
ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Biudžetinė įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras (toliau tekste – Centras) – yra 

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Šilutės rajono  

savivaldybės funkcijas, išlaikomas iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis 

sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Centras yra paramos gavėjas. 

Centro savininkas – Šilutės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina – 

Savivaldybės Taryba. 

Centro buveinė – Lietuvininkų g. 4, Šilutė, Lietuvos Respublika. 

Centro interneto svetainėje www.siluteinfo.lt skelbiami vieši pranešimai bei kita 

informacija apie Centro veiklą. 

Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras įsteigtas 2013 m. rugsėjo 26 d. Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-881 „Dėl Viešosios įstaigos Šilutės turizmo 

informacijos centro steigimo“. Įstaiga 2014 m. vasario 17 d. įregistruota Juridinių asmenų 

registre, veiklą pradėjo 2014 m. gegužės mėn. 

2018 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T1-924 „Dėl 

Viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro pertvarkymo į biudžetinę įstaigą Šilutės 

turizmo informacijos centrą“, Viešoji įstaiga Šilutės turizmo informacijos centras nuo 2018 m. 

birželio 1 d. buvo pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Šilutės turizmo informacijos centrą. 

 

II. CENTRO VEIKLA 

 

Šilutės turizmo informacijos centras renka ir kaupia, parengia ir teikia informaciją apie 

Šilutės rajono turizmo išteklius turistams, centro lankytojams bei turistinių paslaugų tiekėjams. 

Pagrindinis Centro veiklos tikslas yra turizmo informacijos teikimas bei vietinio ir 

atvykstamojo turizmo Šilutės mieste ir rajone skatinimas. 

Veiklos specialusis tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą, įkuriant ir plėtojant tradicinių 

amatų centrą Vakarų Lietuvoje. 

Veiklos tikslai – atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etninės kultūros, architektūrinę vertę 

turinčius paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus, puoselėti tradicinių amatų 

technologijas, sudaryti sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti ir prekiauti tautinio paveldo 

produktais. 

Šilutės turizmo informacijos centro filialas – Tradicinių amatų centras ( toliau tekste – 

Amatų centras), kuris vykdo kultūrinę, švietimo, informacinę ir organizacinę veiklą, koordinuoja 

ir organizuoja projektinę kultūros veiklą Švėkšnos seniūnijoje, telkia mėgėjų meno kolektyvus, 

kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, nevyriausybines organizacijas, siekiančias saugoti 

ir populiarinti žemaičių krašto kultūrą, skatina žemaičių liaudies meno ir amatų vystymą, 

rengiant liaudies meno dirbinių parodas, muges, kursus. 

Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, 

kuri yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais. 

Centras yra  Lietuvos turizmo centrų asociacijos, Pamario turizmo klasterio ir Šilutės 

žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narė. Bendradarbiauja su VšĮ 

„Keliauk Lietuvoje“,  turizmo informacijos centrais, savivaldybėmis, keičiasi informacija, 

dalyvauja renginiuose, seminaruose, konferencijose.  Teikia įvairią statistinę informaciją 

Lietuvos statistikos departamentui. 

 

 

 

http://www.siluteinfo.lt/
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III. TURISTŲ SRAUTAI 

 

1. Šilutės TIC lankytojų skaičiaus analizė 

Pagal valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2020-01-03 dienos duomenimis 

pateiktą informaciją, Šilutės rajone apgyvendinimo paslaugas teikia: 

 4 klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai: 3 viešbučiai, 1 kempingas; 

 35 neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai:  25 teikia Kaimo turizmo 

paslaugas, 7 – nakvynės ir pusryčių paslaugas, bei po vieną – turistinio laivo 

apgyvendinimo, turistinės stovyklos ir poilsio namų paslaugas;  

 2 kelionių organizatoriai, bei 2 kelionių pardavimų agentai. 

Turistinio sezono metu, nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., Centras dirbo šeštadieniais, o 

nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d. ir sekmadieniais. 

2019 metais centrą aplankė ir  darbuotojai suteikė informacijos 10187 lankytojams (žr.1 

pav.). 6713 iš jų – lietuviai, 3474 – užsienio šalių gyventojai. Kaip įprasta, daugiausia užsienio 

šalių lankytojų sulaukėme iš Vokietijos – 1439, Prancūzijos – 392, Latvijos – 174, Estijos – 117. 

Pirmą kartą sulaukėme nemažai turistų iš buvusios Čekoslovakijos šalių – Čekijos, Slovakijos, 

turistų iš šių šalių 92. Turistai daugiausia domėjosi Nemuno deltos regioninio parko, Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus lankymu, gamtinių takų pažinimu, išvykomis laivais. Turistams iš 

Lietuvos itin aktualu buvo „Surink Lietuvą“ magnetai bei įvairios mūsų rajone siūlomos 

edukacijos. Turistus iš užsienio šalių domina dviračių takai, kempingų bei stovyklaviečių pasiūla, 

ornitologinis turizmas. 

2019 m. Centro filialo Tradicinių amatų centro darbuotojai suteikė turizmo informacijos 

1244 turistams (2018 metai - 470). Iš jų - 1114 turistai iš Lietuvos, 130 – turistai iš užsienio šalių. 

29 turistai iš Prancūzija, 26 iš Vokietijos, 17 iš Didžiosios Britanijos, 12 iš JAV, 9 iš Baltarusijos, 

turistų sulaukta ir iš – Latvijos, Estijos, Kanados, Olandijos, Danijos, Japonijos, Belgijos, 

Ispanijos ir Norvegijos.  Turistai iš Lietuvos daugiausia domėjosi „Surink Lietuvą“ magnetais ir 

maitinimo paslaugomis, užsienio turistai teiravosi pinigų išgryninimo galimybių, išsamesnės 

informacijos apie lankytinus objektus Švėkšnoje ir jos apylinkėse, bei dviračių takų maršrutus. 

2019 metais buvo surengtos 3 ekskursijos. 

Paveiksluose (žr. 2 pav.) pateikiama  turistų srautų kaita 2014 – 2019 metais. 

1. pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius 2014 – 2019 metais 
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http://vvtat.lt/data/public/uploads/2020/01/klasifikuojami_ap_sarasas.pdf
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Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2019 m. Šilutės turizmo informacijos apsilankė mažiau turistų, lyginant su 2018 

metais. Viena iš tai lemiančių priežasčių – didėjantis interneto svetainės bei „Facebook“ paskyros 

lankytojų skaičius. Centro darbuotojai nuolat atnaujina informaciją, todėl turistams tampa vis 

patogiau reikiamą informaciją rasti internete. 

 

2 pav. Šilutės TIC lankytojų skaičius lyginant Lietuvos ir užsienio šalių lankytojus (2014-

2019 m.) 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2019 metais Šilutės turizmo informacijos centre apsilankė dvigubai daugiau turistų 

iš Lietuvos nei turistų iš užsienio šalių. Tai lemia įvairios priežastys, viena jų – vis labiau 

populiarėjantis vietinis turizmas, turistai iš Lietuvos vis dažniau renkasi pažintines, poilsines ar 

pramogine keliones po Lietuvą 

Kaip ir kiekvienais metais, Šilutės turizmo informacijos centre daugiausia turistų 

apsilanko turistinio sezono metu t.y. gegužės – rugsėjo mėnesiais ( 8577 

lankytojai).Atsižvelgiant į šią tendenciją, gegužės – rugsėjo mėnesiais Centras pradėjo dirbti 

šeštadieniais, o birželio – rugpjūčio mėnesiais ir sekmadieniais. Mažiausiai lankytojų sulaukta 

sausio-kovo mėnesiais. (žr. 3 pav.) 
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3 pav. 2019 m. Šilutės turizmo informacijos centro turistų srautai 

 
 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2019 m.  lankytojų skaičių fiksavo  Šilutės rajono įstaigos ir kultūros centrai: 

 Ventės rago ornitologinė stotį aplankė 210 000 lankytojų, paukščių migracijos 

ekspoziciją aplankė 18 972 lankytojas. 

 Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankė 12 474 lankytojų, pravesta 155 ekskursijos, 

surengtos 201 edukacijos, kuriose dalyvavo 4749 lankytojų. 

 Švėkšnos ekspoziciją aplankė 3 460 lankytojų, pravestos 39 ekskursijos,  surengtos 

26 edukacijos, kuriose dalyvavo 427 lankytojai. 

 Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankė 452 lankytojų, pravestos 7 ekskursijos, 

surengtos 5 edukacijos, kuriose dalyvavo 62 lankytojai. 

 Macikų Lagerio-karcerio ekspoziciją aplankė 214 lankytojų, pravesta 13 

ekskursijų. 

 Kintų Vydūno kultūros centro Vydūno muziejų aplankė 2 044 lankytojų, 

edukacijose dalyvavo 1243 lankytojai. 

 Salos etnokultūros ir informacijos centrą Rusnėje aplankė 9 686 lankytojų, iš kurių 

turistai iš užsienio -1025 , iš Lietuvos-1533. 

 Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre Bikavėnuose edukacijose apsilankė 340 

lankytojų. 

 Žemaičių krašto etnokultūros centre Žemaičių Naumiestyje edukacijose apsilankė 

420 lankytojų. 

 

2. Šilutės turizmo informacijos centro svetainės www.siluteinfo.lt lankomumo 

statistika 

Centro tinklapyje sukoncentruota informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje 

teikiamas turizmo paslaugas, prieinamus maršrutus, pateikti konkretūs pasiūlymai maršrutų 

planavimui ir pan. 
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2019 metais buvo nuolat prižiūrima ir papildoma Šilutės turizmo informacijos centro 

internetinė svetainė, kurioje detaliai pateikta visa turistams reikiama informacija (lietuvių, anglų 

ir vokiečių kalbomis). Administruojamos socialinių tinklų paskyros, dalyvaujama įvairiose 

diskusijose. 

2019 m. Centro internetinėje svetainėje apsilankė 33000 lankytojų (2018 m. – 32000). 

Lankytojus dominusios temos pateikiamo diagramoje (žr. 4 paveikslas). 

 

4 pav. www.siluteinfo.lt populiariausios temos. 

 
Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

2019 metais Centro internetinės svetainės lankytojus daugiausia domino  

informacija apie keltus į Nidą, apgyvendinimo galimybes, laivų nuomą ir kt. 

5 pav. www.siluteinfo.lt lankytojai. 

 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 
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2019 metais Šilutės turizmo informacijos internetinėje svetainėje www.siluteinfo.lt 

įvairios informacijos ieškojo tiek Lietuvos – 29285, tiek užsienio šalių gyventojai (žr. 6 

paveikslas). Daugiausia interneto svetainėje informacijos ieškojo Vokietijos, Jungtinės 

karalystės, JAV, Latvijos šalių gyventojai. 

 

3. Socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyros lankomumas 2019 m. 

 

Lyginant 2018 ir 2019 metus centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyros sekėjų 

skaičius išaugo nuo 2400 iki 3000 t.y. padidėjo 14 proc. paskyroje informacija yra atnaujinama 

kiekvieną dieną, dalijamasi aktualiais turistiniais pranešimais, renginiais vykstančiais Šilutės 

rajone, nuotraukomis iš įvairių renginių, naujomis turistinėmis naujienomis Lietuvoje ir 

užsienyje. Didžioji dalis paskyros lankytojų buvo moterys 73%, vyrų lankomumas tesiekia tik 

27% 

 

6 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal lytį 

 

 
 

Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

7 paveikslėlyje nurodyta iš kokių šalių ir kokių Lietuvos miestų yra Šilutės TIC „Facebook“ 

paskyros lankytojai. Lankytojų penketuką pagal šalis sudaro lietuviai (2449), Jungtinės 

Karalystės (168), Vokietijos (78), Norvegijos (40), Airijos (37) šalių piliečiai. Dauguma 

„Facebook“ paskyros sekėjų yra iš Šilutės (877), Klaipėdos (498), Vilniaus (264), Kauno (194) 

ir Tauragės (77) miestų. 

 

7 pav. Facebook paskyros lankytojai pagal šalis 

 

http://www.siluteinfo.lt/
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Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

Socialinio tinko „Instagram“ paskyros sekėjų padaugėjo 100 (2018 m. sekėjų buvo 200 

iki2019 m. – 300). 

 

IV. LEIDINIAI APIE TURIZMO PASLAUGAS IR IŠTEKLIUS 

 

 Centras rengia, leidžia ir platina informacinius leidinius apie turizmo paslaugas ir 

išteklius. 2019 metais buvo atnaujinti turistiniai informaciniai leidiniai: 

 Brošiūra „Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą“ - LT 4000 vnt., EN 1600 

vnt.,  DE 1600 vnt., RU 1000 vnt.; 

 Lankstinukas „Rusnė“ - LT 3000 vnt.;  

 Lankstinukas „Švėkšna“ -  LT 3000 vnt.; 

 Bendras Lietuvos 60 savivaldybių suvenyrinis žemėlapis – magnetukai „Lietuvos      

žemėlapis - magnetas“ 5000 vnt.; 

Naujai parengti ir išleisti leidiniai: 

 Skrajutės parodai „Adventur 2020“ - 300 vnt. 

 Šilutės miesto ir rajono žemėlapis - LT 4000 vnt.; 

 Lankstinukas „Unikalūs žuvienės receptai“ - 500 vnt.; 

 Vizitinės kortelės Švėkšnos tradicinių amatų centrui - LT 800 vnt. 

 Vizitinės kortelės Šilutės turizmo informacijos centrui - LT 200 vnt.; 

 Pagaminta Drobė su porėmiu ant sienos - „Istorinė Šilutė“;  

 Pateikta informacija žurnalui - „Lietuvos Pajūris 2019“; 

Turistiniai informaciniai leidiniai nemokamai dalinami centro lankytojams, turistams, 

parodų bei miesto švenčių metu. Leidiniais dalinamasi tarp Lietuvos turizmo centrų. Taip pat 

leidiniai dalinami Šilutės rajono įstaigoms, į kurias atvyksta svečiai iš kitų Lietuvos rajonų, 

užsienio arba patys vyksta į svečius. 
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V. ŠILUTĖS BEI ŠILUTĖS RAJONO TURISTINIŲ IŠTEKLIŲ PRISTATYMAS 

PARODOSE BEI KITUOSE RENGINIUOSE 

Šilutės turizmo informacijos centras savo veiklą bei Šilutės rajono turistinius išteklius 

pristatė 6 parodose: 

 Sausio 25 – 27d. Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda Vilniuje 

„Adventur 2019″ Vilniuje; 

 Vasario 01 – 03 d. Tarptautinėje turizmo paroda „Balttour 2019″ Rygoje, Latvija; 

 Vasario 06 – 10 d. Tarptautinėje atostogų ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 

„Hamburg Reisen 2019″ Hamburge, Vokietija; 

 Gegužės 17 – 19 d. „Hanza dienos“ Kaune; 

 Liepos 26 – 28 Klaipėdos „Jūros šventė“ Klaipėdoje; 

 Lapkričio 30 – gruodžio 01 Tradicinių amatų centras dalyvavo Amatų parodoje 

„Kalėdos be streso“ Klaipėdos „Švyturio arenoje“. 

Centras organizavo 4 informacinius turus skirtus Šilutės rajono žinomumui didinti: 

 liepos 22–23 d. VšĮ „We love Lithuania“ priėmimas – komunikacijos kompanija; 

 rugpjūčio 13–14 d. 6 Latvijos kelionių agentūrų 6 atstovų informacinis turas po Šilutės 

rajoną; 

 rugpjūčio 15-16 d. Vokietijos žurnalo „Mottorad and Reisen“ žurnalisto Dietrich Hub 

vizitas Šilutės rajone; 

 rugsėjo 17 d. organizuotas Vokietijos leidinio „Oko-test“ žurnalistės vizitas Šilutės 

rajone. Žurnalistė domėjosi darniuoju ir gamtiniu turizmu. Lankėsi Ventės rage, 

Mingės kaime ir Švėkšnoje. 

Centras organizavo įvairius turizmą skatinančius renginius, susitikimus ir pan.: 

 Gegužės 17 d. kartu Šilutės miesto gražinimo draugija organizuotas turistinio sezono 

atidarymas – ekologinis žygis „Šyša – mūsų upė“; 

 Rugsėjo 10 d. kartu su Šilutės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuotas  

dviračių žygis aplink Šilutę, skirtas pasaulinei savižudybių prevencijos dienai 

paminėti; 

 Rugsėjo 27–28 d. organizuoti Pasaulinės turizmo dienos renginiai - ekskursija po 

Šilutę, paukščių stebėjimas su gidu ir baigiamasis „ Vėtrungių kelio“ renginys; 

Centras prisidėjo ir parėmė organizuojant renginius: 

 Gegužės 12 d. Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių dviračių žygis, skirtas Lietuvos 

narystės Europos sąjungoje 15-osioms metinėms Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vado 

generolo Jono Žemaičio – Vytauto atminimui;  

 Gegužės 19 d Šilutės H.Šojaus muziejaus organizuota Europos muziejų naktis Baltoji 

vakarienė „ Kai dvare žiedais sninga“;  

 Birželio 26 d.-rugsėjo 27 d. Šilutės  Kultūros ir pramogų centro vykdomas regioninis 

projektas „Vėtrungių kelias“. . 

 

VI. ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO FILIALO 

 TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO ŠVĖKŠNOJE VEIKLA 

 

Tradicinių amatų centras (toliau - Amatų centras) nuolat organizuoja edukacijas, skirtas 

tradicinių amatų puoselėjimui, bei įvairius kultūrinius ir pramoginius renginius, taip pat nuolat 

dalyvaujama kitų kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose. 
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Pradėti gaminti nauji gaminiai: kvapi žvakė (2 rūšių), Kvapus muilas (4 rūšių), 

keramikinis dirbinys rėmeliuose, keramikos gaminiai su Šv. Jokūbo kelio logotipu; 

Amatų centro gaminius užsisakė Šilutės rajono savivaldybė, Šilutės lopšelis – darželis 

„Pušelė“, Šilutės kultūros ir pramogų centras ir privatūs asmenys. 

Amatų centras vykdo 5 kultūros paso patvirtintas edukacijas. Kultūros pasas priemonė 

visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno 

paslaugas. 

 2018 metų gautas finansavimas edukacijoms „Kvapios žvakės gamyba“ bei „Keramikos 

studija“ pradinių klasių moksleiviams, o 2019 m. patvirtintos 3 naujos edukacijos: Keramikos 

studija, kraičio skrynios marginimas ir vėtrungės-magneto dažymo edukacija. 

2019 metais Amatų centras suorganizavo 282 edukacijas  kuriose dalyvavo 2267 dalyviai 

(2018 m.-131, dalyvių -1023 ), (žr.8 pav.) 

 Vienkartinės mokamos edukacijos – 125 (2067 dalyviai); 

o Iš „Kultūros paso“ programos - 93 edukacijos (2018 m.- 25) kuriose 

dalyvavo 1839 dalyviai 

 Vienkartinės nemokamos edukacijos – 5 (156 dalyviai); 

 Nuolatinės edukacijos – 152 (44 dalyviai). 

Edukacinėse programose dalyvavo  ne tik Šilutės rajono moksleiviai, bet ir kitų 

savivaldybių: Tauragės, Šilalės, Telšių, Pagėgių, Kretingos, Rietavo, Klaipėdos miesto ir rajono. 

Molio edukaciją užsisakė ir šeima iš Baltarusijos, Šilutės trečiasis universitetas, Juknaičių 

bendruomenė ir kt. 

 Su edukacine programa „Vėtrungės-magneto dažymas“ dalyvauta 2 miesto šventėse:  

Šilutės miesto šventėje ir „Jūros šventėje“ Klaipėdoje (užsakovai -  Šilutės rajono savivaldybės 

administracija, Lietuvos jūrų muziejus). Taip pat ši edukacinė programa buvo pristatyta 

tarptautinėje Amatų parodoje Turkijoje.  

2019 metais surengtos 4 nemokamos edukacinės programos: kvapaus muiliuko gamyba, 

Užgavėnių kaukių gamyba, „Dovana mamytei“, „Dovana tėveliui“, „Vėtrungė gimnazijai 100“.  

Centre vyksta 3 nuolatinės keramikos edukacijos: suaugusiems, mokyklinio amžiaus 

vaikams ir lopšelio-darželio ugdytiniams. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, 4 kartus per 

mėnesį. Nuolatinis dalyvių skaičius suaugusiųjų grupėje 12, moksleivių – 4, vaikų – 28.  

8 pav. Švėkšnos tradicinių amatų centre vykusių edukacijų skaičius 2014 – 2019 m. 

 

0 25 13 11

131

282

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
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Šaltinis: TAC informacija 

 

2019 metais Švėkšnos tradicinių amatų centre vykusi edukacijų skaičius lyginant su 

praeitais 2018 m. išaugo daugiau kaip dvigubai. Tai lėmė kelios priežastys – didėjanti skirtingų 

edukacijų pasiūla, didesnė informacijos sklaida bei programa „Kultūros pasas“. 

Amatų centras organizuoja įvairūs kultūrinius ir pramoginius renginius, taip pat nuolat 

dalyvauja kitų kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose kaip partneriai.  

Vadovaudamiesi Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų strateginių 

renginių sąrašu Amatų centras kartu su Švėkšnos seniūnija suorganizavo 2 strateginius renginius:   

 Liepos 27 d. Švėkšnos miestelio renginys „ Švėkšnos dvaro šventė 2019“. Iš Šilutės 

sav. biudžeto šventei skirta 2500 Eurų.  

Šventė vyksta nuo ryto – prasideda sportinėmis varžybomis (krepšinis, šuolis į aukštį), 

kuriuose varžosi rajono bei regiono sportininkai ir mėgėjai, įpusėjus dienai parką užlieja vaikų 

klegesys – prasideda vaikų valanda, kurioje dalyvauja Švėkšnos „Saulės“ gimnazistai, lopšelio – 

darželio vaikai su savo paruoštomis meninėmis programomis, vaikus linksmina animatoriai ir 

įvairaus dydžio muilo burbulai. Vaikų programą keičia Šilutės r. sav. saviveiklininkų 

pasirodymai, šiemet dalyvavo – Švėkšnos šokių kolektyvas „Šalna“, Inkaklių kaimo kapela 

„Ašvelė“, Degučių kaimo kapela „Pilutė“, šokių kolektyvas “Juknaičiai“. Vakarėjant oficialiai 

atidaroma šventė, po apdovanojimų ir sveikinimų prasideda koncertinė vakaro programa. Šiemet 

„Dvaro šventė“ išsiplėtė į 3 dienas – 26 d. vyko poezijos ir muzikos vakaras „Gėlė ir vėjas“, 

programoje dalyvavo Eglė Jackaite ir Vytautas Labutis bei Šilutės pučiamųjų ansamblis 

„Pamario brass“. 28 d. vyko piknikas „Agapė“.Mažųjų užimtumo rūpinosi Švėkšnos skautai ir 

Tradicinių amatų centro darbuotojai. Čia vaikams buvo nemokamas batutas, muilo burbulai, 

įvairūs lauko žaidimai. O suaugusiems buvo skirtas Klaipėdos r. ansamblio „Viržis“ koncertas, 

bei galimybė susipažinti su Lietuvos baikerių organizacijos nariais. Viso renginio metu veikė 

„Šv. Jokūbo kelio ir piligrimystės“ paroda. Dalyvių skaičius – apie 2000. 

 Spalio 11 - 12 d. moliūgų -žibintų renginį „Mes už šviesą“. Iš Šilutės sav. biudžeto 

šventei skirta 2500 Eurų.  

Šventinio savaitgalio metu miestelyje atsivėrė 4 naujos erdvės – Švėkšnos sinagoga, 

kurioje buvo demonstruojamas filmas „Batai“ (rež. C. Fam), Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo 

bažnyčia, kurioje 2 vakarus iš eilės buvo pristatoma koncertinė programa (Lietuvos kariuomenės 

Karinių jūrų pajėgų orkestro koncertas, solistės – Aušra Liutkutė, Andžela Mickutė vargonai – 

Jarūnė Barkauskaitė, Kęstutis Paulaitis), nuolatos skambėjo vargonų muzika, taip pat buvo 

galimybė pakilti į bažnyčios bokštą, Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčia, kuri paskendo 

sakralinėje muzikoje ir vila „Genovefa“, kurioje buvo eksponuojamos Švėkšnos fotografų darbų 

paroda. Švėkšnos parkas paskendo ramioje muzikoje ir moliūgų žibintų šviesoje, buvo galima 

išgirsti Švėkšnos “Saulės“ gimnazistų deklamuojamas eiles ir didžiojo moliūgo skleidžiamus 

juokus. Dalyvių skaičius – apie 8000. 

2019 metais Švėkšnos tradicinių amatų centras organizavo 15 kultūrinių renginį, surengė 

5 parodas, kaip partneriai dalyvavo 8 rengininiuose. Renginiuose dalyvavo apie 15 201 dalyvių. 

2019 m. Švėkšnos tradicinių amatų centro renginiai. 

 Sausio 11d . Švėkšnos seniūnijos padėkos vakaras. „Padėkos vakaras“; 

 Sausio 13 d. Pilietinė iniciatyva „Mes žinome, kodėl esame laisvi“; 

 Vasario 16 d. Renginys-konferencija „Vasario 16-oji“; 

 Kovo 5 d. Užgavėnės;  

 Kovo 8 d. Edukacinė popietė „Trispalvė rankose ir širdyje“; 
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 Balandžio 30 d. Vaikų Velykėlės; 

 Gegužės 15 d. Šeimos šventė;  

 Birželio 7 d. Renginys skirtas „Saulės“ gimnazijos 100-mečiui „Literatūrinės 

improvizacijos su J. Budraičiu“;  

 Birželio 14 d. Renginys „Vilties laiškai“, skirtas paminėti Gedulo ir vilties dieną; 

 Liepos 6 d. Tautiška giesmė aplink pasaulį. Liepos 6-oji diena; 

 Liepos 13 d. Renginys „Žemaitijai 800“ skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo 

rašytiniuose šaltiniuose 800-osios metinėms. Šia proga Tradicinių amatų centras Švėkšnoje 

surengė drožybos stovyklą, kuriai vadovavo tautodailininkas ir Amatų centro amatų veiklos 

vadybininkas Vytautas Bliūdžius. Stovyklos metu buvo sukurtas medinis akcentas medinė 

skulptūra – krėslas riktingam žemaičiui, kuri buvo pastatyta Švėkšnos Parakaunyčios kalno  

skulptūrų parkelyje.  

 Liepos 26 d. Poezijos ir muzikos vakaras „Gėlė ir vėjas“. Renginys vyko viloje 

„Genovefa“. Dalyvavo  pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamario Brass“ (vad. Gražvydas 

Raila) , veikė švėkšniškės Indrės Rimkutės debiutinė fotografijų paroda „Mano fotografijos 

pasaulis“.  Profesionalūs atlikėjai džiazo virtuozas Vytautas Labutis ir aktorė Eglė Jackaitė, 

renginio svečiams dovanojo programą „Jausmų džiazas“, kurioje skambėjo nuostabi muzika, 

jausmingos dainos ir eilėraščiai - apie meilę, apie išsiskyrimą, ilgesį, džiaugsmą, skausmą. 

 Spalio 9-11 d. Moliūgų žibintų dirbtuvėlės; 

 Gruodžio 13d.-sausio 6 d. Kalėdinis skverelis „Švėkšna – nykštukų miestelis“; 

 Gruodžio 13 d. Eglutės įžiebimo šventė. 

Švėkšnos tradicinių amatų centro darbuotojai 2019 m. suteikė turizmo informacijos 1244 

turistams. Iš jų - 1114 turistai iš Lietuvos, 130 – turistai iš užsienio šalių. 29 turistai iš Prancūzija, 

26 iš Vokietijos, 17 iš Didžiosios Britanijos, 12 iš JAV, 9 iš Baltarusijos, turistų sulaukta ir iš – 

Latvijos, Estijos, Kanados, Olandijos, Danijos, Japonijos, Belgijos, Ispanijos ir Norvegijos.  

Turistai iš Lietuvos daugiausia domėjosi „Surink Lietuvą“ magnetais ir maitinimo paslaugomis, 

užsienio turistai teiravosi pinigų išgryninimo galimybių, išsamesnės informacijos apie lankytinus 

objektus Švėkšnoje ir jos apylinkėse, bei dviračių takų maršrutus. 2019 metais buvo surengtos 3 

ekskursijos. 

 

VII. ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO KURUOJAMŲ MĖGĖJŲ 

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 

 

Šilutės turizmo informacijos centras kuruoja 3 suaugusiųjų mėgėjų meno kolektyvus. 

Amatų centro kultūrinės veiklos vadybininkė Viktorija Binkulienė  atsakinga už  kolektyvų, 

dirbančių projektinio finansavimo principu, veiklą:  

Inkaklių folklorinis kolektyvas „Dainoriai“ (B kategorija). Paruošta 2 programos. 

Paruošti 5 privalomi bei 16 papildomų pasirodymų. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros 

plėtros ir paveldo puoselėjimo programos -2006 Eur. 

Suaugusių žmonių šokių kolektyvas „Šalna“ (A kategorija). Paruoštos 1 programa. 

Paruošti 6 privalomi bei 2 papildomi pasirodymai. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros 

plėtros ir paveldo puoselėjimo programos -3000 Eur. 

Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“ (C kategorija). Paruošta 1 programa. Paruošti 3 

privalomi bei 19 papildomų pasirodymų. Kolektyvas gavo finansavimą iš Kultūros plėtros ir 

paveldo puoselėjimo programos -1000 Eur. 
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Kolektyvai savo naujas programas pristatė bendruomenėms, pagal projektuose numatytus 

veiklos planus. 

VIII. CENTRO DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. 

 

Nuo 2017 m. lapkričio 28 d., remiantis Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkiu „Dėl 

Rasos Grygelienės paskyrimo į Šilutės turizmo informacijos centro direktorės pareigas“, įstaigos 

direktore paskirta Rasa Grygelienė. 

2019 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 8 darbuotojai: direktorius – 1 etatas; turizmo 

vadybininkas – 1 etatas; turizmo informacijos specialistas – 1 etatas; IT specialistas – 0,25 etato, 

projekto „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“veiklų vadybininkas – 0,5 etato ( 

atlyginimas mokamas iš projekto lėšų). Tradicinių amatų centre dirbo kultūrinės veiklos 

vadybininkas – 1 etatas, amatų veiklos vadybininkai – 0,5 bei 0,75 etato ir vadybininko asistentas 

– 0,5 etato.  

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Centre panaikintas finansininko etatas. Įstaigos buhalterijos 

administravimas pavestas Šilutės rajono savivaldybės centralizuotos buhalterijos poskyriui.  

Turistinio sezono metu, nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., turizmo informacijos centras dirba ne 

tik šeštadieniais, bet  ir sekmadieniais, todėl šiam laikotarpiui buvo priimtas  turizmo 

vadybininkas – 0,5 etato.  

 

IX. DARBUOTOJU MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Centre suformuotas stabilus kvalifikuotų, turinčių aukštąjį universitetinį ar 

neuniversitetinį išsilavinimą, darbuotojų kolektyvas. 2019 metais iš biudžeto darbuotojų 

kvalifikacijai nebuvo skirta lėšų, todėl visi mokymai buvo apmokami iš centro uždirbtų 

specialiųjų lėšų. 

Centro darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, dalyvavo 

renginiuose siekiant kelti savo kompetenciją. 

Turizmo informacijos specialistė dalyvavo seminare „Dokumentų valdymo aktualijos ir 

praktinis taikymas. 

Turizmo vadybininkė dalyvavo :  

II pakopos praktiniuose mokymuose“ Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 

2019“; 

LR ekonomikos ir inovacijos ministerijos kartu su Vokietijos ekonomikos ministerija ir 

Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės turismo agentūra organizuojamame seminare ES 

Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo klausimais ir ES lėšomis įgyvendinamiems projektams 

pristatyti. 

Filialo Švėkšnoje Tradicinių amatų centro darbuotojai dalyvavo: 

 Seminaruose: Etninės kultūros specialistų 2 dienų seminaras“ Kalbėjimas ir 

susikalbėjimas su visuomene“ Taujėnuose, Ukmergės r., Informaciniame Kultūros paso 

seminaras Vilniuje; 

Konferencijose:  

„Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ Žąslių 

mstl., Kaišiadorių raj.  

„Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 m. darbų pristatymas“ 

Švėkšnoje. 

Centro direktorė baigė anglų kalbos A14-A2 lygio anglų kalbos kursus ir dalyvavo: 

Mokymuose: „Turizmo inovacijos: patirtys ir partnerystė“ Biržuose ir „Skaitmeninis turizmas. 

Įrankiai ir jų panaudojimas“ Marijampolėje; 
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Seminaruose: „Ką turi žinoti įstaigos vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo 

santykius“, „Svarbūs 2019 m. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, praktika ir ypatumai“ ir 

„Kryptingas vadovavimas: kaip sukurti savas "žaidimo" taisykles?"; 

Turizmo forumuose: „ Inovacijos ir kūrybiškumas turizmo sektoriuje“ Klaipėdoje, 

Lietuvos turizmo klasterių forume Jurbarke, “ Lietuvos turizmas: žiedinio augimo inovacijos“ 

Klaipėdoje ir 6-jame turizmo forume„ Pokyčiai, skatinantys rytdienos turizmą“ Vilniuje. 

Tarptautinėse konferencijose:  „Švč. Mergelės kultas Žemaitijoje: nuo tikėjimo iki 

turizmo“ Šiluvoje, Raseinių r.,  „Turizmas Palangoj: iššūkiai ir plėtros perspektyvos 

2019“Palangoje, „JT Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas Lietuvos, Moldovos, Sakartvelo 

ir Ukrainos savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės. ES šalių patirtis“ Vilniuje. 

2019 metais Centro darbuotojai dalyvavo išvykose užsienyje: 

Spalio 09–13d. direktorė kartu su Šilutės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo Kaleiči 

senovės miestų festivalyje Antalijoje, Turkijoje; 

Gruodžio 3–6 d. turizmo informacijos specialistė dalyvavo pietų Baltijos 

bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros 

struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ veiklų pažintiniame vizite į Pomeranijos regioną, 

Lenkijoje; 

Gruodžio 06–10 d. amatų veiklos vadybininkė dalyvavo tarptautinėje Kalėdų mugėje 

Alanijoje ( Turkija), kur pristatė amatų centro gaminius ir edukacijas. 

 

X. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Šilutės turizmo informacijos centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Centras 

dalyvauja Šilutės rajono savivaldybės Projekte „Fish Markets And Small Coastal Fischery“ 

(„Žuvų turgus ir smulki pakrantės žvejyba. Pagal šio projekto programą, 2019 m. kovo 13 d. 

Šilutės turizmo informacijos centras organizavo mokymus Šilutės rajono maitinimų įstaigų 

virtuvių šefams. Taip pat parengė ir išleido informacinį leidinį – žemėlapį.  

Šilutės turizmo informacijos centras kartu su Šilutės rajono savivaldybės pradėjo 

įgyvendinti projektą „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“, kuris finansuojamas 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projektu „Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu“ siekiama skatinti 

ornitologinį turizmą e-rinkodaros priemonėmis prioritetiniuose turizmo regionuose. Projekto 

pagrindinis tikslas yra didinti turistų srautus ir skatinti ornitologinį turizmą.  Projekto 

įgyvendinimo metu planuojama viešinti gamtos paveldo objektus Šilutės rajone bei Neringos 

savivaldybėje. 

Projekto veiklų įgyvendinimo metu bus sukurtas naujas polapis Šilutės turizmo 

informacijos interneto svetainėje. Atnaujinta interneto svetainė skirta suregistruoti Lietuvoje 

gyvenančius ir migruojančius paukščius ir sukurti virtualią enciklopediją/paukščių knygą.  

2019 m. gruodžio mėn. pateiktas Šilutės miesto veiklos grupei „Pamario kraštas“ 

projektinis pasiūlymas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas 

siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes”. Projektas skatins nedirbančius asmenis mokintis ir 

įgyti žinių vesti ekskursijas po Šilutės kraštą. Projekto metu bus vykdomi gidų kursai, įsigyti 4 

imtuvai ekskursijoms vesti ir kita įranga. Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2020 metais.  

Centras 2019 m. pateikė keturias paraiškas Kultūros paso paslaugoms gauti. Kultūros 

pasas priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, 

kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas 

kultūros ir meno paslaugas. Buvo gautas finansavimas trims Amatų centro edukacijoms: „Kraičio 

skrynios marginimas“, „Vėtrungės-magneto dažymas“ bei „Keramikos studija“ vyresniųjų klasių 
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moksleiviams. Nuo 2018 metų taip gautas finansavimas edukacijoms „Kvapios žvakės gamyba“ 

bei „Keramikos studija“ pradinių klasių moksleiviams. 

Centras partnerio teisėmis dalyvauja regioniniame projekte „Vėtrungių kelias“, kurio 

tikslas supažindinti keliautojus su unikaliomis vandens kultūrą populiarinančiomis tradicijomis 

ir papročiais. 

 

XI. FINANSAVIMAS 

2019 m. Šilutės rajono savivaldybė Šilutės turizmo informacijos centrui savarankiškoms 

funkcijoms atlikti skirta 108 970 Eurų, specialiosioms programos funkcijoms 22000 eurų. Darbo 

užmokesčiui (neatskaičius mokesčių) skirta 92 540 eurų. Išsamesnė informacija apie Centro 

finansavimą pateikiama 9 lentelėje. 

9 lentelė 

Gautų lėšų šaltiniai Kasinės išlaidos Eur 

2018 m. 2019 m. Skirtumas 

Steigėjo tiksliniai asignavimai    

I. Turizmo veiklos užtikrinimas ir plėtra 87 600 100 070 +12470 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 76 700 92 540 +15840 

Ryšių paslaugos 1 400 1 100 - 250 

Transporto išlaidos 700 700  

Komandiruotės 400 100 - 300 

Kvalifikacijos tobulinimas 600 - - 600 

Komunalinės paslaugos 3 900 3 300 - 600 

Informacinių tech. išlaidos  - 150 + 150 

Kitos išlaidos ( apsauga, draudimas, kanceliarinės 

prekės, valymo ir kt. priemonės 

3 900 2 180 - 1720 

Ilgalaikiam turtui įsigyti  - - - 

II.Turizmo veiklos skatinimui skirtų renginių 

Šilutės TIC ir Tradicinių amatų centrui Švėkšnoje 

1600 1000 -600 

III. Šilutės r. turizmo išteklių pristatymas 

parodose, verslo misijose. 

7 000 3 900 -3 100 

IV. Parengti ir leisti leidinius turistams apie 

Šilutės r. 

7 600 4 000 -3 600 

V. Lėšos iš kultūrinės veiklos programos    

Mėgėjų meno kolektyvai 6006 6006 - 

Lėšos strateginiams renginiams iš biudžeto 2500 5000 +2500 

VI. Pajamos už kitas paslaugas(Centro 

specialiosios lėšos) 

8 000 22 000 +14 256 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 1762 3 856 + 2094 

Ryšių paslaugos  480  

Medicininių paslaugų iš.  47  

Transporto išlaidos  - 1000 - 

Komandiruotės - 451 - 

Kvalifikacijos kėlimas - 847 - 

Komunalinės paslaugos - 720 - 

Kitos išlaidos ( renginiams, medžiagoms gaminiams, 

edukacijoms ir kt.) 

5438 13 202 + 7764 

Ilgalaikio turto įsigijimas 800 1397 + 596 
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2019 m. Šilutės turizmo informacijos centras uždirbo 22 608,17 Eurų specialiųjų lėšų t.y. 

du kartus  daugiau nei praėjusiais 2018 metais (11237 Eurų), ir daugiausia lyginant visus 2014 - 

2019 centro veiklos metus ( žr 10 pav.). 

 

10 pav. Centro specialiosios lėšos 2014 – 2019 m. 

 
Šaltinis: TIC informacija 

 

Daugiausia lėšų buvo gauta už Amatų centro pravestas  edukacines programas – 13 257 

Eurų , pagamintus gaminius (3648 Eur). Kiti uždirbamų pajamų šaltiniai buvo: prekyba 

knygomis, leidiniais, suvenyrais, patalpų nuoma, renginio organizavimas. 

Uždirbtos lėšos naudojamos materialinės bazės gerinimui, darbuotojų priemokoms 

(3856 Eur.), administracinės išlaidoms ( ryšių , komunalinių, medicininėms paslaugoms, 

kvalifikacijos kėlimui, transporto išlaikymui , komandiruočių išlaidoms ) prekėms 

edukacijoms, medžiagoms gaminių gamybai, renginių organizavimui, dalyvavimui parodose, 

infoturams ir kitos išlaidos (turto draudimas, nario mokestis ir kt.) 

Daugiausia uždirbtų lėšų buvo panaudota Tradicinių amatų centro veiklai. Įsigytas 

ilgalaikis turtas molio valcavimo stalas (1396 Eur.), prekėms edukacijoms , medžiagoms gaminių 

gamybai įsigyti, strateginių švenčių ( „Dvaro šventė“- 681 Eur., „Mes už šviesą“- 600 Eur. ) ir 

kitų renginių organizavimui, reklaminiams rūbams ir kitos išlaidos. 

 

XII. PAGRINDINĖS CENTRO PROBLEMOS  

 

1. Nepakankamos lėšos darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui. 2019 m. vidutinis 

darbuotojo darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 908,25 Eurų., kai Lietuvos vidutinis darbo 

užmokestis - 1317,6 Eurai 

2.  Lėšų trūkumas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Centras įgyvendina Turizmo 

plėtros programą, vykdo edukacines programas, organizuoja renginius, parodas, ir kt. Centro 

darbuotojams būtina kelti kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose, seminaruose užtikrinant 

kokybišką Turizmo informacijos centro bei Tradicinių amatų centro veiklą. 2019 m. 

kvalifikacijos kėlimui iš biudžeto nebuvo skirta lėšų, todėl  iš Centro specialiųjų lėšų buvo skirta 

847 Eur darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 

0 3187

9877

3225

11237

22608

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
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3. Darbuotojų trūkumas. Šilutės turizmo informacijos c ir filialas Tradicinių amatų 

centras Švėkšnoje neturi valytojos, ūkvedžio, todėl darbuotojai patys valo patalpas, atlieka 

smulkų remontą. 

4. 2019 m. lyginant su 2018 m. buvo 3100 Eurų sumažintas finansavimas Šilutės r. 

turizmo išteklių pristatymui parodose, verslo misijose,  sumažinta 3600 Eurų - parengti ir leisti 

informaciniams leidiniams. Todėl nepakanka lėšų vykdyti turizmo rinkodaros priemones: 

dalyvavimas turizmo parodose ir įvairiuose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje, publikuoti 

įvairius straipsnius spaudoje ir užsienio turizmo agentūrų leidiniuose, vykdyti reklamines 

kampanijas radijuje ir televizijoje.  

5. Tradicinių amatų centro pagrindinė yra kultūrinė, švietimo veikla. Tačiau 

Nepakankamas finansavimas kultūrinių renginių , edukacijų vykdymui. 2019 m. renginių 

finansavimui buvo skirta 1000 Eurų t.y. 600 Eurų mažiau lyginant su 2018 m. (1600 Eur). 

 

 

 

 

Direktorė     Rasa Grygelienė 

 

 

 


