias priežastis



Valstybės biudžeto lėšos 0.00 0.00

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (KM) 384,907.00 92,599.06

1.1.3v. Veiksmas Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos 
sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai

2017-2018 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas

Savivaldybės biudžeto lėšos 152,062.81 196,005.51

Valstybės biudžeto lėšos 22,308.53 19,606.02

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 252,829.97 241,807.65

1.1.4v. Veiksmas Šilutės kultūros ir pramogų centro 
modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių 
paslaugų prieinamumą 

2017-2020 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 865,411.89 12,630.74

Valstybės biudžeto lėšos 0.00 0.00

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (KM) 691,898.00 10,098.30

1.1.5v. Veiksmas Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. 
gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, 
suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių 
veiklai patrauklias erdves 

2018-2020 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
329,845.47

109,688.98

Valstybės biudžeto lėšos
31,496.11

14,303.54

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 356,955.89 176,410.44

Rezultato rodiklis: 1-R-2  Neto migracija, 
tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų 
gyventojų, 2019 m.

-8.5 0

Produkto rodiklis: 1-2-P-2 Pastatyti arba 
atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų 
vietovėse, kv.m, 2019 m.

0 0

Produkto rodiklis: 1-2-P-3 Bendras 
rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km, 2019 

0.794 0

1.2. Uždavinys Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų 
patrauklumą gyventojams, kompleksiškai 
tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.

2014-2023 Jeigu baigtas įgyvendinti 
visos uždavinio priemonės, 

vėliausia priemonės 
įgyvendinimo data 

X X

Produkto rodiklis: 1-2-P-1 Sukurtos arba 
atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m, 
2019 m.

4296 2963

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X 2018 m. kovo mėn. pasirašyta  projekto 
finansavimo ir administravimo sutartis. 
Projektas įgyvendinamas. 2019-07-23 

pasirašyta rangos darbų sutartis dėl 
Šilutės KPC (pastato, esančio 

Lietuvininkų g. 6) rekonstrukcijos darbų, 
darbai vykdomi.

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X 2018-03-01 pasirašyta projekto 
finansavimo administravimo sutartis. 

Šiuo metu yra įgyvendinamas projektas. 
Nuspręsta nebevykdyti veiklų teritorijoje, 
Tilžės g. 37, kadangi teritorija įtraukta į 

kultūros paveldo objektų sąrašą.

finansavimas pagal 
šaltinius

pasirašytos sutartys bei pateikta ši įranga 
ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, 
laboratorinė įranga, medžio ir metalo 
apdirbimo įranga, popieriaus 
restauravimo įranga, sumontuoti  roletai 
ir apšvietimo įranga, nupirkti 
laboratoriniai baldai. Įvykdyti viešieji 
pirkimai bei pasirašytos sutartys dėl 
paveikslų pakabinimo sistemų įrengimo ir 
metalinių baldų sumontavimo. Vyksta 
media įrangos ir buitinės įrangos 
pirkimai. Derinama pirkimo 
dokumentacija dėl instaliacijų įrangos.

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

                                                                 X



1.2.1v. Veiksmas  Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros 
sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, 
sveikatingumo renginiams 

2020-2022 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
202,011.00

0.00

Valstybės biudžeto lėšos
202,009.00

0.00

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 2,289,446.00 0.00

1.2.2v. Veiksmas  Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio 
Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir 
Liepų g., kompleksinis sutvarkymas 

2018-2020 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2018-04-30 pasirašyta projekto 
finansavimo sutartis. Šiuo metu yra 

įgyvendinamas projektas.

Savivaldybės biudžeto lėšos
26,067.51

22,593.06

Valstybės biudžeto lėšos
26,065.00

20,897.13

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 295,412.00 257,731.27

1.2.3v. Veiksmas  Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos 
pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas 
bendruomenės poreikiams 

2019-2021 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos
405,372.48

39,822.39

Valstybės biudžeto lėšos
97,845.00

8,891.05

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (VRM) 1,108,910.00 109,656.41

1.2.4v. Veiksmas  Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo 
saugos gerinimas ir P. jakšto, H. Zudermano, 
Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvės 
rekonstravimas

2020-2023 Pabaigos požymis (faktas, 
liudijantis, kad veiksmas 

įgyvendintas)

X X X 2019-12-19 patekta paraiška. 

Savivaldybės biudžeto lėšos
343,461.00

0.00

Valstybės biudžeto lėšos 0.00 0.00

Kitos viešosios lėšos 0.00 0.00

Privačios lėšos 0.00 0.00

ES lėšos (SM) 1,365,297.00 0.00

Savivaldybės biudžeto lėšos 3,989,794.68 642,026.13

Valstybės biudžeto lėšos 618,660.10 102,299.37

Kitos viešosios lėšos 0.0 0.0

Privačios lėšos 0.0 0.0

ES lėšos 9,453,602.40 1,364,390.00

 

Iš viso programos veiksmų planui: Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X 2019 m. vasario mėn. pasirašyta 
finansavimo sutartis.Baigti pastato, 

esančio Tilžės g. 12, Šilutėje,  kapitalinio 
remonto darbai. 2019-07-23 pasirašyta 
rangos darbų sutartis dėl Šilutės KPC 
(pastato, esančio Lietuvininkų g. 6) 

rekonstrukcijos darbų, darbai vykdomi.

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X CPVA patvirtino paraišką, rengiama 
finansavimo sutartis, rengiama rangos 

darbų pirkimo dokumentacija

X

Planuotas ir 
panaudotas 
finansavimas pagal 
šaltinius

X X

rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis km, 2019 
m.
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