
 

ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS  

2018 METŲ VEKLOS ATASKAITA 

 

 

 

ĮVADAS 

 

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

ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės 

funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio 

socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų 

fondų lėšų. 

Centro steigėja – Šilutės rajono savivaldybė, savininko teise įgyvendina – Savivaldybės 

taryba (toliau tekste – Taryba).  

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

Centro veiklos laikotarpis neribotas. Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Įstaigos tikslai, uždaviniai ir veiklos pobūdis.  

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. 

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 sprendimu „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. 
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Centras: 

1. reprezentuoja rajoną, reklamuoja lankomus objektus Lietuvoje bei užsienyje; 

2. renka, kaupia, parengia ir teikia informaciją apie kultūrinio turizmo išteklius rajone 

turistams, rajono gyventojams; 

3. rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo 

paslaugas ir išteklius; 

4. kaupia, tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklų duomenis Lietuvos turizmo 

informacijos sistemai; 

5. kaupia statistinę informaciją apie Centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia 

nustatytos formos suvestines Valstybiniam turizmo departamentui; 

6. kuria ir plėtoja turizmo reikmėms skirtas duomenų bazes, informacines sistemas, 

interneto puslapius, įsijungia į tarptautinius turizmo interneto portalus, duomenų bazes ar interneto 

puslapius, siekiant pagerinti informacijos teikimą bei skatinti turizmo paslaugų ir produktų 

vartojimą; 

7. rengia ir vykdo įvairias turizmo rinkodaros priemones, turizmo viešinimo, 

populiarinimo kampanijas ir renginius siekiant Šilutės miesto ir rajono, kaip turizmo traukos 

objekto, įvaizdžio gerinimo; 

8. vykdo turizmo informacijos sklaidą ir viešinimą Lietuvos ir tarptautinėse rinkose; 

9. vykdo kitą turizmo informacijos paslaugų teikimo ir rinkodaros veiklą, susijusią su 

Centro tikslų įgyvendinimu; 

10. teikia pasiūlymus Šilutės rajono savivaldybei ir Valstybiniam turizmo 

departamentui dėl turizmo plėtojimo; 

11. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant turizmo plėtros programas ir projektus; 

12. atlieka turistų, lankytojų pasitenkinimo tyrimus ir kitus turistinius tyrimus, siekiant 

aukštesnės teikiamų turistinių paslaugų ir produktų kokybės; 

13. kitose srityse: 

13.1. teikia kelionės organizavimo paslaugas Kelionių organizavimo paslaugų taisyklių 

nustatyta tvarka; 

13.2. teikia renginių organizavimo, renginių aptarnavimo paslaugas, organizuoja 

pramoginius, kultūrinius renginius miesto bendruomenei; 

13.3. organizuoja gidų kursus, patvirtintus Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos; 

13.4. sudaręs sutartis su paslaugų teikėjais, užsako vietas apgyvendinimo ir paslaugų 

teikimo įmonėse, parduoda kelionės bilietus, taip pat bilietus į kultūros, sporto ir kitus renginius; 

13.5. parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, meno dirbinius ir kitus gaminius; 
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13.6. organizuoja parodas, leidinių bei kultūrinio turizmo objektų pristatymus.  

2014 m. rugsėjo 25 d.. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-2234 „Dėl 

Viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro struktūros pertvarkos“ nuo 2014 m. spalio 1 

d. įvykdyta Centro pertvarka – VšĮ Šilutės turizmo informacijos centro filialas – Tradicinių 

amatų centras: 

1. Vykdo kultūrinę veiklą - rengia parodas, kuria ir įgyvendina tęstinius projektus 

propaguojančius ir pristatančius tradicinius amatus; 

2. Vykdo švietimo veiklą - organizuoja su tradiciniais amatais susijusias kūrybines 

dirbtuves, studijų ir būrelių veiklą, organizuoja mokslines, metodines, praktines konferencijas, 

seminarus, kūrybines stovyklas, paskaitas, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu tradicinių amatų 

veikla, rūpinasi lankstinukų, skrajučių ir kt. informacinės medžiagos gamyba; 

3. Vykdo informacinę veiklą - organizuoja informacinę veiklą tradicinių amatų srityje, 

inicijuoja ir remia tradicinių amatų plėtotę, sudaro sąlygas tradicinių amatų sklaidai, juos 

demonstruojant ir populiarinant, užtikrina tradicinių amatų perimamumą, skelbia straipsnius 

tradicinių amatų tema spaudoje; 

4. Vykdo organizacinę veiklą - rengia parodas-pardavimus, muges, amatų šventes, 

aukcionus, kūrybinius konkursus ir kitus tradicinius amatus propaguojančius renginius. 

5. Koordinuoja ir organizuoja projektinę kultūros veiklą Švėkšnos seniūnijoje; 

6. Telkia mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, 

nevyriausybines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti žemaičių krašto kultūrą; 

7. Skatina žemaičių liaudies meno ir amatų vystymą, rengiant liaudies meno dirbinių 

parodas, muges, kursus; 

Savo tikslams pasiekti Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine 

komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais. 

2. Pastatai: 

Centras 2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-2184 „Dėl Savivaldybės 

nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Šilutės turizmo informacijos 

centrui“ priėmė patalpų, Šilutėje, Lietuvininkų g. 4, esančio pastato – muziejaus su 

administracinėmis patalpomis 13319/127953 dalį (nekilnojamojo turto kadastro ir registro 

dokumentų byloje Nr. 88/8005, pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 8889-0001-7065, 

patalpos pažymėtos plane 1-6, 1-7, 1-9, nuo 1-11 iki 1-15, 1-17, 1-18, bendras plotas 113,35 kv. m; 

dalis bendrojo naudojimo patalpų pažymėtų plane 1-8 (1/2 iš 5,35 kv. m), 1-10 (1/2 iš 30,28 kv. m), 

1-16 (1/2 iš 4,04 kv. m), bendras plotas 19,84 kv. m).  

Centro filialas 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-2374 „Dėl Šilutės 

rajono savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šilutės turizmo informacijos centrui“ 
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priėmė Šilutės r. sav., Švėkšnos mstl., Liepų a. 25A, esantį tradicinių amatų centro pastatą 

(nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 88/59273, registro Nr. 44/1377170, 

unikalus Nr. 4400-2692-0838, bendras plotas 367,28 kv. m). 

 

3. Materialinė bazė 

Per 2017 m. Centras įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 14 222,12 Eur. Šis turtas 

įsigytas ir tiesiogiai susijęs su projekto “Tradicinių amatų centro Švėkšnoje plėtra” Nr. 20AM-KL-

15-1-05889-PR001 įgyvendinimu. Buvo nupirkta: lauko baldai (6 839,74 Eur), mobili scena          

(2 130,30 Eur) , renginių palapinė (820,38 Eur), tautinių rūbų komplektas (4432 Eur). Viso  iš 

projekto 2016-2017 m. ilgalaikio turto buvo įsigyta už 54 988,13 Eur 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo iš Šilutės rajono savivaldybės 

finansavimo 2017 metais numatyta nebuvo. 

 

4. Darbuotojai ir jų kvalifikacija 

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

„Dėl Rasos Grygelienės paskyrimo į Šilutės turizmo informacijos centro direktorė pareigas“, 

įstaigos direktore paskirta Rasa Grygelienė. 

2018 m. pabaigoje įstaigoje dirbo 8 darbuotojai: direktorius - 1 etatas; turizmo 

vadybininkas – 1 etatas; turizmo informacijos specialistas – 1 etatas; turizmo vadybininkas 

(ornitologas) – 1 etatas; IT specialistas - 0,25 etato, Tradicinių amatų centre dirbo kultūrinės veiklos 

vadybininkas – 1 etatas ir Amatų veiklos vadybininkai – 0,5 bei 0,25 etato. Nuo 2018 m. vasario 

mėnesio Šilutės turizmo informacijos centre panaikintas finansininko etatas. Įstaigos buhalterijos 

administravimas pavestas Šilutės rajono savivaldybės centralizuotos buhalterijos poskyriui. Centre 

suformuotas stabilus kvalifikuotų, turinčių aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą, 

darbuotojų kolektyvas.  

2018 m. Centro darbuotojai dalyvavo 18 kursų, konferencijų ir seminarų: 

darbuotojai dalyvavo naujojo asmenų duomenų apsaugos įstatymo mokymuose, turizmo 

vadybininkas (ornitologas) dalyvavo gamtos gidų bei ornitologų mokymuose, žąsų specialistų bei 

„Poilsis gamtoje“ konferencijose, turizmo vadybininkė bei turizmo informacijos specialistė 

dalyvavo Valstybinio turizmo departamento organizuotuose mokymuose „Turizmas 2018. Turinys 

ir istorijos“ bei „Istorijos, kaip jas išnaudoti komunikacijoje?“, „Apgyvendinimo paslaugų 

klasifikavimo ekspertų mokymuose“, bei LTICA organizuotuose mokymuose skirtuose turizmo 

informacijos specialistams. Taip pat darbuotoja, atsakinga už viešuosius pirkimus, dalyvavo 

seminare, kuriame gilino žinias apie pasikeitusį Viešųjų pirkimų įstatymą. Centro direktorė 

dalyvavo „Regiono turizmo produktų kūrimo“, „Kultūrinio turizmo: mažoji ir didžioji Lietuva“, 
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„Vandens turizmo“ seminaruose, Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos 

rengimo strateginėje sesijoje, Baltijos jūros turizmo centro projekto seminare,  bei Europos kaimo 

turizmo kongrese. Švėkšnos tradicinių amatų centro darbuotojai dalyvavo „Švento Jokūbo kelias 

Lietuvoje šiandien ir rytoj“ bei „What‘s Next?“ konferencijose. 

 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

1. Šilutės rajono 2016-2018 metų Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

 

VšĮ Šilutės turizmo informacijos centro veikla orientuota į Šilutės rajono 2016-2018 

metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą. Šilutės rajono 2016-2018 m. strateginiame veiklos 

plane Šilutės turizmo informacijos centro veikla sutelkta I strateginės srities „Darni verslo, kultūros 

ir turizmo plėtra. 1.1. tikslo „Sukurti palankią aplinką draugiškam gamtai verslui ir investicijoms“ 

uždaviniuose: 

1.1.1.1. Sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio miestų ir 

rajonų savivaldos institucijomis rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus; 

1.1.1.2. Užtikrinti ekonominę aplinką, palankią smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtrai; 

1.1.1.3. Užtikrinti kokybišką verslo paslaugų teikimą ir institucinės verslo 

paramos infrastruktūros plėtrą; 

1.1.1.5. Skatinti alternatyvių verslų plėtrą kaimo vietovėse; 

1.1.1.6. Sukurti palankias sąlygas vandens turizmo plėtrai; 

1.1.1.7. Sukurti palankias sąlygas apgyvendinimo paslaugų plėtrai; 

1.1.1.8. Skatinti aktyvaus poilsio ir pramogų plėtrą; 

1.1.1.9. Išvystyti kultūrinį turizmą, panaudojant ir išsaugant Mažosios ir 

Didžiosios Lietuvos sandūroje susiformavusį kultūrinį-istorinį paveldą; 

1.1.1.10. Inicijuoti naujų netradicinių ir originalių renginių organizavimą; 

1.1.1.11. Sukurti racionalią turizmo išteklių plėtros planavimo ir valdymo sistemą; 

1.1.1.12. Parengti turizmo specialistus ir kelti turizmo darbuotojų kvalifikaciją; 

1.1.1.13. Gausinti informaciją apie Šilutės turizmo galimybes ir gerinti jos 

kokybę; 

1.1.1.14. Formuoti Šilutės krašto kaip unikalaus turistinio regiono įvaizdį; 

1.1.1.15. Sukurti palankias sąlygas apgyvendinimo paslaugų plėtrai. 

 Šilutės turizmo informacijos centras teikia įvairią informaciją turistams bei centro 

lankytojams bei turistinių paslaugų tiekėjams.. Šilutės turizmo informacijos centras – turizmo verslo 
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atstovas, prisidedantis prie paslaugų viešinimo ir rėmimo. Centro tinklapyje sukoncentruota 

informacija apie Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas, prieinamus 

maršrutus, pateikti konkretūs pasiūlymai maršrutų planavimui ir pan. 

2. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos 

direktoriaus įsakymų įgyvendinimas 

2017 m. balandžio 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1036 

„Dėl Viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro 2018 metų veiklos programos 

patvirtinimo“ buvo patvirtinta veiklos programa 2018 metams. Remiantis šia programa buvo 

vykdoma įstaigos veikla, sudarytas veiksmų planas ir siekiami įgyvendinti įstaigos tikslai ir 

uždaviniai.  

Įstaigos direktorė bei turizmo vadybininkė dirbo darbo grupėje, sudarytoje remiantis 

2015 m. spalio 12 d. Šilutės rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-88 „Dėl Greifsvaldo 

universiteto (Vokietija) pateikto Projekto „Fish Markets And Small Coastal Fischery“ („Žuvų 

turgus ir smulki pakrantės žvejyba“) Šilutės rajono savivaldybės pasiūlymo parengimo darbo grupės 

sudarymo“ . Pagal šio projekto programą, 2018 m. gruodžio 3 d. Šilutės turizmo informacijos centre 

buvo suorganizuoti mokymai Šilutės rajono maitinimų įstaigų vadovams bei administratoriams. 

Antra šių mokymų dalis, skirta įstaigų virtuvių šefams, vyks 2019 metais. 

Šilutės turizmo informacijos centro direktorė dalyvauja Klaipėdos regiono turizmo 

tarybos posėdžiuose.  

Įstaigos veiklos rezultatai 

Šilutės turizmo informacijos centras 2018 metai suteikė 14168 turizmo informacijos 

paslaugų. Didžiausias užklausimų skaičius yra gaunamas sezono metu (gegužės – rugsėjo 

mėnesiais), ne sezono metu turistų srautai ženkliai mažesni. 9173 turistų buvo lietuviai, 4995 – 

užsienio šalių turistai. Daugiausia apsilankiusių užsienio turistų – iš Vokietijos – net 2364. Antroje 

vietoje – iš Prancūzijos atvykę turistai – jų minėtu laikotarpiu apsilankė 734. Taip pat sulaukėme 

daug lankytojų iš Latvijos - 291. 2018 metais Šilutės Turizmo informacijos centre Šilutės rajono 

turistinius išteklius pristatėme turistams iš Skandinavijos šalių , Australijos, JAV, Kanados, Rusijos, 

Italijos ir kitų užsienio šalių. 

Turistai iš Lietuvos apsilankę Šilutės turizmo informacijos centre dažniausiai ieškojo 

informacijos apie apgyvendinimo, maitinimo įstaigas Šilutės rajone, apie lankytinas vietas bei 

objektus Šilutės rajone bei maršrutinius keltus į Nidą.  

Turistai iš užsienio šalių apsilankę Šilutės turizmo informacijos centre dažniausiai 

ieškojo informacijos apie apgyvendinimo, maitinimo įstaigas Šilutės rajone, apie lankytinas vietas, , 
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galimybėmis paplaukioti po Nemuno deltą, keltu persikelti į Nidą. Tiek turistus iš Lietuvos, tiek iš 

įvairių užsienio šalių labai domino paukščių stebėjimo galimybės. 

 

1 paveikslas. Suteiktų Turizmo informacijos paslaugų skaičius 2018 metais. 
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Šaltinis: Šilutės TIC duomenys 

 

Šilutės bei Šilutės rajono turistinių išteklių pristatymas parodose bei kituose 

renginiuose. 2018 metais Šilutės turizmo informacijos centras savo veiklą bei Šilutės rajono 

turistinius išteklius pristatė šiose parodose: 

• 01.26 - 01.28 dienomis dalyvauta Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 

Vilniuje „Adventur 2018″. 

• 02.02 - 02.04 dienomis dalyvauta Tarptautinėje turizmo parodoje Rygoje „Balttour 2018″. 

• 02.07 - 02.11   dienomis dalyvauta Tarptautinėje atostogų ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 

Hamburge „Hamburg Reisen 2018″. 

• 05.18 – 05.20 dienomis dalyvauta Kauno „Hanza dienose“; 

• 07.27 – 07.29 dienomis dalyvauta Klaipėdos „Jūros šventėje“; 

• 08.30 - 09.02 dienomis dalyvauta Tarptautiniame festivalyje Švedijoje „Falsterbo Bird 

Show“. 

• 08.31 – 09.02 dalyvauta Vilniaus „Sostinės dienose“; 

• 10.11 - 10.13 dienomis dalyvauta Tarptautinėje paukščių stebėtojų parodoje Švedijoje „Club 

300“ 

• 11.23 - 11.24 dienomis dalyvauta amatų parodoje Klaipėdoje „Kalėdos be streso“ 
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Šilutės turizmo informacijos centro direktorė ir kiti darbuotojai 2018 metais 

dalyvavo, organizavo bei prisidėjo organizuojant įvairius turizmą skatinančius renginius, 

susitikimus ir panašiai: 

• 02.05 dalyvauta Klaipėdos regiono atstovų susitikime, kuriame aptartos potencialios 

regioninio turizmo plėtros priemonės; 

• 03.09 dalyvauta turizmo forume „Kompetencijos ir karjera turizmo sektoriuje“; 

• 03.26 dalyvauta asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ narių visuotiniame susirinkime; 

• 03.29 organizuotas Šilutės turizmo operatorių susitikimas „Gamtinio turizmo vystymas 

Šilutės rajono savivaldybėje“; 

• 04.13 organizuotas gamtinio turizmo darbo grupės susitikimas; 

• 04.14 organizuotas pažintinis turas Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių 

organizatoriams ir gidams „Šilutės rajonas – turistinė vietovė ir inovatyvios paslaugos“; 

• 04.17 – 21 dalyvauta projekto „Smulki pakrančių žvejyba ir jos paveldas, kaip didelį 

potencialą turinti turizmo plėtros vietovė“ darbo grupės susitikime Lenkijoje. 

• 05.10 – 11 dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto 

„Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ gerosios patirties išvykoje Latvijoje; 

• 05.18 organizuotas 2018 metų turistinio sezono atidarymas ir akcijos „Šyša – mūsų upė“ 

valymas plaukiant baidarėmis. 

• 05.19 prisidėta organizuojant Europos muziejų naktį „Kai dvare žiedais sninga“; 

• 05.26 dalyvauta Šilutės miesto šventėje; 

• 05.29 organizuotas gamtinio turizmo darbo grupės susitikimas; 

• 06.15 dalyvauta ekskursijoje Žuvinto biosferos rezervate; 

• 07.09 dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo tarybos posėdyje; 

• 07.18 dalyvauta nacionalinio maisto klasterio pristatyme Babtuose; 

• 09.07-09.08 pasiruošimo darbai „Žuvienės virimo čempionatui“; 

• 09.15 dalyvauta asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ valdybos posėdyje; 

• 09.20 – 21 dalyvauta tarptautiniame jaunųjų miško bičiulių konkurse;  

• 09.27 – 30 organizuoti renginiai Pasaulinei turizmo dienai paminėti „Turizmas ir 

skaitmeninis virsmas“; 

• 10.24 organizuotas gamtinio turizmo darbo grupės susitikimas; 

• 10.29 dalyvauta Klaipėdos regiono turizmo centrų vadovų pasitarime, dėl parodų ir verslo 

misijų; 
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Šilutės turizmo informacijos centro filiale Švėkšnoje Tradicinių amatų centre 

nuolat organizuojamos edukacijos, skirtos tradicinių amatų puoselėjimui, bei įvairūs kultūriniai ir 

pramoginiai renginiai, taip pat nuolat dalyvaujama kitų kultūros įstaigų organizuojamuose 

renginiuose: 
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Data  Renginys Veiklos forma 

01 12 Padėkos vakaras Partneriai 

02 13 Užgavėnės Organizatoriai 

02 16 Vasario 16-osiosminėjimas „Dovana Lietuvai“ Organizatoriai 

02 16 Paroda „Padovanok atviruką Lietuvai“ Partneriai 

03-11 Paroda „Mada Tautiškai“ Organizatoriai 

03-12 Kovo 11-osios minėjimas Organizatoriai 

03-15 Karpinių paroda Organizatoriai 

03-29 Velykinis jomarkas Organizatoriai 

04-01 Dekupažo darbų paroda Organizatoriai 

04-10 Vaikų Velykėlės Organizatoriai 

04-20 D. Behm tapybos paroda Organizatoriai 

05-11 Šeimų šventė Organizatoriai 

06-01 Edukacija-renginys skirtas Vaikų gynimo dienai Organizatoriai 

06-03 Vestuvinių muzikantų festivalis Partneriai 

06-04 Drožybos pleneras Organizatoriai 

06-05 „Saulės“ gimnazijos stadiono atidarymas Partneriai 

06-06 Amatų diena Organizatoriai 

06-07 M. Mažvydo 455-osios mirimo metinės Gardamo sen. Partneriai 

06-09 „Dėdės Tomo“ krepšinio turnyras Partneriai 

06-14 Gedulo ir vilties diena „Vilties laiškai-odė Lietuvai“ Organizatoriai 

07-06 LR himno giedojimas „Tautiška giesmė aplink 

pasaulį“ 

Organizatoriai 

07-27 Fotografijų paroda „Šimtmetį menantys vingiai“ V. 

Olišauskienė 

Organizatoriai 

07-27 Paroda „Pliaterių dvarai Latvijoje“ Daugpilio 

muziejininkai 

Organizatoriai 

07-27 Poezijos ir muzikos vakars „Gėlė ir vėjas“ Organizatoriai 

07-28 Kroketo varžybos „Šeimų turnyras“ Organizatoriai 

07-28 Saviveiklininkų koncertas Organizatoriai 
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07-28 Dvaro šventė Partneriai 

08-08 Seminaras „Keisti save-keisti Lietuvą“ Organizatoriai 

08-10 Renginys edukacija „Žolinės“ Organizatoriai 

08-10 Edukacija „Kraičio skrynios marginimas“ Organizatoriai 

08-11 Renginys „Suskambėkim“ Partneriai 

08-24 Paroda „Sodai“ aut. R. Pakutinskienė Organizatoriai 

08-24 Paroda „Dekoruotos kraičio skrynios“ aut. Švėkšnos 

neįgaliųjų draugija 

Organizatoriai 

09-10 Paroda „Gimtasis kraštas“ aut. Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazija 

Organizatoriai 

09-08 Žuvienės virimo čempionatas 2018 Partneriai 

09-12 Renginys „Kroketo“ turnyras Organizatoriai 

09-18 Edukacija „Netradicinis audimas“ tęstinė Organizatoriai 

09-19 Edukacija „Netradicinis audimas“ tęstinė Organizatoriai 

09-29 Renginys „Mykolinės“ Partneriai 

10-06 Paroda „Tautinis kostiumas. Interpretacija“. Organizatoriai 

10-01 Paroda „Audimas kitaip“ Organizatoriai 

10-24-26 Renginys „Moliūgų-žibintų dirbtuvėlės“ Organizatoriai 

10-26 Renginys „Sveiki priešpiečiai“ Organizatoriai 

10-26-27 Renginys „Mes už šviesą 2018“ Partneriai 

11 -13 Fotografijų parodos atidarymas su autoriumi „Kelias į 

laisvę. 1988-1991 m.“ 

Organizatoriai  

11-23-24 Paroda „Kalėdos be streso“ Dalyviai 

11-28 Edukacija “Adventinė žvakė“ Organizatoriai 

12-01 Koncertas „Gera prisiminti“ Organizatoriai  

12-03 Susitikimas su profesoriumi L. Mažyliu Partneriai 

12-05 Renginys „Misija Sibiras 2018“ Partneriai 

12-11 Renginys „Kultūrininkų dūzgės“ Organizatoriai 

12-14 Kalėdinio skvero atidarymas Organizatoriai 

12-14 Eglutės įžiebimo šventė Organizatoriai 
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Mėgėjų meno kolektyvai. Tradicinių amatų centras kuruoja mėgėjų meno kolektyvus. 

Inkaklių folklorinis kolektyvas „Dainoriai“ (B kategorija). Paruoštos 2 programos. Paruošti 5 

privalomi bei 5 papildomi pasirodymai. 

Suaugusių žmonių šokių kolektyvas „Šalna“ (A kategorija). Paruoštos 2 programos. Paruošti 

6 privalomi bei 2 papildomi pasirodymai. 

Inkaklių kaimo kapela „Ašvelė“ (C kategorija). Paruoštos 2 programos. Paruošti 4 privalomi 

bei 20 papildomų pasirodymų. 

Kolektyvai savo naujas programas pristatė bendruomenėms, pagal projektuose 

numatytus veiklos planus. 

Problemos ir pasiūlymai 

Centras yra nepelno siekianti organizacija, todėl be dalininkų paramos įstaiga 

savarankiškai egzistuoti negalėtų. Centras įgyvendina Turizmo plėtros programą, vykdo edukacines 

programas, organizuoja parodas, koncertus ir kt. Centro darbuotojams būtina kelti kvalifikaciją, 

dalyvauti mokymuose, seminaruose užtikrinant kokybišką Turizmo informacijos centro bei 

Tradicinių amatų centro veiklą.  

2017 m. Šilutės rajono savivaldybė Centrui skyrė 85 900,00  Eurų finansavimo, 2017 m. VšĮ 

Šilutės turizmo informacijos centras uždirbo 3 235,00 eurų pajamų. Šiais metais  pagrindiniai 

Centro uždirbamų pajamų šaltiniai buvo: gido paslaugos, ekskursijų organizavimas, laivų ir 

nakvynės rezervacijos mokestis, prekyba knygomis bei leidiniais, suvenyrais. Centro filiale – 

Tradicinių amatų centre Švėkšnoje pajamos gautos už biuro paslaugas, organizuotus edukacinius 

užsiėmimus,  parduotus suvenyrus, komisinis mokestis už bilietų į renginius platinimą, mokestis už 

dalyvavimą vaikų vasaros užimtumo stovykloje. 

Pagrindiniai turistų srautai rajone susidaro gegužės – rugsėjo mėnesiais. Centro teikiamų 

paslaugų kainos buvo patvirtintos 2014 m. lapkričio mėn. 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T1-2328 ir paskutinį kartą keistos 2017 m. rugsėjo mėn. 28 d. Šilutės rajono tarybos 

sprendimu Nr. T1-792.   

Atsižvelgiant į Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programoje bei Šilutės rajono 

2015-2024 metų strateginiame plėtros plane nustatytus tikslus, Šilutės turizmo informacijos centras 

sieks įgyvendinti iškeltus tikslus: 

12-17-18 Edukacija „Kalėdiniai žaisliukai“ Organizatoriai 
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Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir gerinti turizmo sektoriaus paslaugų kokybę. Šio tikslo 

siekiama įgyvendinant uždavinius: 

• Plėtoti kultūrinį ir gamtinį turizmą; 

• Skatinti turizmo paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų, turistinių vietovių kūrimąsi. 

Mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą. Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant uždavinius: 

• Didinti renginių ir kitų pramogų pasiūlą ne sezono metu; 

• Skatinti atvykstančių užsienio turistų ir vietinių turistų skaičiaus didėjimą bei ilginti 

apsistojimo trukmę ne turistinio sezono metu. 

Didinti Šilutės rajono savivaldybės (kaip turistinės vietovės) žinomumą ir gerinti jos įvaizdį. 

Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant uždavinius: 

• Kurti elektroninės rinkodaros projektus ir juos įgyvendinant efektyviai išnaudoti 

elektronines rinkodaros priemones, jų pagalba didinant kultūros ir gamtos paveldo 

objektų žinomumą bei lankomumą; 

• Bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis bei kitais partneriais įgyvendinant bendrus 

turizmo rinkodaros projektus. 

• Vykdyti turizmo rinkodaros priemones: dalyvavimas turizmo parodose ir įvairiuose 

renginiuose Lietuvoje bei užsienyje; pastoviai atnaujinti ir pildyti aktualia ir tikslia 

informacija internetinę svetainę; publikuoti įvairius straipsnius spaudoje ir užsienio 

turizmo agentūrų leidiniuose; vykdyti reklamines kampanijas radijuje ir televizijoje. 

 

 

 

 

Direktorė      Rasa Grygelienė 


